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peld. De kersverse munten wor-
den ook niet dagelijks van de
productie-eenheid naar de sta-
pelplaats doorgesluisd, wat de
controle om een eventueel ver-
schil tussen productie en voor-
raad op te sporen alleen maar
moeilijker maakt. Tot overmaat
van ramp zijn soms dezelfde
controleurs in beide afdelingen
actief. Het is dan ook kinderspel
om diefstal te verdoezelen door
de cijfers van de twee eenheden
met elkaar te laten overeen-
stemmen, aldus de audit.

Om het dieven nog gemakkelij-

ker te maken, bewaren de 17 be-
wakingscamera’s in het gebouw
van de KBM de opgenomen beel-
den slechts korte tijd. Ook het
geheugen van de elektronische
sloten van de veiligheidsdeuren
houdt slechts enkele dagen bij
wie ze wanneer heeft gebruikt.

Geen sancties

Het onderzoek naar de verdwij-
ning van de munten heeft dan
ook tot niets geleid. Verscheide-
ne getuigenissen wijzen in de
richting van twee ambtenaren,

maar het onderzoek heeft geen
materiële bewijzen van hun be-
trokkenheid opgeleverd, zodat
uiteindelijk niemand werd ge-
straft.

Het rammelt ook in andere de-
partementen van Financiën. Zo
zou een controleur van de belas-
tingen moedwillig zelf belastin-
gen ontdoken hebben. Toen hij
in zijn huis verbouwingen liet
uitvoeren om er gastenkamers te
kunnen uitbaten, gaf hij de ver-
bouwingskosten aan als ging het
om een nieuwbouw. Daardoor
kreeg hij onterecht meer geld
van de belastingen terugbetaald.
Ook deze ambtenaar liep geen
sanctie op. Hij belandde uitein-
delijk bij de studiedienst van de
PS.

Een derde verslag heeft het
over een gepensioneerde, gewes-
telijke directeur die in Leuven
een btw-fraude voor een vriend
zou verdoezeld hebben. De
vriend van de directeur gebruik-
te bij een nieuwbouw het btw-
tarief van 6 procent voor ver-
bouwingen, terwijl hij 21 pro-
cent had moeten aanrekenen. De
fraude werd ontdekt en de
vriend van de directeur kreeg
een boete van 76.908 euro. De
directeur liet de boete echter te-
rugschroeven tot 3.840 euro. Er
volgde wel een klacht en een on-
derzoek, maar het dossier werd
afgesloten zonder dat de direc-
teur werd gestraft.

De federale overheidsdienst Financiën zit met
een zware kater nu blijkt dat de interne
controle er zo lek is als een zeef. In 2006 alleen
zijn bij de Koninklijke Belgische Munt 36.871
muntstukken van 2 euro verdwenen. Een belas-
tingcontroleur zou zelf belastingen ontdoken
hebben en een gewestelijk directeur werd van
BTW-fraude verdacht.
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Interne controle FOD Financiën
is zo lek als een zeef

De veiligheid op de plaats waar de
munten geslagen worden (archieffoto),
is zo lek als een zeef. Foto: pn

Tienduizenden
muntstukken van 2 euro
spoorloos verdwenen

Aantal slachtoffers
BBC-presentator
opgelopen tot 450

In het schandaal over
kindermisbruik rond de
inmiddels overleden BBC-
presentator Jimmy Savi-
le is het aantal vermoede
slachtoffers van misbruik
is opgelopen tot 450.
Scotland Yard heeft nog
een bijkomende verdachte
opgepakt, een man van
rond de 60. Het gaat om
een vroegere radio-dj van
de BBC. Het is de vierde
arrestatie in de zaak. Eer-
der waren ook al de 69-ja-
rige Britse komiek Fred-
die Starr, de 68-jarige roc-
ker Gary Glitter en een
andere man opgepakt en
door de politie verhoord.
De beschuldigingen tegen
Savile, die vorig jaar over-
leed, raakten pas in okto-
ber dit jaar bekend. (blg)

Drie maanden cel
voor cannabisteler
wegens hondenbeet

Het hof van beroep in
Gent heeft Patrick Lagrou
donderdag veroordeeld
tot een geldboete van
tweemaal 1.100 euro en
een celstraf van drie
maanden wegens bedrei-
gingen en een honden-
beet. Patrick Lagrou leid-
de een tijd geleden de
grootste cannabisplantage
ooit ontdekt in België.

