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Over Transparency International Nederland

Transparency International (TI) is een internationale non-gouvernementele organisatie (NGO) 
gericht op de wereldwijde bevordering van integriteit,  inzichtelijkheid en toerekenbaarheid 
van bestuur teneinde corruptie de wereld uit te bannen. Transparency International is in 1993 
opgericht  en heeft  haar  hoofdzetel  in Berlijn.–  De oprichtingsakte is  in  Nederland op het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken getekend.   

Sinds  haar  oprichting  zet  Transparency  International  zich  in  om corruptie  wereldwijd  te 
bestrijden.  Lang voor maatschappelijke  onrust gerelateerd  aan corruptie  de krantenkoppen 
domineerden (de Arabische Lente, de Eurocrisis, maar ook sportbesturen zoals FIFA) is TI 
begonnen  én  succesvol  geweest  met  het  ontwikkelen  van  nieuwe  initiatieven  voor  een 
structurele en effectieve bestrijding van corruptie. 
 
Op nationaal niveau bestrijden meer dan 90  ‘national chapters’ corruptie in eigen land. In 
Nederland  is  dat  “Transparency  International  Nederland”  (TI-NL),  opgericht  als  een 
vereniging met ondersteunende leden. TI-NL is een Algemeen Nut Beogende Instelling met 
erkende ANBI-status.

TI-NL  richt  zich  op  een  wereld  waarin  de  overheidsdiensten,  de  politieke  wereld,  het 
bedrijfsleven,  het  maatschappelijk  middenveld  én  burgers  vrij  van  corruptie  zijn.  Hierbij 
wordt sterk gekeken naar verbetering van integriteit, transparantie en verantwoording in de 
Nederlandse samenleving.

Door  de  gedeelde  kennis  en  expertise  van  activisten,  juristen,  academici,  accountants, 
technologen effectief in te zetten, beoogd Transparency International corruptie zichtbaar te 
maken  en  daardoor  beleidsmakers  én  burgers  te  stimuleren  om zich  voor  een  effectieve 
corruptiebestrijding in te zetten. Dat gebeurt bv. door grote onderzoeken zoals het National 
Integrity  System  (NIS)-onderzoek,  door  het  publiceren  van  policy-papers  over 
corruptiegevoelige kwesties, door voorlichting aan ministeries en de Tweede Kamer en door 
een actief mediabeleid.



Bestuur

Samenstelling 2012:
Paul Arlman (voorzitter), Gijs van der Mandele (penningmeester), Jetske Krol (secretaris) en 
Dick Alblas, Gerke Berenschot, Alphons Ranner en Joost Wiebenga (leden).

Rooster van aftreden
Medio 2012 spraken Jetske Krol en Alphons Ranner de wens uit hun werkzaamheden neer te 
leggen. Houdende het rooster van aftreden zullen medio 2013 ook Paul Arlman en Gijs van 
der Mandele aftreden zodra er goede en gemotiveerde vervangers zich aandienen. Met het oog 
op de gewenste continuïteit zijn beiden  bereid het bestuur bij te staan indien en voor zover 
gewenst. Dick Alblas neemt in 2013 de taak van penningmeester  over,  Gerke Berenschot 
wordt secretaris.

Bestuurstaken
Het  bestuur  komt  gemiddeld  eenmaal  per  maand  bijeen.  Tussentijds  heeft  het  bestuur 
veelvuldig contact via e-mail over lopende zaken. 
Het TI-NL bestuur onderneemt op hoofdlijnen de volgende activiteiten:

• Het TI-NL bestuur bepaalt de missie, de strategie en de te bereiken doelen
• Het TI-NL bestuur neemt besluiten over lopende zaken/projecten
• Het TI-NL bestuur maakt keuzes over te ondernemen activiteiten en voert deze uit
• Het TI-NL bestuur draagt zorg voor een financieel gezonde organisatie
• Het TI-NL bestuur onderhoudt contact met het internationale secretariaat in Berlijn en 

draagt bij aan de organisatiedoelen van dat secretariaat
• Het TI-NL bestuur onderhoudt contacten met  leden en relaties 
• Het TI-NL bestuur verzorgt presentaties en lezingen

In het jaarverslag over 2011 gaf het bestuur aan dat in 2012  de prioriteit volledig zou liggen 
bij het goed afronden van het National Integrity System (NIS)-onderzoek. De strategie,  te 
bereiken doelen alsook de contacten met Berlijn, leden, relaties en de gegeven presentaties en 
lezingen dienden als ondersteuning voor de goede afronding van het NIS-onderzoek.

