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(Mededelingen)

REKENKAMER

ADVIES Nr. 9/2001

over een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap

(ref. 2001/0115(COD) — COM(2001) 272 def.)

(uitgebracht krachtens artikel 280, lid 4, van het EG-Verdrag)

(2002/C 14/01)

DE REKENKAMER VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 280, lid 4,

Gezien het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de strafrechtelijke bescherming van de
financiële belangen van de Gemeenschap,

Gezien het op 5 november 2001 bij de Rekenkamer ingekomen
verzoek van de Raad d.d. 29 oktober 2001 om advies over dit
voorstel,

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT:

De Rekenkamer verheugt zich over het initiatief van de Commis-
sie om een richtlijn voor te stellen over de strafrechtelijke bescher-
ming van de financiële belangen van de Gemeenschap, in een
poging om de instrumenten van de derde pijler te vervangen door
en/of te integreren in communautaire besluiten die vastgesteld
zijn op grond van de nieuwe bepalingen van het Verdrag van
Amsterdam.

Zij stelt vast dat dit initiatief tegemoetkomt aan de aanbeveling die
de Rekenkamer in deze zin heeft gedaan in haar Opmerkingen
over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de
bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen

en over het voorstel voor een besluit van de Raad tot opstelling
van het verdrag betreffende de bescherming van de financiële
belangen van de Gemeenschappen (Opmerkingen vastgesteld op
22 februari 1995, paragraaf 26).

De Rekenkamer meent dat de vaststelling van nieuwe juridische
instrumenten van de Gemeenschappen, die de in artikel 280 van
het EG-Verdrag omschreven eis willen verwezenlijken van een
doeltreffende en gelijkwaardige bescherming in de lidstaten tegen
fraude die de financiële belangen van de Gemeenschap schaadt,
aansluit op het verdrag en de protocollen, die zich in de ratificatie-
fase bevinden. Laatstgenoemde hebben hoe dan ook, in ruimere
zin, betrekking op hetzelfde terrein.

Zoals de Rekenkamer al in de genoemde Opmerkingen had bena-
drukt, is zij van oordeel dat een richtlijn een passend instrument
is om tot een doeltreffende bescherming van de financiële belan-
gen van de Europese Gemeenschap te komen.

De Rekenkamer is van mening dat een zo volledig en doeltreffend
mogelijke bescherming van de financiële belangen van deGemeen-
schap bepaalde preciseringen vereist met betrekking tot:

— de definitie van sommige van deze overtredingen;

— bepaalde aspecten van de door lidstaten toe te passen sancties.

De wijzigingen terzake die de Rekenkamer voorstelt in de tekst
van de Commissie zijn, evenals de toelichting daarbij, in tabel-
vorm bijgevoegd.
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Dit advies werd door de Rekenkamer te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 8 november 2001.

Voor de Rekenkamer

Jan O. KARLSSON

President
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Voorstel van de Commissie Door de Rekenkamer gewijzigd voorstel Toelichtingen

Voorstel voor een Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT
EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT
EN DE RAAD

betreffende de strafrechtelijke bescherming van de
financiële belangen van de Gemeenschap

betreffende de strafrechtelijke bescherming van de
financiële belangen van de Gemeenschap

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 280, lid 4,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 280, lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie, Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van de Rekenkamer, Gezien het advies van de Rekenkamer,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag, Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,

Overwegende hetgeen volgt: Overwegende hetgeen volgt:

(1) De instellingen en de lidstaten hechten groot belang
aan de bescherming van de financiële belangen van
deGemeenschap, alsookaandebestrijdingvan fraude
en van alle andere onwettige activiteiten waardoor
de communautaire financiële belangen worden
geschaad. De bescherming van deze belangen betreft
niet alleen het beheer van de begrotingskredieten,
maar strekt zich ook uit tot alle maatregelen die een
invloed hebben of kunnen hebben op het vermogen
van de Gemeenschappen. Alle beschikbare middelen
moeten worden ingezet om deze doelstellingen te
verwezenlijken, met name in het kader van de op
communautair niveau verleende wetgevende
bevoegdheid, met behoud van de huidige verdeling
van de verantwoordelijkheden tussen het nationale
en het Gemeenschapsniveau en van het thans daarbij
bestaande evenwicht.

(1) De instellingen en de lidstaten hechten groot belang
aan de bescherming van de financiële belangen van
deGemeenschap, alsook aan de bestrijding van fraude
en van alle andere onwettige activiteiten waardoor de
communautaire financiële belangen worden
geschaad. De bescherming van deze belangen betreft
niet alleen het beheer van de begrotingskredieten,
maar strekt zich ook uit tot alle maatregelen die een
invloed hebben of kunnen hebben op het vermogen
van de Gemeenschappen. Alle beschikbare middelen
moeten worden ingezet om deze doelstellingen te
verwezenlijken, met name in het kader van de op
communautair niveau verleende wetgevende
bevoegdheid, met behoud van de huidige verdeling
van de verantwoordelijkheden tussen het nationale
en het Gemeenschapsniveau en van het thans daarbij
bestaande evenwicht.

(2) De strafwetgeving van de lidstaten moet op doeltref-
fende wijze bijdragen tot de bescherming van de
financiële belangen van de Gemeenschap.

(2) De strafwetgeving van de lidstaten moet op doeltref-
fende wijze bijdragen tot de bescherming van de
financiële belangen van de Gemeenschap.

(3) In de instrumenten die op grond van titel VI van het
Verdrag betreffende de Europese Unie met betrek-
king tot de bescherming van de financiële belangen
van de Europese Gemeenschappen zijn vastgesteld,
namelijk de overeenkomst van 26 juli 1995 en de
protocollen van 27 september 1996, van 29 novem-
ber 1996 en van 19 juni 1997, is een aantal bepalin-
gen opgenomen ter harmonisatie van het strafrecht
van de lidstaten en ter verbetering van de samenwer-
king tussen de lidstaten. Aangezien deze instrumen-
ten nog niet door alle lidstaten zijn geratificeerd,
blijft nog onzekerheid bestaan over de inwerkingtre-
ding ervan.

(3) In de instrumenten die op grond van titel VI van het
Verdrag betreffende de Europese Unie met betrek-
king tot de bescherming van de financiële belangen
van de Europese Gemeenschappen zijn vastgesteld,
namelijk de overeenkomst van 26 juli 1995 en de
protocollen van 27 september 1996, van 29 novem-
ber 1996 en van 19 juni 1997, is een aantal bepalin-
gen opgenomen ter harmonisatie van het strafrecht
van de lidstaten en ter verbetering van de samenwer-
king tussen de lidstaten. Aangezien deze instrumen-
ten nog niet door alle lidstaten zijn geratificeerd, blijft
nog onzekerheid bestaan over de inwerkingtreding
ervan.

