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OLAF heeft onafhankelijke Toezichthouder op 
procedurewaarborgen nodig, aldus EU-controleurs 
In een vandaag gepubliceerd advies steunt de Europese Rekenkamer (ERK) het voorstel van de 
Europese Commissie om de procedurewaarborgen voor personen die door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) worden onderzocht te versterken door het aanstellen 
van een externe en onafhankelijke waakhond, de zogeheten “Toezichthouder op de 
procedurewaarborgen”. Naar het oordeel van de controleurs dient de Toezichthouder in te 
grijpen bij elke mogelijke schending van fundamentele rechten en procedurewaarborgen in 
verband met lopende OLAF-onderzoeken. Bovendien dient de Toezichthouder toestemming te 
verlenen voor bepaalde onderzoeksmaatregelen, zoals door OLAF uitgevoerde controles en 
verificaties ter plaatse bij bedrijven of EU-instellingen. 

"De Europese Rekenkamer hecht groot belang aan een effectieve bestrijding van fraude, corruptie en 
andere onwettige activiteiten. Dit is zeker ook vereist voor het vertrouwen van de burger in de 
EU-instellingen en voor een fundamenteel goed bestuur. Daarom is een sterk OLAF van belang. De 
ervaring leert echter dat iedere gerechtvaardigde onderzoekshandeling ernstig kan worden 
ondermijnd wanneer de indruk bestaat dat de eerbiediging van individuele rechten onvoldoende wordt 
gewaarborgd", aldus de heer Louis Galea, het ERK-lid dat verantwoordelijk is voor het advies. 

In haar Advies nr. 6/2014 spreekt de ERK haar steun uit voor het wetsvoorstel van de Commissie tot 
aanstelling van een Toezichthouder op de procedurewaarborgen. De ERK beveelt echter een 
aanpassing van het voorstel aan om de Toezichthouder onafhankelijker te maken en om beter te 
definiëren hoeveel ruimte hij of zij heeft om op te treden. 

Overeenkomstig artikel 325 van het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie zijn het 
Europees Parlement en de Raad verplicht om het advies van de ERK in te winnen voordat zij de nodige 
wetgeving vaststellen op het gebied van de preventie en bestrijding van fraude waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden geschaad, om in de lidstaten alsmede in de instellingen, de 
organen en de instanties van de Unie een doeltreffende en gelijkwaardige bescherming te bieden. 

OLAF is een directoraat-generaal van de Commissie maar is in functioneel opzicht onafhankelijk 
wat betreft zijn onderzoekswerkzaamheden. 
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