Accreditatie vereniging

Het Chapter TI-NL kreeg in 2011 verlenging van accreditatie van Transparency International. 
Als voorwaarde voor een hernieuwing van de accreditatie werd gesteld dat de vereniging: 

1. aanvullende fondsen zal werven, als ook 
2. haar activiteiten uit zal breiden. 

Het NIS-onderzoek had in 2012 ook voor het internationale secretariaat absolute prioriteit. 
Het was een project waarmee TI bij de Europese Commissie een goede indruk wilde wekken 
om daarna nieuwe projecten te verwerven. Het NIS-onderzoek was uitzonderlijk omdat in 25 
Europese  landen  gelijktijdig  hetzelfde  onderzoek  werd  uitgevoerd.  De  nationale 
doelstellingen  als  ‘fondsen  werven’  (onder  1)  en  'uitbreiding  van  activiteiten'  (onder  2) 
volgden ook rechtstreeks uit de vereisten van het NIS-project. 



Financiering

• Aanvragen  
Nederland  scoort  goed  in  de  Corruption  Perceptions  Index.  Dit  is  niet  gunstig  voor 
fondsenwerving: “Nederland is niet corrupt dus is het niet noodzakelijk in Nederland geld uit  
te geven aan het bestrijden van corruptie”. Desondanks is het voor TI-NL noodzakelijk om 
meer inkomen te generen teneinde haar activiteiten uit te kunnen breiden. In West-Europa 
blijken meer Chapters in een soortgelijke situatie te verkeren waardoor deze door de beperkte 
financiële middelen geheel afhankelijk zijn van pro-bono werk en de vrijwillige inzet van de 
leden. 

Het bestuur vertrouwt erop dat het met de ANBI-status het eenvoudiger zal zijn om donateurs 
aan te trekken. Echter, het aantal organisaties waarbij TI-NL een verzoek om financiering zou 
kunnen indienen blijft beperkt. De doelstellingen van fondsen zijn vaak niet direct gerelateerd 
aan corruptie. Desondanks verwacht het bestuur in het eerste kwartaal 2013 gunstig uitsluitsel 
te krijgen over een aantal lopende aanvragen: 

1. Postcode-Loterij.  Samen  met  het  internationaal  secretariaat  is  opnieuw een 
aanvraag voor ditmaal een eenjarige bijdrage ingediend. 

2. Het Ministerie van Veiligheid & Justitie droeg 60.000 euro bij aan het NIS-
onderzoek. Het ministerie was tevreden over de kwaliteit van het onderzoek, 
dit biedt wellicht uitzicht op financiering van meer projecten.

3. Met andere donoren en bedrijven werden gesprekken gevoerd. Uitgaande van 
het NIS rapport zet het bestuur zich in om meer fondsen te werven.

• Bedrijfsdonaties 2012  
1. Shell €7.500. 

Shell doneert €50.000 per jaar aan het internationaal secretariaat. 30% daarvan 
gaat naar de betrokken national chapters. Omdat Shell zowel Brits als 
Nederlands is betekent dit €7.500 voort TI-UK en  €7.500 voor TI-NL.

2. Over  2012  werden  bedrijfsdonaties  ontvangen  van  de  vier  grote 
accountantskantoren, elk kantoor droeg €1.000 euro bij. 

• Bedrijfslidmaatschap  
1. De Algemene Ledenvergadering van TI-NL  2012 besloot om het lidmaatschap 

open te stellen voor rechtspersonen om bedrijven, professionele organisaties, 
NGO’s, (semi-) publieke organen en andere entiteiten in staat te stellen lid te 
worden. De statuten zijn overeenkomstig aangepast:

2. Volgens artikel 2a lid 1 staat het lidmaatschap open voor iedere natuurlijke 
persoon en rechtspersoon die de doelstellingen van TI-NL onderschrijft en in 
doen en laten niet van het tegendeel heeft doen blijken.  Een rechtspersoon die 
lid  van de vereniging is  of  wil  worden zal  uit  zijn  midden een natuurlijke 
persoon  aanwijzen  als  vertegenwoordiger  van  de  rechtspersoon  in  de 
hoedanigheid  van lid  van de  vereniging.  Zodoende heeft  een  rechtspersoon 
dezelfde stem,  rechten en verplichtingen als een natuurlijke persoon.

3. Afhankelijk  van de omvang van het bedrijf  bestaat de mogelijkheid tot  een 
jaarlijkse  bijdrage van €500,-  ,  €1000,-  ,  of €2500,-.  Neem contact  op met 
bestuurslid Joost Wiebenga voor een bedrijfslidmaatschap.