(4) Krachtens artikel 280 van het Verdrag is het moge-
lijk in een communautair wetgevingsinstrument de
inhoud op te nemen van alle bepalingen van deze
instrumenten die geen betrekking hebben op de toe-
passing van het nationale strafrecht of de nationale
rechtsbedeling in de lidstaten.

(4) Krachtens artikel 280 van het Verdrag is het mogelijk
in een communautair wetgevingsinstrument de
inhoud op te nemen van alle bepalingen van deze
instrumenten die geen betrekking hebben op de toe-
passing van het nationale strafrecht of de nationale
rechtsbedeling in de lidstaten.
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Voorstel van de Commissie Door de Rekenkamer gewijzigd voorstel Toelichtingen

(5) Fraude met betrekking tot de communautaire ont-
vangsten en uitgaven beperkt zich in vele gevallen
niet tot één enkel land en wordt vaak gepleegd door
georganiseerde criminele groepen.

(5) Fraude met betrekking tot de communautaire ont-
vangsten en uitgaven beperkt zich in vele gevallen
niet tot één enkel land en wordt vaak gepleegd door
georganiseerde criminele groepen.

(6) Aangezien de financiële belangen van de Gemeen-
schap kunnen worden geschaad of bedreigd door
fraude, corruptie of het witwassen van geld, dienen
ter bescherming ervan gemeenschappelijke definities
voor deze gedragingen te worden aangenomen.

(6) Aangezien de financiële belangen van de Gemeen-
schap kunnen worden geschaad of bedreigd door
fraude, corruptie of het witwassen van geld, dienen
ter bescherming ervan gemeenschappelijke definities
voor deze gedragingen te worden aangenomen.

(7) Zo nodigmoet het nationale recht op zodanige wijze
worden aangepast dat daden van omkoping waarbij
ambtenaren van de Gemeenschappen of ambtenaren
van andere lidstaten betrokken zijn, strafbaar wor-
den gesteld. Deze aanpassing van het nationale recht
mag ten aanzien van communautaire ambtenaren
niet beperkt blijven tot daden van actieve of passieve
corruptie, maar moet ook gelden voor andere straf-
bare feiten die ten koste gaan of kunnen gaan van
ontvangsten of uitgaven van de Europese Gemeen-
schappen, met inbegrip van feiten gepleegd door of
tegen personen die met de hoogste verantwoorde-
lijkheden zijn bekleed.

(7) Zo nodig moet het nationale recht op zodanige wijze
worden aangepast dat daden van omkoping waarbij
ambtenaren van de Gemeenschappen of ambtenaren
van andere lidstaten betrokken zijn, strafbaar wor-
den gesteld. Deze aanpassing van het nationale recht
mag ten aanzien van communautaire ambtenaren
niet beperkt blijven tot daden van actieve of passieve
corruptie, maar moet ook gelden voor andere straf-
bare feiten die ten koste gaan of kunnen gaan van
ontvangsten of uitgaven van de Europese Gemeen-
schappen, met inbegrip van feiten gepleegd door of
tegen personen die met de hoogste verantwoordelijk-
heden zijn bekleed.

(8) Daden van fraude, corruptie en witwassen van geld
moeten met sancties strafbaar worden gesteld. De
lidstaten stellen het stelsel van strafrechtelijke sanc-
ties vast die van toepassing zijn op inbreuken op ter
uitvoering van deze richtlijn vastgestelde nationale
bepalingen — onverminderd de mogelijkheid om in
bepaalde gevallen andere sancties op te leggen — en
voorzien, ten minste in gevallen waarin sprake is van
een ernstige fout, in vrijheidsstraffen. Zij nemen alle
nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze
sancties worden toegepast. De op deze wijze opge-
legde sancties moeten doeltreffend, evenredig en
afschrikkend zijn.

(8) Daden van fraude, corruptie en witwassen van geld
moeten met sancties strafbaar worden gesteld. De
lidstaten stellen het stelsel van strafrechtelijke sanc-
ties vast die van toepassing zijn op inbreuken op ter
uitvoering van deze richtlijn vastgestelde nationale
bepalingen — onverminderd de mogelijkheid om in
bepaalde gevallen andere sancties op te leggen — en
voorzien, ten minste in gevallen waarin sprake is van
een ernstige fout, in vrijheidsstraffen. Zij nemen alle
nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze
sancties worden toegepast. De op deze wijze opge-
legde sancties moeten doeltreffend, evenredig en
afschrikkend zijn.

(9) Ondernemingen spelen een belangrijke rol op terrei-
nen die door de Gemeenschap worden gefinancierd
en personen die in een onderneming over beslissings-
bevoegdheid beschikken,mogen in bepaalde omstan-
digheden niet aan de strafrechtelijke aansprakelijk-
heid ontsnappen.

(9) Ondernemingen spelen een belangrijke rol op terrei-
nen die door de Gemeenschap worden gefinancierd
en personen die in een onderneming over beslissings-
bevoegdheid beschikken,mogen in bepaalde omstan-
digheden niet aan de strafrechtelijke aansprakelijk-
heid ontsnappen.

(10) De financiële belangen van de Gemeenschap kun-
nen worden geschaad of bedreigd door daden die
namens rechtspersonen worden begaan.

(10) De financiële belangen van de Gemeenschap kun-
nen worden geschaad of bedreigd door daden die
namens rechtspersonen worden begaan.

(11) Het nationale recht moet waar nodig worden aan-
gepast in die zin dat rechtspersonen aansprakelijk
kunnen worden gesteld voor daden van fraude of
actieve corruptie en het witwassen van geld die hun
tot voordeel strekken en waardoor de financiële
belangen van de Gemeenschap worden of kunnen
worden geschaad.

(11) Het nationale recht moet waar nodig worden aan-
gepast in die zin dat rechtspersonen aansprakelijk
kunnen worden gesteld voor daden van fraude of
actieve corruptie en het witwassen van geld die hun
tot voordeel strekken en waardoor de financiële
belangen van de Gemeenschap worden of kunnen
worden geschaad.

(12) Het nationale recht moet waar nodig worden aan-
gepast in die zin dat de confiscatie van de opbreng-
sten van daden van fraude, corruptie en het wit-
wassen van geld mogelijk wordt gemaakt.

(12) Het nationale recht moet waar nodig worden aan-
gepast in die zin dat de confiscatie van de opbreng-
sten van daden van fraude, corruptie en het wit-
wassen van geld mogelijk wordt gemaakt.
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Voorstel van de Commissie Door de Rekenkamer gewijzigd voorstel Toelichtingen

(13) Er is behoefte aan maatregelen voor de samenwer-
king tussen de lidstaten en deCommissie, om ervoor
te zorgen dat doeltreffend wordt opgetreden tegen
fraude, actieve en passieve corruptie en het daar-
mee verband houdende witwassen van geld waar-
door de financiële belangen van de Gemeenschap
worden of kunnen worden geschaad. Deze samen-
werkinghoudtde verwerkingvanpersoonsgegevens
in, en in het bijzonder de uitwisseling van informa-
tie tussen de lidstaten en de Commissie, alsmede
tussen de Commissie en derde landen. Bij deze ver-
werkingmoeten de voorschriften inzake de bescher-
ming van persoonsgegevens in acht worden geno-
men, met name Richtlijn 95/46/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 24 okto-
ber 1995 betreffende de bescherming van natuur-
lijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens en Verordening (EG) nr. 45/2001
van het Europees Parlement en de Raad van
18 december 2000 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens door de communautaire
instellingen en organen en betreffende het vrije ver-
keer van die gegevens, alsmede van de relevante
bepalingen inzake de geheimhouding van het onder-
zoek.

