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Betreft: Verzoekschrift 1025/2010, ingediend door Georgios Dimitrakopoulos 
(Griekse nationaliteit), gesteund door 1 medeondertekenaar, namens de 
advocatenpraktijk "Christianos & Partners", over het nieuwe FNS-systeem 
(Fraude Notificatie Systeem) van OLAF

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener zet vraagtekens bij de wettigheid van het nieuwe systeem voor het melden van fraude 
(FNS – Fraude Notificatie Systeem) van OLAF, dat informanten de mogelijkheid geeft om 
anoniem te blijven. Indiener wijst erop dat het niet mogelijk is om anoniem verzoekschriften 
in te dienen bij het Europees Parlement en ook niet om anoniem klachten in te dienen bij de 
Europese Commissie. Ook de Europese Ombudsman en de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming accepteren geen anonieme klachten. Indiener benadrukt dat het 
mogelijk is om bovenstaande instellingen te verzoeken om verzoekschriften of klachten 
vertrouwelijk te behandelen en dat deze procedure de indiener van het verzoekschrift of de 
klacht voldoende bescherming van de anonimiteit biedt. Hij is verder van mening dat het 
nieuwe FNS-systeem de begroting van OLAF extra zal belasten vanwege het toenemende 
aantal rapporten. Indiener verzoekt derhalve het Europees Parlement om de onderhavige zaak 
te onderzoeken, die naar zijn mening een ernstige schending van de algemene 
rechtsbeginselen van de EU inhoudt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 maart 2011.

Indiener zet vraagtekens bij de wettigheid van het nieuwe systeem voor het melden van fraude 
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(FNS – Fraude Notificatie Systeem) van OLAF, dat informanten de mogelijkheid geeft om 
anoniem te blijven.  Indiener stelt het volgende:

 het FNS van OLAF, als systeem expliciet en uitsluitend gebaseerd op anonieme 
communicatie, is in strijd met de grondrechten van de Unie;

 het aanmoedigen van anonieme communicatie kan in specifieke gevallen een aanval 
vormen op de rechten van de partijen die het voorwerp zijn van de communicatie;

 het ligt voor de hand dat het mechanisme ter bestrijding van fraude (FNS) wordt 
verlamd door alleen al het gewicht van de ontvangen informatie.

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

Het FNS is een instrument dat is ontwikkeld om informatie over gevallen van fraude en 
onregelmatigheden gemakkelijker met OLAF te kunnen communiceren. Via FNS ontvangen 
informatie wordt geanalyseerd tijdens een eerste beoordeling om vast te stellen of het nodig is 
dat OLAF een administratief onderzoek opent.

Het FNS heeft als doel het FREEPHONE-systeem te verbeteren, waarmee klokkenluiders 
toen het FNS er nog niet was, OLAF konden informeren over mogelijke fraude. Beide 
systemen zijn door OLAF ontwikkeld. Bij het FNS van OLAF is het niet nodig dat 
informanten anoniem blijven. In het FNS zijn alle noodzakelijke specificaties geïnstalleerd 
om ongegronde aantijgingen aan het licht te brengen en te voorkomen.

In overeenstemming met de bepalingen in Verordening nr. 1073/19991 worden 
administratieve handelingen door OLAF uitgevoerd onder volledige eerbiediging van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden2 en handelingen mogen alleen berusten op 
elementen die bewijskracht hebben. Derhalve kan informatie uit alleen anonieme bronnen 
geen basis zijn voor het trekken van definitieve conclusies aan het eind van een onderzoek.

Krachtens Verordening 1073/1999 is OLAF verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
administratieve onderzoeken ten behoeve van de bestrijding van fraude ten aanzien van de 
financiële belangen van de Europese Unie.  Om zijn taak te kunnen vervullen moet OLAF alle 
vermeende gevallen van fraude tegen het belang van de Unie analyseren, waaronder begrepen 
uit anonieme bronnen ontvangen informatie.  Deze informatie, indien gestaafd met informatie 
uit andere bekende bronnen, kan worden gebruikt gedurende de periode van eerste 
beoordeling van gevallen van vermeende fraude, om te besluiten of er door OLAF een 
administratief onderzoek moet worden geopend.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende 
onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (PB L 136 van 31.5.99, blz. 1).

