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EUROPESE CENTRALE BANK

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 7 oktober 1999

betreffende de preventie van fraude
(ECB/1999/5)

(1999/726/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale
Banken en van de Europese Centrale Bank (hierna aangeduid
als de „Statuten”), inzonderheid op artikel 12.3;

Gelet op het voorstel van de directie van de Europese Centrale
Bank (ECB);

Gelet op het advies van het Personeelscomité van de ECB;

(1) Overwegende dat de ECB, samen met de instellingen van
de Europese Gemeenschappen en de lidstaten, groot
belang hecht aan de bescherming van de financiële
belangen van de Gemeenschappen en aan inspanningen
ter bestrĳding van fraude en andere onwettige activi-
teiten waardoor de financiële belangen van de Gemeen-
schappen worden geschaad;

(2) Overwegende dat de Europese Raad in Keulen in juni
1999 het buitengewoon wenselĳk achtte dat de ECB
zich zou aansluiten bĳ de instellingen van de Europese
Gemeenschappen in hun inspanningen ter bestrĳding
van fraude binnen de Europese Unie;

(3) Overwegende dat de ECB groot belang hecht aan de
bescherming van haar eigen financiële belangen en aan
inspanningen ter bestrĳding van fraude en andere
onwettige activiteiten waardoor haar financiële belangen
worden geschaad;

(4) Overwegende dat alle beschikbare middelen moeten
worden ingezet om deze doelstellingen te verwezen-
lĳken, met name in het kader van de onderzoekopdracht
van de ECB en de instellingen van de Europese Gemeen-
schappen, met behoud van de huidige verdeling en het
huidige evenwicht van verantwoordelĳkheden tussen de
ECB en de instellingen van de Europese Gemeen-
schappen;

(5) Overwegende dat de instellingen van de Europese
Gemeenschappen en de lidstaten, op grond van artikel
280 van het Verdrag tot oprichting van de Europese

Gemeenschap (hierna aangeduid als het „Verdrag”), actie
hebben ondernomen ter bestrĳding van fraude en andere
onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen
van de Gemeenschappen worden geschaad;

(6) Overwegende dat de onafhankelĳkheid van de ECB is
vastgelegd in het Verdrag en de Statuten; dat, overeen-
komstig het Verdrag en de Statuten, de ECB haar eigen
begroting heeft en haar eigen financiële middelen,
gescheiden van die van de Europese Gemeenschappen;

(7) Overwegende dat, ter versterking van de beschikbare
middelen voor fraudebestrĳding, de Commissie bĳ
Besluit 1999/352/EG, EGKS, Euratom (1), intern een
Europees Bureau voor fraudebestrĳding (OLAF) heeft
opgericht en belast met het verrichten van administra-
tieve onderzoeken voor dit doel;

(8) Overwegende dat bestrĳding van fraude en andere
onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen
van de ECB worden geschaad een kernfunctie is van het
directoraat Interne audit en overwegende dat dit directo-
raat verantwoordelĳk is voor het verrichten van admini-
stratieve onderzoeken voor dit doel binnen de ECB;

(9) Overwegende dat bestrĳding van fraude en andere
onwettige activiteiten binnen de ECB dient te worden
verstaan als omvattende soortgelĳke werkzaamheden als
gedefinieerd door het Europees Parlement, de Raad van
de Europese Unie en de Commissie van de Europese
Gemeenschappen in de eerste alinea van punt 1 van het
Interinstitutioneel Akkoord van 25 mei 1999 (2);

(10) Overwegende dat, ter ondersteuning en versterking van
de onafhankelĳkheid van de werkzaamheden van het
directoraat Interne audit ter bestrĳding van fraude en
andere onwettige activiteiten waardoor de financiële
belangen van de ECB worden geschaad, dit directoraat
aangaande deze aangelegenheden verantwoording
schuldig is aan een Comité voor fraudebestrĳding dat
bestaat uit hooggekwalificeerde, externe onafhankelĳke
personen,

(1) PB L 136 van 31.5.1999, blz. 20.
(2) PB L 136 van 31.5.1999, blz. 15.
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BESLUIT:

Artikel 1

Comité voor fraudebestrĳding van de ECB
1. Een Comité voor fraudebestrĳding wordt opgericht
teneinde de onafhankelĳkheid van het directoraat Interne audit
te versterken ten aanzien van zĳn werkzaamheden en verslagen
betreffende alle aangelegenheden die verband houden met de
preventie en vaststelling van fraude en andere onwettige activi-
teiten waardoor de financiële belangen van de ECB worden
geschaad en met de naleving van de desbetreffende interne
normen en/of gedragscodes van de ECB. De samenstelling en
bevoegdheden van het Comité voor fraudebestrĳding worden
vastgelegd door middel van dit artikel.

