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1. Inleiding 

‘Ambtelijke integriteit’ (of ‘ethiek’, of ‘deontologie’) krijgt de jongste jaren veel aandacht, zowel 

in de academische literatuur als in de praktijk. Het is ondertussen uitgegroeid tot een apart 

subdomein van de bestuurskunde. Het feit dat het thema een apart hoofdstuk krijgt in dit 

handboek Bestuurskunde is daarvan een illustratie.  

In deze bijdrage behandelen we eerst enkele fundamentele aspecten van dat recent ontwikkelde 

subdomein. Daarbij gaan we eerst in op de heikele kwestie van de definities. We proberen om niet 

weg te zinken in het conceptuele moeras van begrippen als ‘integriteit’, ‘ethiek’ of ‘deontologie’ 

door de nadruk te leggen op één centraal idee: integriteit is meer dan het vermijden van fraude, 

corruptie of integriteitsschendingen; het gaat ook over het op een weldoordachte manier omgaan 

met ethische dilemma’s. Daarna wordt kort ingegaan op de verhouding tussen ambtelijke en 

politieke integriteit: verwachten we dat politici voldoen aan dezelfde integriteitsvereisten als 

ambtenaren of gaat het integendeel om twee strikt gescheiden beroepsgroepen, elk met hun eigen 

deontologie? De derde paragraaf gaat in op de vraag waarom ambtelijke integriteit en 

integriteitsbeleid recent zijn uitgegroeid tot een echt apart subdomein van de bestuurskunde. De 

vierde paragraaf licht het verschil toe tussen de controlerende en stimulerende aanpak van 

integriteitsbeleid. Die bespreking is belangrijk omdat ze helpt te verhinderen dat men zich te zeer 

opsluit in één bepaalde benadering. Vervolgens wordt ook ingegaan op de risico’s van 

integriteitsbeleid. Hoe groot de voordelen ook zijn, integriteitsbeleid genereert zelf ook bepaalde 

risico’s en het is belangrijk zich daarvan zo snel mogelijk bewust te zijn. Te weinig aandacht voor 

die risico’s kan de recent verworven legitimiteit van het subdomein integriteitsbeleid 

ondermijnen. 

De laatste twee paragrafen gaan grondiger in op de inhoud van het integriteitsbeleid. Eerst 

worden enkele modellen voor het in kaart brengen van integriteitsbeleid, zowel op nationaal als 

op organisationeel niveau, globaal besproken. Vervolgens worden enkele concrete instrumenten 

van integriteitsbeleid behandeld, georganiseerd volgens de vier functies die een integriteitsbeleid 

zou moeten vervullen.  

 

Leerdoelstellingen 

Aan het eind van dit hoofdstuk kan de lezer: 

 de centrale concepten ‘ambtelijke ethiek’, ‘ambtelijke integriteit’ en ‘integriteitsbeleid’ 

definiëren; 

 het debat over de verhouding tussen ambtelijke en politieke integriteit schetsen; 

 de twee benaderingen van integriteitsbeleid en hun excessen weergeven; 

 de evolutie van ‘integriteit’ in de bestuurskundige theorie en praktijk, en in het 

bijzonder de evolutie van ‘integriteitsbeleid’ tot een eigenstandig subdomein van de 

bestuurskunde, schetsen; 
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 concrete voorbeelden geven van de voordelen van integriteitsbeleid, maar ook van de 

risico’s en nadelen; 

 aan de hand van concrete voorbeelden van instrumenten aantonen dat hij/zij de vier 

functies van integriteitsbeleid begrijpt. 

 

 

2. De begrippen: wat is ethiek, integriteit, integriteitsbeleid? 

2.1. Definities: een kwestie van filosofie, cultuur en macht 

Over begrippen als ‘ethiek’, ‘moraal’ en ‘integriteit’ wordt al millennia nagedacht en talrijke 

filosofische stromingen hebben daarbij tot nog talrijkere definities geleid. Dat zorgt er niet alleen 

voor dat er heel veel definities zijn. Het toont meteen ook dat definities van deze begrippen niet 

ethisch neutraal zijn. De keuze voor een bepaalde definitie is dus niet alleen louter theoretisch, 

maar impliceert ook bepaalde ethisch-normatieve keuzes. 

Bovendien gaat het hier niet over ‘integriteit’ in algemene zin, maar over ‘ambtelijke integriteit’: 

integriteit in een specifieke professionele context. Dan gaat het niet alleen meer om ethisch-

filosofische stromingen, maar ook om bestuurskundige normatieve opvattingen over de rol van 

de overheid in de samenleving, de mate waarin individuele ambtenaren over een eigen 

beslissingsruimte mogen beschikken, enz. De definitie van ‘ambtelijke integriteit’ kan sterk 

verschillen afhankelijk van deze normatieve opvattingen.  

Bij deze definities spelen bovendien niet alleen filosofisch-ethische overwegingen. Soms gaat het 

ook gewoon om macht en invloed in organisaties. Als men beslist om een dienst rond 

‘integriteitsbeleid’ op te richten en men geeft vervolgens een heel brede definitie aan het begrip 

integriteit, dan impliceert dat niet alleen een grote bevoegdheid voor die dienst, maar ook risico’s 

op lastige conflicten met andere diensten (vb. personeelsdienst, financiële dienst) die zich in hun 

bevoegdheden bedreigd kunnen voelen.  

Het wordt trouwens nog complexer als we ook rekening houden met culturele en linguïstische 

aspecten. De begrippen ‘integrity’ in het Engels en ‘integriteit’ in het Nederlands worden vaak in 

een heel brede betekenis gebruikt die alle relevante ethische waarden omvat. ‘Intégrité’ in het 

Frans wordt daarentegen vaak beperkt tot één bepaalde waarde (vaak vertaald als 

‘onkreukbaarheid’), naast tal van andere ethische waarden (vb. rechtvaardigheid, objectiviteit, 

legaliteit, transparantie). Een ander voorbeeld is het begrip ‘deontologie’. In het Frans en Vlaams 

is dat een vaak gebruikt begrip dat verwijst naar plichtenleer voor een bepaalde (professionele) 

groep, zoals rechters, artsen, psychologen en dus ook ambtenaren. In het Noord-Nederlands en 

het Engels wordt dat begrip echter vrijwel nooit in die betekenis gebruikt1.  

 

                                                 
1 Het wordt zowel in het Engels, het Frans als het Nederlands wel gebruikt om naar een specifieke, door de filosoof 

Immanuel Kant geïnspireerde, ethische denkrichting te verwijzen. 
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Deze snelle opsomming van enkele kwesties illustreert meteen hoe moeilijk de definitietaak is. 

Het is daarbij belangrijk om te benadrukken dat die conceptuele verwarring niet alleen een 

academische bezorgdheid is. Ze leidt ook tot heel wat frustratie bij ambtenaren in de praktijk. Het 

is moeilijk om een beleid rond iets uit te werken als men niet kan vertrekken van een stevige 

consensus over wat dat ‘iets’ is. Soms wordt die verwarring zelfs gebruikt als excuus om geen 

integriteitsbeleid te voeren. Immers: hoe kan je nu iets managen als je het niet eens kan definiëren? 

Het gebeurt geregeld dat een groep enthousiaste collega’s die een integriteitsbeleid willen 

uitwerken het spoor al snel bijster raken in ellenlange discussies over wat nu precies onder 

‘integriteit’ moet worden begrepen. Die discussies zijn meestal niet erg interessant, frustrerend 

voor de deelnemers en soms zelfs contraproductief. 

De uitdaging bestaat er dus in om de begrippen duidelijk af te bakenen met eenvoudige en heldere 

definities. Die laatste laten vervolgens toe om de abstracte academische discussies achter zich te 

laten en te focussen op concrete instrumenten, processen en structuren die daadwerkelijk een 

impact kunnen hebben op integriteit op de werkvloer. De hierna volgende definities van 

‘ambtelijke ethiek’, ‘ambtelijke integriteit’, ‘ethische dilemma’s’ en ‘ambtelijk integriteitsbeleid’2 

proberen te voldoen aan die pragmatische doelstelling3. Ze impliceren wel een zekere keuze en 

afbakening, maar zijn tegelijkertijd ook nog voldoende algemeen geformuleerd om niet meteen te 

sturen naar een heel concrete ethische of administratieve filosofie. 

 

2.2. Ambtelijke ethiek 

Met ‘ambtelijke ethiek’ verwijzen we in de eerste plaats naar algemeen aanvaarde waarden, normen 

en regels die richtinggevend zijn voor het dagelijks handelen in de overheid (Hondeghem 1998).  De 

interessante vraag hier is natuurlijk wat bedoeld wordt met ‘algemeen aanvaard’ in deze definitie. 

Het antwoord op die vraag verschilt, minstens gedeeltelijk, afhankelijk van tijd, plaats en functie. 

Wat dat eerste betreft zien we inderdaad dat wat ‘algemeen aanvaardbaar’ is evolueert in de tijd. 

De zwijgplicht was bijvoorbeeld gedurende lange tijd een evident uitgangspunt voor ambtenaren, 

maar het belang ervan neemt af onder druk van andere waarden zoals klantgerichtheid en 

openbaarheid van bestuur (met hun bijhorende normen en regels). De invulling van ethiek is ook 

plaatsgebonden. Dat kan verwijzen naar een geografische plaats. Binnen Europa wordt vaak een 

onderscheid gemaakt tussen Noord-Europese landen waarin een strengere ambtelijke ethiek zou 

gelden dan in Zuid-Europese landen (vb. Pujas & Rhodes, 1999). Het kan ook verwijzen naar de 

plaats in de overheid. Men kan zich bijvoorbeeld afvragen in welke mate de klassieke ambtelijke 

                                                 
2 In deze context zijn ook nog twee andere begrippen van belang (Huberts 2005). ‘Ambtelijke moraal’ verwijst naar de 

concrete waarden en normen die gelden in een concrete context. Die kan verschillen naar tijd, plaats en andere 

contextelementen. Empirische onderzoekers proberen de moraal in kaart te brengen. ‘Beleidsethiek’ verwijst naar de 

substantiële ethiek van het overheidsbeleid zelf. Het gaat dan over typisch ethisch geladen beleidskeuzes zoals 

euthanasie, abortus, prenatale screening, oorlog en vrede; maar ook bijvoorbeeld over ethische geladen beleidskeuzes 

inzake criminaliteit, milieubeleid, verkeersveiligheid, enz. Men begeeft zich aldus voluit op het terrein van politieke 

filosofieën en ideologieën. 
3 De hierna volgende definities zijn sterk geïnspireerd door de definities gehanteerd door de onderzoeksgroep ‘quality 

of governance’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam (bijvoorbeeld Huberts, 2005) en door het Instituut voor de 

Overheid aan de KU Leuven (bijvoorbeeld Hondeghem, 1998). 
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ethiek nog geldt in een organisatie die grotendeels verzelfstandigd is als gevolg van New Public 

Management hervormingen. Ethiek is ten slotte ook functiegebonden. Een penitentiair beambte 

in een gevangenis zal, bijvoorbeeld inzake vertrouwelijkheid, andere normen en waarden 

hanteren in zijn omgang met een gedetineerde dan de gevangenispsycholoog die een 

therapeutische rol heeft. 