(13) Er is behoefte aan maatregelen voor de samenwer-
king tussen de lidstaten en de Commissie, om ervoor
te zorgen dat doeltreffend wordt opgetreden tegen
fraude, actieve en passieve corruptie en het daar-
mee verband houdende witwassen van geld waar-
door de financiële belangen van de Gemeenschap
worden of kunnen worden geschaad. Deze samen-
werking houdt de verwerking van persoonsgegevens
in, en in het bijzonder de uitwisseling van informa-
tie tussen de lidstaten en de Commissie, alsmede
tussen de Commissie en derde landen. Bij deze ver-
werkingmoeten de voorschriften inzake de bescher-
ming van persoonsgegevens in acht worden geno-
men,metnameRichtlijn 95/46/EGvanhet Europees
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betref-
fende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees
Parlement en de Raad van 18 december 2000 betref-
fende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens
door de communautaire instellingen en organen en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens, als-
mede van de relevante bepalingen inzake de geheim-
houding van het onderzoek.

(14) De lidstaten die de instrumenten nog moeten rati-
ficeren die zijn vastgesteld op grond van titel VI van
het Verdrag betreffende de Europese Unie en die
betrekking hebben op de bescherming van de finan-
ciële belangen van de Europese Gemeenschappen,
gaan onverwijld tot deze ratificatie over, zodat de
bepalingen die niet binnen het toepassingsgebied
van artikel 280, lid 4, van het Verdrag vallen, te
weten met name die betreffende de bevoegdheid,
de wederzijdse rechtshulp, de overdracht en centra-
lisatie van strafvervolgingen, de uitlevering en de
uitvoering van vonnissen, eveneens inwerking kun-
nen treden.

(14) De lidstaten die de instrumenten nog moeten rati-
ficeren die zijn vastgesteld op grond van titel VI van
het Verdrag betreffende de Europese Unie en die
betrekking hebben op de bescherming van de finan-
ciële belangen van de Europese Gemeenschappen,
gaan onverwijld tot deze ratificatie over, zodat de
bepalingen die niet binnen het toepassingsgebied
van artikel 280, lid 4, van het Verdrag vallen, te
weten met name die betreffende de bevoegdheid, de
wederzijdse rechtshulp, de overdracht en centrali-
satie van strafvervolgingen, de uitlevering en de uit-
voering van vonnissen, eveneens in werking kun-
nen treden.

(15) Deze richtlijn, die met name ten doel heeft de
nationale wetgevingen inzake de strafrechtelijke
bescherming van de financiële belangen van de
Gemeenschap te harmoniseren, neemt de grond-
rechten in acht en gaat uit van de beginselen die
met name zijn vastgelegd in het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie,

(15) Deze richtlijn, die met name ten doel heeft de natio-
nale wetgevingen inzake de strafrechtelijke bescher-
ming van de financiële belangen van de Gemeen-
schap te harmoniseren, neemt de grondrechten in
acht en gaat uit van de beginselen die met name zijn
vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van
de Europese Unie,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Hoofdstuk I Hoofdstuk I

Doel en definities Doel en definities

Artikel 1

Doel

Artikel 1

Doel

Deze richtlijn heeft ten doel de strafrechtelijke bescher-
ming van de financiële belangen van de Gemeenschap te
verbeteren, met name door de onderlinge aanpassing
van de nationale wetgevingen.

Deze richtlijn heeft ten doel de strafrechtelijke bescher-
ming van de financiële belangen van de Gemeenschap te
verbeteren, met name door de onderlinge aanpassing van
de nationale wetgevingen.
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Voorstel van de Commissie Door de Rekenkamer gewijzigd voorstel Toelichtingen

Artikel 2

Definities

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze richtlijn: Voor de toepassing van deze richtlijn:

1. wordt onder „ambtenaar” verstaan, een „com-
munautair” of een „nationaal” ambtenaar, met inbe-
grip van elke nationale ambtenaar van een andere lid-
staat;

1. wordt onder „ambtenaar” verstaan, een „com-
munautair” of een „nationaal” ambtenaar, met inbe-
grip van elke nationale ambtenaar van een andere lid-
staat;

2. wordt onder „communautair ambtenaar” verstaan: 2. wordt onder „communautair ambtenaar” verstaan:

— eenieder die bij overeenkomst is aangesteld in de
hoedanigheid van ambtenaar of ander personeels-
lid in de zin van het Statuut van de ambtenaren
van de Europese Gemeenschappen of van de Rege-
ling welke van toepassing is op de andere perso-
neelsleden van de Europese Gemeenschappen;

— eenieder die bij overeenkomst is aangesteld in de
hoedanigheid van ambtenaar of ander personeels-
lid in de zin van het Statuut van de ambtenaren
van de Europese Gemeenschappen of van de Rege-
ling welke van toepassing is op de andere perso-
neelsleden van de Europese Gemeenschappen;

—eenieder die doorde lidstatenof door eenoverheids-
of particuliere instelling ter beschikking van de
Europese Gemeenschappen is gesteld om daar
functies uit te oefenen die overeenstemmen met
de functies die worden uitgeoefend door ambte-
naren of andere personeelsleden van de Europese
Gemeenschappen.

—eenieder die door de lidstatenof door eenoverheids-
of particuliere instelling ter beschikking van de
Europese Gemeenschappen is gesteld om daar
functies uit te oefenen die overeenstemmen met de
functies die worden uitgeoefend door ambtenaren
of andere personeelsleden van de Europese
Gemeenschappen.

Met ambtenaren van de Europese Gemeenschap-
pen worden gelijkgesteld de leden van de organen
die overeenkomstig de Verdragen tot oprichting
van de Europese Gemeenschappen in het leven
zijn geroepen, alsook de personeelsleden van deze
organen, voorzover het Statuut van de ambtena-
ren van de Europese Gemeenschappen of de Rege-
ling welke van toepassing is op de andere perso-
neelsleden van de Europese Gemeenschappen niet
voor hen geldt;

Met ambtenaren van de Europese Gemeenschap-
pen worden gelijkgesteld de leden van de organen
die overeenkomstig de Verdragen tot oprichting
van de Europese Gemeenschappen in het leven zijn
geroepen, alsook de personeelsleden van deze orga-
nen, voorzover het Statuut van de ambtenaren van
de EuropeseGemeenschappen of deRegelingwelke
van toepassing is op de andere personeelsleden
van de Europese Gemeenschappen niet voor hen
geldt;

3. wordt onder „nationaal ambtenaar” verstaan, de per-
soon die de hoedanigheid van „ambtenaar” of „over-
heidspersoon” in de zin van het nationale recht van
de lidstaat heeft voor de toepassing van het strafrecht
van die lidstaat.