2. Het Comité voor fraudebestrĳding is verantwoordelĳk
zowel voor het geregeld controleren als voor het verloop van
de binnen de ECB door het directoraat Interne audit uitge-
voerde werkzaamheden zoals bedoeld in lid 1.

3. Het Comité voor fraudebestrĳding is samengesteld uit
drie externe, onafhankelĳke personen die beschikken over
uitstekende kwalificaties die relevant zĳn voor de werkzaam-
heden van het Comité voor fraudebestrĳding. Zĳ worden
benoemd bĳ besluit van de raad van bestuur, welk besluit
wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeen-
schappen.

4. De ambtstermĳn van de leden van het Comité voor frau-
debestrĳding bedraagt drie jaar, welke termĳn slechts eenmaal
kan worden verlengd. Na afloop van hun ambtstermĳn blĳven
de leden in functie totdat in de verlenging van hun ambts-
termĳn is voorzien of totdat in hun vervanging is voorzien, al
naargelang het geval is.

5. Bĳ de uitoefening van hun taken vragen noch aanvaarden
de leden van het Comité voor fraudebestrĳding instructies van
de besluitvormende organen van de ECB, van instellingen of
organen van de Europese Gemeenschappen, van enige regering
of van enige andere instelling of enig ander orgaan.

6. Het Comité voor fraudebestrĳding wĳst zĳn voorzitter
aan en stelt zĳn eigen reglement van orde vast. Het Comité
voor fraudebestrĳding neemt zĳn beslissingen bĳ meerderheid
van stemmen van zĳn leden.

7. De directeur van Interne audit doet jaarlĳks het
programma van de in lid 1 hierboven bedoelde werkzaam-
heden toekomen aan het Comité voor fraudebestrĳding. Het
directoraat Interne audit stelt het Comité voor fraudebestrĳding
op gezette tĳden in kennis van zĳn werkzaamheden, in het
bĳzonder zĳn onderzoeken, de resultaten ervan en in dat
verband ondernomen actie. Het Comité voor fraudebestrĳding
kan, indien toepasselĳk, het directoraat Interne audit instructies
geven ten aanzien van zĳn uitoefening van deze werkzaam-
heden.

In het geval dat een onderzoek langer dan zes maanden loopt,
deelt de directeur van Interne audit het Comité voor fraudebe-
strĳding mede waarom het onderzoek nog niet kon worden
afgesloten, en hoeveel tĳd wellicht nog nodig is om het te
voltooien. In dergelĳke gevallen stelt het Comité voor fraudebe-
strĳding de raad van bestuur in kennis.

De directeur van Interne audit stelt het Comité voor fraudebe-
strĳding in kennis van de gevallen waarin leidinggevenden van
de ECB of de besluitvormende organen van de ECB geen gevolg
hebben gegeven aan de aanbevelingen ten aanzien van een
aangelegenheid die verband houdt met preventie en vaststelling
van fraude of ten aanzien van naleving van de desbetreffende
interne normen en/of gedragscodes van de ECB. De directeur
van Interne audit stelt het Comité voor fraudebestrĳding in

kennis van de gevallen waarin gegevens aan de gerechtelĳke
autoriteiten van een lidstaat moeten worden verstrekt.

8. Het Comité voor fraudebestrĳding brengt jaarlĳks
minstens één activiteitenverslag uit aan de raad van bestuur, de
externe accountants van de ECB en de Europese Rekenkamer.
Het Comité voor fraudebestrĳding brengt verslag uit aan de
raad van bestuur, de externe accountants van de ECB en de
Europese Rekenkamer over de resultaten van de onderzoeken
van het directoraat Interne audit en over het gevolg dat eraan is
gegeven.

9. Het Comité voor fraudebestrĳding is verantwoordelĳk
voor de betrekkingen met het Comité van toezicht van het
Europees Bureau voor fraudebestrĳding (OLAF) genoemd in
artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Euro-
pees Parlement en de Raad (1). Deze betrekkingen volgen de
beginselen vastgelegd door middel van een besluit van de ECB.

