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Uit het rapport:
“Dat er 36.871 munten van 2 euro te kort 
zijn, is niet het resultaat van een reken-
fout. Oorzaken moeten elders worden 
gevonden.”

Ondernomen actie: 
Er is een klacht ingediend.

Navraag bij procureur: 
Er is nergens een klachtendossier te vinden.

Uit het rapport:
“Er is duidelijke onwil, zelfs weerstand, 

zowel op het hoogste hiërarchische vlak 

als op het lokale vlak, om gepaste acties 

te ondernemen tegen de controleur die 

zijn belastingen heeft ontdoken.”

Ondernomen actie: 

De man werkt nu bij de studiedienst van 

de PS.
Er is geen klacht ingediend.

Uit het rapport:“Het kan niet gaan om een domme men-

selijke fout (...) het kan niet anders dan 

dat er samenspanning is.”
Ondernomen actie:
Fraudeur wordt hand boven het hoofd ge-

houden door gewestelijk directeur.
Er is geen klacht ingediend.

Schandaal

Overheid loopt honderdduizenden euro mis door wanbeleid bij FOD Financiën

Oppositie dringt aan op meer en stevigere controles

Sjoemelende of zelfs stelende ambtenaren 
en leidinggevenden die helpen om ernstige 
misbruiken in de doofpot te stoppen. Een reeks 
auditrapporten staat bol van bewijzen over 

mistoestanden bij de FOD Financiën. Zo trok een 

gepensioneerde nog acht jaar zijn volledige wedde en 
kregen anderen premies waarop ze geen recht hadden. 
Dat geld kan niet worden teruggevorderd, waardoor 
de staat honderdduizenden euro misloopt. De dienst 
interne controle was op de hoogte van een reeks feiten 

maar deed niets of mocht niet optreden van hogerhand. 
Hans D’Hondt, topman bij de FOD Financiën, gaf 
gisteren zelf toe dat de interne controle stukken beter 
kan en belooft snel maatregelen.    
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Fraude? De doofpot in!

Muntstukken van 2 euro gestolen
Een van de gemelde anomalieën is een lading 2 euromunten 

die verdween bij de Belgische Koninklijke Munt. Het onderzoek 
startte in 2007. De auditcel stelde vast dat er een negatief ver-
schil was van 36.871 muntstukken (totaal verlies voor de schat-
kist: 73.742 euro). “Dat is niet het resultaat van een rekenfout, 
zo blijkt. Oorzaken moeten elders worden gevonden”, staat in 
de conclusie van de audit. In dat rapport getuigen werknemers 
van de Koninklijke Munt over het zeer verdachte gedrag van 
enkele collega’s. “Ik kreeg de opdracht om 25.000 munten 
van 2 euro te slaan zonder bestelbon. Zo’n bon is nochtans 
verplicht”, aldus een werknemer van de muntslagerij. “Col-
lega’s reden buiten met een gecamoufleerd karretje waarmee 
geld vervoerd werd. Dat gebeurde vooral op woensdag. Niet 
toevallig was de veiligheidschef, die vier vijfde werkte, die dag 
afwezig. De collega’s reden met de karretjes de lift in en daal-
den af tot de personeelsparking op de -1. Niemand durfde iets 
te ondernemen. Wie toch iets zei, kreeg als antwoord: bemoei 
je met je eigen zaken.” 

Bij de politie van Brussel is volgens de FOD Financiën een 
klacht ingediend. Maar procureur Wenke Rogge van het Brus-
selse parket zei ons gisteren dat ze geen dossier kon terug-
vinden.

“Verontrustend, 
we zoeken dit uit  
tot op het bot”

“Elk geval van  
fraude grondig 
onderzoeken”

“Alle rapporten en 
audits overmaken 
aan het parlement”

“Controleurs 
worden  niet meer 
gecontroleerd”

�� Staatssecretaris 
voor Fraudebestrij-
ding John Crom-
bez (sp.a) wil we-
ten wat er precies 
aan de hand is. “Dit 
gaan we uitzoeken 
tot op het bot.” Hij vindt het frappant 
dat net de administratie die fraud-
ezaken moet onderzoeken degene 
is waar nu allerlei misstoestanden 
zijn. “We weten niet wat de orde van 
grootte van deze verhalen is. Ik ga er-
van uit dat het wellicht niet om een 
systematisch probleem bij de ad-
ministratie gaat. Ik ken de precieze 
dossiers niet. Toch is iedere keer één 
keer te veel. Dit is verontrustend. De 
overheid kan niet voortdurend zeg-
gen dat iedereen rechtvaardig moet 
omgaan met rechten en plichten en 
het zelf niet doen.”

