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Corruptie van ambtenaren in de Nederlandse strafwetgeving 
 
E. Sikkema∗ 
 
 
Inleiding 
 
In deze bijdrage staat de strafrechtelijke wetgeving op het terrein van ambtelijke 
corruptie centraal. Daarbij zal ik me vooral richten op de herziening van deze 
corruptiewetgeving, die in 2001 heeft plaatsgevonden. Het is de vraag hoe de 
daardoor bewerkstelligde verruiming van de strafbaarheid moet worden gewaardeerd. 
Daarnaast zal ik me afvragen of de wetgever deze verruiming in een leesbare en 
begrijpelijke wettelijke formulering heeft weten te gieten. 
In dit artikel zal ik om te beginnen ingaan op de betekenis die in dit verband aan de 
termen corruptie, omkoping en integriteit moet worden toegekend. Vervolgens wordt 
kort geïnventariseerd welke vormen van omkoping ons Wetboek van Strafrecht (Sr) 
kent en op welke punten deze regeling is aangepast als gevolg van de Wet herziening 
corruptiewetgeving van 2001. De herziene wetsartikelen worden aan een kritische 
analyse onderworpen, die zal uitmonden in een voorstel tot vereenvoudiging van de 
huidige wet. Het artikel wordt afgesloten met een conclusie. 
 
Corruptie, omkoping en integriteit 
 
Corruptie is als zodanig geen juridisch begrip; de term komt in het wetboek van 
strafrecht niet voor. In de literatuur worden vele verschillende definities van corruptie 
gehanteerd. In dit artikel wordt onder corruptie omkoping verstaan (corruptie in enge 
zin). Een belangrijk kenmerk van omkoping is de wederkerigheid; er is sprake van 
een transactie (ruilrelatie), waarbij de omgekochte ambtenaar zich verplicht tot het 
verrichten of nalaten van een handeling als tegenprestatie voor steekpenningen of 
andere gunsten. Bij omkoping zijn altijd drie partijen betrokken: de omkoper buiten 
de organisatie, de omgekochte binnen de organisatie en de benadeelde organisatie (de 
principaal). De transactie tussen de omkoper en de omgekochte is gebaseerd op 
wederzijds voordeel en gaat ten koste van de belangen van de principaal (Sikkema, 
2005, p. 3-10). 
Het begrip corruptie wordt ook wel opgevat als machtsbederf (corruptie in ruime zin). 
Alle vormen van ongepaste of zelfzuchtige machtsuitoefening in openbare posities 
worden dan tot corruptie gerekend (Hoetjes, 1982, p. 25). Machtsbederf omvat dus 
veel meer dan alleen omkoping. Het kan gaan om ambtenaren die hun functie 
misbruiken om er zelf beter van te worden (zelfverrijking), maar volgens sommigen 
kan ook van corruptie worden gesproken als daar geen persoonlijk voordeel voor de 
ambtenaar uit voortvloeit. Het begrip ‘machtsbederf’ omvat ook allerlei gedragingen 
die niet strafbaar zijn gesteld, maar wel een aantasting vormen van de ‘politiek-
bestuurlijke zeden’. Machtsbederf gaat dus niet altijd gepaard met het schenden van 
een formele regel of wet (Huberts, 1994, p. 2). 
 
Corruptie en integriteit zijn spiegelbeeldige begrippen, in de zin dat integriteit zoveel 
wil zeggen als de afwezigheid van corruptie. Het begrip integriteit ziet op 

                                                 
∗ De auteur is als universitair docent verbonden aan de Universiteit Utrecht, Willem Pompe Instituut 
voor Strafrechtswetenschappen. 