10. Het Comité voor fraudebestrĳding kan de bevoegde
nationale gerechtelĳke autoriteit in kennis stellen, indien bewĳs
redelĳkerwĳs aantoont dat een inbreuk op het nationaal straf-
recht zou kunnen hebben plaatsgevonden.

Artikel 2

Verantwoordelĳkheid voor het uitbrengen van verslag
over aangelegenheden betreffende fraude

Overeenkomstig dit besluit en de geldende procedures binnen
de ECB, is het directoraat Interne audit verantwoordelĳk voor
het onderzoeken van en verslag uitbrengen over alle aangele-
genheden die verband houden met de preventie en vaststelling
van fraude en andere onwettige activiteiten waardoor de finan-
ciële belangen van de ECB worden geschaad en met de naleving
van de desbetreffende interne normen en/of gedragscodes van
de ECB.

Artikel 3

Onafhankelĳkheid

Teneinde te verzekeren dat het directoraat Interne audit in staat
is alle aangelegenheden die verband houden met de preventie
en vaststelling van fraude effectief en met de vereiste mate van
onafhankelĳkheid te onderzoeken en daarover verslag uit te
brengen, is de directeur van Interne audit inzake aangelegen-
heden betreffende fraude verantwoording schuldig aan het in
artikel 1 van dit besluit bedoelde Comité voor fraudebestrĳ-
ding.

Artikel 4

Informatieverschaffing aan onderzochte personen

Wanneer de mogelĳkheid van persoonlĳke betrokkenheid uit
een fraudeonderzoek naar voren komt, stelt de directeur van
Interne audit de betrokken persoon zo snel mogelĳk in kennis
zolang zulks geen nadeel voor het onderzoek oplevert. In geen
geval kunnen conclusies worden getrokken waarin personen
met name worden genoemd voordat de betrokkene in de gele-
genheid is gesteld zich over alle hem of haar betreffende feiten
uit te spreken.

Indien na een onderzoek de persoon jegens wie beschuldi-
gingen zĳn aangevoerd geen element ten laste kan worden
gelegd, wordt het hem of haar betreffende onderzoek afge-
sloten, zonder enige verdere actie, door een besluit van de
directeur van Interne audit, die de betrokkene hiervan schrif-
telĳk in kennis stelt.

(1) PB L 136 van 31.5.1999, blz. 1.
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Artikel 5

Uitvoering van werkzaamheden

De in dit besluit bedoelde werkzaamheden worden uitgevoerd
met eerbiediging van de Verdragen, en met name artikel 6 van
het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Protocol betref-
fende de voorrechten en immuniteiten van de Europese
Gemeenschappen, de Arbeidsvoorwaarden voor het personeel
van de Europese Centrale Bank en de Arbeidsvoorwaarden voor
kortetermĳnaanstellingen.

Het personeel van de ECB moet, en enig ander persoon mag,
het Comité voor fraudebestrĳding of het directoraat Interne
audit in kennis stellen van enige fraude of onwettige activiteiten
waardoor de financiële belangen van de ECB worden geschaad.
Het personeel van de ECB mag op geen enkele wĳze onbillĳk
of discriminatoir worden behandeld ten gevolge van de door
hen geleverde bĳdrage aan de in dit besluit bedoelde werk-
zaamheden van het directoraat Interne audit.

Artikel 6

Klachten

Enig personeelslid van de ECB kan bĳ de directie of het Comité
voor fraudebestrĳding een klacht indienen aangaande een in
het kader van de in dit besluit bedoelde werkzaamheden door

het directoraat Interne audit verrichte handeling of nalating
waardoor hĳ of zĳ zich bezwaard acht.

Artikel 7

Geheimhouding

Alle in het kader van fraudeonderzoeken verkregen gegevens
vallen, ongeacht de vorm ervan, onder het beroepsgeheim zoals
vastgelegd in artikel 38 van de Statuten. De leden van het
Comité voor fraudebestrĳding zĳn verplicht dit beroepsgeheim
te eerbiedigen.

Artikel 8

Publicatie en datum van inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Euro-
pese Gemeenschappen.

Dit besluit treedt in werking op het moment van publicatie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 7 oktober 1999.

De President van de ECB

Willem F. DUISENBERG


