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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0094/2009 af Radboud Verberne, nederlandsk statsborger, om 
anvendelsen af ESF-midler i Nederlandene

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at penge fra Den Europæiske Socialfond, der inden for den nederlandske 
undervisningssektor skulle have været brugt til projekter til forhindring af, at elever forlader
skolen før tid (VSV-projekter), aldrig er blevet anvendt til dette formål på hans skole, og at 
der er blevet svindlet med dokumenterne for at skjule dette. Ifølge andrageren havner ESF-
støtten i skolens almindelige budget og kan således anvendes til ethvert formål, skolen måtte 
ønske. Andrageren hævder, at der på hans skole aldrig har været tale om reelle aktiviteter 
inden for rammerne af et VSV-projekt. Andrageren anmoder om en undersøgelse for at 
bedømme, om den anvendelse af ESF-midler, han skitserer, er i overensstemmelse med Den 
Europæiske Socialfonds regler og målsætninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. maj 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andragendet

Andrageren, som er lærer på en hollandsk skole (ROC Rijn IJssel), hævder, at ESF-støtte til 
skoler i Nederlandene, som skal forhindre, at elever forlader skolen før tid, havner i skolens 
almindelige budget og således kan anvendes til ethvert formål, skolen måtte ønske. Han 
hævder, at der ikke gennemføres nogen VSV-projekter, og at næsten ingen projektudgifter 
såsom normal skoletid opgives. Andrageren spørger, om den anvendelse af ESF-midler, han 
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skitserer, er i overensstemmelse med Den Europæiske Socialfonds regler.

Andrageren nævner også skolens anmodning til lærerne om med tilbagevirkende kraft at 
datere de relevante formularer (dvs. lærernes timesedler) for at opfylde kravene. Han 
bekræfter imidlertid, at de hollandske myndigheder ikke accepterer en sådan praksis.

Kommissionens bemærkninger

Det hollandske operationelle ESF-program for programmeringsperioden 2000-20061 omfatter 
en forebyggende foranstaltning, der sigter på at begrænse skolefrafald. Hollandske skoler kan 
ansøge undervisningsministeriet om ESF-støtte til bekæmpelse af skolefrafald. Formålet med 
et VSV-projekt er at fastholde deltagerne i en uddannelse og give dem en startkvalifikation.
Projektaktiviteterne skal henhøre under de temaer, der er fastsat i den nationale lovgivning2.
Temaerne omfatter bl.a. udarbejdelse af procedurer og koordination af individuel 
karrierevejledning og rådgivning af de studerende (f.eks. ved at begrænse antallet af elever i 
klasserne og øge antallet af lærere), udvikling af procedurer og instrumenter for optagelse og 
vurdering af studerende og af netværksskabelse i skoler. Deltagerne i et VSV-projekt skal 
være i fare for at forlade skolen før tid i henhold til den nationale lovgivning. Eleverne 
bedømmes ved begyndelsen af hvert skoleår, og der er ingen fleksibel optagelse i årets løb.

En ansøgning om ESF-støtte (svarende til 50 % af projektudgifterne) omfatter en projektplan, 
der beskriver projektaktiviteterne og projektbudgettet, samt hvordan disse aktiviteter 
finansieres. Medfinansieringen af VSV-projekter sker via den engangsfinansiering, som 
skolerne modtager fra undervisningsministeriet. Hvis der er tale om et VSV-projekt med 
mindre klasser, kan udgifterne til lærerlønninger - eller en del af dem - afholdes over VSV-
projektet i forhold til det antal elever, der opfylder betingelserne for at være i fare at forlade 
skolen før tid, sammenlignet med det samlede antal elever i klassen. Deltagernes 
tilstedeværelse registreres hver måned med henblik på at fastsætte procentdelen. Lærere, der 
deltager i et VSV-projekt, skal underskrive deres timeseddel hver måned.

Den Europæiske Revisionsret har gennemført revisioner af VSV-projekter i Nederlandene i 
programmeringsperioden 2000-2006. Det er ikke blevet påvist, at de ESF-midler, der var 
beregnet til at bekæmpe skolefrafald, er blevet anvendt til ethvert formål, skolen måtte ønske.