Die variaties over tijd, plaats en functie leiden soms tot de vraag of er wel een universele 

ambtelijke ethiek voor ambtenaren in een democratische omgeving te identificeren is. De meeste 

auteurs menen van wel, maar ze verschillen vervolgens wel vaak van mening over de concrete 

invulling van die ethiek. Het nadenken over deze en andere vraagstukken wordt ook omschreven 

als ‘ambtelijke ethiek’. Zo wordt ‘ambtelijke ethiek’ dus in een tweede betekenis gebruikt: de 

reflectie over algemeen aanvaarde waarden, normen en regels die richtinggevend zijn voor het dagelijks 

handelen in de overheid. Met ambtelijke ethiek verwijzen we dus niet enkel naar de waarden, 

normen en regels zelf maar ook naar de (filosofische) reflectie daarover.  

 

2.3. Ambtelijke integriteit en ethische dilemma’s 

Hoe belangrijk het nadenken over ethische vraagstukken ook is; uiteindelijk gaat het in deze 

context over concreet gedrag. Dat brengt ons bij het tweede centrale begrip ‘ambtelijke integriteit’: 

handelen in overeenstemming met de algemeen aanvaarde waarden, normen en regels die gelden in de 

overheid (vrij naar van den Heuvel en Huberts, 2003: 19). Met integriteit verwijzen we dus naar de 

concrete toepassing van de ethiek. Hier worden de ethische discussies die hoger al werden 

geschetst concreter. Wat moet een individuele ambtenaar in concrete omstandigheden doen als 

hij ‘de algemeen aanvaarde waarden, normen en regels die gelden in de overheid’ wil volgen? 

Een eerste evidente bron voor die ambtenaar is uiteraard de wet- en regelgeving. De inhoud 

daarvan is via het democratische proces tot stand gekomen en zou bijgevolg algemeen aanvaard 

moeten zijn. In die regels zal de ambtenaar vinden dat fraude, corruptie, diefstal of 

disproportioneel geweld (bij bijvoorbeeld de politie) niet toegelaten zijn. Een ambtenaar die 

integer wil zijn zal dus geen dergelijke ‘integriteitsschendingen’ mogen begaan. Dat is echter maar 

een deel van het verhaal. Integriteit gaat over veel meer dan het louter vermijden van manifeste 

integriteitsschendingen. Integriteit gaat ook over het nastreven van ‘algemeen aanvaarde’ 

waarden als ‘klantgerichtheid’, ‘loyauteit’ of ‘neutraliteit’, ook als die niet in strikte wetten of 

regels zijn geconcretiseerd.  

Het wordt echter nog complexer. Integriteit gaat ook over het op een doordachte manier omgaan 

met situaties waarbij het gewoon niet duidelijk is wat ‘algemeen aanvaard’ is. Zo gebeurt het 

geregeld dat wetten en regels elkaar tegenspreken en dat de individuele ambtenaar voor de lastige 

keuze staat om te kiezen waaraan hij prioriteit zal geven. Wat is op zo een moment ‘algemeen 

aanvaardbaar’? Soms is de regelgeving wel duidelijk, maar is een ambtenaar van mening dat het 

toepassen ervan niet integer zou zijn, bijvoorbeeld omdat het om een heel specifieke situatie gaat 

die de regelgever niet voorzien had. Wat is op zo een moment ‘algemeen aanvaardbaar’? In nog 

andere gevallen is er gewoon geen relevante wet- en regelgeving die de ambtenaar kan helpen in 

zijn zoektocht naar wat het juiste gedrag zou zijn. In al die situaties gaat het om zogenaamde 
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‘ethische dilemma’s’: situaties waarbij waarden en normen in het geding zijn en waarbij een keuze moet 

worden gemaakt uit meerdere alternatieven, terwijl voor elk van die alternatieven goede redenen te geven 

zijn (vrij naar Karssing, 2001: 93). Het gaat dus om lastige situaties waarbij het niet meteen 

duidelijk is wat de ambtenaar moet doen wil zij echt integer handelen. Een dilemma is bijgevolg 

per definitie een situatie waarbij bepaalde waarden of normen minder of niet zullen gerespecteerd 

worden omdat men prioriteit geeft aan andere argumenten. Met andere woorden, typisch voor 

een ethisch dilemma is dat er, wat men ook doet (ook als men niets doet), een zekere morele kost 

zal volgen. Bepaalde waarden zullen geschonden worden. In veel gevallen zullen ook belangen 

geschonden worden en zal men dus individuen of groepen ongelukkig moeten maken. Ook 

typisch is dat intuïties of regels niet meteen een oplossing suggereren. Vaak zullen zij wel helpen 

in het vinden van een oplossing, maar ze doen dat niet op een rechtstreekse en eenduidige manier. 

In ‘intermezzo 1’ worden enkele voorbeelden van ethische dilemma’s gegeven. 

 

Intermezzo 1: Ethische dilemma’s 

Ethische dilemma’s zijn situaties waarbij het niet meteen duidelijk is wat de ambtenaar moet doen 

wil hij echt integer handelen. Vijf voorbeelden kunnen dit illustreren. 

Dilemma 1 

Als controleur der belastingen wordt u geconfronteerd met volgende situatie. Bij de controle van een 

zelfstandige stelt u vast dat een aanzienlijk deel van de belastbare inkomsten niet is opgenomen in de 

aangifte. Het gaat om een kleine buurtwinkel die op het moment van de controle wordt uitgebaat door een 

alleenstaande vrouw. De niet aangegeven inkomsten betreffen ‘verkopen in het zwart.’ Het belastingkantoor 

waar u werkt is een lokaal kantoortje en iedereen kent iedereen. U weet via collega's en mensen uit uw 

omgeving dat de belastingplichtige persoonlijk een zware periode achter de rug heeft. Het kind van de vrouw 

is onlangs overleden aan een slepende ziekte. De behandeling van die ziekte was heel duur. De 

belastingplichtige bevindt zich nog steeds in een precaire financiële situatie gezien de schulden uit de 

medische behandeling van haar overleden kind. Een taxatie van de niet aangegeven inkomsten, die 

aangewend zijn voor de behandeling van haar kind, zou het persoonlijke faillissement van de 

belastingplichtige tot gevolg hebben. Wat zal u doen? 

Dilemma 2 

Uw organisatie moet bezuinigen en is van plan een grote groep contractuelen te ontslaan. U bent directeur 

van de personeelsdienst en bent aldus op de hoogte van die hoogst vertrouwelijke plannen. Een heel goede 

medewerker van u, die behoort tot de groep die ontslagen zal worden, vraagt een onderhoud. Hij deelt u mee 

dat hij een heel erg interessant aanbod gehad heeft voor een nieuwe job bij een consultingbedrijf. Hij is echter 

niet van plan op dat aanbod in te gaan omdat, zo zegt hij, hij een sterke loyauteit voelt tegenover uw dienst 

waar hij heel veel geleerd heeft en goed samenwerkt met de collega's. Omdat hij in de krant gelezen had dat 

uw organisatie overweegt om te bezuinigen wou hij toch eerst eens met u checken of hij wel een redelijke 

kans maakt om te blijven de komende jaren. Anders zou hij natuurlijk wel ingaan op dat aanbod, zeker 

gezien de slechte economische situatie en het feit dat hij net een grote hypotheeklening is aangegaan. Gezien 

uw appreciatie voor uw medewerker bent u heel sterk geneigd om hem in vertrouwen te informeren over de 

plannen om hem te ontslaan. Op de directievergadering is echter een heel strikte geheimhouding 
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afgesproken. Bovendien zou het inlichten van deze medewerker onfair zijn tegenover andere goede 

medewerkers die ongetwijfeld ook in de problemen zullen komen door hun ontslag. Wat zal u doen?  

Dilemma 3 

U bent ambtenaar in een kleine gemeente en verantwoordelijk voor de aankoop van drie nieuwe 

kopieermachines. Een erg invloedrijke schepen laat u informeel maar erg nadrukkelijk weten dat hij verwacht 

dat het order zal gaan naar leverancier X, die een goede vriend is van hem. Naast leverancier X is er één 

andere valabele kandidaat, leverancier Y, die een aanbod heeft gedaan dat iets beter is qua prijs-kwaliteit 

verhouding, maar niet veel. Zult u de schepen gehoorzamen? Zult u misschien integendeel zijn ongeoorloofd 

verzoek rapporteren? Aan wie zou u dat doen? Hebt u nog andere mogelijkheden? 

Dilemma 4 

U bent maatschappelijk assistent op het OCMW en u ontvangt een kist wijn ter waarde van ongeveer 50 

Euro van een cliënt voor wie u een extra inspanning heeft gedaan. U heeft reeds lang een erg goede 

hulpverleningsrelatie met die cliënt en u weet dat u hem heel erg zal beledigen als u de kist weigert. Uw 

cliënt zal veronderstellen dat u hem ervan verdenkt u te willen omkopen. Anderzijds mag u geen geschenken 

van substantiële waarde aanvaarden. Wat zal u doen? 

Dilemma 5 

U bent politieambtenaar en uw zoontje speelt voetbal bij F.C. The Winners, in het bijzonder bij de Duiveltjes 

(7 jaar). Dit seizoen is er een nieuwe trainer gekomen: Dirk. U meent de naam van die trainer reeds ergens 

gehoord te hebben maar u kan die niet onmiddellijk thuisbrengen. U vermoedt echter dat het in een 

professionele context is dat dit gebeurde. U kijkt de gegevensbestanden na, en vindt inderdaad de naam van 

Dirk terug: hij is een tijd geleden verdacht van seksuele handelingen met kinderen. Dirk is echter niet 

veroordeeld, het gaat enkel om vermoedens.  Wat zal u doen? 