• Leden  
1. Ledenaantal

Het ledenaantal  in 2012 bedroeg 78, de ledenaanwas over 2012 bedroeg 17 
nieuwe leden.  Het  ledenaantal  wordt  gebaseerd  op  basis  van  de  ontvangen 



contributie (€50,- per jaar) en niet meer als voorheen op basis van inschrijving 
bij de vereniging.

2. Noodzaak ledenwerving
o Meer leden betekent een groter draagvlak voor de strijd tegen corruptie
o Een groter netwerk waaruit TI-NL kan putten voor kennis over corruptie én 

om corruptie effectiever onder de aandacht te brengen.
o De jaarlijkse contributie van de leden draagt in belangrijke mate bij aan de 

door  TI-NL  ondernomen  activiteiten.  Meer  leden  betekent  een  grotere 
financiële armslag zodat bijvoorbeeld een vaste medewerker in dienst kan 
worden genomen, noodzakelijk om verschillende van onze doelstellingen 
te bereiken. 

• Proposals bij Small Grants Program Transparency International Secretariat  
Het internationaal secretariaat heeft het ‘Small Grants Programs’ geïnitieerd. Hiermee 
wordt de mogelijkheid geboden om kleine, concrete projectenvoorstellen in te dienen 
bij  het  internationaal  secretariaat.  Het  Chapter  kan  met  een  dergelijk  voorstel 
meedingen naar een ‘small  grant’.  De voorstellen moeten zijn gericht  op bepaalde 
doelstellingen, bijvoorbeeld  ‘network strengthening/creating financial sustainability’ 
of het ondersteunen van ‘private sector’-initiatieven.

Activiteiten

In  2012  concentreerden  de  activiteiten  zich  grotendeels  op  het  NIS-onderzoek  en  de 
traditionele activiteiten zijn grotendeels binnen het kader van het NIS-onderzoek uitgevoerd. 
In de beschrijving van de door het bestuur ondernomen activiteiten zal dus een grote overlap 
met NIS zitten.

NIS

In het jaar 2011 namen 25 chapters van Transparency International deel aan een Europees 
onderzoek naar hun Nationale Integriteits Systemen (NIS). 

Doel en reikwijdte
Deze  studies  onderzochten  het  vermogen  van  een  land  om  integriteit  te  bevorderen  en 
corruptie  te  voorkomen,  het  vermogen tot  opsporing,  tot  ontmoediging en  tot  bestraffing. 
Daarnaast werd onderzocht in hoeverre deze integriteitssystemen praktische resultaten konden 
boeken. Het onderzoek  betrof de belangrijkste overheids- en niet-overheidsorganisaties zoals 
de rechterlijke macht, uitvoerende macht, politieke partijen, anticorruptie-instanties, de media 
en het bedrijfsleven. Het onderzoek was gericht op factoren die van bijzondere betekenis zijn 
voor  de  bevordering  van  integriteit  en  bestrijding  van  corruptie,  namelijk  de 
onafhankelijkheid, transparantie en en de mate waarin de instituten verantwoording afleggen. 
De sterke en zwakke punten van het gehele bestuurssysteem kwamen in het onderzoek aan de 
orde. 

Conclusie NIS-onderzoek Nederland
De conclusie van het NIS is dat in Nederland corruptie niet voldoende erkend wordt, dat er 
sprake  is  van  verwevenheid  tussen  politieke  partijen,  politici,  MKB en  het  ambtenaren-
apparaat waardoor er niet voldoende oog is voor (de schijn van) belangenverstrengeling die 
dit met zich meebrengt. 



Betrokken organisaties
Het  Nederlandse  NIS-onderzoek  is  gedaan  door  Willeke  Slingerland,  verbonden  aan  de 
Saxion Hogeschool.  De fondsen voor de onafhankelijke analyse werden verstrekt door de 
Europese Commissie via het internationale secretariaat van Transparency International. Het 
Ministerie  van  Veiligheid  en Justitie  ondersteunde het  onderzoek met  €60.000.  Aan deze 
donatie waren geen voorwaarden verbonden.

