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Betreft: Verzoekschrift 0994/2012 ingediend door Marco Bava (Italiaanse 
nationaliteit), over de invoering van anti-corruptiewetgeving op EU-niveau

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener doet een voorstel voor de invoering van een anti-corruptiewet die, in het geval van 
beschuldiging van corruptie bij de gunning van publieke en/of particuliere contracten, erin 
voorziet dat de autoriteit die of het bedrijf dat schade heeft geleden het bedrag dat zij zouden 
moeten betalen opzij zetten op een speciale rentedragende lopende rekening.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Indiener doet een voorstel voor de invoering van een anti-corruptiewet die, in het geval van 
beschuldiging van corruptie bij de gunning van publieke en/of particuliere contracten, erin 
voorziet dat de autoriteit die of het bedrijf dat schade heeft geleden het bedrag dat zij zouden 
moeten betalen tot aan het eindvonnis opzij zetten op een rentedragende lopende rekening.
Indien de verdachte wordt vrijgesproken, moet de autoriteit of het bedrijf naast het bedrag van 
het contract dat op een lopende rekening is gezet, de wettelijke rente betalen die op de 
rekening is opgebouwd. In geval van een veroordeling heeft de autoriteit of het bedrijf recht 
op compensatie in de vorm van een onmiddellijk uitvoerbare vordering van tweemaal het 
bedrag van de order, te betalen door het veroordeelde bedrijf en zijn directeuren.

Opmerkingen van de Commissie
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De EU heeft, om de procedurele rechten van slachtoffers van strafbare feiten tijdens 
strafzaken te versterken, op 25 oktober 2012 de horizontale Richtlijn 2012/29/EU 
aangenomen, tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de 
bescherming van slachtoffers van strafbare feiten. Dit nieuwe instrument vervangt het 
kaderbesluit uit 2001 inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure en waarborgt 
een minimumniveau voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers in 
de EU, ongeacht hun afkomst of woonplaats. De richtlijn is echter alleen van toepassing op 
natuurlijke personen die schade hebben geleden als gevolg van een strafbaar feit, en niet op 
rechtspersonen. Momenteel herziet de Commissie, als volgende stap op het gebied van de 
slachtofferrechten, het rechtskader inzake de compensatie van slachtoffers van strafbare 
feiten. Het voorstel van indiener wordt vanuit dat oogpunt in aanmerking genomen.
De Commissie merkt op dat de compensatie van slachtoffers in de meeste lidstaten beperkt is 
tot vergoeding van de schade. Het voorstel om het slachtoffer tweemaal het bedrag van de 
order uit te keren, overstijgt het herstellende karakter en voegt er een straffend element aan 
toe. Derhalve zal de Commissie ook bespreken of zij kan voorstellen om in de rechtsstelsels 
van de EU-lidstaten de mogelijkheid op te nemen om een boete op te leggen van tweemaal het 
bedrag van de order. Overeenkomstig het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel moet 
de Commissie, om uit hoofde van artikel 83 VWEU voorstellen tot harmonisering van 
strafrechtelijke sancties in de lidstaten te kunnen indienen, aantonen dat er een duidelijke 
behoefte bestaat om deze sancties te harmoniseren. Er zijn geen aanwijzingen dat de huidige 
niveaus van strafrechtelijke sancties voor corruptie onvoldoende afschrikwekkend zijn.
In haar mededeling over Corruptiebestrijding in de EU van 6 juni 2011 heeft de Commissie 
duidelijk aangegeven dat de belangrijkste hinderpaal voor succesvolle corruptiebestrijding 
gelegen is in het feit dat er geen of onvoldoende politieke inzet is om corruptie te bestrijden.
De nodige wetgeving en het nodige anti-corruptiebeleid op internationaal, Europees en 
nationaal niveau zijn doorgaans voorhanden. Er is behoefte aan een doeltreffendere 
tenuitvoerlegging van die wetten en beleidsmaatregelen.
De Commissie houdt de tenuitvoerlegging van het anti-corruptiebeleid in alle lidstaten, 
waaronder Italië, nauwlettend in de gaten in het kader van het in juni 2011 opgerichte EU-
rapportagemechanisme inzake corruptiebestrijding (het "EU-corruptiebestrijdingsverslag").
Het EU-corruptiebestrijdingsverslag beoordeelt de inspanningen van de lidstaten op het 
gebied van corruptiebestrijding. Daarbij worden systeemfouten blootgelegd, goede praktijken
vastgesteld en wordt leren van gelijken bevorderd. Dit rapportagemechanisme is erop gericht 
de politieke wil te stimuleren daar waar de corruptiebestrijding achterblijft, succesverhalen te 
bevorderen en de lidstaten aan te moedigen de internationaal overeengekomen normen te 
handhaven. Het verslag wordt beheerd door de Commissie en wordt met ingang van medio 
2013 elke twee jaar gepubliceerd.
Conclusies

De Commissie erkent het belang van de algemene zaken waar de indiener op wijst en zal deze 
in aanmerking nemen bij de herziening van het rechtskader inzake de compensatie van 
slachtoffers van strafbare feiten en tijdens het monitoringsproces dat moet worden uitgevoerd 
via het EU-rapportagemechanisme inzake corruptiebestrijding.


