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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0430/2012, ingediend door Heikki Auvinen (Finse nationaliteit), 
over zijn ontslag door de Commissie als teamleider van een EU-onderwijsproject 
in Turkmenistan

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over zijn ontslag door de Commissie als teamleider van een door de 
EU gesubsidieerd onderwijsproject in Turkmenistan. Hij is van opvatting dat zijn ontslag ten 
onrechte was. Indieners ontslag is echter niet de enige reden waarom hij dit verzoekschrift 
heeft ingediend. In het uitgebreide document dat hij bij zijn verzoekschrift heeft gevoegd, 
plaatst hij tevens vraagtekens bij de door de Commissie gevolgde werkwijze bij de 
tenuitvoerlegging van het EU-beleid in de sector waar hij werkzaam was, de wijze waarop het 
EU-ontwikkelingsgeld wordt besteed, het imago van de EU en de behandeling van haar 
ambtenaren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 juli 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 december 2012

"Indiener beklaagt zich over zijn ontslag door Commissiecontractant IBF International als 
teamleider in het kader van contract nr. 2009/225-522 betreffende steun voor de 
modernisering van het onderwijssysteem in Turkmenistan. De Commissie en contractant IBF 
hebben dit contract na een internationale niet-openbare inschrijvingsprocedure op 
20 december 2009 gesloten, met als beheersmethode direct gecentraliseerd beheer. Indiener is 
van mening dat zijn ontslag onterecht was en niet gebaseerd op objectieve en meetbare feiten. 
Daarnaast plaatst hij vraagtekens bij de werkwijze die de Commissie volgt en de EU-
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kernwaarden die zij nastreeft bij de tenuitvoerlegging van het EU-beleid in de onderwijssector 
en in de EU-ontwikkelingshulp in Centraal-Azië in het algemeen. Aan het verzoekschrift is 
een bijlage gehecht van 78 bladzijden met documenten om indieners argumenten te staven.
Daarnaast voegt indiener bijkomende uitgebreide documenten bij over twee geheel andere 
gevallen, die volgens hem kunnen dienen als bewijsstukken van oneerlijke behandeling door 
andere contractanten en door de Commissie, alsmede van tekortkomingen in de 
tenuitvoerlegging van de EU-hulp. In het verzoekschrift zelf komen deze twee gevallen 
evenwel niet rechtstreeks aan bod.
Het verzoekschrift heeft vooral betrekking op contract nr. 2009/225-522 betreffende steun 
voor de modernisering van het onderwijssysteem in Turkmenistan. De opmerkingen van de 
Commissie hebben daarom betrekking op de specifieke kwesties met betrekking tot dit 
contract, naast algemene kwesties met betrekking tot de verstrekking van EU-hulp in 
Centraal-Azië. De bijkomende informatie in de bijlagen heeft vooral betrekking op 
verschillende projecten, en met name op de betrekkingen tussen de expert en de contractant, 
waarover de Commissie niets kan zeggen. 

Hoofdstuk 4 – ROM-verslag
In artikel 255 van het EG-Verdrag wordt bepaald dat "elk van bovengenoemde instellingen", 
dus ook de Commissie, "in haar eigen reglement van orde specifieke bepalingen betreffende 
de toegang tot haar documenten [opneemt]". In het handboek voor ROM (Result-oriented 
Monitoring, resultaatgeoriënteerd toezicht) van juli 20091, waarvan de tekst in 2012 is 
bevestigd, wordt in punt 2.7 met als titel "Dissemination" ("Verspreiding") aanbevolen dat de 
ROM-verslagen worden verspreid onder alle belanghebbenden. Er wordt evenwel duidelijk 
bepaald dat de verspreiding van de toezichtresultaten (met name de toezichtverslagen) buiten 
de Commissie onder de discretionaire bevoegdheid valt van de delegatie of de bevoegde 
persoon in de hoofdzetel ("The dissemination of the monitoring results (mainly the MR) 
outside the Commission is in the discretion of the Delegation or the responsible in HQ"2). In 
het kader van het contract in kwestie zijn de belangrijkste vaststellingen, d.w.z. de essentiële 
conclusies van het ROM-verslag, niet de hele inhoudelijke rapportage, meegedeeld aan de 
contractant in administratieve opdracht nr. 12 van 14 december 2010, met opgave van de aan 
te brengen correcties en de te nemen maatregelen (zie hieronder). Dit is de normale 
procedure, met name in gevallen waar de Commissie het op basis van het ROM-verslag 
belangrijk acht de contractant te wijzen op kritieke punten die moeten worden aangepakt om 
de prestaties in het kader van het project te verbeteren. 
Indiener had als individu inzage in het ROM-verslag kunnen vragen op basis van Verordening 
(EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie. De Commissie had dit verzoek dan beoordeeld op basis 
van de in de verordening vastgestelde criteria. 