Een begeleidingsgroep van 5 hoogleraren heeft als adviesgroep het onderzoek bijgestaan en 
plaatste enkele kanttekeningen bij de methodologie. Het bestuur en de onderzoekster konden 
zich in deze kanttekeningen vinden en deze werden opgenomen in het rapport. In november 
werd het conceptrapport gepresenteerd aan een dertigtal deskundigen die hun visie gaven. Dit 
resulteerde  in  een  aantal  suggesties  en  amendementen  waardoor  de  publicatie  van  het 
onderzoek een aantal maanden werd opgeschoven naar voorjaar 2012.
Een tweede begeleidingsgroep heeft geadviseerd hoe de resultaten van het onderzoek zo goed 
mogelijk kunnen worden verspreid onder het publiek, politici en andere betrokken partijen. 
Het onderzoek werd op 14 mei 2012 gepubliceerd. 

Continuïteit, Adoptiegroepen
In het kader van NIS ondernam het bestuur een aantal activiteiten die tegemoet kwamen aan 
de doelstellingen en vereisten van het Internationaal secretariaat. Onder meer door middel van 
Adoptiegroepen streeft TI-NL ernaar de aanbevelingen uit het NIS rapport snel te realiseren. 
Met  de  adoptiegroepen  beoogt  TI-NL  de  leden  en  hun  netwerk  actief  te  betrekken  bij 
realisatie van de doelstellingen volgend uit het NIS-rapport. De adoptiegroepen vormen een 
eerste stap in dit proces. Een adoptiegroep wordt gevormd door een groep gezaghebbende 
leden uit een specifieke branche die een specifiek integriteitsprobleem adopteren. De eerst 
opgestarte  adoptiegroep  betreffende  pensioenen  verwacht  in  het  voorjaar  2013  met  haar 
rapport uit te komen.

Communicatie en publicaties

Website:
Voor communicatie wordt primair de website van Transparency Nederland gebruikt. Voor het 
NIS-onderzoek  heeft  de  website  een  aparte  pagina.  Op  de  website  worden  publicaties 
aangekondigd en geplaatst. Voor zover mogelijk ook publicaties uit de media waarin aandacht 
wordt  besteed  aan  TI  en/of  leden  van  de  vereniging  die  zich  inzetten  in  de  strijd  tegen 
corruptie.  Daarnaast  besteedt  de  website  aandacht  aan  (internationale)  onderzoeken  die 
corruptie  in  Nederland  inzichtelijk  maken.  Voor  de  redactie  van  de  website  wordt  zorg 
gedragen door bestuurslid  Dick Alblas,  suggesties  voor de website  gaarne doorgeven aan 
hem. 

Nieuwsbrief:
Incidenteel vindt communicatie met de leden plaats middels de nieuwsbrief. Verbetering van 
de nieuwsbrief zodat structureel in plaats van incidenteel leden op de hoogte kunnen worden 
gebracht blijft een punt van aandacht. De verwachting is dat de leden ook graag op de hoogte 
blijven van de effectieve en betrokken inzet van ándere leden, de nieuwsbrief leent zich daar 
goed voor.

Sociale media
Transparency International Nederland heeft

• een eigen twitter-account: @transparencynl 
• een facebook-account: facebook.com/transparencynl 
• een LinkedIn-groep.

https://twitter.com/transparencynl


Publicaties

In 2012 werden twee publicaties gepresenteerd in Nieuwspoort: 
• NIS-onderzoek op 14 mei 2012  

o Het eerste exemplaar van het NIS-onderzoek werd uitgereikt aan de Nationale 
Ombudsman  -  Alex  Brenninkmeijer  -  en  aan  de  ondervoorzitter  van  de 
Kiesraad, Gert Schutte. 

o Naast  voorzitter  Paul  Arlman  waren  ook  Brenninkmeijer  en  Schutte 
beschikbaar voor vragen van de pers.

o De presentatie  van het NIS-onderzoek leidde  tot  enkele radio-interviews en 
publicaties in verschillende kranten

• Corruption Perceptions Index (CPI) op 5 december 2012  
o Nederland staat in 2012 op de (gedeeld) negende plaats van de CPI
o De  CPI  2012  was  de  eerste  Index  volgens  een  vernieuwde  methodiek. 

Voorheen konden scores van een land niet in de tijd vergeleken worden, met 
deze methodiek is dat wel mogelijk.

o Michel  van  Hulten  gaf  een  introductie  over  de  methodiek  van  de  CPI  en 
plaatste daar enkele kritische kanttekeningen bij.

o Arlman, Van Hulten en bestuurslid Joost Wiebenga waren beschikbaar voor 
vragen van de pers, daarbij is door de bestuursleden veel aandacht besteed aan 
het  NIS-onderzoek  en  de  policy-paper  van  Willeke  Slingerland:  ‘Veilig 
Melden’.

o De CPI presentatie  heeft  geleid tot  enkele radio-interviews en verscheidene 
publicaties en achtergronden in verschillende kranten.

