Federale Overheidsdienst
Financiën

1000 Brussel, 1 juli 2002.
Wetstraat 14

De Voorzitter

Beste collega’s,

Op 1 juli ll. heb ik de eed afgelegd en ben ik in dienst getreden als Voorzitter
van het directiecomité van onze nieuwe Federale Overheidsdienst Financiën.
Als men mij dit had voorspeld de eerste dag dat ik bij Financiën ben beginnen
werken (dat was in de jaren ’70, tijdens de vakantie, als jobstudent !), dan zou ik dat uiteraard niet geloofd hebben.
En mijn vader evenmin. Hij is bij Financiën begonnen als opsteller, en hij heeft
– dankzij de bevorderingsexamens – zijn loopbaan beëindigd als Inspecteur-generaal. Hij
was al zeer verrast toen hij hoorde dat zijn zoon ook bij Financiën in dienst wou treden.
Hij kon zich toen natuurlijk helemaal niet voorstellen dat diezelfde zoon op een dag de
functie van kabinetschef van de Minister van Financiën of van voorzitter van het directiecomité van ons Departement zou opnemen …
Dit is nochtans mijn nieuwe opdracht, die even boeiend als veeleisend zal zijn.
***
Bij het begin van deze nieuwe taak, wens ik met u één van mijn diepste overtuigingen te delen : enkel samen zullen wij slagen. Samen kunnen wij onze hoop omzetten in succes. Samen kunnen we onze angsten, die terecht zijn en waarvoor ik begrip
heb, overwinnen.
Mijn eerste prioriteit zal dan ook zijn u te ontmoeten en naar u te luisteren.
***

De volgende weken zullen bepalend zijn voor onze toekomst.
In de loop van de maand juli zullen immers in het kader van de operatie
COPERFIN de plannen voor de fiscale administratie van morgen worden voorgesteld aan
de Minister van Financiën.
In het kader van COPERNICUS zullen sommige van onze collega’s trouwens
verbonden worden aan andere federale overheidsdiensten dan de FOD Financiën, hetgeen er ongetwijfeld toe zal leiden dat de geest van “Financiën”, die ons kenmerkt, daar
wordt uitgezaaid.
Het spreekt vanzelf dat ik ervoor zal zorgen dat u regelmatig wordt ingelicht
over de vooruitgang van de verschillende projecten.
***
Het lijkt mij belangrijk hier hulde te brengen aan het opmerkelijke werk, dat
gerealiseerd is door diegene die de laatste Secretaris-generaal van ons Departement zal
blijven. Ik heb het hier over Grégoire BROUHNS.
Sinds de lancering van COPERFIN hebben wij uitstekend samengewerkt in de
stuurgroep van dit project, en hebben wij kunnen ontdekken in welke mate wij hetzelfde
visie voor Financiën delen.
Hij mag er zeker van zijn dat met mijn komst niets verandert : de verandering gaat door.
Ik wens hem vele nieuwe successen en veel voldoening in zijn opdracht van
Hoge Vertegenwoordiger van de Minister van Financiën inzake aangelegenheden van
macro-economische en financiële stabiliteit.
***
Al heel lang heeft Financiën de reputatie één van de elitekorpsen van de
overheidsdiensten te zijn.
Ten dienste van de Staat en van de burgers.
Nu de overheidsdiensten worden hervormd, moet onze gemeenschappelijke
ambitie zijn dat dit morgen meer dan ooit het geval zal zijn.
Ik weet dat ik op u kan rekenen om ervoor te zorgen dat dit ook zo zal zijn.

Jean-Claude LAES.

