
Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën

Vlaamse Gemeenschap
Koolstraat 35 - 5de en 6de verdieping

1000    Brussel

Bevoegdheden Secretariaat

De Witte Christian

het beleidsveld woonbeleid; het 
beleidsveld sociale economie; de 
coördinatie van het armoedebeleid, 
overheidsbrede analyses; specifieke 
analyses m.b.t. financieringswijzen; 
het beleidsveld milieu en natuur: 
OVAM, VMM (Aquafin) en VLM

02/553.26.65 chris.dewitte@vlaanderen.be Van Wynendaele Martien 02/553.75.77 martienaa.vanwynendaele@mow.vlaanderen.be

Dejaegher Lieven

het beleidsdomein mobiliteit en 
openbare werken, met uitzondering 
van partim wegen; het beleidsveld 
dierenwelzijn; het beleidsveld 
toerisme, back up audit Europese 
structuurfondsen

02/553.26.68 lieven.dejaegher@vlaanderen.be De Keulenaer Tonia 02/553.75.73 toniam.dekeulenaer@mow.vlaanderen.be

De Roover Geert

Coördinator; Het beleidsdomein 
Kanselarij en Bestuur;  
overheidsbrede analyses; het 
uitwerken van indicatoren en 
streefwaarden voor de 
prestatiegerichte begroting 

02/553.26.64 geert.deroover@vlaanderen.be De Moor Micheline 02/553.26.71 micheline.demoor@vlaanderen.be

Ghesquiere Stefaan

het beleidsveld leefmilieu en natuur, 
met inbegrip van de natuurlijke 
rijkdommen en het plattelandsbeleid; 
het beleidsveld ruimtelijke ordening 
(tijdens afwezigheid van Stefaan 
worden deze beleidsvelden verdeeld 
tussen Kris De Witte en Paul Van 
Sprundel)

02/553.26.70 stefaan.ghesquiere@vlaanderen.be Brees Nathalie 02/553.75.78 nathalie.brees@vlaanderen.be

Ketels Daniel

het beleidsdomein internationaal 
Vlaanderen met uitzondering 
beleidsveld toerisme; het 
beleidsdomein economie, 
wetenschap en innovatie; het 
beleidsveld sport, het beleidsdomein 
werk en sociale economie m.u.v. het 
beleidsveld sociale economie, 
transversale bevoegdheid van 
toezicht bij de rechtspersonen, 
overheidsbrede analyse, specifieke 
analyses m.b.t. financieringswijzen, 
het uitwerken van indicatoren en 
streefwaarden voor de 
prestatiegerichte begroting

02/553.26.61 daniel.ketels@vlaanderen.be De Bruyn Annie 02/553.26.63 annie.debruyn@vlaanderen.be 

Mortier Tony
het beleidsdomein openbare 
werken, partim wegen; audit 
Europese Fondsen

02/553.75.79 tony.mortier@vlaanderen.be De Keulenaer Tonia 02/553.75.73 toniam.dekeulenaer@mow.vlaanderen.be

Van Peteghem Ann 02/553.26.62 ann.vanpeteghem@vlaanderen.be

Schuermans Lieve
het beleidsdomein onderwijs en 
vorming; back up Audit Europese 
Structuurfondsen 

02/553.26.54 lieve.schuermans@vlaanderen.be Brees Nathalie 02/553.75.78 nathalie.brees@vlaanderen.be

Van Sprundel Paul

het beleidsveld milieu en natuur, met 
inbegrip van de natuurlijke 
rijkdommen en het plattelandsbeleid 
m.u.v. OVAM,VMM (Aquafin) en 
VLM; het beleidsveld ruimtelijke 
ordening.  het beleidsveld onroerend 
erfgoed; het beleidsdomein 
landbouw en visserij; Transversale 
bevoegdheid van toezicht bij de 
rechtspersonen; overheidsbrede 
analyses; het uitwerken van 
indicatoren en streefwaarden voor 
de prestatiegerichte begroting; 
specifieke analyses m.b.t. 
financieringswijzen. 

02/553.26.60 paul.vansprundel@vlaanderen.be 

De Bruyn

Van Peteghem

Annie

Ann

02/553.26.63

02/553.26.62

annie.debruyn@vlaanderen.be

ann.vanpeteghem@vlaanderen.be

Vermander Jan het beleidsdomein welzijn, 
volksgezondheid en gezin

02/553.26.75 jan.vermander@vlaanderen.be Van Peteghem Ann 02/553.26.62 ann.vanpeteghem@vlaanderen.be

Verelst Marc

het beleidsdomein financiën en 
begroting; het beleidsveld energie; 
het beleidsdomein cultuur, jeugd en 
media; 

02/553.26.51 marc.verelst@vlaanderen.be Michiels Karina 02/553.26.53 karina.michiels@fb.vlaanderen.be