 

2.4. Ambtelijk integriteitsbeleid 

Als ambtelijke integriteit het toepassen is van de ambtelijke ethiek in de dagelijkse praktijk, dan 

is het de bedoeling van integriteitsbeleid om ambtenaren daarin te ondersteunen, te stimuleren 

en te dwingen. Ambtelijk integriteitsbeleid kan bijgevolg gedefinieerd worden als het geheel van 

beleidsinstrumenten dat erop gericht is de integriteit van de overheid in haar geheel en het integere optreden 

van de individuele ambtenaren afzonderlijk te bevorderen (Maesschalck, 2001: 28). Als een 

integriteitsbeleid bestaat uit een goed doordachte combinatie van instrumenten, structuren, en 

processen, dan zal het daadwerkelijk die doelstelling kunnen bereiken en inderdaad 

integriteitsschendingen kunnen voorkomen en ondersteuning kunnen bieden bij het omgaan met 

ethische dilemma’s. 
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3. Politieke integriteit 

Tot nu toe werd enkel gesproken over ambtelijke en niet over politieke integriteit en dat zal ook 

zo zijn in de rest van dit hoofdstuk. Men zou zich echter kunnen afvragen of een dergelijk 

onderscheid wel zinvol is. Zowel politici als ambtenaren vervullen een sleutelrol in onze 

democratie en integer gedrag van beide categorieën is uiteraard essentieel. Er zijn niettemin goede 

redenen om een onderscheid te maken, met name in wat als ‘integer’ beschouwd wordt. Van 

politici wordt verwacht dat ze beleidskeuzes maken, van ambtenaren dat ze die loyaal uitvoeren. 

Als een politicus duidelijke politieke keuzes durft te maken en die publiek verdedigt met 

verwijzing naar fundamentele ideologische waarden als ‘vrijheid’, ‘solidariteit’, ‘gelijkheid’ of 

‘rechtvaardigheid’, dan vervult hij zijn rol in het politieke systeem. Als een ambtenaar zijn 

handelen zou laten sturen door zijn eigen politiek-ideologische uitgangspunten, dan kan men zich 

vragen stellen bij zijn neutraliteit en dus mogelijk zijn integriteit. Hetzelfde gedrag kan dus voor 

een politicus als wenselijk worden beschouwd en voor een ambtenaar als problematisch en 

omgekeerd. In het hoofdstuk ‘Politiek-ambtelijke verhoudingen’ werd ingegaan op deze 

complexe relatie tussen politici en ambtenaren en op de debatten over de mate waarin die 

dichotomie empirisch correct is en normatief wenselijk is. Daarbij viel op dat, ook al zijn er grote 

meningsverschillen over hoe strikt beide functies gescheiden moeten worden en hoe de 

coördinatie ertussen georganiseerd moet worden, zowat iedereen het er wel over eens is dat het 

om twee aparte functies gaat. 

De verschillen tussen politici en ambtenaren situeren zich trouwens niet alleen in wat als ‘integer 

gedrag’ beschouwd wordt. Ze komen ook terug op het vlak van de aanpak van dat gedrag; op het 

vlak van integriteitsbeleid dus. Ambtenaren worden aangeworven als (statutair of contractueel) 

personeelslid en moeten zich schikken naar de code en het integriteitsbeleid van de overheid. Als 

ze dat niet doen, kunnen disciplinaire sancties en uiteindelijk mogelijk ontslag volgen. Voor 

politici is dit minder evident. Zij zijn immers niet aangeworven, maar verkozen. Zij hebben een 

mandaat gekregen van de kiezer en men kan zich afvragen of iemand anders dan de kiezer hen 

dat mandaat kan afnemen. Dit en andere fundamentele verschillen tussen politici en ambtenaren 

zorgen ervoor dat een integriteitsbeleid voor beide categorieën onvermijdelijk zal verschillen. 

Anderzijds moet men de verschillen inzake integriteitsverwachtingen en integriteitsbeleid ook 

niet al te zeer overdrijven. Er zijn ook belangrijke gelijkenissen. Zowel politici als ambtenaren 

moeten de wet respecteren en mogen geen misdrijven als fraude of corruptie begaan. De jongste 

jaren lijken de integriteitsverwachtingen van beide groepen bovendien wat naar elkaar toe te 

groeien.  

Van politici wordt steeds meer verwacht dat ze zich neutraal en objectief opstellen als het om 

individuele gevallen gaat. Er zijn indicaties dat de Belgische praktijk van politiek cliëntelisme, 

vaak omschreven als ‘politiek dienstbetoon’ afneemt. Cliëntelisme houdt in dat politici publieke 

beslissingen (bijvoorbeeld een baan bij de overheid of een versnelde bouwvergunning) ruilen 

voor electorale steun. In België werd deze praktijk ondersteund door de sterke verzuiling en door 

de centrale rol die de politieke partijen (‘particratie’) vervulden in dat systeem (André et al., 2010). 

Burgers identificeren zich echter steeds minder met politieke partijen en zuilen. Bovendien 
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hadden diverse hervormingen binnen de administratie (bijvoorbeeld Copernicus in de federale 

overheid) precies als bedoeling om de invloed van politiek partijen op benoemingen van 

ambtenaren of op andere individuele beslissingen te verminderen (zie hoofdstuk ‘Politiek-

ambtelijke verhoudingen’). Daar kwam nog bij dat klachtensystemen en ombudslui werden 

geïnstalleerd die zo een alternatief konden vormen voor het politiek dienstbetoon. Meer algemeen 

wordt de burger kritischer, ook inzake politieke integriteit. Een analyse van 

verkiezingsonderzoeken door André et al. (2010: 253) suggereert dat al die evoluties zich ook 

vertalen in de praktijk. Burgers rapporteren de afgelopen twee decennia inderdaad steeds minder 

dat ze beroep doen op dienstbetoon.  

Omgekeerd wordt van ambtenaren steeds meer verwacht dat ze hun neutraliteit op een flexibele 

manier invullen. Zo wordt van hen meer dan vroeger verwacht dat ze een rol spelen in de 

inhoudelijke beleidsvoorbereiding. Een ambtenaar die zich heel strikt houdt aan de 

neutraliteitsplicht van een uitvoerende administratie zal die rol moeilijk kunnen invullen (cf. 

infra). Ook bij de beleidsuitvoering wordt van ambtenaren verwacht dat ze meer klantgericht 

werken en meer responsief zijn t.a.v. de verwachtingen en de noden van de burgers.  

Ook de verschillen inzake integriteitsbeleid moeten niet overdreven worden. Traditioneel werd 

de eigenheid van politieke integriteit vaak als reden gebruikt om zo goed als geen 

integriteitsbeleid te voeren voor politici. De jongste jaren zien we echter wel inspanningen in die 

richting. In de jaren ’90 sprak men in dit verband over ‘nieuwe politieke cultuur’; recenter heeft 

men het over ‘politieke vernieuwing’. Het gaat om een breed gamma van voorstellen die bedoeld 

zijn om de politiek, en met name de integriteit van politici, te verbeteren (Maesschalck et al., 2002). 

Heel wat van die ideeën zijn niet gerealiseerd (Transparency International, 2012), maar een aantal 

werden wel omgezet in concrete regels die kunnen worden gezien als de eerste elementen van 

een integriteitsbeleid voor politici. Zo heeft het Vlaams parlement sinds 1999 een deontologische 

code voor parlementsleden4, die vooral over het politiek dienstbetoon handelt. De code maakt een 

onderscheid tussen luisterbereidheid van de parlementsleden, wat toegelaten is, enerzijds en 

cliëntelisme en ongeoorloofde beïnvloeding, wat niet toegelaten is, anderzijds. Een tweede 

voorbeeld is de regelgeving die belangrijke politici (net als topambtenaren) verplicht om publiek 

te maken welke mandaten ze nog uitvoeren naast hun mandaat als politicus5. Die transparantie 

maakt het mogelijk voor burgers om te na te gaan of politici wel optreden in het algemeen belang 

en niet in het belang van bedrijven of organisaties waar ze ook een mandaat uitvoeren. Ook de 

wetgeving die de verkiezingsuitgaven beperkt kan gezien worden als een aspect van politiek 

integriteitsbeleid. Dit zijn echter slechts eerste stappen op weg naar een integriteitsbeleid voor 

politici in België. 

De discussie over de verschillen en gelijkenissen tussen ambtelijke en politiek integriteit is 

natuurlijk ook bijzonder relevant voor de ministeriële kabinetten, die zich precies tussen beide 

                                                 
4 Deontologische code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking (Stuk 7-A 

(1998-1999) – Nr. 1) . 
5 Wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van 

mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, BS 30 juni 2004; Bijzondere wet 26 juni 

2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van 

mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, BS 30 juni 2004. 
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sferen in bevinden. Zij bevinden zich niet alleen institutioneel in een grijze zone, ook qua 

integriteit is het voor kabinetsleden niet altijd evident wat van hen verwacht wordt. Dienen zij te 

voldoen aan dezelfde integriteitsverwachtingen als politici of wordt van hen toch een meer 

ambtelijke ethiek verwacht? De hervormingen kunnen die onduidelijkheid soms nog versterken. 

Zo was het de ambitie van de Copernicushervorming om, in de vorm van beleidsvoorbereidende 

cellen, de kabinetten op te nemen in de administratie, en hen dus ook een ambtelijke ethiek op te 

leggen. Ondertussen is de hervorming teruggeschroefd. In de praktijk is het zo dat de kabinetten 

eigenlijk alleen een andere naam gekregen hebben: ‘beleidscel’ (zie hoofdstuk ‘De federale 

overheid’). Op Vlaams niveau wordt expliciet bepaald dat men van kabinetsleden een specifieke 

ethiek verwacht. Er is immers een aparte deontologische code voor de personeelsleden van de 

kabinetten van de Vlaamse regering6, al is die weliswaar sterk geïnspireerd op de deontologische 

code van de personeelsleden van de Vlaamse administratie. In elk geval is het zo dat zowel op 

Vlaams als op federaal niveau het integriteitsbeleid in de kabinetten nog te beperkt is (Debacker 

et al., 2012).  

Samengevat lijken er voldoende redenen te zijn om een onderscheid te maken tussen ambtelijke 

en politieke integriteit, ook al lijken ze naar elkaar toe te groeien. In elk geval is voor zowel 

ambtenaren, politici als kabinetsleden een goed uitgewerkt integriteitsbeleid mogelijk en 

noodzakelijk. De rest van dit hoofdstuk zal, gezien het bestuurskundig opzet van het boek, 

focussen op ambtelijke integriteit en integriteitsbeleid. Maar zelfs als we dat zullen doen, dan blijft 

politieke integriteit uiteraard wel een belangrijke beïnvloedende omgevingsfactor. Het is daarom 

nuttig om, in onderstaand intermezzo, kort even in te gaan op de vraag naar de mate waarin het 

politiek systeem in België corrupt zou zijn.  

 

Intermezzo 2: Politieke corruptie in België 

Over België wordt wel eens gezegd dat het een relatief corrupt land is. Of dat werkelijk zo is, is 

heel moeilijk te bepalen gezien de vele methodologische en andere problemen met internationale 

vergelijkingen. Het is wel zo dat sommige auteurs (bijvoorbeeld De Winter, 2003, Maesschalck & 

Van de Walle, 2006 en Peters, 2006) wel wijzen op enkele kenmerken van het Belgisch politiek 

systeem die corruptie kunnen faciliteren. Deze kenmerken kunnen georganiseerd worden in vier 

grote categorieën. 