�� Minister van Fi-
nanciën Steven 
Vanackere (CD&V) 
beperkt zijn reactie 
voorlopig tot een 
mededeling waar-
in hij zijn vertrou-
wen uitspreekt in Hans Dhondt, de 
nieuwe voorzitter van de FOD Finan-
ciën, om deze en mogelijk andere ge-
vallen van fraude grondig uit te zoe-
ken en ze desgevallend, zoals hier 
blijkbaar het geval was, aan het ge-
recht over te maken. “Het nieuwe 
meldpunt en de deontologische 
code zullen er toe bijdragen dat de 
administratie hier gepast mee om-
gaat. We mogen niet vergeten dat het 
hier gaat om zaken uit het verleden 
en dat het in een administratie met 
27.000 personen begrijpelijk is dat 
er zaken mislopen.” 

�� Stefaan Van Hec-
ke (Groen): “De mi-
nister van Finan-
ciën moet alle au-
dits en rapporten 
openbaar maken 
en een signaal ge-
ven dat misbruiken niet langer wor-
den getolereerd en dat ze niet lan-
ger in de doofpot verdwijnen. Alle 
strafbare feiten moeten onmiddel-
lijk aan het parket worden overge-
maakt. Nu worden ze gerapporteerd 
maar er wordt blijkbaar geen gevolg 
aan gegeven. Blijkbaar stoot men op 
een politiek plafond. Na elf jaar Di-
dier Reynders op dit departement is 
een grondige reorganisatie noodza-
kelijk. Wij vragen voorts extern toe-
zicht op de werking van de fiscale ad-
ministratie.”
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�� Luk Van Biesen 
(Open Vld): “Wij 
klagen al geruime 
tijd het gebrek aan 
efficiëntie van de 
interne audits aan. 
Dit leidt tot de ab-
surditeit waarbij controleurs niet 
meer worden gecontroleerd. De 
diensten zijn al jaren onvoldoen-
de gewapend om het noodzakelijke 
toezicht uit te oefenen. Bij een aantal 
Federale Overheidsdiensten zijn de 
interne auditdiensten zelfs nog niet 
operationeel. Daar moet snel dui-
delijkheid over komen in het parle-
ment. Dat een fraudeur bij de studie-
dienst van de PS terecht is gekomen, 
is héél eigenaardig. Het kan toch niet 
dat zo iemand mee het fiscaal beleid 
zou kunnen beïnvloeden?” 
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“Overheid moet  
zelf eerst voor  
eigen deur vegen”
�� Nadia Smina-

te (N-VA): “Hele-
maal uitspitten! 
Als blijkt dat over-
heidsdiensten die 
moeten controleren 
op fraude zélf frau-
de plegen, is het vertrouwen weg. 
De overheid moet zelf eerst voor ei-
gen deur vegen voor ze ondernemers 
gaat controleren op sociale en fiscale 
fraude. Topambtenaren en adminis-
traties hebben een voorbeeldfunctie. 
Ik pleit er voor dat de staatssecreta-
ris voor Fraudebestrijding met de 
vakministers overlegt over de wijze 
waarop het onderzoek naar fraude in 
alle overheidsdiensten kan worden 
aangepakt. Als het klopt dat een frau-
deur wordt opgevist door een poli-
tieke partij is er een probleem met 
de ethiek.”

Zware boete voor btw-fraude bewust verminderd
Een ander rapport gaat over de gewestelijke directeur van 

FOD Financiën in Leuven. Tegen de man waren er verschil-
lende aantijgingen. Zo zou hij een zaak van btw-fraude bij een 
nieuwbouw, een kast van een villa, hebben verdoezeld. Het 
tarief daarvoor is 21%, maar de bouwers gebruikten “onder het 
mom van verbouwingen” een tarief van 6%. De fraude werd 
ontdekt en de bouwers kregen een boete van 76.908 euro. 
De gewestelijke directeur herkwalificeerde de feiten op eigen 
houtje, alsof ze niet met kwaad opzet gepleegd waren, waar-
door de boete gereduceerd werd tot 3840 euro. Dat gebeurde 
na een onderhoud met de boekhouder van de bouwheer.