 2 

eigenschappen als onkreukbaarheid, rechtschapenheid, loyaliteit, onpartijdigheid, 
objectiviteit en rechtvaardigheid. Men zou dan ook kunnen spreken van de 
afwezigheid van machtsbederf; in elk geval omvat integriteit veel meer dan 
onomkoopbaarheid (Sikkema, 2005, p. 11-14). 
Het is van belang om hier te benadrukken dat niet elke schending van ‘de’ integriteit 
hoeft te leiden tot (strafrechtelijke) aansprakelijkheid. Het omgekeerde geldt uiteraard 
ook: als geen sprake is van strafbare feiten, betekent dat nog niet dat ook integer is 
gehandeld. De integriteit is een ethische notie, die in het recht onbruikbaar is 
(Roef/De Roos, 1995, p. 412-414). Dat neemt niet weg dat het beschermd belang of 
rechtsgoed van de strafrechtelijke corruptiebepalingen in het algemeen wordt gezocht 
in de integriteit van het overheidsgezag. Meer specifiek kan het doel of de ratio van de 
strafbaarstelling van ambtelijke omkoping (art. 362 Sr en art. 363 Sr) worden 
omschreven als het beschermen van het publieke vertrouwen in de objectiviteit 
(zakelijkheid) van de beslissingen van ambtenaren. Daarnaast spelen de loyaliteit van 
het ambtenarenapparaat en in verband daarmee het effectieve functioneren van de 
overheid een rol (Sikkema, 2005, p. 201-203). De reikwijdte van de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid dient in beginsel te worden beperkt tot gevallen waarin dit 
rechtsgoed daadwerkelijk wordt geschonden of bedreigd. Anderzijds is slechts sprake 
van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor zover de betreffende schending van de 
integriteit onder een wettelijke delictsomschrijving valt te brengen. 
 
De wettelijke regeling 
 
Aan de hand van de kwaliteit (hoedanigheid) van de omgekochte functionaris wordt 
in de strafwet onderscheid gemaakt tussen ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping. 
De omkoping van anderen dan ambtenaren blijft in dit artikel verder buiten 
beschouwing. Hetzelfde geldt voor de omkoping van rechters, die is geregeld in art. 
178 Sr en art. 364 Sr.1 
Binnen de ambtelijke omkoping moet nader worden onderscheiden tussen actieve en 
passieve omkoping. Actieve omkoping is de gedraging van de omkoper: het doen van 
een gift of belofte of het verlenen of aanbieden van een dienst aan een ambtenaar (art. 
177-178a Sr). Het gaat hier om ‘algemene’ delicten, die door iedereen gepleegd 
kunnen worden. Bij passieve omkoping gaat het om de gedraging van de omgekochte 
ambtenaar: het aannemen of vragen van de gift, belofte of dienst (art. 362-364a Sr). 
Hier gaat het om kwaliteitsdelicten (ambtsdelicten), die alleen strafbaar zijn als ze 
worden gepleegd door iemand die over de kwaliteit van ambtenaar beschikt. 
Voor de strafbaarheid van ambtelijke omkoping is telkens vereist dat er een verband 
bestaat tussen de gift, belofte of dienst enerzijds en een doen of nalaten in de 
ambtelijke bediening anderzijds. Dit doen of laten van de ambtenaar wordt veelal als 
de ‘tegenprestatie’ aangeduid. De gift, de belofte en de dienst worden ook wel de 
‘omkopingsmiddelen’ genoemd. In deze structuur van de omkopingsdelicten zijn de 
eerder genoemde kenmerken van corruptie (in enge zin) tot op zekere hoogte terug te 
herkennen. Ook de wet gaat uit van een transactie (ruilrelatie) tussen omkoper en 
ambtenaar. Enerzijds is vereist dat de omkoper een gift, belofte of dienst 
(omkopingsmiddel) aan de ambtenaar verschaft, anderzijds moet daar een doen of 
nalaten van de ambtenaar in diens bediening (tegenprestatie) tegenover staan. Er is 
dus sprake van wederzijds voordeel, hetgeen ook verklaart dat zowel de omkoper (op 
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grond van actieve omkoping) als de ambtenaar (op grond van passieve omkoping) 
strafbaar is. Geen van de partijen is aan te merken als slachtoffer van de omkoping; 
het gaat in zoverre om een ‘slachtofferloos delict’. De derde ‘partij’ die bij ambtelijke 
omkoping betrokken is, is de overheid (de principaal). De overheid kan in zekere zin 
wél als ‘slachtoffer’ van de omkoping worden beschouwd, zij het dat de 
delictsomschrijvingen niet uitdrukkelijk eisen dat de overheid daadwerkelijk is 
benadeeld. 
 