Hvad angår den påståede datering med tilbagevirkende kraft på andragerens skole, kan det 
bemærkes, at ESF-støtte udbetalt til andragerens skole efter de hollandske myndigheders 
undersøgelser ikke vil indgå i den endelige betalingsanmodning. Der bliver derfor ikke 
udbetalt ESF-finansiering til VSV-projekterne på andragerens skole.

Konklusioner

VSV-projekter i Nederlandene kan finansieres af ESF, hvis projektaktiviteterne ligger inden 
for rammerne af den nationale lovgivning, som videreudvikler den ramme, der er fastsat af 
ESF-programmet for 2000-2006.

                                               
1 Det hollandske operationelle ESF-program for 2007-2013 omfatter ikke bekæmpelse af skolefrafald.
2 ESF 3-støtteregler for uddannelsesinstitutioner for 2000-2006.
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Færre elever i klasserne og flere lærere er støtteberettigede aktiviteter. Lærerens løn eller en 
del af den - afhængig af det antal elever i en klasse, der er i fare for at forlade skolen før tid (i 
henhold til den nationale lovgivning) - kan afholdes over VSV-projektet og medfinansieres af 
ESF. Det er imidlertid et krav, at lærerne skal underskrive deres timesedler en gang om 
måneden, og at tilstedeværelsen af deltagerne i VSV-projektet registreres på en passende 
måde.  

De hollandske ESF-støtteregler for skoler fra undervisningsministeriet fastsætter de 
støtteberettigede temaer og aktiviteter samt de betingelser, deltagerne skal opfylde (dvs. 
elever, der er i fare for at forlade skolen før tid).

Kommissionen har fået oplyst, at Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 
for tiden er ved at vurdere lignende oplysninger, som er modtaget i denne sag. OLAF's 
vurdering, som udføres i overensstemmelse med dets operationelle procedurer for sådanne 
sager, går ud på at afgøre, om det skal indlede en officiel undersøgelse af sagen. OLAF 
underretter alle berørte parter om udfaldet af denne vurdering, når den foreligger."

4. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Kommissionen oplyste i sit svar af september 2009 Europa-Parlamentet om, at Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) var ved at vurdere lignende oplysninger, 
som er modtaget i denne sag. Den 26. marts 2010 oplyste OLAF Kommissionen om sin 
afgørelse af 10. februar 2010 om at lukke vurderingen som en ikkesag.

OLAF's afgørelse tog udgangspunkt i opfølgningen på andragerens klage til det nederlandske 
undervisningsministerium. Dette medførte annullering af fællesskabsbidraget på 2,5 
mio. euro, inddrivelse af det forskud, som undervisningsministeriet havde betalt til 
andragerens skole, og viderebringelse af undervisningsministeriets revisionsresultater til 
anklageren. Det er anklagerens ansvar at beslutte, om disse oplysninger berettiger til eller 
nødvendiggør strafforfølgning. I henhold til yderligere oplysninger fra andrageren til Europa-
Parlamentet fra februar 2010 besluttede anklageren at iværksætte en strafferetlig 
undersøgelse.

OLAF har i sin afgørelse ligeledes taget hensyn til undervisningsministeriets bekræftelse af, at 
revisioner af andre skoler ikke viste samme type uregelmæssighed som den, der blev fundet 
på andragerens skole (dvs. datering med tilbagevirkende kraft af relevante dokumenter). 
Undervisningsministeriet henviste i denne sammenhæng ligeledes til revisioner gennemført af 
Den Europæiske Revisionsret og af Kommissionen, der heller ikke viste en sådan form for 
uregelmæssighed.

De nederlandske myndigheder har på passende vis fulgt op på andragerens klage. VSV-
projekter på andragerens skole har ikke modtaget ESF-støtte, og anklageren er blevet oplyst 
om det nederlandske undervisningsministeriums resultater, hvilket har medført en 
igangværende undersøgelse."


