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29 juni 2012 – Het Rekenhof publiceert op zijn website de resultaten van een audit 

over het integriteitsbeleid in de vijf belastingadministraties van de FOD Financiën. 

De audit evalueert de normen, processen en voorzieningen die de beginselen van 

integer handelen moeten definiëren, bevorderen en doen toepassen. 

Het Rekenhof is eerst nagegaan of de federale belastingadministraties algemene 

integriteitsnormen hebben opgesteld. Daarna heeft het geverifieerd of de 

belastingadministraties ter zake over specifieke operationele normen beschikken om de 

risico’s af te dekken die met hun opdrachten gepaard gaan. Het kwam tot het besluit dat er 

nood is aan een samenvatting van de toepasselijke normen die nuttig is voor de 

medewerkers van de belastingadministraties. Bovendien zal de uitwerking van een 

gemeenschappelijke deontologische code voor de hele FOD Financiën het integriteitsbeleid 

doen evolueren. Het Rekenhof pleit ervoor de toepassing van die deontologische code in de 

diensten op te volgen.  

Het Rekenhof heeft ook onderzocht welke middelen werden gebruikt om de integriteit te 

bevorderen. Het beveelt de FOD aan integriteitsopleidingen aan te bieden aan elke 

medewerker vanaf zijn of haar aanwerving en periodieke evaluaties te organiseren om na te 

gaan in hoeverre het personeel de integriteitsnormen naleeft. 

Voorts stelde het Rekenhof een gebrek aan coördinatie vast tussen de actoren die het 

integriteitsbeleid moeten doen toepassen, waardoor bepaalde aspecten van dat beleid 

misschien niet op gepaste wijze kunnen worden ontplooid op het terrein. Het Rekenhof 

stipt ook aan dat sommige administraties geen inspectiedienst hebben of onvoldoende 

personeel om onderzoeken in te stellen als er een vermoeden van aantasting van de 

integriteit bestaat. 

Om een aantasting van de integriteit te vermijden, beveelt het Rekenhof aan dat er zo snel 

mogelijk een scheiding van de functies en een rotatie van de dossiers komt in de 

risicoprocessen. Het is van mening dat de FOD alle computerapplicaties moet blijven 

integreren in het systeem Identity and Access Management. Bovendien zou de FOD een 

inventaris moeten maken van de applicaties die de belastingadministraties gebruiken, om 

de veiligheidsrisico’s ervan te kunnen analyseren. Tot slot beveelt het Rekenhof aan de 
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operationele stafleden te sensibiliseren voor het risico van de cumulaties. Voorts moet ook 

de problematiek van de belangenconflicten beter worden aangepakt.  

Wat de opsporing van inbreuken op de integriteit betreft, beveelt het Rekenhof aan een 

procedure voor klachtenbeheer uit te bouwen, die maatregelen bevat om de aanklager te 

beschermen en misleidende klachten tegen te gaan. De procedure zou kunnen worden 

vastgelegd in federale wetgeving. 

Wat de tuchtprocedures betreft, stelt het Rekenhof vast dat de FOD die niet systematisch 

bijhoudt. De doeltreffendheid ervan kon dus niet worden beoordeeld. 

 

Informatie voor de pers 

Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de 

gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door 

nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te 

zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde 

diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten 

opzichte van de overheden die het controleert.  

Het verslag Integriteitsbeleid in de federale belastingadministraties werd aan het federale 

parlement bezorgd. Het verslag en het persbericht zijn terug te vinden op de website van 

het Rekenhof (www.rekenhof.be). 

 

 