Aan de hand van het tijdstip en de aard van de tegenprestatie zijn verschillende 
varianten van actieve en passieve ambtelijke omkoping te onderscheiden. Ten eerste 
kan men kijken naar het tijdstip van de omkoping: wordt de gift, belofte of dienst 
vooraf of achteraf gedaan of verleend? In het eerstgenoemde geval wordt met de 
steekpenningen (en dergelijke) een toekomstige ambtshandeling beoogd. In het 
tweede geval wordt iets gegeven naar aanleiding van een handeling die reeds eerder 
door de ambtenaar is verricht. Bij omkoping vooraf gaat het dus om toekomstgericht 
gedrag, terwijl de omkoping achteraf betrekking heeft op gedrag uit het verleden 
(Doorenbos, 1998, p. 347). 
Ten tweede kan worden gekeken of de ambtenaar door de tegenprestatie te verrichten 
al dan niet ‘in strijd met zijn plicht’ handelt. De omkoping tot een geoorloofde of 
rechtmatige prestatie is strafbaar gesteld in art. 177a Sr en art. 362 Sr; de omkoping in 
verband met een ongeoorloofde of onrechtmatige ambtsgedraging is te vinden in art. 
177 Sr en art. 363 Sr. Indien het gaat om een ongeoorloofde tegenprestatie wordt de 
maximale gevangenisstraf volgens de wet verdubbeld van twee tot vier jaren 
gevangenisstraf. Door de bedoelde perspectieven (vooraf of achteraf, rechtmatig of 
onrechtmatig) te combineren ontstaan er vier mogelijke omkopingsvormen. Nu deze 
vormen telkens zowel actief of passief kunnen worden begaan, bestaan er in totaal dus 
acht denkbare ‘basisvarianten’ van omkoping. Vóór de hierna te bespreken herziening 
van de corruptiewetgeving in 2001 waren slechts vijf van deze varianten ook 
daadwerkelijk strafbaar gesteld. De acht basisvarianten kunnen vervolgens weer 
verder worden onderverdeeld in ‘subvarianten’, zoals omkoping van een Nederlandse 
of van een buitenlandse ambtenaar, omkoping door middel van een gift of door 
middel van een belofte of dienst, opzettelijke omkoping of ‘schuldomkoping’, 
enzovoort. 
 
De Wet herziening corruptiewetgeving (2001) 
 
