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Betreft: Verzoekschrift 1081/2011, ingediend door Stanislav Georgiev (Bulgaarse 
nationaliteit), over een geval van corruptie op hoog niveau in Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant, voormalig undercoveragent, heeft gewerkt voor de Bulgaarse inlichtingendienst.
In 2010 heeft men hem voorgesteld te infiltreren in het Dedesarite-netwerk, dat zich 
bezighoudt met btw-fraude op hoog niveau. Rekwestrant heeft bewijzen verzameld en heeft 
aangetoond dat medewerkers van een aantal grote oliebedrijven betrokken zijn, zoals Shell, 
OMV en Lukoil, maar ook functionarissen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de 
directie van de douane, het Openbaar Ministerie etc. Sinds deze onthullingen wordt 
rekwestrant gezocht door het hoofd van de criminele organisatie. Rekwestrant vreest voor zijn 
leven en vraagt het Europees Parlement om ingrijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Het getuigschrift bevat de getuigenis van een voormalig undercoveragent die betrokken was 
bij een operatie tegen btw-fraude. Rekwestrant geeft aan te beschikken over bewijzen tegen 
een criminele organisatie die naar zijn zeggen banden heeft met overheidsinstanties, het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Openbaar Ministerie. Naar zijn zeggen heeft het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken juridische stappen tegen hem ondernomen en wordt hij 
bedreigd door de criminele organisatie, dit alles naar aanleiding van zijn publieke uitlatingen 
over de structuur van deze maffiose samenwerking en de banden met overheidsinstellingen.
Hij kan zijn professionele carrière niet meer oppakken en acht zich in levensgevaar.
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De zaken die rekwestrant noemt zijn uiterst zorgwekkend. De diensten van de Commissie 
zullen in het kader van het regelmatige toezicht op de vorderingen van de justitiële 
hervormingen en de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad in Bulgarije in het 
kader van het mechanisme voor toetsing en samenwerking, nader onderzoek instellen in deze 
zaak. Het is echter belangrijk te beseffen dat dit mechanisme voor toetsing en samenwerking 
de Commissie geen bevoegdheid geeft om op te treden in individuele gevallen.


