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EU-controleurs gaan fraudecontroles door Commissie
onderzoeken
De Europese Rekenkamer gaat een controle instellen naar de wijze waarop de Europese
Commissie het risico op fraude met EU-uitgaven beheert. De controle zal gericht zijn op
fraudepreventie en frauderespons, en ngo’s, academici en aanklagers zullen bijdragen aan de
controle, evenals Europol en Eurojust.
Uit een Eurobarometerenquête uit 2015 over de perceptie van fraude en corruptie ten nadele van de EUbegroting bleek dat 71 % van de respondenten dacht dat fraude “vrij regelmatig” voorkwam en dat 60 %
het idee had dat corruptie “binnen de EU-instellingen aanzienlijk” was.
Dit is een significante toename in vergelijking met de Flash Eurobarometer van 2008, toen 54 % dacht dat
er regelmatig werd gefraudeerd en 44 % het idee had dat corruptie voorkwam binnen de EU-instellingen.
Juhan Parts, het voor de controle verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer, stelde: “Deze
aantallen laten zien hoe serieus onze burgers het fraudeprobleem nemen. We kunnen het niet wegwuiven
door te zeggen dat ze er geen verstand van hebben. De enige oplossing is een EU-systeem voor
fraudebeheer waarmee doeltreffend frauduleuze activiteiten worden voorkomen, opgespoord, onderzocht
en bestraft.”
Fraude is lastig te meten. Fraude is alleen vast te stellen in een strafrechtelijke procedure en mogelijke
tekortkomingen van de Commissie en de lidstaten in het opsporen en melden van fraude kunnen ten koste
van de betrouwbaarheid van de beschikbare cijfers gaan.
In 2015 bedroeg de totale waarde van vermeende fraude die bij de Commissie werd gemeld 560 miljoen
euro (ofwel 0,4 % van de betalingen uit de EU-begroting). Rechtbanken stellen bij gemiddeld ongeveer
10 % van de vermeende fraudezaken die op Europees niveau worden gemeld, vast dat er daadwerkelijk
sprake is van fraude. Op basis hiervan kan fraude ten nadele van de EU-begroting voor 2015 worden
geraamd op 56 miljoen euro. De controleurs waarschuwen echter dat het onduidelijk is hoeveel fraude niet
wordt opgespoord of gemeld.
Dit controleverslag zal naar verwachting beschikbaar komen in 2018.
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