In de eerste plaats wijzen heel wat auteurs op het complex van aan elkaar verbonden culturele 

factoren zoals het relatief lage vertrouwen in de overheid, relatief hoge tolerantie voor 

regeloverschrijdend gedrag en een bredere cultuur van cliëntelistische relaties tussen politici en 

hun kiezers. Deze factoren creëren een context die corrupt gedrag faciliteert. Het dient wel gezegd 

dat er redenen zijn om aan te nemen dat deze cultuur geleidelijk aan verandert (bijvoorbeeld 

André et al. 2010). 

Ten tweede spelen politieke partijen, en in het bijzonder de leiding van de partijen, een centrale 

rol in het Belgisch politiek systeem, dat wel eens als een ‘particractie’ wordt omschreven. 

                                                 
6 Omzendbrief VR 2007/40 betreffende de deontologische code voor de leden van de kabinetten van de Vlaamse 

regering, 21 december 2007. 
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Traditioneel hebben ze, via de politieke benoemingen, een belangrijke impact op de loopbaan van 

ambtenaren, al dient gezegd dat er ook hier inspanningen gebeuren om dit te verminderen. De 

partijen blijven niettemin een sterke impact hebben op de wetgevende macht (onder meer via hun 

impact op de loopbaan van parlementsleden) en op de regering (het zijn doorgaans de 

partijvoorzitters die bepalen wie minister wordt). Deze machtsconcentratie, gecombineerd met de 

drastisch groeiende vraag naar partijfinanciering (onder meer omwille van dure campagnes), 

wordt vaak naar voor geschoven als een belangrijke reden voor de politieke corruptieschandalen 

uit de jaren ’90, die eigenlijk vaak handelden over gedrag in de jaren ’80. Mede dankzij een aantal 

beleidsmaatregelen is de partijfinanciering op dit moment een stuk minder problematisch dan in 

de jaren ’80, maar er blijven wel nog redenen voor bezorgdheid (Dantinne & Duchêne, 2012). 

Een derde categorie van factoren heeft te maken met de dominantie van de regering in de 

politieke besluitvorming en in het bijzonder met de rol van ministeriële kabinetten. De Winter 

(2003: 99) schrijft hierover: ‘as they are central to departmental decision-making and are staffed by party 

loyalists, ministerial cabinets are evidently useful sites for organizing illicit activities’. 

De vierde categorie van factoren verwijst naar specifieke kenmerken van het Belgische politieke 

systeem dat vaak omschreven wordt als ‘consociationalist’ in de bekende typologie van Lijphart 

(Frognier, 1986).7 De sterke banden tussen een politieke partij en diverse andere organisaties 

binnen dezelfde zuil enerzijds en de cultuur van gesloten besluitvorming tussen de leden van de 

elite van die zuilen anderzijds, worden vaak genoemd als factoren die misschien niet automatisch 

tot corruptie leiden maar in elk geval wel tot ondoorzichtige besluitvorming. Peters (2006) wijst 

erop dat de geslotenheid en ondoorzichtigheid functioneel is in een complex land als België en 

spreekt zelfs over ‘functionele corruptie’. 

 

 

4. Recente evolutie: ‘integriteitsbeleid’ als eigenstandig 

subdomein 

De vraag naar ambtelijke ethiek is uiteraard geen recente vraag. Ze is zo oud als de bestuurskunde 

zelf. Integriteit was een hoofdbekommernis van zowel Weber als Wilson toen ze respectievelijk in 

Europa en de VS de basis legden voor de moderne overheidsbureaucratie en dus ook de moderne 

bestuurskunde. Aan Webers pleidooi voor een sterke inperking van de discretionaire ruimte van 

individuele ambtenaren in de bureaucratie ligt bijvoorbeeld een sterk ethische bezorgdheid ten 

grondslag over democratisch aanvaardbare machtsverhoudingen tussen de bureaucratie en de 

politiek. Hoe belangrijk men integriteit ook vond, ‘integriteitsbeleid’ was echter geen apart 

subdomein. Het was eerder een thema waarmee men (vaak impliciet) rekening hield bij het 

ontwikkelen van de bureaucratie. Hetzelfde fenomeen deed zich voor toen de 

                                                 
7 A.P. Frognier, "Corruption and consociational democracy: first thoughts on the Belgian case", Corruption and reform, 

1986, 1, 143-148; A. Lijphart, Patterns of democracy: government forms and performance in thirty-six countries, New Haven, 

Yale University Press, 1999.  
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overheidsbureaucratieën in België werden gevormd. Men sprak daarbij wel over ambtelijke 

deontologie en tuchtrecht, maar dat beperkte zich vooral tot het juridische instrumentarium.  

Vanaf de jaren ‘80 veranderde dat geleidelijk, zowel in het buitenland als in het binnenland 

(Hondeghem, 1985; 1998). Het thema kreeg niet alleen steeds meer aandacht, het groeide ook 

steeds meer uit tot een apart subdomein van de bestuurskunde met een eigen identiteit. Dat heeft 

veel te maken met een aantal belangrijke evoluties in de samenleving die ook hun impact hebben 

gehad op de overheid. We bespreken vier dergelijke evoluties en kijken vervolgens hoe deze de 

ontwikkeling van ‘integriteitsbeleid’ hebben beïnvloed. 

 

4.1. Evoluties in de samenleving en binnen de overheid 

Men kan minstens vier bredere evoluties onderscheiden die de klassieke ambtelijke ethiek, waarin 

de rol van de ambtenaar in essentie werd beperkt tot neutrale uitvoering van politieke 

beslissingen, sterk onder druk zetten.  

Ten eerste wordt de burger steeds mondiger en steeds meer een kritische consument van 

openbare diensten. Dat resulteerde onder meer in een uitgebreide regelgeving over openbaarheid 

van bestuur en een evolutie van zwijgplicht over spreekrecht naar, in sommige gevallen, 

spreekplicht. Die evoluties leiden tot nieuwe ethische dilemma's waar de klassieke ethiek weinig 

ondersteuning biedt. Hoeveel informatie mag een ambtenaar geven? Hoe kan zij vermijden dat 

meer assertieve burgers meer en betere informatie krijgen dan minder mondige burgers? 

Ten tweede evolueert de rol van ambtenaar steeds meer van die van loutere uitvoerder naar een 

echte medespeler in het beleidsproces. Van ambtenaren wordt tegenwoordig steeds meer 

verwacht dat ze actief meewerken aan beleidsvoorbereiding en bijvoorbeeld beleidsnota's 

schrijven. Om een goede nota te schrijven moet je een zekere politieke feeling hebben, moet je 

contacten hebben met politici en kabinetsleden, maar ook met belangengroepen en allerlei andere 

actoren uit het beleidsveld. Dat leidt ook tot nieuwe ethische dilemma's en de klassieke ethiek 

biedt daarin maar een beperkte ondersteuning. Integendeel, de kans is klein dat je een goede nota 

zal schrijven als je je heel strikt aan de neutraliteitsethiek houdt. Ondersteuning in de vorm van 

een goed integriteitsbeleid kan hier erg nuttig zijn. 

Ten derde evolueren ook de bredere maatschappelijke normen. Bepaalde 

integriteitsschendingen (cliëntelisme, slechte dienstverlening, niet respecteren van werktijden, 

etc.) die vroeger oogluikend geaccepteerd werden, kunnen tegenwoordig op veel minder begrip 

rekenen van pers en publiek. 

Een vierde evolutie verdient bijzondere aandacht. De introductie van het New Public 

Management (cf. hoofdstuk ‘van bureaucratie naar post-New Public Management’) heeft, naast 

heel wat andere gevolgen, ook een aantal belangrijke ethische uitdagingen gecreëerd. Illustratie 1 

gaat in op enkele van die uitdagingen in de context van de Vlaamse overheid. 
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Illustratie 1: Nieuwe ethische uitdagingen door moderniseringen in de Vlaamse overheid 

Sturen op meetbare indicatoren 

Zowel binnen de Vlaamse administratie als op lokaal niveau wordt steeds meer nadruk gelegd 

op indicatoren. Deze zijn erg nuttig als instrumenten voor het voeren van een goed geïnformeerd 

beleid. Sturen op indicatoren kan echter ook een belangrijke impact hebben op de ambtelijke 

integriteit omdat hierdoor de aandacht kan verslappen voor wat niet wordt gemeten. Vooral 

wanneer het om outputindicatoren gaat kan dit de integriteit negatief beïnvloeden. Het gevaar 

bestaat namelijk dat men focust op de output en minder belang hecht aan de waarden betreffende 

het proces waarlangs deze output tot stand is gekomen: legaliteit, rechtvaardigheid, 

gelijkwaardigheid, objectiviteit, rechten van de verdediging, enz. Hoewel deze een effectieve 

realisatie van de output soms kunnen vertragen of zelfs verhinderen, betreffen ze over het 

algemeen wel fundamenten van de rechtstaat en is het erg gevaarlijk om deze over boord te gooien 

vanuit een logica dat het doel de middelen zou heiligen. Dit gevaar wordt uiteraard kleiner als 

ook processuele indicatoren worden toegevoegd. Het probleem blijft echter dat men niet alles kan 

meten en een risico van bias ten nadele van wat niet gemeten is blijft bestaan.  

Kwaliteitsmanagement 

Kwaliteitsmanagement is vooral ontwikkeld in de particuliere sector en plaatst ‘de klant’ centraal. 

Ook in een overheidscontext kan kwaliteitsmanagement erg nuttig zijn, vooral daar waar 

rechtstreeks aan de burger diensten worden geleverd. Maar ook hier rijzen nieuwe vragen over 

integriteit. Hoe kan een ambtenaar diensten leveren ‘à la tête du client’ en toch tegelijkertijd het 

gelijkheidsbeginsel respecteren? Wat betekent het voor een inspecteur om klantgericht te werken?  

Verzelfstandiging en privatisering 

Eén van de paradepaardjes van het New Public Management is de verzelfstandiging van 

organisaties of organisatieonderdelen. Deze krijgen dan een zekere autonomie, maar moeten wel 

verantwoording afleggen over resultaten. Het oprichten van intern verzelfstandigde 

agentschappen (IVA’s) en extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s) is één van de 

belangrijkste elementen van het Vlaamse moderniseringsproject Beter Bestuurlijk Beleid. Hier rijst 

de vraag in hoeverre de ambtelijke ethiek (zowel de inhoudelijke ethiek als het instrumentarium 

om deze af te dwingen en te stimuleren) nog van toepassing is in dergelijke entiteiten. Daar waar 

bijvoorbeeld het geven van geschenken aan goede klanten heel normaal is in de particuliere 

sector, wordt dit als heel wat problematischer beschouwd in de publieke sector. Wat betekent dit 

dan voor verzelfstandigde agentschappen die als actieve actoren op een markt opereren? 

