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igen, bijna 80 jaar oud, heeft een uurtje tijd 
voor Coaching. Het vliegtuig wacht. De avond 
ervoor sprak hij ter gelegenheid van de 33e 

verjaardag van ontwikkelingsorganisatie Korpodeko. 
Bijna alle ministers van het kabinet Rhuggenaath zaten 
op de eerste rij. Eigen sloot de avond verrassend af 
met een jazz-jamsessie op zijn saxofoon, samen met 
Economie minister Steven Martina. ‘De saxofoon heb ik 
altijd bij me, dat ontspant’, zegt Eigen die gepassioneerd 
van wal steekt. 

‘Het verbaasde mij dat Transparency International hier in 
2012 een assessment heeft gedaan. Dat doen we eigenlijk 
alleen maar als we er ook een chapter hebben, een eigen 
kantoor. Onze methodiek om holistisch te kijken naar alle 
pilaren waarop een democratie rust, geeft overheid, be-
drijfsleven en burgers inzicht in de risico’s op integriteits- 
issues in de samenleving.’ Ons systeem dwingt mensen 
om niet alleen strafrechtelijk te kijken naar integriteit, 
zoals dat bijvoorbeeld in China gebeurt. Daar worden via 
het strafrecht duizenden mensen opgepakt, zelfs geëxe-
cuteerd, maar er verandert niets. Er kan pas iets veran-
deren, als je de problematiek allesomvattend, holistisch 
benadert.

‘Ik was onder de indruk van de woorden van jullie 
minister- president’, zegt Eigen. Premier Rhuggenaath had 
die avond gezegd dat Curaçao belangrijke stappen heeft 
gezet om lid te worden van de UN Conventie tegen Cor-
ruptie. Eerder al was een gedragscode voor ambtenaren 
ontwikkeld en er worden intensieve trainingen gegeven, 
het Open Data-programma van de overheid om burgers 
digitale toegang te geven tot overheidsdocumentatie, de 
introductie van de screening op vertrouwensfuncties bin-
nen en buiten de overheid. Rhuggenaath spreekt over de 
screeningswet voor ministers en suggereert de aanwezige 
Statenleden om datzelfde te doen voor het parlement.

Het Hoofdstembureau, zo meldt Rhuggenaath, wordt op 
afstand van de politiek gezet. Een aanbeveling van Trans-
parency International, nota bene, dat in 2012 het National 
Assessment naar integriteit deed op verzoek van de man 
die later in hoger beroep opnieuw zou worden veroor-
deeld voor corruptie, voormalig premier Gerrit Schotte. 
Dezelfde politicus die het Hoofdstembureau opzij wilde 
zetten om de verkiezingen van 2017 uit te stellen.

Eigen: ‘Ironisch natuurlijk, maar het onderstreept de 
methodiek van mijn organisatie om corruptie holistisch te 
beschrijven en daarna aan te pakken. Ik geef geen oordeel 
over Curaçao en deze regering. Dat past mij niet. Daar-
voor heb ik ook te weinig specifieke kennis van het eiland. 
Maar de stappen die hier zijn benoemd, zijn belangrijk.’

Eigen doelt daarmee onder andere op de oprichting van 
een anti-corruptie platform, los van de overheid, dat 
moet werken aan de implementatie van aanbevelingen 
van Transparency International. We schrijven 2018, is dat 
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niet rijkelijk laat? ‘Dat kan ik niet beoordelen, ik ben hier 
maar een dag’, zegt Eigen. ‘Het ligt voor de hand om hier 
een krachtig chapter op te richten. Dan kunnen er deel-
onderzoeken verricht worden om de vaart er in te houden. 
Goede samenwerking met de media is essentieel om de 
bevolking daarover te informeren.’

Een chapter onder de vlag van Berlijn is volgens Eigen 
nodig om internationaal bescherming te krijgen. ‘Wereld-
wijd houden politici en ook ceo’s in het bedrijfsleven niet 
van negatieve kritiek van Transparency International, 
maar we worden zeer gerespecteerd. Bovendien hebben 
we gereedschappen ontwikkeld om zelfs op microniveau 
integriteit te bevorderen en te monitoren. Op project-
niveau zelfs.’

Eigen vindt de problematiek rondom de voortzetting van 
de Isla-raffinaderij een prachtig voorbeeld. Daar doet 
overheidsaccountsbureau SOAB onderzoek naar corruptie 
en omkooppraktijken. De zoektocht naar nieuwe partijen 
die de raffinaderij over kunnen nemen, is geïntensiveerd 
nadat het Chinese Guangdong Zhenrong een financiële 
luchtballon had opgelaten. ‘Sluit nu een zogenaamd 
Integrity Pact af met  bidders en leveranciers, waarin je 
nadrukkelijk opneemt dat omkoping en corruptie niet 
worden toegestaan. We doen dat al in bijvoorbeeld Ecua-
dor, Colombia en Pakistan’, aldus Eigen. 

Hoe goed dat werkt, kan hij met een voorbeeld uit eigen 
land laten zien. ‘Bij de aanbesteding van de nieuwe lucht-
haven in Berlijn hebben wij als Transparency International 
geopteerd voor zo’n integriteitspact. De eigenaar van de 
luchthaven zag er niets in. Die zei: we zijn geen bananen-
republiek. Twee jaar later, na een groot corruptie-
schandaal, zijn ze alsnog met ons aan de slag gegaan.’

Transparency International verlegt haar focus steeds meer 
naar kleinschalige corruptie assessments. ‘Bijvoorbeeld 
op stadsniveau. In Duitsland zijn al vijf steden bezig met 
ons integriteits-systeem. Hetzelfde passen we toe binnen 
organisaties en bedrijven. In Bremen hebben we een 
assessment gedaan naar corruptie binnen het zieken-
huis. Daar bleek je als patiënt je plek op een afdeling of 
op de OK-lijst te kunnen regelen. Ons systeem heeft dat 
blootgelegd en de risico’s in kaart gebracht. Die worden 
nu aangepakt.’

De aanpak van corruptie is geen zaak van de overheid 
alleen. ‘De premier zei het ook al. Je zult een maatschap-
pelijk orgaan moeten oprichten, dat mede vanuit de 
bevolking wordt ondersteund. Kòrsou Transparente, 
bijvoorbeeld. Dit burgerinitiatief kan dan ook een chapter 
in formation oprichten als voorloper van aansluiting bij 
Transparency International.’

Het uur is voorbij. Eigen vertrekt met taxi naar het vlieg-
veld. In z’n ene hand een koffer, in z’n andere hand de 
saxofoon. ‘Op naar m’n volgende optreden.’ 

Peter Eigen (geboren juni 1938, Duitsland) zag als directeur van de Wereld
bank in Nairobi met eigen ogen hoe allesvernietigend corruptie kan zijn. 
Hij wilde daar iets aan doen en richtte Transparency International op, 
een nietgouvernementele organisatie die transpa rantie en verantwoor
dingsplicht in internationale ontwikkeling promoot. De organisatie heeft een 
hoofdkantoor in Berlijn en ondersteunt nationale, zogenaamde chapters in 
meer dan 90 landen. De organisatie deed ook onderzoek op Curaçao, maar 
heeft er nog geen chapter opgericht.

Oprichter Transparency International Peter Eigen: 

‘Sluit integrity pact 
bij grote projecten’
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