Op 5 augustus 2010 werd
een toen 85-jarige Franse
wielertoerist in Ieper in
de bil gebeten door een
loslopende hond. Dat de
beet afkomstig was van
een van de honden van
Lagrou, wees de rechter af
op grond van twijfel.
Maar in beroep acht het
hof nu beide feiten bewe-
zen. (blg)

Twaalfjarige
verdachte dood
Priscilla blijft
geplaatst in Ruiselede

De twaalfjarige verdach-
te in het dossier rond de
dood van Priscilla Ser-
geant blijft geplaatst in de
gesloten jeugdinstelling
van Ruiselede. Dat heeft
de Brusselse jeugdrecht-
bank donderdag beslist.
Donderdagnamiddag buigt
de jeugdrechtbank zich
ook over het lot van de
andere minderjarige, A.

De 14-jarige Priscilla
Sergeant uit Huizingen
werd op 20 juli dood aan-
getroffen in een veld in
Dworp. (blg)
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De interne auditrapporten
zijn volgens topman Hans
D’Hondt het beste bewijs dat
de interne controle binnen
zijn departement werkt. ‘De
feiten zijn ontdekt én doorge-
stuurd naar het gerecht’, be-

nadrukt hij. D’Hondt geeft
ook aan dat je in een organi-
satie met 27.000 werknemers
- een kleine stad - nooit kunt
garanderen dat er geen rotte
appels tussenzitten.

De rapporten geven echter
ook aan dat er bij Financiën
nauwelijks mensen zijn die
de controleurs en het perso-
neel controleren. ‘Met drie
27.000 anderen controleren,
is gewoon onmogelijk’, zegt
Open VLD-Kamerlid Luk Van
Biesen, die in de Kamer der-

gelijke dossiers opvolgt. ‘Dit
zijn oude dossiers, maar ook
nu is er nog een probleem. En
niet alleen bij Financiën’.

Zowat iedereen in de Wet-
straat geeft toe dat de contro-
le beter moet. De regering is
ook bezig het systeem te her-
vormen. Om te vermijden dat
toplui fraudedossiers in de
doofpot stoppen, zullen de
controleurs bij de diensten
van de premier verslag moe-
ten uitbrengen. Er komen ook
controleurs bij. (fem)

Drie ambtenaren om
27.000 collega’s op 400
verschillende plaatsen te
controleren. Dat de inter-
ne controle bij Financiën
niet meteen waterdicht is,
is een understatement.

Het auditcomité
van de Federale
Overheid heeft in
een twintigtal rap-
porten een reeks
van wantoestan-
den aangekaart die
gepleegd werden
door ambtenaren
van Financiën,
maar die meestal
met de mantel der
liefde werden be-
dekt.

Een van de meest
opmerkelijke dos-
siers beschrijft de
verdwijning van
36.871 pas gesla-
gen muntstukken van 2 euro. In
2006 heeft de Koninklijke Belgi-
sche Munt (KBM) exact
30.279.002 munten van 2 euro
geslagen. Maar daarvan zijn
slechts 30.197.623 stuks de deur
uitgegaan. Waar zijn de 36.871
ontbrekende muntstukken, goed
voor 73.742 euro, gebleven? Vol-
gens getuigen verdwenen de
muntjes in de zak van ambtena-
ren van de dienst zelf.

De audit bracht aan het licht
dat de pas geslagen muntstuk-
ken gewoon massaal in open-
staande kisten worden gesta-

Audit bracht volgende
zaken aan het licht
b 36.871 pas geslagen muntstukken

van 2 euro verdwijnen

b Controleur ontduikt zelf belastingen
bij verbouwingen aan zijn huis

b Directeur helpt eerst vriend bij fraude
en vermindert daarna ferm zijn boete

Slechts drie ambtenaren om
27.000 collega’s te controleren
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‘Wat onze Jasper is overko-
men, daar zijn geen woorden
voor. De pijn en het verdriet is
groot. Het gemis is nu al
enorm’, zeggen Jurgen en
Dominique, de ouders van het
baby’tje, in een persbericht.
‘We hebben vernomen dat
sommigen graag zouden komen
naar de begrafenisplechtigheid
van Jasper. Wie behoefte heeft
om zaterdag aanwezig te zijn,
aarzel niet. Iedereen die Jasper
in zijn of haar hart draagt, is
welkom.’