Meer uitwisseling met de particuliere sector 

Er is een steeds intensievere uitwisseling tussen de publieke en de private sector, uiteraard door 

allerlei vormen van publiek-private samenwerking (PPS) maar ook bijvoorbeeld door het 

aanwerven van personeel uit de particuliere sector in de publieke sector of het tijdelijk inhuren 

van private consultants. Dit leidt tot een vermenging van de waardepatronen uit beide sectoren, 

met opnieuw integriteitsvraagstukken als gevolg.  

Bron: Maesschalck, 2005c: 16-17 
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In de academische literatuur woedde vanaf het opkomen van het New Public Management 

discours een hevig debat over de uitdagingen die deze hervormingen stelden inzake integriteit. 

We schetsen kort de twee extreme standpunten in dit debat en pleiten vervolgens voor een 

genuanceerde tussenpositie8. 

De NPM-voorstanders zelf lijken zich weinig zorgen te maken over integriteit. Sommigen onder 

hen wijzen erop dat competitiemechanismen corruptie kunnen reduceren, maar de meesten gaan 

nauwelijks in op het thema van integriteit. Ze lijken te veronderstellen dat integer gedrag vrijwel 

automatisch zal volgen na de implementatie van NPM. Ze reduceren ambtelijke ethiek dan vaak 

tot de typische New Public Management-waarden: zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit. 

Aan de andere kant van het spectrum staan de voorstanders van het traditionele 

bureaucratiemodel. Zij vinden dat de overheidsadministratie moet georganiseerd zijn volgens de 

bureaucratische principes: hiërarchie en eenheid van leiding, specialisatie en vakbekwaamheid, 

een uitgebreid systeem van regelgeving, schriftelijke procedures, loyale en neutrale ambtenaren, 

en een carrièresysteem (zie ook hoofdstuk ‘Van bureaucratie naar post-New Public 

Management’). Wat integriteit en integriteitsbeleid betreffen, moeten de organisatieprocessen zo 

georganiseerd zijn dat de individuele ethische keuze van een ambtenaar idealiter gereduceerd 

wordt tot twee opties: ofwel de regels volgen (integer gedrag) ofwel de regels overtreden 

(integriteitsschending). Het hoeft niet te verbazen dat aanhangers van deze benadering 

(bijvoorbeeld Frederickson, 1999) zich heel grote zorgen maken over de ethische problemen die 

NPM zou kunnen veroorzaken. Zij zien NPM als een bijna existentiële bedreiging voor de 

ambtelijke ethiek en voor de fundamenten van de rechtsstaat (bijvoorbeeld Rohr, 2002). 

Tussen die twee extreme standpunten zien we de jongste twee decennia een derde, veel 

genuanceerder, standpunt opkomen dat kan omschreven worden als de ‘integriteitsbeleid’-

benadering. Voorstanders van deze benadering (bijvoorbeeld OESO 1996, 2000) zijn het eens met 

de NPM-voorstanders dat NPM-hervormingen heel wat gunstige effecten hebben, maar zijn zich 

tegelijkertijd ook bewust van de risico’s voor integriteitsschendingen die gecreëerd worden door 

NPM, bijvoorbeeld door de grotere autonomie voor managers of door de nauwere contacten met 

de privésector. Echter, in tegenstelling tot de aanhangers van het bureaucratiemodel vinden ze 

niet dat NPM-hervormingen dan maar allemaal moeten teruggedraaid worden, maar dat ze 

integendeel moeten aangevuld worden met een eigenstandig integriteitsbeleid dat aangepast is 

aan die hervormingen.  

 

4.2. Integriteitsbeleid als een antwoord op de evoluties 

De vier net geschetste evoluties leiden tot minstens drie specifieke uitdagingen inzake integriteit. 

Ze creëren bredere discretionaire ruimte voor ambtenaren, ze creëren nieuwe ethische dilemma’s 

waarop de klassieke ambtelijke ethiek geen evident antwoord biedt en ze zorgen voor een 

publieke opinie die veel kritischer en veeleisender kijkt naar de overheid, ook inzake integriteit. 

                                                 
8 Voor een uitgebreide bespreking van deze discussie en uitgebreide referenties, zie Maesschalck (2004). 
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De meeste auteurs en praktijkambtenaren zijn van mening dat deze uitdagingen best aangegaan 

worden door het ontwikkelen van een eigenstandig integriteitsbeleid. Zo sluiten ze aan bij de 

derde, genuanceerde positie die werd geschetst inzake NPM-hervormingen. Een apart domein 

laat immers toe om instrumenten en benaderingen die vroeger over verschillende domeinen 

(bijvoorbeeld personeelsbeleid, financieel beleid, kwaliteitsbeleid) verspreid waren samen te 

brengen onder één label en op elkaar af te stemmen. Een apart domein creëert ook een sterk 

professioneel netwerk van experts die aldus aan kennisuitwisseling en -accumulatie kunnen 

doen. Het maakt ook een aparte organisatorische verankering in de organisatie (bijvoorbeeld door 

de aanstelling van een integriteitsactor) mogelijk, wat op zijn beurt een sterke dynamiek inzake 

integriteit binnen organisaties kan creëren. 

 

 

5. De benaderingen: welk integriteitsbeleid?  

Traditioneel wordt een onderscheid gemaakt tussen twee benaderingen van integriteitsbeleid 

(Lewis, 2005).9  

De ‘controlerende’ benadering vertrekt van een pessimistisch mensbeeld: mensen zijn niet van 

nature geneigd om het ethisch goede te doen, maar streven in de eerste plaats hun eigenbelang 

na. Het komt er dus op aan om de organisatie zo in te richten dat de mensen wel het goede doen, 

ook als ze hun eigenbelang nastreven. Dit gebeurt dan door de discretionaire beslissingsruimte 

van ambtenaren zoveel mogelijk in te perken door een integriteitsbeleid dat vooral de nadruk legt 

op wat verboden is. Deze benadering sluit sterk aan bij wat hoger als het bureaucratiemodel werd 

omschreven. Typische instrumenten van een controlerende benadering zijn strikte regelgeving 

(bijvoorbeeld het tuchtrecht), stevig uitgewerkte procedures (bijvoorbeeld voor het aankopen van 

goederen of het indienen van onkostennota’s), en controle-instanties (interne of externe audit, 

inspectie van financiën) die deze regels en procedures afdwingen.  

De ‘stimulerende’ benadering beoogt geen beperking van de discretionaire ruimte, maar wil 

integendeel de ambtenaren ondersteunen in het omgaan met die beslissingsvrijheid. Men vertrekt 

dus van het optimistische beeld dat mensen van nature wel geneigd zijn om het goede te doen. 

Zij weten alleen niet altijd wat het goede is. De taak van de organisatie bestaat er dan in om hen 

te ondersteunen in het achterhalen daarvan. Eerder dan het opsommen van wat verboden is, zal 

een stimulerend integriteitsbeleid dan de klemtoon leggen op ethische aspiraties, bijvoorbeeld in 

ethische codes die de belangrijkste waarden opsommen. Via trainingen in ethische 

besluitvorming en coaching wil men ambtenaren ondersteunen in het toepassen van die waarden 

in concrete dilemma’s. Hier gaat het dus niet om het controleren, maar om het ondersteunen en 

stimuleren van ambtenaren. 

                                                 
9 Naast het klassieke ‘controlerend-stimulerend’ continuüm zijn er ook nog heel wat andere classificaties om 

benaderingen van integriteitsbeleid van elkaar te onderscheiden. Maesschalck (2005a) stelt bijvoorbeeld voor om het 

continuüm uit te breiden naar een typologie met 4 in plaats van 2 types. Andere auteurs ontwikkelen typologieën voor 

instrumenten van integriteitsbeleid (bijvoorbeeld Lamboo, 2005). 
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Uiteraard gaat het hier niet om een of/of keuze. In de praktijk komt het er op aan de controlerende 

en de stimulerende benadering te combineren. Het ‘controlerende’ gedeelte zorgt dan voor het 

elementair wettelijk kader en garandeert de stok achter de deur die onvermijdelijk blijft om een 

minimaal integer gedrag te garanderen, terwijl het ‘stimulerende’ gedeelte ervoor zorgt dat men 

op ethisch vlak ambitieuzer is dan dit ‘ethisch minimum’. Op die manier vullen beide 

benaderingen elkaar aan en compenseren ze ook voor elkaars zwakke punten. De zwakke punten 

van de controlerende benadering (rigide regelgerichtheid, angst om fouten te maken) kunnen 

gecompenseerd worden door het vertrouwen en de vrijheid die gegeven wordt vanuit de 

stimulerende benadering. Omgekeerd worden de excessen van de stimulerende benadering (te 

veel beslissingsruimte en daardoor ongelijke behandeling van burgers, risico op misbruiken) 

afgezwakt door de duidelijkheid van de controlerende benadering. Een bijkomende reden om 

steeds beide benaderingen te combineren is de vaststelling dat zowel het pessimistische als het 

optimistische mensbeeld tot op zekere hoogte kloppen. Men heeft dus een beleid nodig dat 

voldoende divers is om te kunnen reageren op gedrag dat in beide respectievelijke mensbeelden 

past.  

Het ontwikkelen en uitvoeren van een integriteitsbeleid is dus een complexe en uitdagende 

balanceeroefening tussen twee complementaire, maar ook tegengestelde, benaderingen. Wat de 

precieze verhouding tussen beide benaderingen moet zijn hangt af van de concrete 

omstandigheden en kan ook evolueren in de tijd. In een organisatie waar een integriteitsbeleid 

wordt ingevoerd naar aanleiding van de vaststelling van enkele grote integriteitsschendingen zal 

men wellicht eerst de nadruk leggen op de controlerende benadering, waarna later kan 

geëvolueerd worden naar een meer stimulerende benadering. Omgekeerd zal men in een 

organisatie die goed functioneert en waar men geen weet heeft van grote integriteitsschendingen 

eerder vertrekken vanuit een stimulerende benadering en later misschien controlerende 

elementen toevoegen. Hoe die afweging tussen beide benaderingen precies moet gebeuren is één 

van de centrale thema’s in de literatuur over integriteitsbeleid. 

 

 

6. De risico’s: hoe de excessen van integriteitsbeleid 

vermijden? 

