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Dit verslag is opgemaakt in uitvoering van artikel 13, §1, van het Koninklijk besluit tot oprichting van 
het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) 
 
 



1. Oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid 
 
Bij koninklijk besluiten van 17 juli 2009 en 25 november 2009 werd de heer Guido De Padt 
aangesteld als regeringscommissaris, ondermeer bevoegd voor de implementatie van interne audit 
binnen de federale overheid. Onder zijn impuls werd uitvoering gegeven aan het Koninklijk besluit 
van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO). 
 
Artikel 3, § 1, van het voormelde Koninklijk besluit stelt dat het ACFO is samengesteld uit zeven 
onafhankelijke deskundigen, waarvan minstens drie van de Nederlandstalige taalrol en drie van de 
Franstalige taalrol. Ze worden bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit aangesteld voor zes 
jaar, op voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Begroting en de Minister van 
Ambtenarenzaken. Hun mandaat kan éénmaal hernieuwd worden. 
 
Conform artikel 4 van het voormelde Koninklijk besluit werden de vacatures voor de leden van het 
ACFO op 29 oktober 2009 open verklaard via een oproep tot kandidatuurstelling in het Belgisch 
Staatsblad. De procedure werd op 30 november 2009 afgesloten. Er werden in totaal 44 
kandidaturen ontvangen, waarvan 30 Nederlandstaligen en 14 Franstaligen. 
 
In haar vergadering van 12 februari 2010 besliste de federale regering om volgende kandidaten aan 
te stellen als lid van het ACFO: 

- Michel J. De Samblanx (N) 
- Philippe Decre (F) 
- Luc Keuleneer (N) 
- Peter Meerschaut (N) 
- Annemie Roefs (N) 
- Isabelle Verschueren (F) 
- Serge Wibaut (F) 

 
De leden van het Auditcomité van de Federale Overheid werden benoemd bij Koninklijk besluiten 
van 21 februari 2010, voor een mandaat van zes jaar. 
 
De Korpschef van de Inspectie van Financiën neemt van rechtswege deel aan de vergaderingen, met 
adviserende rol, zonder stemrecht.  
 
De heer Ludo Waterschoot, stafdirecteur B&B van de Kanselarij, werd aangeduid als secretaris ad 
interim van het ACFO. 
 
 
2. Voorzitter van het ACFO 
 
Het ACFO werd officieel geïnstalleerd op 2 april 2010. Bij aanvang van de vergadering duidden de 
leden onder hen Prof. Michel J. De Samblanx aan als voorzitter van het ACFO. Isabelle Verschueren 
en Luc Keuleneer nemen de functie van ondervoorzitter op. 
 
 
3. Werkterrein van het ACFO 
 
Het audituniversum omvat volgende overheidsdiensten en instellingen: 
 
 De federale overheidsdiensten (FOD) en programmatorische overheidsdiensten (POD), evenals 

de diensten die ervan afhangen: 
1) FOD Kanselarij van de Eerste Minister, 



2) FOD Personeel & Organisatie, 
3) FOD Budget en Beheerscontrole, 
4) Fedict (FOD Informatie en Communicatietechnologie), 
5) FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
6) FOD Binnenlandse Zaken, 
7) FOD Financiën, 
8) FOD Mobiliteit en Vervoer, 
9) FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 
10) FOD Sociale Zekerheid, 
11) FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 
12) FOD Justitie, 
13) FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 
14) POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, 
15) POD Duurzame Ontwikkeling, 
16) POD Wetenschapsbeleid. 

 Ministerie van Landsverdediging, 
 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, 
 Federaal Agentschap voor de Opvang van de Asielzoekers, 
 Pensioendienst voor de Overheidssector, 
 Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, 
 Regie der Gebouwen. 
 
 
4. Vergaderingen van het ACFO (stand t.e.m. 31 juli 2010) 
 
Sinds de benoeming van haar leden vergaderde het ACFO reeds 3 maal. Dit gebeurde op 2 april 
(installatievergadering), 29 april en 17 juni. 
 
Tijdens deze vergadering hebben naast een aantal praktische afspraken een aantal gesprekken 
plaatsgevonden met: 

1. De regeringscommissaris de heer De Padt bevoegd voor de audit, om de samenwerking te 
stroomlijnen 

2. Het korps van de Inspectie van Financiën waarbij hun werking en rol werd toegelicht in kader 
van de administratieve en begrotingscontrole en eveneens in het kader van de interne audit  
mbt europese gelden 

3. De Voorzitter van de FOD B&B de heer Boon die de werking van management support en de 
dienst integriteit toegelicht heeft 

 
De nodige aandacht is gegeven aan de toekomstige werkign van het ACFO en de wijze waarop de 
interne auditdiensten georganiseerd dienen te worden. 
 
Aandachtpunten zijn 

1. Oprichting financiering en werking secretariaat 
2. Samenwerking met de verschillende actoren vermeld in de betrokken KB’s 
3. Organisatie van de interne audit diensten. Om dit te kunnen voorbereiden worden 

gesprekken georganiseerd met de verschillende leidinggevende ambtenaren van de diensten 
vermeld in KB van 17 augustus 2007 

 
 
 
 
 



Op 19 mei,  2 juni, 16 juni en 12 juli heeft het ACFO een individueel onderhoud gehad met de meeste 
leidinggevende van een instelling die onder het audituniversum ressorteert. Deze gesprekken gaven 
zowel de leden van het ACFO als elke leidinggevende de gelegenheid tot een eerste kennismaking. 
Bovendien gaf dit het ACFO een eerste inzicht in de wijze waarop de verschillende instellingen 
omgaan met materies als interne controle, risicobeheer een interne audit. Er werd door het ACFO 
ook duiding gegeven bij de invulling van artikel 20 van het Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot 
oprichting van het ACFO.   
 
Op vraag van het directiecomité van de FOD Financiën heeft een delegatie van het ACFO op een 
onderhoud gehad met de huidige auditdiensten van de betrokken FOD om vervolgens een advies 
mee te delen. 