3. wordt onder „nationaal ambtenaar” verstaan, de per-
soon die de hoedanigheid van „ambtenaar” of „over-
heidspersoon” in de zin van het nationale recht van
de lidstaat heeft voor de toepassing van het strafrecht
van die lidstaat.

Wanneer een lidstaat echter strafvervolging instelt
tegen een ambtenaar van een andere lidstaat, behoeft
deze de definitie van „nationaal ambtenaar” alleen toe
te passen voorzover dat verenigbaar is met zijn natio-
nale recht;

Wanneer een lidstaat echter strafvervolging instelt
tegen een ambtenaar van een andere lidstaat, behoeft
deze de definitie van „nationaal ambtenaar” alleen toe
te passen voorzover dat verenigbaar is met zijn natio-
nale recht;

4. wordt onder „rechtspersoon” verstaan, ieder lichaam
dat deze hoedanigheid krachtens het toepasselijke
nationale recht bezit, met uitzondering van de staten
of andere overheidslichamen in de uitoefening van
hun openbare macht en van de publiekrechtelijke
internationale organisaties.

4. wordt onder „rechtspersoon” verstaan, ieder lichaam
dat deze hoedanigheid krachtens het toepasselijke
nationale recht bezit, met uitzondering van de staten
of andere overheidslichamen in de uitoefening van
hun openbare macht en van de publiekrechtelijke
internationale organisaties.
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Voorstel van de Commissie Door de Rekenkamer gewijzigd voorstel Toelichtingen

Hoofdstuk I I Hoofdstuk I I

Inbreuken Inbreuken

Artikel 3

Fraude

Artikel 3

Fraude

1. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder
fraude waardoor de financiële belangen van de Gemeen-
schap worden geschaad, verstaan:

1. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder
fraude waardoor de financiële belangen van de Gemeen-
schap worden geschaad, verstaan:

a) wat de uitgaven betreft, elke opzettelijke handeling of
elk opzettelijk nalaten waarbij:

a) wat de uitgaven betreft, elke opzettelijke handeling of
elk opzettelijk nalaten waarbij:

(Wijziging in de Franse tekst voorge-
steld, die voor de Nederlandse versie niet
relevant is.)

— valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of docu-
menten worden gebruikt of overgelegd, met als
gevolg dat middelen afkomstig van de algemene
begroting van de Gemeenschap of van de door of
voor de Gemeenschap beheerde begrotingen,
wederrechtelijkworden ontvangen of achtergehou-
den;

— valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of docu-
menten worden gebruikt of overgelegd, met als
gevolg dat middelen afkomstig van de algemene
begroting van de Gemeenschap of van de door of
voordeGemeenschapbeheerdebegrotingen,weder-
rechtelijk worden ontvangen of achtergehouden;

— met hetzelfde gevolg, in strijd met een specifieke
verplichting informatie wordt achtergehouden;

— met hetzelfde gevolg, in strijd met een specifieke
verplichting informatie wordt achtergehouden;

— deze middelen worden misbruikt door ze voor
andere doelen aan te wenden dan die waarvoor zij
oorspronkelijk zijn toegekend;

— deze middelen worden misbruikt door ze voor
andere doelen aan te wenden dan die waarvoor zij
oorspronkelijk zijn toegekend;

b) wat de ontvangsten betreft, elke opzettelijke hande-
ling of elk opzettelijk nalaten waarbij:

b) wat de ontvangsten betreft, elke opzettelijke handeling
of elk opzettelijk nalaten waarbij:

— valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of docu-
menten worden gebruikt of overgelegd, met als
gevolg dat de middelen van de algemene begroting
van de Gemeenschap of van de door of voor de
Gemeenschap beheerde begrotingen wederrechte-
lijk worden verminderd;

— valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of docu-
menten worden gebruikt of overgelegd, met als
gevolg dat de middelen van de algemene begroting
van de Gemeenschap of van de door of voor de
Gemeenschap beheerde begrotingen wederrechte-
lijk worden verminderd;

— met hetzelfde gevolg, in strijd met een specifieke
verplichting informatie wordt achtergehouden;

— met hetzelfde gevolg, in strijd met een specifieke
verplichting informatie wordt achtergehouden;

—met hetzelfde gevolg, van een rechtmatig verkregen
voordeel misbruik wordt gemaakt.

— met hetzelfde gevolg, van een rechtmatig verkregen
voordeel misbruik wordt gemaakt.

2. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder
ernstige fraude iedere fraude verstaan als bedoeld in lid 1,
waarmee een door elke lidstaat te bepalen minimum-
bedrag is gemoeid. Dit minimumbedrag mag niet hoger
zijn dan 50 000 EUR.

2. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder
ernstige fraude iedere fraude verstaan als bedoeld in lid 1,
waarmee een door elke lidstaat te bepalen minimum-
bedrag is gemoeid. Dit minimumbedrag mag niet hoger
zijn dan 50 000 EUR.
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Artikel 4

Corruptie

Artikel 4

Corruptie

1. Voor de toepassing van deze richtlijn bestaat passieve
corruptie in het feit dat een ambtenaar opzettelijk, onmid-
dellijk of middellijk, voordelen, ongeacht de aard daar-
van, voor zichzelf of voor een ander aanneemt of vraagt,
dan wel ingaat op een desbetreffende toezegging ten-
einde in strijd met zijn ambtsplicht, een ambtshandeling
of een handeling in de uitoefening van zijn ambt te ver-
richten of na te laten, waardoor de financiële belangen
van de Gemeenschap worden of kunnen worden
geschaad.

1. Voor de toepassing van deze richtlijn bestaat passieve
corruptie in het feit dat een ambtenaar opzettelijk, onmid-
dellijk of middellijk, voordelen, ongeacht de aard daar-
van, voor zichzelf of voor een ander aanneemt of vraagt,
dan wel ingaat op een desbetreffende toezegging ten-
einde

— een ambtshandeling of een handeling in de uitoefe-
ning van zijn ambt te verrichten of na te laten of te
hebben verricht die al dan niet in strijd is met zijn
ambtsplicht en waardoor de financiële belangen van
deGemeenschapwordenof kunnenwordengeschaad;

— een ambtshandeling of een handeling in de uitoefe-
ning van zijn ambt na te laten of te hebben nagelaten,
uit te stellen of te hebben uitgesteld die al dan niet in
strijd is met zijn ambtsplicht en waardoor de finan-
ciële belangen van de Gemeenschap worden of kun-
nen worden geschaad.