Zoals elk domein van beleid of beheer draagt ook integriteitsbeleid zelf een aantal risico’s in zich, 

die ernstig moeten genomen worden. Zeker nu integriteitsbeleid zich steeds meer verspreidt en 

er ook steeds meer in geïnvesteerd wordt, is het belangrijk om zich bewust te zijn van die risico’s 

en om inspanningen te doen om die zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. Bij het analyseren 

van die risico’s is het zinvol om een onderscheid te maken tussen risico’s die verbonden zijn aan 

het voeren van een integriteitsbeleid enerzijds en risico’s verbonden aan het ontwikkelen van een 

apart, zelfstandig subdomein ‘integriteitsbeleid’ anderzijds. We gaan kort in op beide. 
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6.1. Risico’s verbonden aan het voeren van integriteitsbeleid 

Men wijst vaak op twee belangrijke, en nauw verwante, risico’s van het aandacht besteden aan 

integriteit en het inzetten van instrumenten van integriteitsbeleid. Een eerste evident risico is het 

gevaar dat men het integriteitsprobleem te veel zou overdrijven. Door veel aandacht te besteden 

aan integriteit in interne en externe communicatie zou men een sfeer kunnen creëren waardoor 

iedereen de indruk krijgt dat er heel veel integriteitsschendingen zijn, zelfs als dat in werkelijkheid 

niet zo is. In het slechtste geval zou men op die manier het vertrouwen van de burgers in de 

overheid juist ondermijnen, terwijl de bedoeling uiteraard net het tegenovergestelde was. Een 

aanverwant risico is de verleiding om te trappen in de ‘alles is integriteit’-val. Zoals hoger werd 

toegelicht is integriteit een heel rekbaar begrip en met enige mentale flexibiliteit kan men het heel 

breed definiëren. In het slechtste geval vervalt men dan in wat Huberts ‘integritisme’ noemt: men 

velt integriteitsoordelen, terwijl daar geen grond voor is. “Daarbij kan het gaan om het 

overdrijven van het belang van de in het geding zijnde normen en waarden of om het 

[veralgemenen] van het oordeel over een aspect tot een oordeel over de gehele persoon of 

organisatie.” (Huberts, 2005:17). 

Deze risico’s zijn uiteraard geen redenen om dan maar geen integriteitsbeleid te voeren. Daarvoor 

wegen ze te weinig op tegenover de voordelen. Het is wel belangrijk om er voldoende aandacht 

aan te besteden. Men moet inderdaad de grenzen erkennen van integriteitsbeleid. Op het moment 

dat men overal integriteitsproblemen ziet, wordt het tijd om wat gas terug te nemen. Het risico 

op overdrijven en het ongewild ondermijnen van het vertrouwen in de overheid kan men deels 

opvangen door de nadruk te leggen op ethische dilemma’s (eerder dan op 

integriteitsschendingen) en op een stimulerende (eerder dan een controlerende) benadering van 

integriteitsbeleid. 

 

6.2. Risico’s verbonden aan ‘integriteitsbeleid’ als een apart subdomein 

Naast de net vermelde algemene risico’s, zijn er ook enkele specifieke risico’s die verbonden zijn 

met de keuze om integriteitsbeleid te ontwikkelen als een apart subdomein van de bestuurskunde 

met vaak ook een aparte verankering in organisaties (bijvoorbeeld door de aanstelling van een 

integriteitsactor). We sommen er drie op. 

Ten eerste is er uiteraard de personele en financiële meerkost: de investering in integriteitsactoren 

en hun opleiding, de tijdsinvestering van andere medewerkers die betrokken worden bij het 

integriteitsbeleid, de investering in de instrumenten van integriteitsbeleid zelf en de 

communicatie erover, enz. Men kan zich afvragen of er geen goedkopere manieren bestaan om 

integriteit in overheidsorganisaties te stimuleren. 

Een tweede belangrijk probleem betreft de coördinatie met andere beleidsdomeinen. Een apart 

domein ‘integriteitsbeleid’ kan wel zorgen voor een goede interne coördinatie van de 

integriteitsinstrumenten onderling, maar vergroot tegelijkertijd het risico dat het integriteitsbeleid 

zich apart ontwikkelt van andere verwante domeinen. Integriteitsbeleid dreigt zo een eigen leven 

te leiden, met een eigen jargon, eigen modellen, eigen codes. Aldus groeit het risico op een 

geïsoleerd domein naast de traditionele domeinen zoals personeel en financiën, en naast recentere 
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domeinen met organisatiebrede ambities zoals kwaliteitsbeleid of diversiteitsbeleid. In het 

slechtste geval ontstaat een situatie waarbij de medewerkers op de werkvloer overspoeld worden 

door een kakofonie aan, soms zelfs elkaar tegensprekende, instrumenten en begrippen uit allerlei 

hoeken.  

Het derde risico houdt verband met het feit dat, door het aanduiden van 

integriteitsverantwoordelijken, ook nieuwe belangen worden gecreëerd. Zo ontstaat immers een 

groep van professionals (een ‘ethics industry’) die er objectief belang bij heeft om zoveel mogelijk 

integriteitsproblemen (uit) te vinden en vervolgens allerlei instrumenten en modellen te 

ontwikkelen en aan te bieden om die problemen op te lossen. 

 

Die nadelen moeten afgewogen tegen de voordelen van ‘integriteitsbeleid’ als een echt apart 

inhoudelijk subdomein met een eigen organisatorische verankering: zichtbaarheid en continuïteit, 

onderlinge coördinatie van de instrumenten van integriteitsbeleid en meer kans op 

kennisaccumulatie en innovatie. Sommigen denken dat die voordelen ook kunnen bereikt worden 

op andere manieren. Anderen trekken dat dan weer in twijfel. De vraag waar op dit moment de 

juiste oplossing ligt en wanneer de nadelen van een apart domein niet meer opwegen tegen de 

voordelen, moet idealiter beantwoord worden na grondig, empirisch evaluatieonderzoek van 

goede (en slechte) praktijken. Dat onderzoek is op dit moment nog veel te weinig voorhanden. 

Nu moeten we ons beperken tot anekdotische informatie en die suggereert toch dat het in de 

praktijk bijzonder moeilijk lijkt om de doelstellingen van een ambitieus integriteitsbeleid te 

realiseren zonder een duidelijke aparte inhoudelijke identiteit en een eigenstandige 

organisatorische verankering10. Al neemt dat uiteraard niet weg, dat men zich bewust moet blijven 

van de risico’s en die zoveel mogelijk moet proberen in te perken. 

 

7. De inhoud van een integriteitsbeleid: enkele modellen 

Met de groeiende interesse in integriteitsbeleid nam ook het aantal modellen toe dat werd 

ontwikkeld om concreet te maken wat een integriteitsbeleid precies inhoudt. Die modellen 

werden vaak ontwikkeld als een kader (in de praktijk vaak een checklist) om het integriteitsbeleid 

in een concreet land of organisatie in kaart te brengen en om op basis daarvan adviezen te kunnen 

formuleren. De assumptie daarbij is doorgaans dat het belangrijk is om naar het integriteitsbeleid 

te kijken vanuit een globaal model, eerder dan zich te beperken tot een specifiek instrument 

(bijvoorbeeld ethische code of training) of een specifieke institutie (bijvoorbeeld een controle-

instantie). Al deze onderdelen van een integriteitsbeleid hangen met elkaar samen. Als er een 

goed doordachte combinatie is van stimulerende en controlerende instrumenten (cf. supra), 

kunnen ze elkaar bovendien versterken.  

                                                 
10 Voor een wat uitgebreidere bespreking van dit vraagstuk, zie bijvoorbeeld Maesschalck (2010). 
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In deze paragraaf worden enkele modellen kort besproken. Heel wat modellen situeren zich op 

het niveau van een land of een regio. Enkele modellen zijn ook specifiek ontwikkeld voor het 

organisationeel niveau. 

 

7.1. Modellen op nationaal of regionaal niveau 

De modellen voor integriteitsbeleid op nationaal of regionaal niveau werden doorgaans 

ontwikkeld in de context van ‘good governance’; ze zijn vaak bedoeld als instrumenten voor de 

evaluatie en verbetering van de (good) governance van een land of regio. De aandacht gaat daarbij 

vaak naar corruptie en fraude. Eén van de eerste dergelijke modellen was de ‘Ethics 

Infrastructure’ die ontwikkeld werd door de intergouvernementele organisatie OESO (1996) als 

een kader om het integriteitsbeleid op nationaal niveau in kaart te brengen. Een ander voorbeeld 

is het ‘Public Integrity System’, dat werd ontwikkeld door de niet-gouvernementele organisatie 

Global Integrity (Camerer, 2006). Wellicht het bekendste model is het ‘National Integrity System’ 

(NIS), dat werd ontwikkeld door Pope (2000), in opdracht van de bekende niet-gouvernementele 

organisatie ‘Transparency International’, die zich toelegt op de bestrijding van corruptie. Daar 

waar de Ethics Infrastructure en het Public Integrity System zich op de publieke sector richten, 

besteedt het NIS ook expliciete aandacht aan corruptie in de particuliere sector. Het ziet de 

particuliere sector ook als een belangrijke actor in de bestrijding van corruptie. Bij wijze van 

voorbeeld passen we in onderstaande illustratie het NIS kort toe op België.  

 

Illustratie 2: Evaluatie van het Nationale Integriteitssysteem in België 

Het “National Integrity System” model verwijst naar de 13 pijlers (bijvoorbeeld wetgevende macht, 

publieke sector, justitie, middenveld, bedrijfsleven, etc.) waarvan verondersteld wordt dat zij 

noodzakelijk zijn om de corruptie in een land te bestrijden (zie onderstaande figuur). In 2011 werd 

het NIS, in opdracht van Transparency International, toegepast in een groot aantal Europese 

landen, waaronder België. Voor elk van die 13 pijlers wordt de toestand in België beschreven aan 

de hand van een aantal thema’s: middelen (financiën, personeel, infrastructuur), 

onafhankelijkheid, transparantie, ‘accountability’, integriteit en rol van het desbetreffende 

instituut. 
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Visuele voorstelling van de tempel van het Nationaal Integriteitssysteem 

Het rapport toont aan dat de jongste jaren op heel wat terreinen inspanningen zijn gedaan inzake 

anticorruptie- en integriteitsbeleid, zodat België een heel eind geëvolueerd is in vergelijking met 

de grote schandalen uit de jaren ’90. Toch werden ook nog enkele belangrijke beperkingen en 

risico’s gesignaleerd. Deze kunnen georganiseerd worden in vier categorieën: missende functies, 

onvoldoende uitgewerkte functies, beperkte coördinatie en beperkte implementatie. We gaan kort 

in op elk van de vier categorieën. 

Doorheen de bespreking van de verschillende pijlers werden verschillende functies genoemd die 

niet of nauwelijks worden ingevuld. Zo lijken de overheid in het algemeen en de actoren die 

verantwoordelijkheid dragen inzake corruptiebestrijding in het bijzonder, nauwelijks 

inspanningen te doen om burgers voor te lichten over corruptie of hen op andere manieren te 

betrekken bij corruptiebestrijding.  

