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Betreft: Verzoekschrift 0094/2009, ingediend door Radboud Verberne (Nederlandse 
nationaliteit), over de besteding van ESF-subsidies in Nederland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt melding van het feit dat gelden uit het Europees Sociaal Fonds die in het 
Nederlandse onderwijs gebruikt zouden moeten worden voor projecten ter voorkoming van 
voortijdig schoolverlaten (VSV-projecten), op zijn school nooit voor dit doel zijn aangewend 
en dat met formulieren werd geknoeid om dit te verheimelijken. Volgens indiener belandden 
de ESF-subsidies in de algemene begroting van de school en kunnen zo voor elk door de 
school gewenst doel worden gebruikt. Indiener stelt dat op zijn school nooit sprake is geweest 
van reële activiteiten in het kader van een VSV-project. Indiener verzoekt om een onderzoek 
om te beoordelen of de door hem geschetste besteding van de ESF-gelden in 
overeenstemming is met de regels en doelstellingen van het ESF.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 mei 2009.

Het verzoekschrift

Indiener, een leraar aan een Nederlandse school (ROC Rijn-IJssel), beweert dat scholen in 
Nederland subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) die bedoeld zijn om voortijdig 
schoolverlaten (VSV) terug te dringen, in de algemene begroting van de school opnemen en 
de ESF-gelden vervolgens gebruiken voor elk door de school gewenst doel. Hij beweert dat er 
geen VSV-projecten zijn en dat er nauwelijks projectkosten worden gemaakt, omdat normale 
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schooluren worden gedeclareerd. Indiener vraagt zich af of een dergelijke besteding van de 
ESF-gelden in overeenstemming is met de regels. 

Indiener verwijst ook naar het verzoek van zijn school aan de leraren van de school om de 
relevante formulieren (dat wil zeggen, de tijdregistratieformulieren van leraren) te antidateren, 
teneinde aan de eisen te voldoen. Hij bevestigt echter dat deze praktijk door de Nederlandse 
autoriteiten niet wordt getolereerd.

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

Het Nederlandse operationeel ESF-programma voor de programmeringsperiode 2000-20061

bevat een preventieve maatregel die tot doel heeft om voortijdig schoolverlaten (VSV) terug 
te dringen. Nederlandse scholen kunnen bij het ministerie van Onderwijs een ESF-subsidie 
aanvragen om VSV te bestrijden. Het doel van een VSV-project is om deelnemers binnen het 
onderwijs te houden, zodat zij een startkwalificatie halen. De projectactiviteiten moeten 
binnen de door de nationale wetgeving vastgestelde thema's vallen2. Tot deze thema's behoren 
onder andere de ontwikkeling van procedures en de coördinatie van individuele 
beroepskeuzevoorlichting en scholierenbegeleiding (bijvoorbeeld door klassen te verkleinen 
en het aantal leraren te vergroten), de ontwikkeling van procedures en instrumenten voor de 
toelating en beoordeling van scholieren en de ontwikkeling van netwerken in scholen. De 
deelnemers aan een VSV-project moeten een vergrote kans op voortijdig schoolverlaten 
hebben als gedefinieerd in de nationale wetgeving. Scholieren worden aan het begin van elk 
schooljaar beoordeeld, en er is geen flexibele toelating in de loop van het jaar mogelijk.

Bij een aanvraag voor een ESF-subsidie (ter grootte van 50% van de kosten van het project) 
moet een projectplan worden ingediend waarin de projectactiviteiten worden beschreven, 
alsook de projectbegroting en de manier waarop de activiteiten worden gefinancierd. De 
medefinanciering van VSV-projecten geschiedt via het forfaitair bedrag dat scholen 
ontvangen van het ministerie van Onderwijs. In geval van een VSV-project met kleinere 
klassen, kunnen de kosten die verband houden met de lerarensalarissen – of althans een deel 
ervan – worden toegerekend aan het VSV-project, afhankelijk van het aantal leerlingen dat 
een vergrote kans loopt op voortijdig schoolverlaten, op het totale aantal leerlingen in de klas. 
Elke maand wordt de aanwezigheid van de deelnemers geregistreerd, teneinde dit percentage 
vast te stellen. De leraren in een VSV-project moeten maandelijks hun 
tijdregistratieformulieren ondertekenen.

De Europese Rekenkamer heeft tijdens de programmeringsperiode 2000-2006 VSV-projecten 
in Nederland gecontroleerd. Er zijn geen gevallen geconstateerd waarin de ESF-gelden die 
bestemd waren voor de bestrijding van VSV, zijn gebruikt voor een willekeurig door de 
school gewenst doel.