Op 1 februari 2001 trad de Wet herziening corruptiewetgeving in werking (Wet van 
13 december 2000, Stb. 616). Deze wetswijziging was onder meer noodzakelijk in 
verband met een aantal internationale verdragsverplichtingen en had tot doel om een 
meer adequaat strafrechtelijk optreden tegen corruptie mogelijk te maken 
(Kamerstukken II, 1998-1999, 26 469, nr. 3, p. 1-3). Daartoe is de regeling in het 
wetboek van strafrecht onder meer op de volgende punten aangepast: 
● In de eerste plaats is de strafbaarheid van actieve omkoping uitgebreid. Voortaan is 
de omkoper niet alleen strafbaar als het gaat om omkoping tot een ongeoorloofde 
tegenprestatie, maar ook als de gift, belofte of dienst verband houdt met een 
geoorloofde prestatie van de ambtenaar (art. 177a Sr). 
● Ook de strafbaarstelling van passieve omkoping is verruimd. In het geval van een 
geoorloofde prestatie (art. 362 Sr) was de ambtenaar in het verleden alleen strafbaar, 
als de gunst werd aangenomen voorafgaand aan het verrichten van die prestatie. Sinds 
deze wetswijziging is ook het achteraf aannemen van beloningen voor een 
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rechtmatige tegenprestatie strafbaar. Daarmee zijn de eerder genoemde acht 
basisvarianten van omkoping nu dus ook daadwerkelijk allemaal strafbaar geworden. 
● Naast het doen of aannemen van giften en beloften is nu ook het verlenen, 
aanbieden of aannemen van diensten strafbaar gesteld. Daarbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan het aanbieden van snoepreisjes, decoraties, commissariaten of 
seksuele gunsten. 
● De reikwijdte van de strafbaarheid van omkoping is uitgebreid tot voormalige, 
toekomstige, buitenlandse en internationale ambtenaren. De strafbaarstelling van 
omkoping van personen in de openbare dienst van een vreemde staat (buitenlandse 
ambtenaren) of van een volkenrechtelijke organisatie (internationale ambtenaren) was 
noodzakelijk op grond van de eerder genoemde verdragsverplichtingen. 
● De wettelijke strafmaxima zijn in enkele gevallen verhoogd, respectievelijk van 
twee tot vier jaar (art. 177 Sr) en van drie maanden tot twee jaar gevangenisstraf (art. 
362 Sr). Dit heeft tot gevolg dat actieve omkoping enerzijds en passieve omkoping 
anderzijds voortaan even zwaar kunnen worden gestraft. 
● Behalve het aannemen van een gift, belofte of dienst is ook het enkele vragen 
daarvan strafbaar geworden. Ook deze wijziging vloeit volgens de wetgever voort uit 
internationale verplichtingen. 
● Voorheen was de ambtenaar alleen strafbaar als hij wist dat hij het geschenk kreeg 
in ruil voor een bepaalde tegenprestatie (opzet). Tegenwoordig is hij al strafbaar als 
hij redelijkerwijs moet vermoeden met welk doel die gift hem wordt gedaan (schuld). 
● Tot slot is een strafverzwaringsgrond ingevoerd voor het geval de omgekochte het 
feit begaat in zijn hoedanigheid van minister, burgemeester, parlementariër, 
enzovoort. De maximale gevangenisstraf wordt in deze gevallen met twee jaren 
verhoogd. 
 
De verruiming van de strafbaarheid 
 
Geconstateerd kan worden dat de strafbaarheid van ambtelijke omkoping als gevolg 
van deze wetswijziging aanzienlijk is verruimd. Het staat buiten kijf dat corruptie 
algemeen als een ernstig delict wordt beschouwd. Naarmate ‘corruptie’ ruimer wordt 
gedefinieerd, kunnen echter ook gedragingen strafbaar worden waarvan de 
strafwaardigheid (ernst) minder vanzelfsprekend lijkt. Neem bijvoorbeeld het geval 
dat een ambtenaar een fles wijn van iemand krijgt, en hij in ruil daarvoor één dag 
eerder dan hij anders had gedaan aan die persoon een vergunning verleent. Vanouds is 
in deze situatie al sprake van strafbaarheid. In 2001 is de maximale gevangenisstraf 
voor dit soort gevallen echter verhoogd van drie maanden naar twee jaar (en als het 
bijvoorbeeld gaat om een burgemeester zelfs tot vier jaar). Bovendien is de ambtenaar 
voortaan tevens strafbaar als hij achteraf voor de spoedige vergunningverlening wordt 
beloond. Degene die de fles wijn geeft is nu zelf ook strafbaar op grond van actieve 
omkoping. De ruime reikwijdte van de nieuwe wet is dan ook zeker niet onomstreden. 
Volgens sommigen omvat deze ook maatschappelijk geaccepteerde en op zichzelf 
volstrekt rechtmatige gedragingen (Doorenbos, 1998, p. 345-346, 358-359; Boek, 
1998, p. 1181-1183). 
Als een ambtenaar achteraf beloningen aanneemt voor een geoorloofde prestatie, 
zoals in het bovenstaande voorbeeld, wordt het beschermde rechtsgoed - het publieke 
vertrouwen in het objectief en zakelijk functioneren van ambtenaren - naar mijn 
mening wel degelijk geschonden. Dat vertrouwen wordt immers aangetast (of in elk 
geval bedreigd) als de indruk ontstaat dat een ambtenaar zich in zijn ambtsuitoefening 
laat beïnvloeden door het vooruitzicht van eventuele beloningen (Sikkema, 2005, p. 