Hoofdstuk 5 – Communicatie
In de opdrachtbeschrijving van het project zijn de projectdoelstellingen en de door de 
contractant en diens experts te behalen resultaten duidelijk omschreven. Tot het ontslag van 
de teamleider was er permanent een open uitwisseling van e-mails en zijn er vergaderingen 
gehouden waar kwesties in verband met de doelstellingen, de te behalen resultaten, het 
projectbeheer en de prestaties zijn besproken. In het bijzonder in november en december 2010

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/documents/rom_handbook2009_en.pdf. 
2 D.i. de bevoegde gesubdelegeerde ordonnateur.
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heeft de Commissie diverse vergaderingen met de teamleider en het team van de contractant 
gehouden om tot een akkoord te komen over een aanpak om de prestaties in het kader van het 
project te verbeteren. Meer informatie over de prestaties volgt hieronder.

Hoofdstuk 6, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 10 – Ontslag van de teamleider
De Commissie heeft geen contractuele betrekkingen met de teamleider of met welke expert
ook, maar alleen met de contractant, en kan dus niets zeggen over het arbeidscontract tussen 
twee partijen dat van toepassing is op de contractuele betrekkingen tussen experts en hun 
werkgever (de contractant). De Commissie merkt evenwel op dat het contract door IBF 
International is beëindigd onder verwijzing naar de in het contract opgenomen 
opzeggingsbepalingen, met als opgegeven reden de prestaties. Volgens wat de Commissie kan 
opmaken, waren de betrekkingen tussen de contractant en de teamleider zozeer verslechterd 
dat de contractant de teamleider informeerde dat hij werd ontslagen wegens een gebrek aan 
vertrouwen dat de beoogde resultaten naar behoren zouden worden gerealiseerd.
Het ontslag was geenszins "onwettig uit het oogpunt van de EU-procedures" of "onterecht". 
Bij de vervanging is de gewone procedure gevolgd voor de vervanging van hoofdexperts in 
het kader van contracten voor de levering van diensten met als beheersmethode direct 
gecentraliseerd beheer: briefwisseling met de contractant over de in het kader van het project 
te behalen resultaten, de vereiste prestaties overeenkomstig het werkprogramma, verzoeken 
om verbetering, wijzigingen enz., gevolgd door een formeel verzoek van de contractant aan 
de Commissie om toestemming voor de vervanging van de teamleider. Deze vervanging heeft 
formeel zijn beslag gekregen in een aanhangsel bij het contract, overeenkomstig artikel 17 
van de algemene voorwaarden van het contract betreffende de vervanging van experts, met 
name alinea 2 van deze bepaling, waar in deze vervanging is voorzien, als de contractant van 
mening is dat een personeelslid inefficiënt is of zijn taken overeenkomstig het contract niet 
uitvoert ("is inefficient or does not perform its duties under the contract").
De volgende voorbeelden illustreren de feiten die tot het vervangingsbesluit hebben geleid:

 de aanloopfase moest worden verlengd, omdat duidelijk werd dat de problemen in 
kwestie er waren vanaf het begin van de tenuitvoerlegging. Pas na een erg lang proces 
van herhaalde substantiële wijzigingen (met als start de brief van de Commissie aan 
contractant IBF van 10.7.2010 met feedback over het ontwerp van verslag over de 
aanloopfase ("Feedback to the draft Inception Report...")) en na voortdurende 
rechtstreekse betrokkenheid van de Commissie, naast het begunstigde derde land, bij 
het toezicht op de tenuitvoerlegging van het contract, is het verslag over de 
aanloopfase uiteindelijk in september 2010 goedgekeurd. Het eerste voortgangsverslag 
is pas afgewerkt in februari 2011, 13 maanden na de startdatum van het project. Voor 
een aantal essentiële streefdoelen waarvoor de teamleider bevoegd was, was op het 
moment van het eerste voortgangsverslag grote achterstand opgelopen ten opzichte 
van de planning en waren er geen resultaten;

 om deze problemen die zich voordeden tijdens de eerste fase van de tenuitvoerlegging
te corrigeren, heeft de Commissie als aanbestedende instantie in augustus 2010 een 
administratieve opdracht nr. 5 afgegeven, met daarin instructies aan de contractant om 
het projectbeheer te verbeteren en het behalen van resultaten te waarborgen; 

 in het ROM-verslag als gevolg van de ROM-missie van november 2010 zijn de 
bovengenoemde kwesties duidelijk bevestigd. In administratieve opdracht nr. 12 van 
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december 2012 heeft de Commissie de belangrijkste vaststellingen van het ROM-
verslag meegedeeld aan de contractant en heeft zij hem verzocht onmiddellijk op te 
treden om voor vooruitgang te zorgen en resultaten te behalen; 

 ook de begunstigde (Bayram Byashimov, directeur van het Nationaal 
Onderwijsinstituut) heeft tijdens de vergadering van de stuurgroep van november 2011 
op een gebrek aan prestaties en aan vooruitgang met betrekking tot essentiële 
projectdoelstellingen gewezen.