Naast deze publicaties is in het kader van het NIS-onderzoek gepubliceerd: 
• De samenvatting van het NIS-rapport is verzonden naar alle kamerleden, 29 mei 2012.
• Op 9 oktober 2012 stuurde de voorzitter van TI-NL een brief aan Mark Rutte en Die-

derik Samsom met de bevindingen uit het NIS-rapport en een oproep integriteit hogere 
prioriteit te geven. De brief is op de website van TI-NL gepubliceerd.

• Public  Polling  Service  door  middel  van  'Survey  Monkey'  naar  resultaten  NIS,  21 
november 2012. 

• Advocacy Brochure, opgesteld in samenwerking met Anja Stamsnijder en Ingrid van 
Rijswijk over de NIS-bevindingen voor verspreiding onder grote publiek, 5 december 
2012 (eerste oplage 2000 stuks).

• Policy Paper 1: 'Veilig Melden', 5 december 2012.
• Policy Paper 2: 'Tone at the Top', 24 december 2012.

Bijeenkomsten, Roundtables, Presentaties in het kader van NIS

• Joost Wiebenga spreker bij Anti-Corruption Roundtable in de House of Lords, 15 mei 
2012.

• Paul Arlman en Gerke Berenschot, voordracht voor het Hoofd Beleidscommissie Eco-
nomische en Fiscale Zaken voor MKB bij VNO-NCW, op 6 september 2012.

• Paul Arlman en Joost Wiebenga, voordracht bij de ‘Commissie Multinationale Onder-
nemingen’ (CMO) op 11 september 2012 bij VNO-NCW te Den Haag.

• Een academische workshop over de bevindingen van het NIS op 21 september met 24 
deelnemers bij de Erasmus Universiteit, gastheer Hans de Doelder.



• Arlman, Wiebenga en Slingerland presenteerden de bevindingen uit het NIS-rapport 
op een business seminar (zie ook later conferenties) op 27 september met 114 deelne-
mers in Den Haag.

• Paul Arlman is op 8 oktober geïnterviewd door Nieuwsuur over onder meer lobbyen, 
de kieswet en de JSF. Uitgezonden 10 oktober 2012.

• Paul Arlman is op 28 oktober een half uur geïnterviewd door TV Gelderland over lo-
kale corruptie. Dezelfde avond volgde een twee uur durend interview met Joost Wie-
benga en Paul Arlman bij een lokaal radiostation uit Den Haag.

• Gerke Berenschot panellid in expert-panel over corruptie op de Sefa-conference ‘Po-
wer, Corruption & Compliance’ georganiseerd op 1 november in Felix Merites Am-
sterdam.

• Paul Arlman bijdrage aan BIOS Dag voor de Integriteit, 8 november 2012
• Paul Arlman spreker bij trainingsprogramma ‘Integriteit bij Ambtenaren’ van The Ha-

gue Academy for Local Governance, 26 november 2012
• Regionale roundtable 1 op 7 december met 43 deelnemers bij  Saxion in Enschede 

(gastheer Johan Wempe)
• Regionale roundtable 2  op 11 december met 57 deelnemers aan de VU te Amsterdam 

(gastheer Leo Huberts)
• Joost Wiebenga keynote speaker bij de bijeenkomst Anti-Corruption Compliance van 

de European Corporate Counsel op 9 oktober 2012

Conferenties

Integriteit in de Sport
• Op 16 februari 2012 heeft Transparency International Nederland dankzij de inzet 

van Gijs van der Mandele haar jaarlijkse conferentie georganiseerd. De conferentie 
- ‘Integriteit in de Sport’ –  werd georganiseerd in samenwerking met NOC*NSF 
te Papendal.

• De integriteit in de sport staat zowel op het veld (match-fixing, doping) als binnen 
de bestuurskamers (FIFA) onder druk. De conferentie heeft bijgedragen aan het op 
de  agenda  zetten  van  een  aantal  kwesties.  Daarna  bleek  dat  de  conferentie 
voorspellende waarde heeft  gehad gezien de grote aandacht  die dit  jaar bestaat 
voor match-fixing in het voetbal en dopinggebruik in het wielrennen.