2 Zoals aangegeven in overweging 10 van de verordening “moeten deze onderzoeken worden uitgevoerd 
conform het Verdrag en met name het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese 
Gemeenschappen, met inachtneming van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en 
de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, hierna "het Statuut" genoemd, en onder 
volledige eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en met name van het 
billijkheidsbeginsel, van het recht van de betrokkene zich over de hem of haar betreffende feiten uit te spreken en 
van het recht dat de bevindingen van een onderzoek alleen mogen berusten op elementen die bewijskracht 
hebben”.
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Om het gebruik van informatie uit anonieme bronnen ten behoeve van het openen door OLAF 
van een administratief onderzoek is specifiek verzocht door het Europees Parlement in eerste 
lezing van voorgestelde wijzigingen in Verordening 1073/1999 in 20081 op voorwaarde dat 
anonieme informatie gemotiveerde verdenkingen aan het licht brengt. In de 
wetgevingsresolutie over de voorgestelde wijziging van Verordening 1073/1999 heeft het 
Europees Parlement in overgrote meerderheid gestemd vóór wijziging van artikel 5 van 
Verordening 1073/1999 als volgt:

Artikel 5

Instelling van onderzoeken

1. Het Bureau kan een onderzoek instellen bij voldoende ernstige verdenking van fraude, 
corruptie of andere onwettige activiteiten als bedoeld in artikel 1. Bij de beslissing om al dan 
niet een onderzoek in te stellen, wordt rekening gehouden met de prioriteiten van het 
onderzoeksbeleid en het programma van de onderzoeksactiviteiten van het Bureau, die 
overeenkomstig artikel 11 bis en artikel 12, lid 6, worden vastgesteld. Ook anonieme 
aangiftes worden in aanmerking genomen vooropgesteld dat zij voldoende redenen voor 
ernstige verdenking aanvoeren.

Het is belangrijk op te merken dat de voorgestelde wijziging van artikel 5 gaat over het 
openen van een administratief onderzoek door OLAF en niet over het trekken van definitieve 
conclusies aan het eind van een onderzoek.

In overeenstemming met de bepalingen in Verordening 45/20012 en Verordening 1073/1999 
worden administratieve handelingen door OLAF uitgevoerd onder volledige eerbiediging van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en handelingen mogen alleen berusten 
op elementen die bewijskracht hebben. Derhalve kan informatie uit alleen anonieme bronnen 
geen basis zijn voor het trekken van definitieve conclusies aan het eind van een onderzoek.

Met betrekking tot het FNS en het FREEPHONE-systeem van OLAF heeft de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) respectievelijk in twee adviezen beslist 
dat er “geen reden [was] om aan te nemen dat er inbreuk wordt gemaakt op de bepalingen van 
Verordening 45/2001, mits [bepaalde] overwegingen…..volledig in aanmerking worden 
genomen”3.

Conclusie
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-
0553&language=EN

2 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

3 Zaak 2007/0074 en zaak 2007/0481.
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OLAF moet een analyse uitvoeren van alle ontvangen informatie over mogelijke fraude tegen 
de financiële belangen van de Unie, waaronder begrepen informatie uit anonieme bronnen, 
om te voldoen aan zijn verplichtingen krachtens Verordening 1073/1999. Het gebruik van 
informatie van een anonieme informant, verkregen door middel van OLAF’s FNS om vast te 
stellen of door OLAF een administratief onderzoek moet worden geopend, is niet in strijd met 
relevante wetgeving als dergelijke informatie onderbouwd is en kan worden gestaafd door 
andere bekende bronnen. Alle door OLAF verkregen informatie moet worden behandeld in 
overeenstemming met de voorwaarden van Verordening 1073/1999 en Verordening 45/2001.