Wat betreft het vermeende antidateren op de school van indiener, kan, na onderzoek door de 
Nederlandse autoriteiten, worden opgemerkt dat de ESF-subsidies die aan de school van 
indiener zijn betaald, geen deel zullen uitmaken van het verzoek om betaling van het 

                                               
1 Het Nederlandse operationeel ESF-programma voor de periode 2007-2013 omvat niet de bestrijding van 
voortijdig schoolverlaten. 
2 ESF-3 subsidieregels voor onderwijsinstellingen 2000-2006.



CM\814326NL.doc 3/4 PE429.619v03-00

NL

eindsaldo. De VSV-projecten aan de school van indiener zullen dus geen ESF-financiering 
ontvangen.

Conclusies

VSV-projecten in Nederland kunnen door het ESF worden gefinancierd, mits de 
projectactiviteiten vallen onder het toepassingsgebied van de nationale wetgeving, die het in 
het ESF-programma 2000-2006 vastgestelde kader uitwerkt.

Het verkleinen van klassen en het vergroten van het aantal leraren zijn subsidiabele 
activiteiten. Het salaris van de leraar kan geheel of gedeeltelijk – afhankelijk van het aantal 
leerlingen met een vergrote kans op voortijdig schoolverlaten (als gedefinieerd in de nationale 
wetgeving) in de klas – worden toegeschreven aan het VSV-project en worden 
medegefinancierd door het ESF. Een voorwaarde daarvoor is echter dat leraren elke maand 
hun tijdregistratieformulieren ondertekenen en dat de aanwezigheid van de deelnemers aan 
het VSV-project adequaat wordt geregistreerd.  

De Nederlandse regels voor ESF-subsidie voor scholen (opgesteld door het ministerie van 
Onderwijs) geven aan welke thema's en activiteiten subsidiabel zijn en aan welke criteria de 
deelnemers (dat wil zeggen, leerlingen met een vergrote kans op voortijdig schoolverlaten) 
moeten voldoen.

De Commissie heeft vernomen dat het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 
momenteel vergelijkbare informatie beoordeelt die het over deze kwestie heeft ontvangen. De 
beoordeling door OLAF vindt plaats in overeenstemming met zijn uitvoeringsprocedures voor 
zulke zaken en zal uitwijzen of OLAF een formeel onderzoek in deze zaak moet beginnen. 
OLAF zal te zijner tijd alle betrokken partijen in kennis stellen van de uitkomst van deze 
beoordeling.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

De Commissie heeft in haar antwoord van september 2009 het Parlement meegedeeld dat het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) bezig was met een beoordeling van
soortgelijke informatie die over deze zaak was ontvangen. Op 26 maart 2010 heeft OLAF de 
Commissie op de hoogte gesteld van zijn beslissing d.d. 10 februari 2010 de beoordeling af te 
sluiten, omdat het hier een ‘niet-zaak’ betreft.

OLAF heeft een beslissing genomen op basis van het vervolgonderzoek naar de aan het
Nederlandse ministerie van Onderwijs voorgelegde klacht van indiener. Dit onderzoek heeft 
geleid tot intrekking van de communautaire bijdrage van 2,5 miljoen euro, terugbetaling van 
het door het ministerie van Onderwijs betaalde voorschot aan de school van indiener en het 
doorgeven door het ministerie van Onderwijs van de uitkomsten van de accountantscontroles 
aan het Openbaar Ministerie. Het is aan het Openbaar Ministerie een beslissing te nemen over 
de vraag of deze informatie tot strafvervolging kan of moet leiden. Uit nadere informatie die 
indiener in februari 2010 aan het Europees Parlement heeft verstrekt, blijkt dat het Openbaar 
Ministerie besloten heeft een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

OLAF heeft bij zijn beslissing ook rekening gehouden met de verzekering van het ministerie 
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van Onderwijs dat bij controles op andere scholen niet dezelfde soort onregelmatigheid is 
ontdekt die bij de controle op de school van indiener is gevonden (d.w.z. het antidateren van 
desbetreffende formulieren). Het ministerie van Onderwijs heeft in dit opzicht ook verwezen 
naar door de Europese Rekenkamer en de Commissie uitgevoerde accountantscontroles, 
waaruit deze soort onregelmatigheid ook niet is gebleken.

De Nederlandse autoriteiten hebben op passende wijze gereageerd op de klacht van indiener. 
Voor de VSV-projecten op de school van indiener wordt geen ESF-financiering verstrekt en 
de uitkomsten van het onderzoek door het Nederlandse ministerie van Onderwijs zijn 
doorgegeven aan het Openbaar Ministerie, dat een lopend onderzoek is begonnen.