De huidige definitie van zowel actieve
als passieve corruptie is te beperkt.
Enerzijds heeft zij geen betrekking op de
situatie waarin een ambtenaar voorde-
len ontvangt voor het verrichten, niet
verrichten of uitstellen van een ambts-
handeling die NIET in strijd is met zijn
ambtsplicht.

Anderzijds maakt zij het bestaan van
het delict afhankelijk van een inbreuk op
de financiële belangen van de Gemeen-
schap. Deze voorwaarde mag dan aan-
vaardbaar zijn voor de nationale amb-
tenaren, zij is het niet voor
communautaire ambtenaren. Aangezien
laatstgenoemden betaald worden uit de
begroting van de Gemeenschap, is elk
geval van passieve corruptie automa-
tisch strijdig met de financiële belangen
van de Gemeenschap, ook al worden, als
gevolg van de corruptie, de financiële
belangen van de Gemeenschap in feite of
eventueel niet geschaad.

2. Voor de toepassing van deze richtlijn bestaat actieve
omkoping in het feit dat iemand opzettelijk een ambte-
naar onmiddellijk of middellijk een voordeel, ongeacht
de aard daarvan, voor hemzelf of voor een ander belooft
of verstrekt, om in strijd met zijn ambtsplicht een ambts-
handeling of een handeling in de uitoefening van zijn
ambt te verrichten of na te laten, waardoor de financiële
belangen van de Gemeenschap worden of kunnen wor-
den geschaad.

2. Voor de toepassing van deze richtlijn bestaat actieve
omkoping in het feit dat iemand opzettelijk een ambte-
naar onmiddellijk of middellijk een voordeel, ongeacht
de aard daarvan, voor hemzelf of voor een ander belooft
of verstrekt, om in strijd met zijn ambtsplicht een ambts-
handeling of een handeling in de uitoefening van zijn
ambt te verrichten of na te laten, waardoor de financiële
belangen van de Gemeenschap worden of kunnen wor-
den geschaad. om de in lid 1 bedoelde handelingen te
verrichten, uit te stellen of na te laten.

3. Voor de feiten waarbij een communautaire ambtenaar
in de zin van artikel 2 betrokken is, wordt de voorwaarde
dat de handeling of het nalaten daarvan de financiële
belangen van de Gemeenschap schaadt of kan schaden,
altijd vervuld geacht.
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Artikel 5

Assimilatie

Artikel 5

Assimilatie

1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat in hun strafrecht de omschrijving van de
overtredingen die één van de in artikel 3 bedoelde gedra-
gingen uitmaken en die worden begaan door hun natio-
nale ambtenaren in de uitoefening van hun ambt, ook
van toepassing is in gevallen waarin de feiten worden
begaan door communautaire ambtenaren in de uitoefe-
ning van hun ambt.

1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat in hun strafrecht de omschrijving van de
overtredingen die één van de in artikel 3 bedoelde gedra-
gingen uitmaken en die worden begaan door hun natio-
nale ambtenaren in de uitoefening van hun ambt, ook
van toepassing is in gevallen waarin de feiten worden
begaan door communautaire ambtenaren in de uitoefe-
ning van hun ambt.

2. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat in hun strafrecht de in lid 1 en in artikel 4
bedoelde omschrijvingen van overtredingen die door of
tegen ministers van hun regering, verkozen leden van
hunparlement, leden van hunhoogste rechterlijke instan-
ties of van de rekenkamer in de uitoefening van hun
ambt worden gepleegd, ook van toepassing zijn in geval-
len waarin de feiten worden gepleegd door of tegen leden
van respectievelijk de Commissie van de Europese
Gemeenschappen, het Europees Parlement, het Hof van
Justitie en de Rekenkamer van de Europese Gemeen-
schappen in de uitoefening van hun ambt.

2. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat in hun strafrecht de in lid 1 en in artikel 4
bedoelde omschrijvingen van overtredingen die door of
tegen ministers van hun regering, verkozen leden van
hun parlement, leden van hun hoogste rechterlijke instan-
ties of van de rekenkamer in de uitoefening van hun
ambt worden gepleegd, ook van toepassing zijn in geval-
len waarin de feiten worden gepleegd door of tegen leden
van respectievelijk de Commissie van de Europese
Gemeenschappen, het Europees Parlement, het Hof van
Justitie en deRekenkamer van de EuropeseGemeenschap-
pen in de uitoefening van hun ambt.

3. Wanneer in een lidstaat speciale wetgeving is uitge-
vaardigd met betrekking tot handelen of nalaten waar-
voor ministers van zijn regering verantwoordelijk zijn
op grond van hun bijzondere politieke positie in die lid-
staat, is het bepaalde in lid 2 niet noodzakelijk van toe-
passing op die wetgeving, op voorwaarde dat de lidstaat
ervoor zorgt dat leden van de Commissie van de Euro-
pese Gemeenschappen vallen onder de strafwetgeving
ter uitvoering van artikel 4 en van lid 1.

3. Wanneer in een lidstaat speciale wetgeving is uitge-
vaardigd met betrekking tot handelen of nalaten waar-
voor ministers van zijn regering verantwoordelijk zijn op
grond van hun bijzondere politieke positie in die lidstaat,
is het bepaalde in lid 2 niet noodzakelijk van toepassing
op die wetgeving, op voorwaarde dat de lidstaat ervoor
zorgt dat leden van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen vallen onder de strafwetgeving ter uit-
voering van artikel 4 en van lid 1.

4. Deze richtlijn is van toepassing onverminderd de
bepalingen van het Verdrag, van het Protocol betreffende
de voorrechten en immuniteiten van de Europese
Gemeenschappen, van de Statuten van het Hof van Jus-
titie, en van de teksten ter uitvoering daarvan, betref-
fende de opheffing van de immuniteiten.

4. Deze richtlijn is van toepassing onverminderd de bepa-
lingen van het Verdrag, van het Protocol betreffende de
voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeen-
schappen, van de Statuten van het Hof van Justitie, en
van de teksten ter uitvoering daarvan, betreffende de
opheffing van de immuniteiten.
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Artikel 6

Witwassen van geld

Artikel 6

Witwassen van geld

1. Voor de toepassing van deze richtlijn worden onder
„witwassen van geld” verstaan, de hierna genoemde
daden, indien opzettelijk begaan, die verband houden
met de opbrengsten van fraude, ten minste in ernstige
gevallen, en van actieve en passieve corruptie zoals
bedoeld in de artikelen 3 en 4:

1. Voor de toepassing van deze richtlijn worden onder
„witwassenvangeld” verstaan, dehiernagenoemdedaden,
indien opzettelijk begaan, die verband houden met de
opbrengsten van fraude, ten minste in ernstige gevallen,
en van actieve en passieve corruptie zoals bedoeld in de
artikelen 3 en 4:

De Rekenkamer meent dat het feit dat
het witwassen van geld afhankelijk wordt
gesteld van de vraag of de dader de her-
komst van de voorwerpen kent, het risico
met zich brengt dat vervolging van een
dergelijk delict vrijwel onmogelijk is.

