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SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2870/03
van Maurizio Turco (NI)
aan de Commissie

Betreft: Gerechtelijk onderzoek naar de gebruikmaking van de middelen voor beroepsopleiding van 
het gewest Lombardije

Er loopt momenteel een gerechtelijk onderzoek naar het gebruik dat er van de middelen voor 
beroepsopleiding van het gewest Lombardije gemaakt is.

Op 17 september 2003 schrijft het gezaghebbend blad Corriere della Sera:

a) dat de directie van de instelling Eapa - te weten Francesco Guerrini en Manuela Chiossi - 
sinds 12 september huisarrest heeft wegens ernstig bedrog voor een bedrag van 2,3 miljoen euro;
b) dat Guerrini bij een eerste verhoor volgehouden heeft dat hij enkel leerlingen van de ene naar 
de andere cursus "overgeheveld" heeft om voor iedereen te waarborgen dat ook minder bezochte 
lessen gevolgd kunnen worden. Zijn vrouwelijke vennoot - een gewezen secretaresse van een raadslid 
van de Nationale Alliantie (AN) in de regionale raad van Lombardije, die tot directielid van Eapa 
verkozen is dankzij haar politieke relaties - heeft wel nog iets meer toegegeven, namelijk dat een 
aantal van de cursussen die door het gewest gesubsidieerd worden, nooit gegeven zijn;
c) dat de beschuldigden zich op hun goede trouw beroepen en volhouden dat de inspecteurs van 
het gewestelijk bestuur op de hoogte geweest zouden zijn van de kunstgrepen om de omvang van de 
cursussen beroepsopleiding op te blazen met valse inschrijvingen van leerlingen en leraars, die er in 
wekelijkheid nooit geweest zijn, en dat die kunstgrepen zelfs op hun goedkeuring mochten rekenen;
d) dat het gewest Lombardije ook in verlegenheid gebracht wordt door de verklaringen van een 
jonge Milanees, die voor het eerst het bedrog aangegeven heeft: hij was ingeschreven voor een cursus 
die alleen op papier bestond en heeft de onregelmatigheid vorig jaar persoonlijk aan het hoofd van de 
gewestelijke inspecteurs gemeld; als enig antwoord heeft hij een grove dreigbrief van de Eapa 
ontvangen, met het verwijt dat hij de gewestelijke diensten op de hoogte gebracht had en het 
dreigement dat de schade op hem verhaald zou worden. Daarop heeft hij van alles aangifte gedaan bij 
het parket.

Is de Commissie op de hoogte van de feiten, en welke maatregelen neemt ze of denkt te nemen?

Is de Olaf op de hoogte gebracht, of met andere woorden: heeft de Commissie een onderzoek geopend 
of is ze van plan om een onderzoek te openen?