Voor enkele andere functies heeft men wel in beleidsinstrumenten voorzien, maar slechts in heel 

beperkte mate. Een typisch domein waar dat het geval is, is dat van belangenconflicten. De OESO 

omschrijft een belangenconflict als “a conflict between the public duty and private interests of a public 

official, in which the public official has private-capacity interests which could improperly influence the 

performance of official duties and responsibilities” (OECD, 2004). Voorbeelden van potentiële 

belangenconflicten zijn de situatie waarbij een ambtenaar moet adviseren over een subsidie voor 

een vereniging waar hij zelf lid van is of de situatie waarbij een ambtenaar moet beslissen over 

een sanctie voor een bedrijf waarvan hij de bedrijfsleider goed kent. Een specifiek domein van 

belangenconflicten is dat van geschenken en andere voordelen. Als ambtenaren in de uitoefening 

van hun functie geschenken ontvangen (bijvoorbeeld van een leverancier), dan bestaat het gevaar 

dat ze zich bij hun besluitvorming (bijvoorbeeld over wie een belangrijke levering mag doen aan 

de overheid) niet alleen zullen laten leiden door het algemeen belang. Hoewel er inspanningen 

gebeuren om het beleid rond deze problematiek van belangenconflicten te versterken, blijft het 

bewustzijn ervan in heel wat sectoren, zowel binnen de overheid als erbuiten, nog heel beperkt in 
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België. Mogelijk heeft dat te maken met tradities van cliëntelisme en politiek dienstbetoon. Net 

daarom lijken echter bijkomende inspanningen, vooral inzake sensibilisering, belangrijk.  

Een derde, heel courant, probleem betreft de situatie waarbij er formeel wel in instrumenten 

voorzien is, maar waarbij deze in de praktijk niet of onvoldoende geïmplementeerd zijn. Dat is 

bijvoorbeeld het geval voor de tuchtprocedures voor ambtenaren. Daar waar die formeel wel zijn 

uitgewerkt, blijkt de toepassing ervan in de praktijk om allerlei redenen vaak moeilijk te zijn.  

Het vierde probleem betreft het gebrek aan globale coördinatie van en visie op het 

integriteitsbeleid in België. De bestaande actoren (onder meer gespecialiseerde entiteiten in de 

administraties, de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie binnen de politie, het 

Rekenhof, tuchtoverheden, organisaties uit het middenveld en de bedrijfswereld) doen ernstige 

inspanningen elk op hun eigen terrein, maar er is nog steeds geen sprake van een echt nationaal 

geïntegreerd en breed gedragen integriteitsbeleid met een duidelijke visie.  

Bron: Transparency International, 2012 

 

Bovenstaande illustratie toont aan dat het NIS een nuttig raamwerk biedt om het integriteitsbeleid 

in een land te beschrijven. Het kan dan ook gebruikt worden als een soort checklist voor 

belangrijke aspecten van integriteitsbeleid. Toch zijn er ook enkele beperkingen aan het gebruik 

van het NIS. Zo gaat het NIS uit van heel wat assumpties over het belang van instituties voor de 

bestrijding van corruptie die maar heel beperkt zijn onderzocht. Men kan zich inderdaad afvragen 

of de vele instrumenten en maatregelen die in het NIS zijn opgenomen wel allemaal echt 

noodzakelijk zijn. Zoals hoger werd toegelicht, impliceert integriteitsbeleid immers niet zomaar 

het opeenstapelen van maatregelen, maar een subtiele evenwichtsoefening tussen controlerende 

en stimulerende instrumenten, afgestemd op hun concrete omgeving. Bovendien krijgen, in 

sommige toepassingen van het NIS, de verschillende onderdelen een score die een indicatie geven 

van hoe goed het land in kwestie het doet op dat onderdeel. In het werken met dergelijke scores 

schuilen echter ernstige methodologische problemen. Heel wat van deze opmerkingen gelden 

trouwens ook voor andere modellen dan het NIS. 

 

7.2. Modellen op organisationeel niveau 

Er worden ook steeds meer modellen ontwikkeld om het integriteitsbeleid op het niveau van een 

organisatie of een onderdeel van een organisatie in kaart te brengen. Kaptein  ontwikkelde 

verschillende instrumenten (Kaptein & Wempe 2002), zoals de ‘ethische thermometer’ (1998) om 

het integriteitsbeleid in organisaties in kaart te brengen. Ook heel wat overheidsdiensten, zoals 

het Nederlandse Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS), ontwikkelen zelf 

instrumenten voor het in kaart brengen en evalueren van integriteitsbeleid.  

Bij wijze van illustratie bespreken we kort het ‘integrity management framework’ dat 

Maesschalck & Bertok (2009) hebben ontwikkeld in opdracht van de OESO. Het model werd 

ontwikkeld als een aanvulling op de ‘ethische infrastructuur’ (cf. supra). Het centrale 

uitgangspunt is dat een goed integriteitsbeleid gesteund moet zijn op drie pijlers. De pijler die 
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doorgaans de meeste aandacht krijgt is die van de instrumenten van een integriteitsbeleid. Men 

denkt dan vaak aan typische instrumenten zoals deontologische codes, dilemmatrainingen, 

affichecampagnes of klokkenluidersregelingen, maar er zijn tientallen instrumenten denkbaar. 

Het is belangrijk dat men zich niet beperkt tot de meest evidente instrumenten, maar werkt naar 

een goed doordachte instrumentenmix die de vier functies van een integriteitsbeleid (cf. infra) 

voldoende vervullen. Instrumenten volstaan echter niet. Men moet ook werken aan de andere 

twee pijlers van het raamwerk: processen en structuren.  

Naast de instrumenten zelf heeft men inderdaad processen nodig om die instrumenten als het 

ware tot leven te wekken en vervolgens in leven te houden en indien nodig aan te passen. Dat kan 

bijvoorbeeld door het integriteitsbeleid op te nemen in de strategische planningscyclus van een 

organisatie om er zo voor te zorgen dat men doelstellingen kan formuleren die vervolgens 

gemonitord worden, waarna er eventueel kan bijgestuurd worden. 

Tot slot heeft men ook structuren nodig: het integriteitsbeleid moet een plaats krijgen in het 

organogram van de organisatie. Dat kan in de vorm van een gespecialiseerde integriteitsactor 

(bijvoorbeeld een integriteitscoördinator of een ‘compliance officer’), maar het is minstens even 

belangrijk dat de managers zelf voldoende aandacht besteden aan integriteitsbeleid.  

 

 

8. De inhoud van een integriteitsbeleid: enkele concrete 

instrumenten 

Om echt concreet te maken wat bedoeld wordt met een integriteitsbeleid, is het nuttig naar de 

concrete instrumenten te kijken. Er zijn verschillende manieren om deze in te delen. In dit 

hoofdstuk hanteren we de indeling van Maesschalck en Bertok (2009). Zij beschrijven 4 functies 

die een integriteitsbeleid zou moeten vervullen: 

 Integriteit achterhalen en omschrijven 

 Begeleiden naar integriteit 

 Monitoren van integriteit 

 Afdwingen van integriteit 

Deze paragraaf bespreekt enkele instrumenten per functie. Uiteraard gaat het niet om een 

exhaustief overzicht. Er zijn nog heel wat meer instrumenten. Bovendien is het zeker niet zo dat 

elke organisatie alle instrumenten zou moeten toepassen. Het komt erop aan om een goede mix 

van instrumenten samen te stellen en er in elk geval wel voor te zorgen dat de vier centrale 

functies vervuld worden. Daarbij moet uiteraard ook de noodzakelijke balans tussen 

controlerende en stimulerende benaderingen (cf. supra) van integriteitsbeleid nagestreefd 

worden.  
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8.1. Integriteit achterhalen en omschrijven 

Een goed integriteitsbeleid is in staat om te achterhalen waar de behoeften zitten inzake integriteit 

en vervolgens te omschrijven welk gedrag verwacht wordt van de werknemers: welke waarden 

zijn belangrijk voor de organisatie en welke regels moeten er nageleefd worden? Er zijn 

verschillende instrumenten die (in verschillende combinaties) gebruikt kunnen worden om 

integriteit te achterhalen en vervolgens te definiëren. We geven voorbeelden van de twee 

categorieën: achterhalen en omschrijven. 

Er bestaan verschillende instrumenten om te achterhalen waar de behoeften zitten inzake 

integriteit. Bij een risicoanalyse brengt de organisatie processen (bijvoorbeeld promotie van 

medewerkers, inspectie enz.) en functies (bijvoorbeeld functies die belangrijke 

beslissingsbevoegdheid impliceren) die gevoelig zijn voor integriteitsschendingen in kaart. Op 

basis daarvan doet men aanbevelingen opdat de organisatie zich beter zou kunnen beschermen 

tegen risico’s op integriteitsschendingen. Iets minder bekend dan risicoanalyses, maar ook 

bijzonder nuttig zijn analyses van ethische dilemma’s.  

Nadat achterhaald is waar er behoefte is aan meer richtlijnen inzake integriteit, kan men die 

richtlijnen vervolgens omschrijven. Hier bespreken we drie typische instrumenten. 

Wellicht het bekendste instrument voor deze functie is de ‘deontologische code’. In de literatuur 

maakt men vaak een onderscheid tussen ‘gedragscodes’ en ‘ethische codes’. De gedragscode past 

dan typisch binnen het controlerende integriteitsbeleid. Ze bevat gedetailleerde regels over wat 

mag en (vooral) wat niet mag en overtreding van die regels leidt doorgaans tot sancties. De 

ethische code past daarentegen meer binnen een stimulerend integriteitsbeleid. Zij bevat meer 

algemene waarden en laat zo de ruimte aan de individuele medewerkers om die algemene 

waarden vorm te geven in concreet gedrag. In de praktijk zullen de meeste organisaties kiezen 

voor een combinatie tussen de twee types. De zogenaamde ‘deontologische codes’ in de Belgische 

context zijn vaak een dergelijke combinatie. Er bestaat ook vaak heel wat verwarring over de 

verhouding tussen codes enerzijds en verwante instrumenten zoals mission statements, 

kernwaarden of regels en procedures anderzijds. Soms worden dergelijke instrumenten 

beschouwd als onderdeel van de deontologische code, soms beschouwt men ze als aparte 

instrumenten. In de praktijk zal men een pragmatische keuze moeten maken, afhankelijk van de 

lokale behoeften en omstandigheden. 

Naast de geschreven waarden, regels en procedures zijn er ook ongeschreven standaarden. Een 

zekere mate van formalisering is uiteraard steeds nodig om ervoor te zorgen dat medewerkers 

kunnen worden aangesproken op hun gedrag. Het is echter niet mogelijk om alles vast te leggen 

in regels en procedures. In sommige situaties (bijvoorbeeld in de uitwerking van een 

geschenkenregeling) kan het aan te raden zijn om op informele basis een standaard vast te leggen.  

