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 daalden 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 Brusselse parket zei ons gisteren dat ze geen dossier kon terugvinden.

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 Senaatsfractie 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.

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.

Actuamagazi

Oppositie dringt aan op meer en stevigere controles
“Verontrustend,
we zoeken dit uit
tot op het bot”

“Elk geval van
fraude grondig
onderzoeken”

“Overheid moet
zelf eerst voor
eigen deur vegen”

“Alle rapporten en
audits overmaken
aan het parlement”

“Controleurs
worden niet meer
gecontroleerd”

Staatssecretaris
voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) wil weten wat er precies
aan de hand is. “Dit
gaan we uitzoeken
tot op het bot.” Hij vindt het frappant
dat net de administratie die fraudezaken moet onderzoeken degene
is waar nu allerlei misstoestanden
zijn. “We weten niet wat de orde van
grootte van deze verhalen is. Ik ga ervan uit dat het wellicht niet om een
systematisch probleem bij de administratie gaat. Ik ken de precieze
dossiers niet. Toch is iedere keer één
keer te veel. Dit is verontrustend. 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 (CD&V)
beperkt zijn reactie
voorlopig tot een
mededeling waarin hij zijn vertrouwen uitspreekt in Hans Dhondt, de
nieuwe voorzitter van de FOD Financiën, om deze en mogelijk andere gevallen van fraude grondig uit te zoeken en ze desgevallend, zoals hier
blijkbaar het geval was, aan het gerecht over te maken. “Het nieuwe
meldpunt en de deontologische
code zullen er toe bijdragen dat de
administratie hier gepast mee omgaat. 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.”

Nadia Sminate (N-VA): “Helemaal uitspitten!
Als blijkt dat overheidsdiensten die
moeten controleren
op fraude zélf fraude plegen, is het vertrouwen weg.
De overheid moet zelf eerst voor eigen deur vegen voor ze ondernemers
gaat controleren op sociale en fiscale
fraude. Topambtenaren en administraties hebben een voorbeeldfunctie.
Ik pleit er voor dat de staatssecretaris 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 fraudeur wordt opgevist door een politieke partij is er een probleem met
de ethiek.”

Stefaan Van Hecke (Groen): “De minister van Financiën moet alle audits en rapporten
openbaar maken
en een signaal geven dat misbruiken niet langer worden getolereerd en dat ze niet langer in de doofpot verdwijnen. Alle
strafbare feiten moeten onmiddellijk aan het parket worden overgemaakt. Nu worden ze gerapporteerd
maar er wordt blijkbaar geen gevolg
aan gegeven. Blijkbaar stoot men op
een politiek plafond. Na elf jaar Didier Reynders op dit departement is
een grondige reorganisatie noodzakelijk. Wij vragen voorts extern toezicht op de werking van de fiscale administratie.”

Luk Van Biesen
(Open Vld): “Wij
klagen al geruime
tijd het gebrek aan
efficiëntie van de
interne audits aan.
Dit leidt tot de absurditeit waarbij controleurs niet
meer worden gecontroleerd. 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. Dat een fraudeur bij de studiedienst 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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hal van Heers. V
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