 5 

282-287). Deze concrete uitbreiding van de strafbaarheid lijkt mij dan ook goed 
verdedigbaar. 
Men zou zich nog kunnen afvragen of het bedoelde gedrag niet afdoende via het 
ambtenarentuchtrecht kan worden bestraft. Het strafrecht - in het bijzonder de 
mogelijke gevangenisstraf - dient immers een laatste redmiddel te blijven en dient 
alleen te worden ingezet als andere (bijvoorbeeld tuchtrechtelijke) middelen 
tekortschieten. Via het tuchtrecht kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen 
tegen ambtenaren die giften (boven een bepaald bedrag) aannemen; uiteindelijk kan 
de ambtenaar zelfs worden ontslagen. Toch is het de vraag of een tuchtrechtelijke 
handhaving onder alle omstandigheden de voorkeur verdient boven het strafrecht. Het 
strafproces biedt meer rechtsbescherming dan het tuchtrecht en de grote morele 
autoriteit van het strafrecht kan bijdragen aan een verheldering van de normen rond 
integriteit en corruptie. Strafrechtelijke handhaving kan in die zin een belangrijke 
meerwaarde hebben ten opzichte van andere vormen van handhaving (Sikkema, 2005, 
p. 570-571). 
 
Zoals gezegd had de herziening van de corruptiewetgeving tot doel om een meer 
adequaat strafrechtelijk optreden tegen corruptie mogelijk te maken. Het was met 
andere woorden de bedoeling om de effectiviteit van de strafrechtelijke 
corruptiebestrijding te verbeteren. Het is echter de vraag of dat doel kan worden 
bereikt door middel van een verruiming van de wettelijke delictsomschrijvingen. In 
het algemeen is het inderdaad erg lastig om het strafrechtelijke bewijs te leveren van 
corruptie. Dit wordt echter primair veroorzaakt door factoren die weinig te maken 
hebben met de formulering van de wet. Zo is er bij corruptie geen sprake van een 
concreet slachtoffer, dus wordt er ook weinig aangifte gedaan. Verder zal een 
overheidsorganisatie niet snel geneigd zijn om de vuile was buiten te hangen. Men zal 
veelal de voorkeur geven aan een interne (tuchtrechtelijke) afdoening. In het licht van 
de effectiviteit valt dan ook meer te verwachten van preventieve en organisatorische 
maatregelen, alsmede van maatregelen in de sfeer van de opsporing en vervolging 
(Sikkema, 2005, p. 331-337 en p. 567-570). 
Het voorgaande betekent overigens niet dat een wetswijziging niet wenselijk zou 
kunnen zijn op grond van andere argumenten dan het vergroten van de effectiviteit. 
Een zekere verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid lijkt mij wel 
gerechtvaardigd, als formele erkenning van het toegenomen maatschappelijke en 
politieke belang dat aan de integriteit van de overheid wordt gehecht (Sikkema, 2005, 
p. 566-567). Het is echter opvallend dat de Nederlandse wetgever in dit opzicht veel 
verder is gegaan dan op grond van internationale verdragsverplichtingen noodzakelijk 
was. Is het werkelijk zo moeilijk om te bewijzen dat de ambtenaar ‘weet’ dat de gift 
verband houdt met een bepaalde tegenprestatie, dat ook een strafbaarstelling van het 
‘vermoeden’ geboden is? Bestaat er, bovenop de verhoging van de ‘algemene’ 
strafmaxima, inderdaad ook nog behoefte aan een afzonderlijke 
strafverzwaringsgrond voor bestuurders en volksvertegenwoordigers? Dat de 
strafbaarheid op grond van internationale verplichtingen moet worden uitgebreid tot 
buitenlandse ambtenaren is evident, maar is het echt nodig om ook omkoping van 
voormalige en toekomstige ambtenaren strafbaar te stellen?2 Zelfs als met alle 
afzonderlijke verruimingen op zichzelf nog wel zou kunnen worden ingestemd, kan 
de cumulatie van de verschillende aanpassingen er toe leiden dat de regeling als 
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geheel wel heel erg ruim uitvalt. Een dergelijk resultaat staat op gespannen voet met 
het zogenoemde ultimum remedium-karakter van ons strafrecht, dat meebrengt dat de 
strafbaarheid niet verder mag reiken dan noodzakelijk is om het gestelde doel te 
bereiken (Roording, 2002, p. 156; Sikkema, 2005, p. 338-340 en p. 571-573). 
 