“Het kan niet gaan om een domme menselijke fout, maar wel 
om overtredingen begaan met het oogmerk de belastingen te 
ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken. Omdat 
de aannemer geen financieel belang heeft, kan het niet anders 
dan dat er samenspanning is.”

Medewerkers die door de dienst audit ondervraagd werden, 
verklaarden dat ze gedwarsboomd werden door hun directeur. 
“Wij hebben het dossier nooit kunnen afwerken als gevolg van 
de belemmeringen van de gewestelijke directeur”, klinkt het. 
De ambtenaar in kwestie is intussen met pensioen. Er is tegen 
hem geen klacht ingediend bij politie of gerecht.

Controleur controleert eigen belastingaangifte
Een Franstalige controleur van de dienst Financiën zou 

moedwillig belastingen hebben ontdoken. Hij zou in zijn huis 
een verbouwing hebben laten uitvoeren om er in een Bed & 
Breakfast gastenkamers te kunnen uitbaten. De kosten voor 
die verbouwing zou hij op zijn belastingaangifte hebben ge-
plaatst, zodat hij onterecht geld terugkreeg. Aangezien de man 
zelfs de controle deed van zijn eigen aangifte, passeerde al-
les zonder problemen. Het is op aangeven van een collega die 
vond dat de man zijn boekje zwaar te buiten ging, dat er een 
onderzoek werd opgestart.

Maar de betrokken medewerker werd niet op non-actief ge-
zet toen het bedrog aan het licht kwam. Er werd hem wel een 
hand boven het hoofd gehouden. “Er is duidelijke onwil, zelfs 
weerstand, zowel op het hoogste hiërarchische vlak als op het 
lokale vlak, om gepaste acties te ondernemen in de zaak”, staat 
in het rapport. Zelfs de administrateur-generaal kwam in dit 
dossier tussen. Als het hem toch te heet onder de voeten begon 
te worden, werd hij spoorslags gedetacheerd naar de Senaats-
fractie van de PS en uiteindelijk naar de studiedienst van die 
partij, waar hij nu als fiscaal expert is aangesteld. 

Tegen de man loopt sinds deze zomer een onderzoek. Maar 
er is nog geen klacht tegen hem ingediend bij politie of parket.
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Morgen  
bij uw extra dikke krant

De Markt  
ons magazine voor  
de kritische consument

CittA 
ons eigenkijks  
stadsmagazine

WeekendPLUS
onze bijlage die verder kijkt  
dan de actualiteit

Joost Van Hyfte 
over de interne 
keuken van  
sterrenrestaurants

25-jarige Limburger 
overlijdt tijdens
zaalvoetbalmatch

Bioscoopschutter 
probeert zich om 
het leven te brengen

BP akkoord met 
vervuilingsboete 
van 3 tot 5 miljard

�� De 25-jarige Jeroen Velkeneers 
uit Gingelom is woensdagavond in 
elkaar gestuikt en overleden tijdens 
een zaalvoetbalwedstrijd in de sport-
hal van Heers. Velkeneers voelde 
zich in de tweede helft van de wed-
strijd plots niet goed en liet zich ver-
vangen. “Hij greep naar zijn borst en 
hij voelde zich draaierig”, zegt een 
medespeler. Toen de voetballer in 
elkaar zakte, probeerde een mede-
speler hem te reanimeren. De  opge-
trommelde ambulanciers en de mug-
arts werkten nog een uur aan Velke-
neers, maar vergeefs. Zijn entoura-
ge heeft geen weet van hartklachten. 
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�� De wegens massamoord in een 
Amerikaanse bioscoop aangeklaag-
de schutter James Holmes heeft de 
afgelopen dagen verscheidene po-
gingen tot zelfmoord ondernomen. 
Bij een laatste poging sloeg Holmes 
zijn hoofd in de isoleercel zo hard te-
gen de muur dat hij in een ziekenhuis 
moest worden opgenomen. De 24-ja-
rige jongeman moet zich wegens het 
bloedbad tijdens de middernachts-
première van de jongste Batmanfilm 
in juli voor de rechter verantwoor-
den. Tijdens de moordende schiet-
partij werden twaalf mensen gedood 
en vele anderen verwond. 
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�� Het Britse olieconcern BP en de 
Amerikaanse autoriteiten zijn het 
volgens de BBC eens geworden over 
een boete van drie tot vijf miljard dol-
lar voor de olieramp in de Golf van 
Mexico. Bij de explosie van het olie-
boorplatform Deepwater Horizon in 
april 2010 kwamen elf mensen om. 
Liefst 4,9 miljoen barrel (van elk 159 
liter) olie vloeide in zee. Hele kust-
stroken werden vernietigd. BP heeft 
in zijn balans 38 miljard dollar voor 
de kosten van de ramp opzijgelegd. 
De Britten moesten al 14 miljard aan 
reparatie- en reinigingskosten beta-
len. Negen miljard werd al aan pri-
véklagers uitgegeven. &

