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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0185/2009, ingediend door Migel Ángel Gea Rifá (Spaanse 
nationaliteit), namens de organisatie Izquerda Unida Los Verdes - Andalucia, 
over vermeende fraude met en wanbeheer van fondsgelden van de EU door 
Adricoh (Asociación para el Desarollo Rural Integral de la Costa Occidental 
de Huelva)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat Adricoh (Asociación para el Desarollo Rural Integral de la Costa Occidental 
de Huelva), de bevoegde autoriteit voor het beheer van door de EU verstrekte fondsgelden 
van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en van Leader, deze gelden mogelijk 
heeft misbruikt. Hij vraagt tevens om een onderzoek naar de door Adricoh gebruikte 
methoden om de winnende projecten te selecteren. Indiener verwijst naar een geval van 
fraude waarbij de voormalige manager van Adricoh betrokken was en beweert dat diens 
familie leiding gaf aan een van de door de EU gefinancierde projecten. Volgens indiener loopt 
er ook een onderzoek wegens verduistering tegen de voormalige manager. Hij plaatst 
vraagtekens bij het personeelsbeleid van Adricoh en heeft twijfels bij de manier waarop 
Adricoh de door de EU gefinancierde projecten selecteert, financiert en controleert. Indiener 
vraagt het Europees Parlement een onderzoek in te stellen naar de activiteiten van Adricoh.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009

Adricoh (Associación de Desarrollo Rural e Integral de la Costa occidental de Huelva) is een 
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samenwerkingsverband met de opdracht om rurale ontwikkelingsprogramma’s aan de 
westkust van de provincie Huelva ten uitvoer te brengen.

Op 1 december 2007 heeft indiener een verklaring ingediend waarin hij beweerde dat er 
onregelmatigheden hebben plaatsgevonden bij het management van Adricoh. Indiener 
verklaarde in het bijzonder dat:
- Adricoh verschillende projecten runt die zijn gefinancierd uit de EU-programma's Proder en 
Leader;
- de voormalige manager van Adricoh in een schriftelijke bekentenis aan een Spaanse 
strafrechtbank heeft verklaard dat hij op 8 oktober 2007 480 000 euro heeft verduisterd, die 
hij van een bankrekening op naam van deze organisatie had gehaald door de handtekening 
van de voorzitter en van de penningmeester van Adricoh te vervalsen;
- er aanwijzingen zijn dat degenen die bij Adricoh een politieke of technische functie 
bekleden mogelijk gefraudeerd hebben met de door de EU verstrekte gelden.

Het commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De Commissie zou willen verwijzen naar haar antwoord in reactie op schriftelijke vraag 
E-5508/2007 van 31 januari 2008 met betrekking tot de vermeende verduistering van 
gemeenschapsgelden door Adricoh. In dit schriftelijke antwoord werd gezegd dat, aangezien 
de programma's Proder en Leader gezamenlijk met de lidstaten worden beheerd, 
laatstgenoemden de eerstverantwoordelijken zijn voor een correcte uitvoering van de 
programma’s en voor het terugverkrijgen van de eindbegunstigden van de bedragen die 
onrechtmatig zijn uitbetaald. In het antwoord van de Commissie werd er in de context van het 
gezamenlijk beheer ook op gewezen dat de Commissie niet regelmatig individuele 
begunstigden controleert, maar haar inspanningen juist concentreert op het controleren van
het functioneren van de beheer- en controlesystemen van de lidstaten. Tot slot had de 
Commissie in haar antwoord ook aangegeven dat het Europees Bureau voor Fraudebestrijding 
(OLAF) verantwoordelijk is voor de beoordeling van alle inkomende informatie op dit gebied 
om te bepalen of deze onder zijn bevoegdheid valt. 

Kennelijk in reactie op de uitnodiging van de Commissie die in het antwoord van 31 januari 
2008 is gedaan, heeft het geachte parlementslid en opsteller van de schriftelijke vraag op 
3 april 2008 enige aanvullende documentatie rechtstreeks ingediend bij het 
directoraat-generaal Landbouw ter ondersteuning van zijn beweringen in deze zaak. Nadat de 
aanvullende documentatie eerst door het DG Landbouw was bekeken, werd deze vervolgens 
op 14 mei 2008 formeel doorgegeven aan het OLAF. Het OLAF heeft op zijn beurt een 
beoordelingsprocedure ingesteld met betrekking tot de ontvangen informatie om te bepalen of 
er een formeel OLAF-onderzoek ingesteld zou moeten worden.
Conclusies

Op 14 juli 2009 werd de formele beoordeling van de zaak door het OLAF afgerond. In zijn 
beoordeling en op basis van de informatie die formeel door de Spaanse autoriteiten is 
verstrekt heeft het OLAF besloten om niet nog een onderzoek naar deze zaak in te stellen, 
aangezien de Spaanse autoriteiten de zaak op financieel niveau vervolgen om de 
Gemeenschapsgelden in kwestie terug te krijgen en de Spaanse justitiële autoriteiten de zaak 
ook vervolgen. Conform de normale procedures die voor dergelijke zaken gelden zal het 
OLAF echter contact blijven onderhouden met de Spaanse autoriteiten om ervoor te zorgen
dat de noodzakelijke follow-upactie in verband met het terugkrijgen van de gelden op de 
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juiste manier wordt opgepakt. Wat er op juridisch niveau gebeurt, is een zaak voor de Spaanse 
justitiële autoriteiten.