• Dagvoorzitter  van  de  conferentie  was  Jan  Loorbach,  deken  van  de  Orde  van 
Advocaten.  Als  sprekers  waren  onder  meer  aanwezig  Johan  en  Peter  Wakkie 
(respectievelijk directeur hockeybond en oud-commisaris Ahold), Maarten Ducrot 
(NOS-sportverslaggever),  Simon  Kuper  (journalist  Financial  Times),  Marjan 
Olfers (hoogleraar  Sport  & Recht  aan de VU), Sylvia  Schenk (Senior  Advisor 
Sport  at  Transparency  International)  en  Jan  Driessen  (directeur  communicatie 
Aegon).  
Met  deze  aansprekende  lijst  sprekers  die  zich  belangeloos  sterk  maakten  voor 
betere borging van integriteit in de sport en een opkomst van ruim 150 aanwezigen 
waaronder veel TI-NL leden was de conferentie bijzonder geslaagd te noemen.

‘Nederland, corruptieland?!’
• Op  donderdag  27  september  organiseerde  TI-NL in  samenwerking  met  Grant 

Thornton in  Den Haag een  conferentie  over  corruptie  en  integriteitsborging  in 
Nederland: ‘Nederland corruptieland?! Uw rol bij de beheersing van corruptie’.

• Centraal  stond  het  NIS-rapport.  Onderzoekster  Willeke  Slingerland  heeft  de 
bevindingen van de studie uiteengezet. Ruim 125 aanwezigen  werken allen in een 



rol waarin zij het bevorderen van integriteit en de bestrijding van corruptie in de 
samenleving positief kunnen beïnvloeden.

• Sprekers op de conferentie waren onder meer oud-officier van Justitie Robert Hein 
Broekhuijsen  en Albert  van  der  Touw, CEO Siemens  Nederland.  Paul  Arlman 
verzorgde  de  inleiding.  Joost  Wiebenga  leidde  de  paneldiscussie.  Dick  Alblas 
droeg zorg voor de gehele organisatie van de conferentie.

Adviezen

• Tweede Kamer  
Gerke Berenschot werd namens TI-NL gehoord over match-fixing in de sport door 
de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Sport en Welzijn tijdens een hoorzit-
ting op 24 mei. Voorafgaand aan de hoorzitting is door Gerke Berenschot op 17 
mei een position paper ingediend bij de Vaste Kamercommissie waarin mogelijke 
risico’s en oplossingen voor de problematiek werden uiteengezet.

• GRECO (Group of States against corruption)  
Joost Wiebenga was als TI-NL vertegenwoordiger aanwezig bij de roundtable-bij-
eenkomst van het GRECO Evaluation team. De bijeenkomst vond plaats op het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie op 5 oktober 2012.

• OECD  
Dick Alblas bracht op 21 juni 2012 namens TI-NL een bezoek aan de OECD-com-
missie voor de 3e evaluatie van het OECD-verdrag. 
Dick Alblas droeg zorg voor de OECD Progress Report on The Netherlands van 
het Transparency International Secretariat. 

• Platform Corruptiebestrijding  
Gerke Berenschot nam op 15 november 2012 deel aan het Platform Corruptiebe-
strijding, georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). BZK 
maakt hier een inventarisatie van corruptieproblematiek in Nederland en bevindin-
gen van NIS zijn naar voren gebracht.

Transparency International Secretariat en TI-NL

Transparency International Strategy 2015
TI-Secretariat is het centrum voor de wereldwijde anti-corruptie initiatieven. In haar ‘Strategy 
2015’  heeft  TI-S  zes  kernprogramma’s  gericht  op  verandering  in  samenlevingen  zodat 
burgerparticipatie wordt gestimuleerd én inzichtelijk, verantwoordelijk en transparant bestuur 
op alle niveaus mogelijk is:

• (1) People Engagement, (2) Business Integrity en (3) Public Sector Integrity – bedoeld 
om  een  gemeenschappelijke  focus  aan  te  brengen  in  de  concrete  thematische 
initiatieven van TI

• De  (4)  Resource  Mobilisation  en  (5)  Sustainability  Institutional  Network 
Strengthening  programma’s  ambiëren  om  de  TI-beweging  (inclusief  de  chapters) 
effectiever te functioneren rond anti-corruptie kwesties. 

• Tenslotte  is  het  (6)  Anti-Corruption  Solutions  and  Knowledge  Programme  service 
gericht naar alle chapters in anti-corruptie activisten door kennis breed en op uniforme 
wijze  te  delen,  en  de  TI-movement  in  staat  te  stellen  te  leren  van  bv  effectieve 
initiatieven in andere landen. 

