munten. “Dat is niet het resultaat
van een rekenfout, zo blijkt. Oorzaken moeten elders gevonden
worden”, staat er letterlijk in de
conslusie van de audit. In dat auditrapport getuigen werknemers
van de Koninklijke Munt over het
zeer verdachte gedrag van enkele

2 euro om onverklaarbare reden.
collega’s. Bij de politie van Brussel
is volgens de FOD Financiën een
klacht ingediend. Maar procureur
Wenke Rogge van het Brusselse
parket zei ons gisteren dat ze geen
dossier kon terugvinden.

Gezinsbond een sle
Gezinsbond moet
een recht blijven vo
voor tweeverdiene
naar een systeem
drag meegroeit me
het kind en de koo
eenvoudig en eerlij

waren, waardoor de boete gereduceerd werd tot 3.840 euro. Dat
CONTROLEUR CONTROLEERDE gebeurde na een onderhoud met
de boekhouder van de bouwheer.
EIGEN BELASTINGAANGIFTE
Een Franstalige controleur van de De ambtenaar in kwestie is intusdienst Financiën zou moedwillig sen met pensioen. Er is tegen hem
belastingen hebben ontdoken. Hij geen klacht ingediend bij politie
zou in zijn huis een verbouwing of gerecht. Thierry GOEMAN
Foto HBvL

ACOD slaat m
over stakings

Oppositie wil meer en stevigere controles
BRUSSEL - De onthullingen over geknoei bij de Federale Overheidsdienst Financiën heeft het effect van een splinterbom. Bij de meerderheid klinkt kritiek. De oppositie gaat in het parlement tekst en uitleg
vragen aan minister van Financiën Steven Vanackere en staatssecretaris
voor Fraudebestrijding John Crombez.
■ Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez wil
“dit uitzoeken tot op het bot.” Hij
vindt het frappant dat net de administratie die fraudezaken moet
onderzoeken degene is waar nu
allerlei mistoestanden zijn. “De
overheid kan niet voortdurend
zeggen dat iedereen rechtvaardig
moet omgaan met rechten en
plichten en het zelf niet doen.”

■ Minister van Financiën Steven
Vanackere bevestigt zijn vertrouwen in Hans Dhondt van de FOD
Financiën om gevallen van fraude
grondig uit te zoeken en desgevallend aan het gerecht over te maken.
■ Nadia Sminate (N-VA): “Helemaal uitspitten! De overheid moet
zelf eerst voor eigen deur vegen
voor ze ondernemers gaat con-

troleren. En als het klopt dat een
fraudeur wordt opgevist door een
politieke partij is er een probleem
met de ethiek.”
■ Luk Van Biesen (Open Vld): “Wij
klagen al geruime tijd het gebrek
aan efficiëntie van de interne audits
aan. De diensten zijn al jaren onvoldoende gewapend om het noodzakelijke toezicht uit te oefenen. Bij
een aantal federale overheidsdiensten zijn de interne auditdiensten
zelfs nog niet operationeel. Daar
moet snel duidelijkheid over komen
in het parlement.”
DCa

John Crombez.

Foto Belga

	
  

“De stakingsacties
bezorgden iedereen
zegt ACOD-algem
Chris Reniers op h
gegeven, de situat
schrijft zij over de
dag die vooral hind
veroorzaakte. Toc
ook de acties. “Wi
geen stakingen vi
organiseren en verv
op ruime persbela
zo’n initiatief. Dit b
we een vrijbrief heb
te onpas op alles te r
staking. Dit blijft e
del.” Reniers benad
spoorwegpersonee
geconfronteerd m
werkende spoorwe

