muntjes in de zak van ambtenaren van de dienst zelf.
De audit bracht aan het licht
dat de pas geslagen muntstukken gewoon massaal in openstaande kisten worden gesta-

actief. Het is dan ook kinderspel
om diefstal te verdoezelen door
de cijfers van de twee eenheden
met elkaar te laten overeenstemmen, aldus de audit.
Om het dieven nog gemakkelij-

Het onderzoek naar de verdwijning van de munten heeft dan
ook tot niets geleid. Verscheidene getuigenissen wijzen in de
richting van twee ambtenaren,

Slechts drie ambtenaren om
27.000 collega’s te controleren
Drie ambtenaren om
27.000 collega’s op 400
verschillende plaatsen te
controleren. Dat de interne controle bij Financiën
niet meteen waterdicht is,
is een understatement.
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 doorgestuurd naar het gerecht’, be-

nadrukt hij. D’Hondt geeft
ook aan dat je in een organisatie 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 personeel 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 Wetstraat geeft toe dat de controle beter moet. De regering is
ook bezig het systeem te hervormen. Om te vermijden dat
toplui fraudedossiers in de
doofpot stoppen, zullen de
controleurs bij de diensten
van de premier verslag moeten uitbrengen. Er komen ook
controleurs bij. (fem)

	
  

in zijn huis verbou
uitvoeren om er gaste
kunnen uitbaten, gaf
bouwingskosten aan
om een nieuwbouw
kreeg hij onterecht
van de belastingen te
Ook deze ambtenaa
sanctie op. Hij belan
delijk bij de studiedi
PS.
Een derde verslag
over een gepensionee
telijke directeur die
een btw-fraude voor
zou verdoezeld h
vriend van de directe
te bij een nieuwbou
tarief van 6 procen
bouwingen, terwijl
cent had moeten aan
fraude werd ontd
vriend van de dire
een boete van 76.90
directeur liet de boet
rugschroeven tot 3.8
volgde wel een klach
derzoek, maar het d
afgesloten zonder da
teur werd gestraft.

