de Directeur-generaal
der Douane & Accijnzen

Mevr.

Hoe lang bent u reeds bij onze Administratie en wat waren uw beweegredenen om te solliciteren voor
een baan bij Douane en Accijnzen?
Ik werk bij de Administratie der Douane en Accijnzen sinds 1973. Na mijn studies aan de universiteit heb ik eerst
in de private sector gewerkt. Daarna heb ik gezorgd voor mijn drie zonen tot op het ogenblik dat de jongste de
laatste kleuterklas verliet.
Op dat moment wilde ik opnieuw aan de slag en nam ik deel aan de ingangsexamens van de Staat, ervan uitgaande dat mannen en vrouwen er op dezelfde wijze werden behandeld.
Door te slagen voor het examen van adjunct-controleur bij een fiscale administratie kwam ik terecht bij de douane.
Niets had me ertoe voorbeschikt, maar in Brussel wonende heb ik gekozen voor de Centrale Administratie der
Douane en Accijnzen, om dicht bij huis te kunnen zijn.

Welke waren de meest aangename momenten binnen

uw

loopbaan?

De aangenaamste momenten van mijn loopbaan waren zeker het lukken in administratieve examens en mijn
benoeming tot hoofd van de dienst Invordering en Geschillen, maar vooral het feit in een veeleisende job te kunnen samenwerken met een ploeg medewerkers met uitzonderlijke menselijke en professionele kwaliteiten.

Vrouwen blijven sterk ondervertegenwoordigd op verantwoordelijke posten, wat was uw motivatie om
het zo ver te brengen?
Ik had geen bijzondere motivatie. Het is eerder een speling van het lot. ik moet zeggen dat ik altijd geleefd heb in
een mannenwereld of het nu op de universiteit was - waar de vrouwen niet zo talrijk waren toen ik daar studeerde
- thuis of tenslotte bij de douane. Ik gaf me er wel rekenschap van dat ik daar als vrouw, een universitaire daarenboven, niet bijzonder goed geaccepteerd zou worden, maar mijn weg banende, heb ik, denk ik, nauwgezet gewerkt zonder veel drukte te maken en uiteindelijk voelde ik mij er goed bij.

Zijn er, volgens u, domeinen binnen onze Administratie die dringend toe zijn aan vrouwelijke invloed?
Het lijkt me niet dat er binnen de Administratie domeinen zijn waar een vrouwelijke invloed noodzakelijk is. Daarentegen kunnen de vrouwelijke eigenschappen die volgens mij complementair zijn aan die van onze mannelijke
collega's zich overal en in elke activiteit uiten. Het lijkt mij dat vrouwen in het algemeen nauwgezet zijn. Zij zijn
efficiënt omdat zij het gewoon zijn om twee levens te leiden, enerzijds het beroepsleven en anderzijds het familiale
en als je tijd schaars is wordt een goede organisatie belangrijk.

Welke ambitieuze plannen hebt u verder met onze Administratie?
Mijn plannen betreffende de Administratie liggen me zeer nauw aan het hart, omdat het een administratie is waar
ik zeer aan gehecht ben, waar het werk en de materies - ook al zijn ze zeer technisch - boeiend en afwisselend
min
Mijn eerste wens is dat iedereen gelukkig is in zijn werk, en dat daarom het Plan Coperfin op de best mogelijke
manier gerealiseerd wordt. Alles wordt eraan gedaan opdat iedereen zijn stem kan laten horen in de werkgroepen.
Vervolgens wens ik dat de douane haar rol evengoed speelt ten overstaan van de economische actoren als tegenover de hiërarchische overheden.
Het ligt me ook nauw aan het hart dat de douane overal vertegenwoordigd is, of het nu op het nationale dan wel
op het internationale vlak is. Reeds toen ik op de dienst Geschillen was, hadden we de volgende bekommernissen:
bilaterale akkoorden afsluiten met derde landen, onze plaats behouden in de schoot van Europol, samenwerkingsakkoorden afsluiten met sommige ondernemingen, ons nuttig maken tegenover landen die ons om hulp en
assistentie verzoeken, enz...

Wat vindt u van het Copernicusplan? Welke wendingen zijn volgens u positief, waar vreest u voor?
Mijn mening over Copernicus is tot op heden positief, d.w.z. na het vastleggen van het aantal managementfuncties
N-3 en hun bevoegdheid. We zitten nu in een zeer delicate en zware fase, waar nog vele zaken onbekend zijn,
aangezien het om een studie gaat waar wij per definitie het resultaat niet van kennen.
ik vrees voor de eventuele aanwerving van personen die geen enkele ervaring hebben in douane- en accijnsmateries.

Vooral het feit dat de mensen in het ongewisse worden gelaten over wat er met hen gaat gebeuren,
maakt hen ongelooflijk onzeker. Deze angst ondermijnt hun geloof in de beleidsmensen en vreet in op
hun loyaliteit. Kan u hen geruststellen met concrete antwoorden?
ik begrijp heel goed dat de onzekerheid ongemakkelijk aanvoelt, maar zoals ik het hiervoor heb uitgelegd, is er
geen mogelijkheid om 1 00 % zekerheid te geven, omdat er stap voor stap over voorstellen van de werkgroepen en
programmahoofden zal beslist worden. Regelmatig zal trouwens informatie gegeven worden, ik denk dat men
vertrouwen moet hebben, wetende dat alles met de grootste zorg wordt behandeld en dat er een permanente zorg
is voor het lot van iedereen.
ik denk niet dat uit een onzekerheidsgevoel een gebrek aan vertrouwen tegenover de hiërarchie mag groeien,
tenslotte bevinden wij ons allen in hetzelfde schuitje.
Wat "loyaliteit" betreft, zij moet een constante zijn in ons werk. Er is geen enkele reden om daarvan af te wijken.
Als wij hieraan niet langer belang hechten onder het voorwendsel dat er verandering in de lucht hangt, dan zit het
er dik in dat niemand nog gemotiveerd zal zijn en bestaat zelfs het risico dat we de persoonlijke voldoening van
een goed uitgevoerde taak zullen verliezen. Dit zou dramatisch zijn.

Wij hebben in september 2000 het 50-jarig bestaan gevierd van De Schakel. Jarenlang hebben we
het voortouw genomen, maar sinds kort worden we vergezeld door enkele bladen zoals D.A-Info,
Fininfo en Fedra. Vindt u dat er nog steeds een speciale taak voor De Schakel is weggelegd in onze
huidige Administratie?
Ik ben helemaal overtuigd van de belangrijke rol die De Schakel kan spelen. Het betreft een tijdschrift eigen aan
de douane, geïllustreerd met foto's, aangenaam om lezen door zijn inhoud en presentatie.
Het heeft me in elk geval toegelaten, dankzij jullie, om enkele ideeën te uiten, waarvoor ik jullie bedank.
ik wens "De Schakel" en al zijn lezers veel geluk.
Mevrouw, graag willen wij u danken voor het beantwoorden van onze vragen.
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