Baby Jasper stierf maandag
nadat hij in coma was geraakt

door zware nalatigheid in het
AZ Ter Linden in Knokke-
Heist. Het kindje werd daar
binnen gebracht voor een rou-
tine-operatie. De artsen zou-
den zijn poliepen verwijderen
en buisjes in de oren plaatsen.
Maar door een technisch man-
kement aan de apparatuur van
een gloednieuwe operatieka-
mer kreeg Jasper tijdens het
ontwaken een overdosis lach-
gas toegediend in plaats van
zuurstof. Volgens Acertys, het
bedrijf dat de installatie van
het operatiekwartier deed, was
die apparatuur nog niet ge-
keurd en dus niet klaar voor
gebruik. De directie van het
ziekenhuis wil voorlopig geen
reacties meer geven in het be-
lang van het gerechtelijk on-
derzoek naar de fout en de ver-
antwoordelijkheid rond de
dood van de baby. (mkm)

’Iedereen die Jasper in zijn of haar hart draagt, is welkom’,
zeggen ouders Jurgen en Dominique. Foto: BELGA

De acht maanden oude ba-
by Jasper, die maandag-
avond in het AZ Sint-Jan in
Brugge is overleden, wordt
zaterdag in de kerk van
Duinbergen bij Knokke-
Heist begraven.

Baby Jasper wordt
zaterdag begraven

trick Brouns zich al sinds be-
gin dit jaar erg onveilig voel-
de. Zeker na een homejacking
eind februari waarbij drie ge-
maskerde en gewapende man-
nen hem met geweld beroof-
den. ‘Nadat die inbrekers een
pistool tegen zijn hoofd druk-
ten en dreigden dat ze zijn

dochter zouden vermoorden,
was hij voortdurend op zijn
ongemak en besloot hij zijn
huis en zijn firma extra te be-
veiligen’, zegt zijn advocaat
Henri Vandebergh. Afgelopen
weekend zouden dieven nog
ingebroken hebben in zijn be-
drijf. Volgens de raadsman is
de kans daarom groot dat de
schutter binnen het milieu van
carjackers of inbrekers te zoe-
ken is. ‘In ieder geval iemand
die wist dat hij altijd veel con-
tant geld had liggen.’

Twee miljoen euro btw
ontdoken

Maar het gerecht neemt ook
de piste van de megafraude-
zaak, waarin de 39-jarige za-
kenman terechtstond, nog
steeds erg serieus. Amper een
dag voor de moord verscheen
Brouns nog samen met een he-
leboel collega-vrachtwagen-
handelaars voor de rechter

omdat ze via fictieve bedrijven
en valse facturen miljoenen
aan btw ontdoken. De speur-
ders sluiten niet uit dat de af-
rekening zich binnen dit
milieu afspeelt. Maar de advo-
caat van Brouns kan dat moei-
lijk geloven. ‘Het klopt dat
mijn cliënt zaken deed met
louche figuren. Maar hij heeft
in die zaak niemand bedrogen,
bedreigd of door het slijk ge-
haald. Bovendien loopt die
zaak al van 2003. Waarom
zouden ze hem dan nu plots
vermoorden?’

Brouns riskeerde drie jaar ef-
fectief omdat hij bijna twee
miljoen euro aan btw achter-
hield voor de fiscus. Over drie
weken zou de rechter normaal
gezien zijn straf uitspreken.
‘Maar we gingen voluit voor de
vrijspraak’, zegt zijn advo-
caat. ‘Want ook al had mijn cli-
ënt de schijn tegen. Hij was
wel degelijk een correcte za-
kenman.’

Patrick Brouns (39), de vermoorde zakenman uit
Bree, voelde zich al maandenlang zwaar bedreigd.
‘Nadat inbrekers een pistool tegen zijn hoofd
drukten en dreigden dat ze zijn dochter zouden
vermoorden, voelde hij zich niet meer veilig’, zegt
zijn advocaat. Hij gelooft niet dat de moord te
maken heeft met de fraudezaak waarvoor hij een
dag eerder nog voor de rechter stond.

MARC KLIFMAN EN PHILLIP PERGENS

Moordenaar van Patrick Brouns
(39) nog altijd voortvluchtig

Patrick Brouns werd woens-
dagochtend vermoord met
een nekschot. Foto: rr

Vermoorde zakenman
voelde zich al lang bedreigd

Het blijft voorlopig een mys-
terie wie Patrick Brouns met
één nekschot heeft afgemaakt.
De 39-jarige beruchte zaak-
voerder werd woensdag-
ochtend dood teruggevonden
in de voortuin van zijn riante
villa in het Limburgse Bree. De

schutter is nog steeds voort-
vluchtig. ‘We hebben nog geen
spoor van de dader en naar het
motief blijft het ook nog gis-
sen’, was het enige wat het
Tongerse parket gisteren kwijt
wou.

Wat wel vast staat, is dat Pa-


