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Nota uitstelbericht beantwoording Kamervragen over de 

Corruption Perceptions Index 2022 

Aanleiding 

Op 3 februari jl. zijn Kamervragen gesteld door de leden Dassen (Volt) en Omtzigt 

(Omtzigt) over de plek van Nederland op de zgn. Corruption Perceptions Index 

2022 (Kenmerk 2023Z01821).  

 

De vragen raken aan het anti-corruptiebeleid. Beantwoording moet dan ook mede 

namens de minister van Justitie en Veiligheid uitgaan. In verband met benodigde 

interdepartementale afstemming en het aankomende voorjaarsreces, is 

beantwoording binnen 3 weken niet mogelijk.  

 

Geadviseerd besluit 

- Akkoord met bijgaande uitstelbrief aan de voorzitter van de Tweede 

Kamer, deze ondertekenen en laten verzenden. 

- Akkoord gaan met beantwoording mede namens de minister van Justitie 

en Veiligheid. 

Toelichting 

Afstemming over de beantwoording vindt plaats met het ministerie van Justitie en 

Veiligheid en ook het ministerie van Buitenlandse Zaken kijkt mee op de 

beantwoording.  

 

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het uitkomen van de Corruption 

Perceptions Index 2022. Dit is een jaarlijkse index die uitgebracht wordt door 

Transparency International.  De Corruption Perceptions Index meet hoe corrupt 

de publieke sector van elk land volgens deskundigen en zakenmensen wordt 

geacht. De score van een land is het waargenomen niveau van corruptie in de 

overheidssector op een schaal van 0-100, waarbij 0 staat voor ‘corrupt’ en 100 

voor ‘zeer schoon’. Nederland scoort van oudsher, net als ook in 2022, hoog op 

de index. Nederland staat op de 8ste plek, op een totaal van 180 landen. Wat 

betreft absolute score is Nederland echter gedaald. Dat is onder meer aanleiding 

voor de gestelde vragen.  

 

 

Volgnummer Naam Informatie 
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