Er zijn ook heel wat specifieke structurele maatregelen die een organisatie kan uitwerken om 

integriteitsschendingen te voorkomen. We vermelden functiescheiding en functieroulatie als twee 

voorbeelden daarvan. Bij functiescheiding deelt men functies die gevoelig zijn voor 

integriteitsschendingen op en laat men deze uitvoeren door verschillende medewerkers. Men gaat 

er dan vanuit dat het ‘meer ogen principe’ helpt om integriteitsschendingen te voorkomen. Hierin 

mag echter niet te ver gegaan worden; al te grote functiescheiding kan er immers voor zorgen dat 
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de medewerkers geen gevoel van verantwoordelijkheid meer hebben, wat ook nefast is voor een 

integriteitsbeleid. Functieroulatie is een middel om te voorkomen dat medewerkers routines 

ontwikkelen die een risico vormen voor onethisch gedrag. Ook dit heeft een zekere kost, vermits 

op die manier kennis verloren kan gaan, al kan men dit proberen compenseren door goed 

kennismanagement. 

 

8.2. Begeleiden naar integriteit 

Het achterhalen en definiëren van integriteit is uiteraard slechts een eerste stap in de ontwikkeling 

van een integriteitsbeleid. In een tweede stap moeten de medewerkers begeleid worden zodat ze 

weten wat van hen verwacht wordt inzake integriteit en ze gestimuleerd worden om dat ook 

daadwerkelijk te doen.  

Een bekende categorie van begeleidende instrumenten betreft training en opleiding. Dit kan heel 

wat verschillende vormen aannemen, die men op een continuüm kan plaatsen. Aan het ene 

uiteinde van het continuüm vindt men puur ‘controlerende’ types van training. Deze vinden 

typisch plaats in een schoolse sfeer met een docent die ex cathedra de regels toelicht om zo vooral 

kennis over te dragen. Aan het andere, ‘stimulerende’ uiteinde van het continuüm vindt men open 

trainingen die meer lijken op discussiesessies over ethische kwesties. De rol van de trainer beperkt 

zich tot die van een facilitator van de gesprekken. Tussen die twee extremen zijn er veel 

tussenvormen. Eén voorbeeld daarvan zijn ‘dilemmatrainingen’. De bedoeling van dit type 

training is om de medewerkers technieken en adviezen te geven voor het omgaan met ethische 

dilemma’s. Dit gebeurt bij voorkeur door de bespreking van concrete casussen uit de dagelijkse 

praktijk van de deelnemers zelf.  Bij sommige dilemmatrainingen vertrekt men daarbij expliciet 

van de deontologische code van de organisatie (bijvoorbeeld Maesschalck, 2005b), bij andere 

vertrekt men van meer algemene principes. 

Een tweede categorie betreft de brede waaier aan communicatie-instrumenten die als doel hebben 

om integriteit te integreren in het dagelijkse discours, zowel in interne als externe communicatie. 

Het gaat dan om allerlei, vaak kleine, maatregelen zoals affiches met boodschappen inzake 

integriteit, een ‘dilemma van de maand’ in het bedrijfsblad, het systematisch bespreken van een 

dilemma op de stafvergadering, enz. Elk op zich zijn deze maatregelen vaak niet of weinig 

effectief, maar als ze gecombineerd worden in een doordachte mix kunnen ze wel een substantiële 

impact hebben.  

Instrumenten van coaching en advisering passen ook onder deze functie. Het kan dan gaan om 

individuele coaches die als vertrouwenspersoon advies kunnen geven aan medewerkers met 

integriteitsvragen. Het kan ook gaan om een (semi-)onafhankelijk orgaan dat inhoudelijk advies 

kan geven aan het management of de medewerkers van de organisatie over concrete ethische 

dilemma’s. 
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8.3. Monitoren van integriteit 

Het is onvoldoende om enkel integriteit te omschrijven en daarna medewerkers te stimuleren om 

deze regels en waarden toe te passen in de dagdagelijkse praktijk. De organisatie moet ook 

monitoren in welke mate dit daadwerkelijk gebeurt. Vanuit het perspectief van de organisatie 

kunnen we in dit verband een onderscheid maken tussen actief en passief monitoren.  

Met ‘actieve monitoring’ verwijzen we naar de activiteiten die de organisatie zelf organiseert met 

als doel integriteitsschendingen vast te stellen om vervolgens desgewenst maatregelen te nemen. 

Voorbeelden hiervan zijn de dagelijkse supervisie door het management of formele controles, 

bijvoorbeeld door inspectiediensten. 

Passieve monitoring verwijst naar de kanalen waar integriteitsschendingen gemeld kunnen 

worden, zoals klachtensystemen voor burgers en een klokkenluidersregeling. Ze worden hier 

‘passief’ genoemd omdat de organisatie hier inderdaad ‘passief’ wacht op klachten. 

Klokkenluiden is ‘het bekendmaken van illegale, immorele of niet-legitieme praktijken die onder 

de controle vallen van de werkgever, door (vroegere of huidige) werknemers aan personen of 

organisaties die tegen de praktijken actie kunnen ondernemen’ (vertaald uit Miceli & Near, 1985, 

p. 525). Klokkenluiden is een complexe aangelegenheid. Enerzijds verdienen ambtenaren die een 

dergelijk risico nemen in het algemeen belang, veel respect en spelen zij een belangrijke rol in de 

ondersteuning van de democratie. Anderzijds brengt het klokkenluiden, zeker op korte termijn, 

schade toe aan het imago van de overheidsdienst in kwestie, iets wat doorgaans afstraalt op de 

rest van de overheid. Steeds meer landen en organisaties ontwikkelen dan ook een regeling om 

de positieve effecten van klokkenluiden zoveel mogelijk te versterken, en tegelijkertijd de 

nadelige impact op het imago van de organisatie en op het vertrouwen in de overheid te 

vermijden. Een dergelijke klokkenluidersregeling bestaat dan in essentie uit twee luiken: een 

meldingssysteem (met alternatieve meldingskanalen naast de hiërarchische lijn) en een systeem 

van bescherming voor diegenen die te goeder trouw melden via die kanalen.  

 

8.4. Afdwingen van integriteit 

Het is uiteraard niet alleen belangrijk om integriteit te stimuleren, maar ook om, indien nodig, 

integriteit af te dwingen. Als de regels duidelijk zijn voor de medewerkers en monitoring geeft 

aan dat de regels toch overtreden worden, is het nodig om op te treden. Men kan daarbij kiezen 

voor informele sancties, bijvoorbeeld in de vorm van een mondelinge terechtwijzing of een 

nieuwe jobinhoud. Dergelijke sancties kunnen gepast zijn, maar zijn tegelijkertijd ook heel 

gevoelig voor onrechtvaardigheden omdat er weinig procedurele controle mogelijk is door het 

informele karakter.  

Daarnaast zijn er uiteraard de formele sanctieprocedures. Bij statutaire ambtenaren spreekt men 

in dit verband over ‘tucht’. Ook daar is het essentieel dat deze fair en gepast zijn. Als het om 

illegaal gedrag gaat, zullen ook andere actoren zoals justitie en politie een belangrijke rol spelen. 
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9. Besluit 

Dit hoofdstuk ging in op de opvallende groei van ‘integriteitsbeleid’ tot een apart subdomein 

binnen de bestuurskunde gedurende de afgelopen twee decennia. Die evolutie werd gesitueerd 

en er werd ook uitgebreid ingegaan op het belang ervan.  

Een opmerkelijke recentere evolutie is dat men zich ook steeds meer bewust wordt van de risico’s, 

zowel van het voeren van een integriteitsbeleid als van de ontwikkeling van integriteitsbeleid tot 

een apart subdomein. Die laatste evolutie toont aan dat men stilaan de beginjaren van de 

‘barricades’ achter zich kan laten. De meeste belangrijke verantwoordelijken, zowel in de overheid 

als in de wetenschappelijke bestuurskunde, zijn ondertussen overtuigd van het belang van 

integriteit en erkennen de nood aan een apart subdomein rond deze problematiek. Nu die stap 

gezet is, kunnen we verder evolueren naar een echt matuur domein waarin op een genuanceerde, 

wetenschappelijk gefundeerde manier wordt nagedacht over instrumenten, processen en 

structuren, maar ook over de risico’s van integriteitsbeleid zelf. Voor die verdere ontwikkeling 

zal men dankbaar gebruik maken van de vele input die nog nodig is: stevig, methodologisch 

onderbouwd en theoriegestuurd, onderzoek van goede (of eventueel slechte) praktijken, 

ontwikkeling van creatieve nieuwe ideeën en benaderingen, meer filosofisch of juridische 

ingebedde analyses over de vele normatieve vragen, enz. ‘Ambtelijke integriteit’ blijft zo, ook na 

de pioniersjaren, een snel evoluerend en fascinerend domein dat zijn nog steeds groeiende 

aandacht meer dan waard is.  

 

 

10. Vragen en oefeningen 

(1) Bespreek: “Het heeft weinig zin veel tijd te besteden aan definities van begrippen als 

‘ambtelijke ethiek’ of ‘ambtelijke integriteit’. Dat leidt toch maar tot oeverloze en weinig 

interessante theoretische discussies.”  

(2) Bespreek “Ambtenaren en politici moeten beide in het algemeen belang werken, dus een 

onderscheid tussen ‘ambtelijke integriteit’ en ‘politieke integriteit’ heeft geen enkele zin.” 

(3) Hoe moet men in de praktijk omgaan met de twee benaderingen van integriteitsbeleid? 

(4) Wat zijn de voor- en nadelen van de ontwikkeling van ambtelijk integriteitsbeleid tot 

eigenstandig subdomein binnen de bestuurskunde? 

(5) Integriteitsbeleid heeft niet alleen voordelen. Geef enkele voorbeelden van belangrijke 

risico’s van integriteitsbeleid en hoe men zich tegen die risico’s kan beschermen. 

(6) Bespreek de vier functies van integriteitsbeleid en geef voor elk van die functies enkele 

belangrijke instrumenten.  
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11. Verdere informatie 

De vorige paragrafen gaven maar een summier overzicht van enkele instrumenten, processen en 

structuren. Voor meer informatie over het thema integriteitsbeleid kan u de volgende e-bronnen 

raadplegen: 

- De website over integriteitszorg in de Vlaamse overheid: 

http://www2.vlaanderen.be/integriteit/  

- De website van het Federale Bureau voor Ambtelijke ethiek en Deontologie: 

http://www.begroting.be/portal/page/portal/INTERNET_pagegroup/Internet_ethiek_voorste

lling  

- De Nederlandse website over integriteitsbeleid, beheerd door het bureau 

integriteitsbevordering openbare sector (BIOS), met veel nuttige referenties, handleidingen en 

voorbeelden: http://www.integriteitoverheid.nl   

- De website van het Leuvens Instituut voor Criminologie rond integriteit: 

http://www.law.kuleuven.be/linc/onderzoek/onderzoekslijn7.html 
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