In geval van vervolging van zulke feiten
zou de officier van justitie deze kennis
steeds moeten aantonen, terwijl de ver-
dachte de sanctie steeds kan ontlopen
door te beweren dat hij het „niet wist”.

Daarom acht de Rekenkamer het nodig,
het delict uit te breiden tot de gevallen
van grove nalatigheid (nieuw lid 1 bis),
waarin de dader, ook al kent hij de her-
komst van de voorwerpen niet, deze had
moeten vermoeden op grond van de aan-
wezigheid van sterke verdenkingen.

Hieruit volgt dat sub a) de opzet tot ver-
helen vervangen moet worden door een
verband van oorzaak en gevolg.

a) de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende
dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of
uit deelneming aan een dergelijke activiteit, met het
oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te
verhullen of een persoon die bij deze activiteit is
betrokken, te helpen te ontkomen aan de wettelijke
gevolgen van zijn daden;

a) de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende
dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of
uit deelneming aan een dergelijke activiteit, met het
oogmerk gevolg dat de illegale herkomst ervan te ver-
helen wordt verheeld of te verhullen verhuld of een
persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen
wordt geholpen te ontkomen aan de wettelijke gevol-
gen van zijn daden;

b) het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oor-
sprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rech-
ten op of de eigendom van voorwerpen, wetende dat
deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit
deelneming aan een dergelijke activiteit;

b) het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oor-
sprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rech-
ten op of de eigendom van voorwerpen, wetende dat
deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit
deelneming aan een dergelijke activiteit;

c) de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwer-
pen, wetende, op het tijdstip van verkrijging, dat deze
voorwerpen zijn verworven uit een criminele activi-
teit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;

c) de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwer-
pen, wetende, op het tijdstip van verkrijging, dat deze
voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit
of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;

d) de deelneming aan een van de in drie voorgaande
punten bedoelde daden en de medeplichtigheid met
het oog op het begaan van deze daad.

d) de deelneming aan een van de in drie voorgaande pun-
ten bedoelde daden en de medeplichtigheid met het
oog op het begaan van deze daad.

1 bis. Voor de toepassing van deze richtlijnwordenonder
„witwassen van geld” ook verstaan de in lid 1 vermelde
daden, die begaan zijn terwijl men wegens grove nalatig-
heid niet wist dat de voorwerpen in kwestie verworven
waren uit een criminele activiteit of uit deelneming aan
een dergelijke activiteit.

2. Er is ook sprake van witwassen van geld indien de
activiteiten die ten grondslag liggen aan de wit te wassen
voorwerpen gelokaliseerd zijn op het grondgebied van
een andere lidstaat of op dat van een derde staat.

2. Er is ook sprake van witwassen van geld indien de
activiteiten die ten grondslag liggen aan de wit te wassen
voorwerpen gelokaliseerd zijn op het grondgebied van
een andere lidstaat of op dat van een derde staat.
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Artikel 7

Verplichting tot strafbaarstelling

Artikel 7

Verplichting tot strafbaarstelling

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de
bepalingen van dit hoofdstuk in nationaal strafrecht om
te zetten, zodat de daarin bedoelde gedragingen als straf-
bare feiten worden aangemerkt.

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de
bepalingen van dit hoofdstuk in nationaal strafrecht om
te zetten, zodat de daarin bedoelde gedragingen als straf-
bare feiten worden aangemerkt.

De lidstaten nemen passende maatregelen, zodat het
opzettelijke karakter van deze gedragingen op grond van
objectieve feitelijke omstandigheden kan worden vastge-
steld.

De lidstaten nemen passende maatregelen, zodat het
opzettelijke karakter van deze gedragingen, of de grove
nalatigheid in geval van het witwassen van geld zoals
bedoeld in artikel 6, op grond van objectieve feitelijke
omstandigheden kan kunnen worden vastgesteld.

Zie de toelichting bij artikel 6.

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat het
opzettelijk opstellen of verstrekken van valse, onjuiste of
onvolledige verklaringen of documenten die de in arti-
kel 3 bedoelde fraude tot gevolg hebben, als strafbare fei-
ten worden aangemerkt, wanneer die handelingen niet
reeds strafbaar zijn, hetzij als zelfstandig strafbaar feit,
hetzij op grond van medeplichtigheid aan, uitlokking
van of poging tot fraude zoals omschreven in genoemd
artikel.

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat het
opzettelijk opstellen of verstrekken van valse, onjuiste of
onvolledige verklaringen of documenten die de in arti-
kel 3 bedoelde fraude tot gevolg hebben, als strafbare fei-
ten worden aangemerkt, wanneer die handelingen niet
reeds strafbaar zijn, hetzij als zelfstandig strafbaar feit,
hetzij op grond van medeplichtigheid aan, uitlokking
van of poging tot fraude zoals omschreven in genoemd
artikel.

(Wijziging in de Franse tekst voorge-
steld, die voor de Nederlandse versie niet
relevant is.)

Hoofdstuk I I I Hoofdstuk I I I

Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid

Artikel 8

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van leiding-
gevenden

Artikel 8

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van leiding-
gevenden

De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat
ondernemingshoofden of personen die beslissings- of
controlebevoegdheid binnen een onderneming hebben,
overeenkomstig de beginselen van hun nationaal recht,
strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld in
geval van frauduleuze handelingen zoals bedoeld in
hoofdstuk II, die voor rekening van de onderneming
door een aan hen ondergeschikte persoon zijn begaan.

De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat
ondernemingshoofden of personen die beslissings- of
controlebevoegdheid binnen een onderneming hebben,
overeenkomstig de beginselen van hun nationaal recht,
strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld in
geval van frauduleuze handelingen zoals bedoeld in
hoofdstuk II, die voor rekening van de onderneming
door een aan hen ondergeschikte persoon zijn begaan.

Artikel 9

Aansprakelijkheid van rechtspersonen

Artikel 9

Aansprakelijkheid van rechtspersonen

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat een rechtspersoon aansprakelijk kan wor-
den gesteld voor fraude, actieve corruptie en het wit-
wassen van geld, te zijnen voordele gepleegd door elke
persoon die individueel of als deel van een orgaan van de
rechtspersoon optreedt en bij de rechtspersoon een lei-
dende positie heeft die gebaseerd is op

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat een rechtspersoon aansprakelijk kan wor-
den gesteld voor fraude, actieve corruptie en het wit-
wassen van geld, te zijnen voordele gepleegd door elke
persoon die individueel of als deel van een orgaan van de
rechtspersoon optreedt en bij de rechtspersoon een lei-
dende positie heeft die gebaseerd is op

De Rekenkamer meent dat ook rechts-
personen aansprakelijk kunnen worden
gesteld voor passieve corruptie. Bij wijze
van voorbeeld verwijst zij naar een rechts-
persoon (bureau voor technische bijstand
of andere) die overheidstaken uitoefent.

