zo?’, stelt Delmulle. ‘Er wordt al jaren gewerkt aan een beveiligd communicatiesysteem, ‘BINII’, maar dat

een groot probleem. ’s Nachts is er
geen permanentie voor de bewaking’, bevestigt Delmulle. ‘Als het

sneller, discreter, soepeler, kwaliteitsvoller en dus in één woord: efficiënter!’

België als de affaire-Petrae
voor de Amerikanen.

Fiscus slaagt er niet in zichzelf
op afdoende manier te controleren
De fiscus faalt in de bestrijding
van misbruiken in de eigen
gelederen. Ook in andere
federale overheidsdiensten
is er sprake van een gebrekkige
interne controle.
BELGA

De VRT-nieuwsredactie pakte gisteren uit met drie rapporten van de interne auditdienst van de federale
overheidsdienst Financiën. Die hadden allemaal dezelfde teneur. De
dienst , die slechts twee personeelsleden telt, is totaal niet in staat om
de 22.000 amtenaren van de administratie efficiënt te controleren.
Wanneer er toch onregelmatigheden worden vastgesteld, worden die
vaak door leidinggevenden in de
doofpot gestopt.

Het recentste rapport gaat over
een fiscaal controleur die zelf sjoemelde met de inrichting van gastenkamers. Als de fraude wordt ontdekt, wordt het indienen van een
klacht op alle niveaus tegengewerkt.
De man werkt nu op de studiedienst
van de PS.
Eerder had ook al het Rekenhof
de gebrekkige interne controle bij
de fiscus aangeklaagd.
Minister van Financiën Steven
Vanackere (CD&V) wees erop dat

Een van de rapporten
gaat over een sjoemelende controleur die
nu voor de PS werkt.

het gaat om ‘zaken uit het verleden’
- lees: van zijn voorganger Didier
Reynders. Hij drukte zijn vertrouwen uit in het vermogen van de
nieuwe topman van de fiscus, Hans
D’Hondt, om alle mogelijke misbruiken uit te roeien. D’Hondt erkende ‘dat de controle beter kan’.
Maar daar wordt werk van gemaakt.
Over vier jaar zouden er 15 interne
auditors moeten zijn.
Parlementsleden van de oppositie (Groen, Ecolo, N-VA) en de meerderheid (Open VLD) willen de bevoegde ministers aan de tand voelen. Daarbij wijzen ze erop dat het
probleem zich niet tot de fiscus beperkt. De Open VLD’ers Luk Van Biesen en Gwendolyn Rutten merkten
op dat in sommige andere overheidsdiensten de interne auditdiensten zelfs nog niet opgericht zijn.

PRINSELIJKE ‘GOES

	
  

Prins Filip en prinses M
receptie in het parleme
Fabiola moest om gezo
voor de plechtigheden.