De (on)duidelijkheid van de wettelijke regeling 
 
In het voorgaande is gebleken dat ik op zichzelf wel kan instemmen met een 
(beperkte) verruiming van de strafbaarheid van corruptie. Een geheel andere vraag 
betreft echter de wijze waarop de wetgever aan deze verruiming vorm heeft gegeven. 
Een heldere en overzichtelijke wettelijke regeling is om verschillende redenen van 
groot belang. In de eerste plaats is dat het geval met het oog op de rechtszekerheid 
voor de individuele ambtenaar. In beginsel moet een ambtenaar met de tekst van de 
wet in de hand kunnen bepalen of hij in een concrete situatie nu strafbaar handelt of 
niet. Ook vanuit een oogpunt van generale preventie is dat uiteraard wenselijk. 
Daarnaast hebben ook politie, justitie en rechters behoefte aan heldere regels, als 
houvast bij de opsporing, vervolging en berechting. De wetgeving moet met andere 
woorden in de praktijk hanteerbaar zijn. 
De herziening van de corruptiewetgeving heeft echter geleid tot een zeer 
gecompliceerde en onduidelijke regeling. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt 
door de forse toename van het aantal wettelijke varianten van omkoping. Een 
ambtenaar die gunsten aanneemt of vraagt kan tegenwoordig bijvoorbeeld te maken 
krijgen met maar liefst veertien verschillende vormen van (passieve) corruptie, terwijl 
dat er voor 2001 nog maar drie waren. In de tweede plaats is ook de formulering van 
de afzonderlijke delictsomschrijvingen niet steeds duidelijk. In sommige gevallen kan 
deze zelfs onleesbaar en onbegrijpelijk worden genoemd. Bij wijze van voorbeeld kan 
worden gewezen op art. 362 lid 1 sub 3º Sr, dat spreekt over de ambtenaar ‘die een 
gift, belofte of dienst vraagt teneinde hem te bewegen om, zonder daardoor in strijd 
met zijn plicht te handelen, in zijn bediening iets te doen of na te laten’. Het is een 
lastige opgave om te bepalen of een concrete gedraging hier nu wel of niet onder valt 
(Sikkema, 2005, p. 340-341 en p. 576-578). 
 