— de bevoegdheid om de rechtspersoon te vertegen-
woordigen, of

—de bevoegdheid omde rechtspersoon te vertegenwoor-
digen, of

— de bevoegdheid om namens de rechtspersoon beslis-
singen te nemen, of

— de bevoegdheid om namens de rechtspersoon beslis-
singen te nemen, of

— de bevoegdheid tot controle bij de rechtspersoon, — de bevoegdheid tot controle bij de rechtspersoon,
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en dat hij aansprakelijk kan worden gesteld voor mede-
plichtigheid aan of het uitlokken van fraude, actieve cor-
ruptie of het witwassen van geld of voor pogingen tot
fraude.

en dat hij aansprakelijk kan worden gesteld voor mede-
plichtigheid aan of het uitlokken van fraude, actieve cor-
ruptie of het witwassen van geld of voor pogingen tot
fraude.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, nemen de lidsta-
ten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een
rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld wan-
neer als gevolg van gebrekkig toezicht of gebrekkige
controle van de kant van een in lid 1 bedoelde persoon
fraude, actieve corruptie of het witwassen van geld kon
worden gepleegd ten voordele van die rechtspersoon
door een persoon die onder diens gezag staat.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, nemen de lidsta-
ten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een
rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld wanneer
als gevolg van gebrekkig toezicht of gebrekkige controle
van de kant van een in lid 1 bedoelde persoon fraude,
actieve corruptie of het witwassen van geld kon worden
gepleegd ten voordele van die rechtspersoon door een
persoon die onder diens gezag staat.

3. De aansprakelijkheid van de rechtspersoon krachtens
de leden 1 en 2 sluit de strafrechtelijke aansprakelijkheid
van natuurlijke personen die daders of uitlokkers van,
dan wel medeplichtigen aan de fraude, de actieve cor-
ruptie of het witwassen van geld zijn, niet uit.

3. De aansprakelijkheid van de rechtspersoon krachtens
de leden 1 en 2 sluit de strafrechtelijke aansprakelijkheid
van natuurlijke personen die daders of uitlokkers van,
dan wel medeplichtigen aan de fraude, de actieve corrup-
tie of het witwassen van geld zijn, niet uit.

Hoofdstuk IV Hoofdstuk IV

Sancties Sancties

Artikel 10

Sancties tegen natuurlijke personen

Artikel 10

Sancties tegen natuurlijke personen

Onverminderd de bepalingen van de tweede alinea,
nemen de lidstaten de nodige maatregelen opdat jegens
de in hoofdstuk II bedoelde gedragingen, alsmede mede-
plichtigheid aan, uitlokking van en, met uitzondering
van de in artikel 4 bedoelde gedragingen, de poging tot
bedoelde gedragingen, doeltreffende, evenredige en
afschrikkende strafrechtelijke sancties worden gesteld,
met inbegrip, ten minste bij ernstige fraude, van vrij-
heidsstraffen.

Onverminderddebepalingenvande tweede alinea, nemen
de lidstaten de nodige maatregelen opdat jegens de in
hoofdstuk II bedoelde gedragingen, alsmede medeplich-
tigheid aan, uitlokking van en, met uitzondering van de
in artikel 4 bedoelde gedragingen, de poging tot bedoelde
gedragingen, doeltreffende, evenredige en afschrikkende
strafrechtelijke sancties worden gesteld, met inbegrip, ten
minste bij ernstige fraude, corruptie of opzettelijk wit-
wassen van geld, van vrijheidsstraffen.

De Rekenkamer ziet niet in waarom de
toepassing van vrijheidsstraffen beperkt
moet zijn tot gevallen van ernstige fraude.
Zij is van oordeel dat ook corruptie en
het opzettelijk witwassen van geld (zie
de toelichting bij artikel 6) zo ernstig
zijn dat de toepassing van een dergelijke
straf gerechtvaardigd is.

Voor geringe fraude, die betrekking heeft op een totaal-
bedrag van minder dan 4 000 EUR en waarbij zich vol-
gens zijn wetgeving geen bijzondere strafverzwarende
omstandigheden voordoen, kan een lidstaat evenwel in
sancties voorzien van een andere aard dan de in de eerste
alinea bedoelde.

Voor geringe fraude, die betrekking heeft op een totaal-
bedrag van minder dan 4 000 EUR en waarbij zich vol-
gens zijn wetgeving geen bijzondere strafverzwarende
omstandigheden voordoen, kan een lidstaat evenwel in
sancties voorzien van een andere aard dan de in de eerste
alinea bedoelde.

Artikel 11

Sancties tegen rechtspersonen

Artikel 11

Sancties tegen rechtspersonen

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om tegen
een rechtspersoon die volgens artikel 9, lid 1, aanspra-
kelijk is verklaard, sancties te kunnen treffen die doeltref-
fend, evenredig en afschrikkend zijn; deze sancties omvat-
ten al dan niet strafrechtelijke geldboetes en kunnen
andere maatregelen omvatten, zoals:

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om tegen
een rechtspersoon die volgens artikel 9, lid 1, aansprake-
lijk is verklaard, sancties te kunnen treffen die doeltref-
fend, evenredig en afschrikkend zijn; deze sancties omvat-
ten al dan niet strafrechtelijke geldboetes en kunnen
andere maatregelen omvatten, zoals:
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a) de uitsluiting van het voordeel van een gunstige rege-
ling van de overheid of van overheidssteun;

a) de uitsluiting van het voordeel van een gunstige rege-
ling van de overheid of van overheidssteun;

b) het tijdelijk of permanent verbod op het uitoefenen
van commerciële activiteiten;

b) het tijdelijk of permanent verbod op het uitoefenen
van commerciële activiteiten;

c) plaatsing onder toezicht van de rechter; c) plaatsing onder toezicht van de rechter;

d) een gerechtelijke maatregel tot liquidatie. d) een gerechtelijke maatregel tot liquidatie.

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om tegen
een rechtspersoon die aansprakelijk is verklaard in de zin
van artikel 9, lid 2, sancties of maatregelen te kunnen
treffen die doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om tegen
een rechtspersoon die aansprakelijk is verklaard in de zin
van artikel 9, lid 2, sancties of maatregelen te kunnen
treffen die doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

Artikel 12

Confiscatie

Artikel 12

Confiscatie

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om inbeslag-
neming en, onverminderd de rechten van derden te goe-
der trouw, confiscatie of onttrekking mogelijk te maken
van de instrumenten en opbrengsten van de gedragingen
bedoeld in hoofdstuk II, of van bezittingen waarvan de
waarde overeenkomt met die opbrengsten. In beslag
genomen of geconfisqueerde instrumenten, opbrengsten
of andere bezittingen worden door de lidstaat behandeld
overeenkomstig zijn nationale wetgeving.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om inbeslag-
neming en, onverminderd de rechten van derden te goe-
der trouw, confiscatie of onttrekking mogelijk te maken
van de instrumenten en opbrengsten van de gedragingen
bedoeld in hoofdstuk II, of van bezittingen waarvan de
waarde overeenkomt met die opbrengsten. In beslag
genomen of geconfisqueerde instrumenten, opbrengsten
of andere bezittingen worden door de lidstaat behandeld
overeenkomstig zijn nationale wetgeving.

