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Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van de controlebriefing van de Europese Rekenkamer. 
De volledige briefing is in het Engels beschikbaar op www.eca.europa.eu. 
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EU-controleurs publiceren briefing over de 
beheersingsmaatregelen van de Commissie met betrekking 
tot fraude 
De Europese Rekenkamer heeft vandaag een controlebriefing gepubliceerd over de 
maatregelen van de Europese Commissie om fraude terug te dringen. Een controlebriefing is 
een nieuw soort publicatie van de EU-controleurs. Deze briefings geven 
achtergrondinformatie op basis van de voorbereidende werkzaamheden voor aanvang van 
een lopende controletaak en volgen op de aankondiging van de controle. Een briefing is 
bedoeld als bron van informatie voor degenen die geïnteresseerd zijn in het te controleren 
beleid en/of de te controleren programma’s. 

De controleurs controleren momenteel hoe de 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 EU-begroting bleek dat 71 % van de respondenten dacht dat fraude “vrij regelmatig” 
voorkwam en dat 60 % het idee had dat corruptie binnen de EU-instellingen significant is. Dit 
is een aanzienlijke toename in vergelijking met de Flash Eurobarometer van 2008, toen 54 % 
dacht dat er vrij regelmatig werd gefraudeerd en 44 % het idee had dat corruptie voorkwam 
binnen de EU-instellingen. 

Fraude is lastig te meten en is alleen vast te stellen in een strafrechtelijke procedure. Volgens 
gegevens afkomstig van de Europese Commissie, de lidstaten en de kandidaat-lidstaten is er 
over 2016 naar schatting voor een totaalbedrag van 391 miljoen euro aan fraude met de EU-
begroting ontdekt. Vanwege verschillende factoren die verband houden met de wijze waarop 
deze cijfers worden verzameld en gerapporteerd kan deze schatting echter te laag zijn. 

De controle wordt geleid door ERK-lid Juhan Parts. Het definitieve controleverslag zal naar 
verwachting in het voorjaar van 2018 worden gepubliceerd. 
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