Op betrekkelijk simpele wijze zou de wettelijke regeling aanzienlijk kunnen worden 
vereenvoudigd. Vanouds wordt in de wet onderscheid gemaakt tussen omkoping van 
een ambtenaar om iets te doen of na te laten ‘in strijd met zijn plicht’ (art. 363 Sr) 
enerzijds en omkoping om iets te doen of na te laten ‘zonder daardoor in strijd met 
zijn plicht te handelen’ (art. 362 Sr) anderzijds. Dit onderscheid tussen geoorloofde en 
ongeoorloofde tegenprestaties kan naar mijn mening vervallen. De grens tussen de 
beide omkopingsvormen is in de rechtspraak in de loop der tijd vervaagd, waardoor 
het verschil in strafbedreiging (twee jaren tegenover vier jaren gevangenisstraf) in 
bepaalde gevallen vrij willekeurig is geworden. De woorden ‘in strijd met zijn plicht’ 
worden daarbij dermate ruim uitgelegd, dat voor art. 362 Sr nauwelijks nog een 
zelfstandige rol van betekenis lijkt te zijn weggelegd. Door het bedoelde onderscheid 
op te heffen en art. 362 Sr en art. 363 Sr simpelweg samen te voegen kan het aantal 
wettelijke varianten van omkoping al aanzienlijk worden teruggebracht. De zes 
delictsvarianten die thans in art. 363 Sr worden genoemd kunnen dan immers 
vervallen. Een vergelijkbaar resultaat kan aan de actieve kant worden bereikt door het 
samenvoegen van art. 177 Sr en art. 177a Sr. In combinatie met een aantal andere 
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tekstuele en technische aanpassingen kan aldus een belangrijke vereenvoudiging en 
verduidelijking van de regeling worden bewerkstelligd (Sikkema, 2005, p. 573-578).3 
net zo 
Conclusie 
 
In 2001 is de strafrechtelijke corruptiewetgeving ingrijpend herzien. In dit artikel heb 
ik me afgevraagd hoe deze herziening moet worden gewaardeerd, waarbij ik me meer 
specifiek heb gericht op de reikwijdte en de duidelijkheid van de nieuwe wet. In de 
eerste plaats is geconstateerd dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake van 
ambtelijke corruptie als gevolg van deze wetswijziging aanzienlijk is uitgebreid. De 
Nederlandse wetgever is daarbij veel verder gegaan dan uit hoofde van internationale 
verdragsverplichtingen noodzakelijk was. Zelfs als met alle afzonderlijke 
uitbreidingen wel zou kunnen worden ingestemd, leidt de cumulatie van verschillende 
aanpassingen per saldo toch tot een zeer ruime regeling. In de tweede plaats is de 
wettelijke regeling als gevolg van deze herziening zeer complex en onduidelijk - en 
daarmee moeilijk hanteerbaar - geworden. Dat is het gevolg van het grote aantal 
wettelijke omkopingsvarianten en van de wijze waarop sommige van die varianten in 
de wet zijn omschreven. Naar mijn mening is het dan ook dringend gewenst om de 
wettelijke regeling te vereenvoudigen. In het bovenstaande heb ik aangegeven hoe 
door de samenvoeging van een aantal wetsartikelen reeds een aanzienlijke 
vereenvoudiging zou kunnen worden bereikt. 
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Samenvatting 
 
In 2001 zijn de artikelen over corruptie in het Nederlandse wetboek van strafrecht 
ingrijpend gewijzigd. In dit artikel wordt de vraag gesteld hoe deze herziening moet 
worden beoordeeld. Er wordt een overzicht gegeven van de wettelijke regeling en van 
de wijzigingen die in 2001 zijn doorgevoerd. In de eerste plaats wordt geconstateerd 
dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake van ambtelijke corruptie als gevolg 
van deze wetswijziging aanzienlijk is uitgebreid. De Nederlandse wetgever is daarbij 
veel verder gegaan dan uit hoofde van internationale verdragsverplichtingen 
noodzakelijk was. In de tweede plaats is de wettelijke regeling als gevolg van deze 
herziening zeer complex en onduidelijk - en daarmee moeilijk hanteerbaar - 
geworden. In dit artikel wordt daarom een voorstel gedaan om de wettelijke regeling 
te vereenvoudigen. 