Al  deze  initiatieven  zijn  erop  gericht  om ze  effectief  mogelijk  te  opereren  rondom anti-
corruptie  initiatieven.  Daarnaast  zijn  de  initiatieven  van  Transparency  International  erop 
gericht de impact  op nationaal niveau te vergroten door het potentieel te benutten van de 



national chapters. Op de jaarlijkse ledenvergadering werd deze strategie en de verlegde focus 
naar national chapters nogmaals bevestigd.

Annual Member Meeting 2012
Joost  Wiebenga  en  Gerke  Berenschot  bezochten  de  jaarlijkse  ledenvergadering  (Annual 
Member Meeting - AMM – 5 en 6 november) en de aansluitende tweejaarlijkse International 
Anti-Corruption Conference (IACC – 7-10 november) in Brasilia.

Focus van het internationale secretariaat naar National Chapters
Managing Director Cobus de Swardt heeft de koers voor de komende jaren uiteengezet. Het 
secretariaat in Berlijn (TI-S) wil toewerken naar een rol waarin zij de national chapters meer 
zal ‘faciliteren’. TI heeft 91 geaccrediteerde nationale chapters, 6 chapters in oprichting en 15 
nationale  contacten.  Overtuigd  van  het  potentieel  van  de  ruim  90  national  chapters  die 
Transparency International in verschillende landen heeft ambieert TI-S een bestendiging van 
deze national chapters in eigen land. De impact van Transparency International is met sterke 
national  chapters  in  potentie  groter  dan de situatie  waarin enkel  de organisatie  in  Berlijn 
groter zou worden. Op de AMM bleek ook dat de enkele jaren geleden ingezette lijn naar een 
wat ‘activistischer’ opererend TI door middel van haar national chapters zich heeft doorgezet.

Transpareny International Funding
De totale inkomsten van TI-S bedroegen in 2011 20,305 miljoen Euro en de totale uitgaven 
20,247 miljoen Euro. De totale inkomsten van de gehele TI-beweging (National Chapters en 
TI-S samen) wordt voor 2011 geraamd op 52,6 miljoen euro. Een stijging in inkomsten ten 
opzichte van 2010 - en ook een stijging die zich in 2012 blijkt door te zetten. De grootste 
stijging betreft met name de zogenaamde ‘earmarked’ fondsen, dat zijn fondsen die aan een 
specifiek  project  moeten  worden  besteed.  Een  voorbeeld  hiervan  is  de  bijdrage  van  de 
Europese  Commissie  aan  het  NIS-onderzoek.  De  toename  in  fondsen  en  daaropvolgende 
projecten heeft geleid tot een grotere organisatie in Berlijn.
De strategie van TI-S is er de komende jaren op gericht om de national chapters zich volledig 
te laten ontplooien en waar nodig de national chapters daarin bij te staan. Het NIS-onderzoek 
is ook hier een voorbeeld van omdat een aantal van de doelstellingen, zoals het creëren van 
coalities met verschillende partijen door middel van roundtables en het aannemen van vaste 
krachten op een vast kantoor, direct gericht zijn op de ontplooiing en bestendiging van de 
national chapters. 

Investering in relatie National Chapters met TI-Secretariat
Er  bestond verschil  van  inzicht  tussen  het  internationale  secretariaat  en  national  chapters 
(waaronder TI-NL) over de druk die een project als het NIS legt op de organisatie van de 
national chapters. Het international secretariaat is een goed gefinancierde beroepsorganisatie, 
meerdere  West-Europese  chapters  daarentegen  zijn  financieel  beperkt  en  volledig  van 
vrijwilligers  afhankelijk.  Een ambitieus  project  zoals  het NIS legde een grote  druk op de 
national chapters. 

Dit verschil van inzicht heeft tot enige frictie geleid. Ook de gematigd kritische opstelling van 
het TI-NL bestuur ten opzichte van de methodiek van het NIS-onderzoek alsook de methodiek 
van de CPI hebben hebben die frictie versterkt. Tijdens de AMM is veel tijd besteed aan het 
verbeteren van de relatie met TI-S en versterking van het wederzijds begrip.

In  2012  is  door  penningmeester  Gijs  van  der  Mandele  voor  het  NIS-project  veel  tijd 
geïnvesteerd in de relatie met TI-S. Ook Paul Arlman heeft veel tijd besteed aan de relatie met 
het international secretariat. Paul Arlman is onder meer hierom aanwezig geweest bij de ECA 
meeting (European and Central Asian chapters) met TI-S in Roemenie.