Sushitest met 
Japan-freak Luc Hoornaert

Persoonlijk  
Antwerpen met Alex Agnew

Zaterdag 17 november 2012 - N° 23

Antwerpenaa
presentee

Bibology, d
waanzinnigst

ballonshow
ter wereld

DE BIG BANGvan Tom Bibo

Len 29 blz. 

 !"#$ 

Sint deelt  
cadeautjes uit

 %&"'&( 

Feeërieke 
kerstmarkten

 )*(&( 

Kleurige  
kerstversiering22

18 

8

Zaterdag 17 en zondag 18 november 2012Consumentenmagazine

 '&$  

 )&+)&%,-."&%$ 2
Getest

Interview

Actuamagazine bij 13 januari 2012 | www.gva.be

*  Korting geldig bij Colruyt in België t.e.m. 4/12/2012. Deze korting wordt automatisch verrekend aan de kassa bij afgifte van uw ‘Extra korting’-kaart. 
1 korting per kasticket. N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle, BTW-BE-0400 378 485, RPR Brussel.

U hebt nog geen ‘Extra korting’-kaart?

Geen probleem, vraag gewoon uw tijdelijke kaart  
in de winkel en profiteer onmiddellijk mee. 

Een greep uit onze honderden kortingen:

trEx a
-33 %
vanaf 3 producten*

Extra-korting erbovenop!3  -  %

trEx a
! -1,60

op 2 bokalen*

Extra-korting erbovenop!3  -  %

trEx a
-15 %

vanaf 1 verpakking*

Extra-korting erbovenop!3  -  %

trEx a
! -1,50
op 4 verpakkingen*

Extra-korting erbovenop!3  -  %

trEx a
-20 %

vanaf  
5 verpakkingen*

Extra-korting erbovenop!3  -  %

Meer dan ! 450 korting, 
boven op de laagste prijzen!

Het is weer 
Extra-festival 

bij Colruyt!

141934
142074

142277
141637

142118Versmarkt

Boven op deze  Extra-korting

3  -  %
Zo verhoogt Colruyt uw koopkracht

N Geldig bij Colruyt in België van 24/10 t.e.m. 4/12/2012.

V.U.: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. BTW-BE-0400 378 485, RPR Brussel.

Ge
dr

uk
t o

p 
10

0 
%

 k
rin

gl
oo

pp
ap

ie
r.

22499
141934

141934

trEx a-33 %
vanaf 3 verpakkingen

Head & Shoulders of Panteneshampoo of 2-in-1

M
et

 u
w

 ‘E
xt

ra
 k

or
tin

g’
-k

aa
rt

. N
ie

t c
um

ul
ee

rb
aa

r. 
1 

ko
rti

ng
 p

er
 k

as
tic

ke
t. 

Boven op deze  
Extra-korting

3  -  %
Zo verhoogt Colruyt uw koopkracht

N
Geldig bij Colruyt in België van 24/10 t.e.m. 4/12/2012.

V.U.: N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle. BTW-BE-0400 378 485, RPR Brussel.

Ge
dr

uk
t o

p 
10

0 
%

 k
rin

gl
oo

pp
ap

ie
r.

8884
142277

142277

trEx a
-15 %
vanaf 1 verpakking

Tienen
Cassonade 
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Versmarkt

Danone Danio

Materne
confituur 
720 g 

Campbell’s DéliSoup’
750 ml, 1 L of 2 x 30 cl

Head & Shoulders of Pantene 
shampoo of 2-in-1

Tienen
Cassonade 
harde klontjes 
1 kg