Opgemerkt zij dat aan het eind van de tenuitvoerleggingsperiode, in een afsluitend ROM-
verslag, zeer positieve resultaten aan het project zijn toegekend, met als beoordelingscijfers 
vier B's.
Voor deze zaak kan noch rekening worden gehouden met de prestaties van de expert in het 
kader van andere contracten en de uitgebreide eerdere beroepservaring waarnaar hij verwijst, 
noch met de rangschikking van zijn cv in andere aanbestedingsprocedures. De kwesties in 
verband met de prestaties mogen ook niet op een hoop worden gegooid met de wettelijke en 
contractuele regels dat contractanten zich moeten houden aan de beschikbaarheid van de 
experts die zij in dienst nemen voor de uitvoering van EU-acties waarvoor zij een 
aanbesteding hebben gewonnen, tijdens de periode die in de desbetreffende offerteaanvraag is 
vastgesteld, en dat zij het team van een expert niet kunnen wijzigen zonder toestemming van 
de aanbestedende instantie en/of de Commissie. 
Met betrekking tot de opmerkingen van de expert over zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt 
na het ontslag merkt de Commissie op dat experts worden voorgesteld door de bedrijven die 
deelnemen aan een aanbestedingsprocedure. De contracten worden gegund op basis van 
objectieve criteria die worden bepaald in de documentatie van de aanbesteding en louter op 
basis van het materiaal dat de inschrijvers in hun offerte presenteren. De Commissie houdt de 
prestaties van afzonderlijke experts niet centraal bij en er wordt nooit informatie over de 
prestaties van een bepaald expert in het kader van een project verspreid.

Hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 – Briefwisseling en activiteiten van de expert na de beëindiging 
van het contract 
Na de stopzetting van de contractuele betrekkingen tussen de contractant en de expert was er 
volgens de Commissie geen reden voor verdere communicatie met de expert over de inhoud 
van het project. 

Hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12
Met betrekking tot de contractuele betrekkingen tussen de expert en de contractant en het 
besluit de expert op verzoek van de contractant te vervangen, zie de opmerkingen hierboven.
Met betrekking tot de opmerkingen van indiener over de EU-ontwikkelingshulp in de sector 
en in Centraal-Azië in het algemeen zij opgemerkt dat de programmering van de EU-hulp in 
Centraal-Azië verloopt volgens een uitgebreide en participerende programmerings- en 
tenuitvoerleggingscyclus, in overeenstemming met het EU-beleid en de EU-
procedurevoorschriften. Zo is het omstreden onderwijsprogramma in Turkmenistan 
ontworpen binnen een van de kernsectoren die door de EU en het begunstigde derde land 
gezamenlijk zijn vastgesteld. Het programma past in het kader van de EU-strategie voor 
Centraal-Azië met het oog op een nieuw partnerschap 2007 ("EU - Central Asia Strategy for a 
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new Partnership 2007"1), die is vastgesteld op het hoogste politieke niveau en uitgewerkt in 
het Turkmeense nationaal indicatief programma voor de periode 2011-2013, dat deel uitmaakt 
van het indicatief programma voor Centraal-Azië voor de periode 2011-2013 van het 
instrument voor ontwikkelingssamenwerking (Central Asia DCI Indicative Programme 2011-
20132. Het programma is vervolgens vertaald in een actiefiche, met het Commissiebesluit en 
de bijbehorende financieringsovereenkomst, waarvan de opstelling is gebeurd in overleg met 
het begunstigde derde land, dat er ook zijn goedkeuring aan heeft gehecht. 

Conclusie
Wat de contractuele betrekkingen tussen indiener en IBF International Consulting betreft, 
verzoekt de Commissie indiener, gezien het ontbreken van een juridische band tussen hem en 
de Commissie, om zijn zaak rechtstreeks op te nemen met de contractant.
Met betrekking tot de opmerkingen van indiener over de betrekkingen tussen de expert en de 
Commissie verwijst de Commissie naar haar opmerkingen over de hoofdstukken 4, 5, 6, 7, 8, 
9 en 10.
Met betrekking tot de opmerking van indiener over de methoden voor de tenuitvoerlegging
van de EU-hulp verwijst de Commissie naar haar opmerkingen over de hoofdstukken 11 en 
12."

                                               
1 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_strategy_eu_centralasia_en.pdf. 
2 http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf.