Hoofdstuk V Hoofdstuk V

Slotbepalingen Slotbepalingen

Artikel 13

Samenwerking met de Commissie

Artikel 13

Samenwerking met de Commissie

1. In het kader van de samenwerking met de Commis-
sie op het gebied van de bestrijding van de in hoofd-
stuk II bedoelde fraude, corruptie en witwassen van geld,
nemen de lidstaten de nodige maatregelen opdat de
Commissie de technische en operationele bijstand kan
verlenen die de bevoegde nationale autoriteiten nodig
kunnen hebben om coördinatie van het door hen inge-
stelde onderzoek te vergemakkelijken.

1. In het kader van de samenwerking met de Commissie
op het gebied van de bestrijding van de in hoofdstuk II
bedoelde fraude, corruptie en witwassen van geld, nemen
de lidstaten de nodige maatregelen opdat de Commissie
de technische en operationele bijstand kan verlenen die
de bevoegde nationale autoriteiten nodig kunnen hebben
om coördinatie van het door hen ingestelde onderzoek
te vergemakkelijken.

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat hun
bevoegde autoriteiten gegevens met de Commissie kun-
nen uitwisselen teneinde de constatering van de feiten te
vergemakkelijken en te zorgen voor een daadwerkelijke
bestrijding van de in hoofdstuk II bedoelde gedragingen.
Deze maatregelen voorzien erin dat de Commissie en de
bevoegde nationale autoriteiten in elk bijzonder geval
rekening houden met de eisen inzake geheimhouding
van het onderzoek en de bescherming van persoons-
gegevens.

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat hun
bevoegde autoriteiten gegevens met de Commissie kun-
nen uitwisselen teneinde de constatering van de feiten te
vergemakkelijken en te zorgen voor een daadwerkelijke
bestrijding van de in hoofdstuk II bedoelde gedragingen.
Deze maatregelen voorzien erin dat de Commissie en de
bevoegde nationale autoriteiten in elk bijzonder geval
rekening houden met de eisen inzake geheimhouding
van het onderzoek en de bescherming van persoons-
gegevens.
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3. Elke verwerking van persoonsgegevens door de Com-
missie en de lidstaten ter uitvoering van deze richtlijn,
moet in overeenstemming zijn met Richtlijn 95/46/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 24 okto-
ber 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoons-
gegevens en betreffende het vrije verkeer van die gege-
vens, alsmede met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het
Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens door
de communautaire instellingen en organen en betref-
fende het vrije verkeer van die gegevens.

3. Elke verwerking van persoonsgegevens door de Com-
missie en de lidstaten ter uitvoering van deze richtlijn,
moet in overeenstemming zijn met Richtlijn 95/46/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 24 okto-
ber 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoons-
gegevens en betreffende het vrije verkeer van die gege-
vens, alsmede met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het
Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens door
de communautaire instellingen en organen en betref-
fende het vrije verkeer van die gegevens.

4. Ter eerbiediging van het geheim van het onderzoek
en in het kader van de uitwisseling van gegevens volgens
de in de leden 1 tot en met 3 bedoelde voorschriften:

4. Ter eerbiediging van het geheim van het onderzoek
en in het kader van de uitwisseling van gegevens volgens
de in de leden 1 tot en met 3 bedoelde voorschriften:

i) kan een lidstaat bij het verstrekken van informatie aan
de Commissie bijzondere voorwaarden stellen aan het
gebruik van die informatie door de Commissie dan
wel door een andere lidstaat waaraan die informatie
kan worden doorgegeven;

i) kan een lidstaat bij het verstrekken van informatie aan
de Commissie bijzondere voorwaarden stellen aan het
gebruik van die informatie door de Commissie dan wel
door een andere lidstaat waaraan die informatie kan
worden doorgegeven;

ii) stelt de Commissie, in geval van overdracht van door
haar verkregen gegevens aan een andere lidstaat, de
lidstaat die de informatie heeft verstrekt in kennis van
haar voornemen die gegevens over te dragen;

ii) stelt de Commissie, in geval van overdracht van door
haar verkregen gegevens aan een andere lidstaat, de
lidstaat die de informatie heeft verstrekt in kennis van
haar voornemen die gegevens over te dragen;

iii) vergewist de Commissie zich, voordat zij persoons-
gegevens die zij van een lidstaat heeft verkregen aan
een andere lidstaat overdraagt, ervan dat de lidstaat
die de informatie heeft verstrekt, met die overdracht
heeft ingestemd.

iii) vergewist de Commissie zich, voordat zij persoons-
gegevens die zij van een lidstaat heeft verkregen aan
een andere lidstaat overdraagt, ervan dat de lidstaat
die de informatie heeft verstrekt, met die overdracht
heeft ingestemd.

Artikel 14

Nationaal recht

Artikel 14

Nationaal recht

Niets in deze richtlijn belet de lidstaten op het door deze
richtlijn bestreken gebied strengere nationale bepalingen
aan te nemen of te handhaven om een doeltreffende
bescherming van de financiële belangen van de Gemeen-
schap te garanderen.

Niets in deze richtlijn belet de lidstaten op het door deze
richtlijn bestreken gebied strengere nationale bepalingen
aan te nemen of te handhaven om een doeltreffende
bescherming van de financiële belangen van de Gemeen-
schap te garanderen.

Artikel 15

Omzetting

Artikel 15

Omzetting

1. De lidstaten doen de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden die nodig zijn om uiterlijk
op 31 december 2001 aan deze richtlijn te voldoen.

1. De lidstaten doen de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden die nodig zijn om uiterlijk
op 31 december 2001 aan deze richtlijn te voldoen.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die
bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vast-
gesteld door de lidstaten.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die
bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vast-
gesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie onverwijld de tekst
van de bepalingen van nationaal recht mee die zij op het
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

2. De lidstaten delen de Commissie onverwijld de tekst
van de bepalingen van nationaal recht mee die zij op het
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
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Artikel 16

Inwerkingtreding

Artikel 16

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag vol-
gende op die van haar bekendmaking in het Publicatie-
blad van de Europese Gemeenschappen.

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag vol-
gende op die van haar bekendmaking in het Publicatie-
blad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 17 Artikel 17

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te ... Gedaan te ...

Voor het Europees
Parlement

Voor de Raad Voor het Europees
Parlement

Voor de Raad

De voorzitster De voorzitter De voorzitster De voorzitter
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