TI-NL in de pers in 2012:
Een  bloemlezing van enkele momenten waarop in de pers Transparency International 
Nederland en het belang van corruptiebestrijding naar voren werd gebracht:

Wall Street Journal
‘Study Praises Netherlands Integrity System’,

14 mei 2012

Volksrant
‘Ombudsman: Pak corruptie beter aan’

15 mei 2012

Radio 1
‘Corruptie, Rapporten en Transparantie’

6 juni 2012

BNR Nieuwsradio
‘Sport, Onderwijs, Klokkenluiders’

6 juni 2012

Radio1
KRO Goedemorgen Nederland

26 september 2012

BN De Stem (& doorplaatsing naar andere GPD-bladen)
‘Corruptie blijft onzichtbaar’

28 september 2012

Nieuwsuur
‘JSF strijdpunt in de formatie’ (over lobbyen)

10 oktober 2012

BNR Nieuwsradio
‘Corrupt imago achtervolgt Grieken en Italianen’

5 december 2012

Telegraaf
‘Griekenland scoort slecht op corruptielijst’

5 december 2012

Financieel Dagblad
‘Meer corruptie in zwakke Eurolanden’

5 december 2012

Nederlands Dagblad
‘Groot risico MKB bij corruptie in het buitenland’

6 december 2012

NRC Handelsblad
‘Druk op Nederland: Pak corruptiepraktijken aan’

21 december 2012

http://www.transparency.nl/wp-content/uploads/2013/01/NRC-211212-interview-voorzitter-TIN-Paul-Arlman.pdf
http://www.nd.nl/artikelen/2012/december/06/-groot-risico-mkb-bij-corruptie-in-het-buitenland
http://www.telegraaf.nl/buitenland/21131199/__Griekenland_scoort_slecht__.html
http://www.bnr.nl/radio/bnr-juridische-zaken/436290-1212/corrupt-imago-achtervolgt-grieken-en-italianen
http://nieuwsuur.nl/video/428184-de-jsf-strijdpunt-in-de-formatie.html
http://goedemorgennederland.kro.nl/seizoenen/2012-09/afleveringen/26-09-2012
http://www.youtube.com/watch?v=Gucn0TAJDJc
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3255630/2012/05/15/Ombudsman-pak-corruptie-beter-aan.dhtml
http://blogs.wsj.com/corruption-currents/2012/05/14/study-praises-netherlands-integrity-system/


Vooruitblik

In 2012 heeft Transparency International ondanks beperkte middelen en het wegvallen van 
bestuursleden  toch  een  grote  diversiteit  aan  activiteiten  ontplooit.  Te  denken valt  aan  de 
begeleiding, presentatie en het uitdragen van de NIS-studie, de verschillende georganiseerde 
conferenties, kennisdeling en contacten met leden, de overheid en andere relevante actoren, 
het geven van lezingen en de aanwezigheid op belangrijke bijeenkomsten en conferenties. Na 
afronding van het  NIS-onderzoek (31  januari  2013) zal  het  bestuur  zich  inzetten  om het 
hiermee  gecreëerde  platform  en  de  verschillende  samenwerkingsverbanden  effectief  te 
benutten.  De  intentie  is  om de   aanbevelingen  en  ambities  uit  het  NIS-rapport  zo  goed 
mogelijk te  bepleiten en te realiseren.

Vooruitlopend op de nieuwe bestuurssamenstelling zal worden gewerkt aan een voorlopige 
middel-lange en- langetermijnplanning voor de bestendiging van TI-NL als organisatie en de 
daarvoor benodigde ledencontacten, fundraising. Met de nieuwe bestuursleden zullen echter 
pas de definitieve doelstellingen voor de lange termijn worden vastgelegd. Gezien de intentie 
om een groei door te maken in zowel het ledenaantal, de funding als de impact van TI-NL op 
anti-corruptie initiatieven in Nederland is door het bestuur reeds wel de stap genomen om 
voor  zes  maanden  à  twee  dagen  per  week  de  huidige  Coördinator  van  het  NIS-project, 
Marloes van Hooijdonk, aan te trekken. In de bijlage treft u de jaarrekening 2011 aan, de 
jaarrekening van 2012 zal volgen tijdens de ALV in juni.

Transparency International Nederland dankt haar leden, donateurs en contacten van harte voor 
hun bijdragen aan de activiteiten die TI-NL in 2012 heeft kunnen ontplooien. Transparency 
International  Nederland  wil  deze  samenwerking  graag  voorzetten  in  2013  om integriteit, 
inzichtelijkheid en toerekenbaarheid te bevorderen in Nederland.


