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De International Polar Foundation reageert op de valse 
beschuldigingen: “Stop met die lasterlijke uitspraken!”

De laatste dagen heeft de Belgische pers op basis van een slecht ingelicht Belga-bericht, 
enkele informaties overgenomen omtrent het zogenaamde belangenconflict lees « fraude met 
overheidsgeld ». De International Polar Foundation verzet zich tegen deze aantijgingen. De 
bedragen die in de pers (La Libre, Le Soir, Sudpresse, RTL Info, RTBF Info, Het Nieuwsblad, 
Het Laatste Nieuws) werden gepubliceerd, vertegenwoordigen geenszins de subsidies: zij zijn 
de lonen voor de reële prestaties gelinkt aan de Antarctische campagnes tijdens de laatste vier 
jaar, goedgekeurd door de verschillende administratieve instanties (Strategische raad van het 
Poolsecretariaat, Inspectie van Financiën) en sociale instanties (IPF) op basis van specifieke 
overeenkomsten tussen de Foundation en de Belgische Staat en een goedkeuringsproces 
van het budget en een controle van de facturaties. Bewijs hiervan zijn de talrijke audits van de 
jaarrekeningen gerealiseerd sinds 2010 op initiatief van de overheid.

Het delegeren van de activiteiten door de Staat aan de International Polar Foundation maakt 
integraal deel uit van de bepalingen in het K.B. van 20 mei 2009 en de eigendomsoverdracht 
van de basis naar de Belgische staat op 30 maart 2010. Het houdt de concretisering in van 
een duidelijke wens van de Belgische Staat om met het IPF een partnerschap aan te gaan, in 
de hoedanigheid van een « geprivilegieerd partner », in het nemen van beslissingen inzake de 
Poolbasis. Het juridisch regime van het Poolsecretariaat is toegewijd de identiteit van haar 
belangen te beschermen, en dit gekend, gestimuleerd en gewenst door de Belgische Staat.

Daarenboven moet men opmerken dat alle operaties die aan het IPF gedelegeerd werden, namelijk 
het onderhoud en de instandhouding van de basis, alsmede de ontvangst van zowel Belgische als 
internationale wetenschappers, zich in economische omstandigheden voltrekken ver beneden de 
marktomstandigheden en de omstandigheden in andere gelijkwaardige Poolstations. Dit blijkt uit 
de audit van Ernst & Young van 11 februari 2013, in opdracht van de overheid. Dit bewijst dat er 
geen sprake is van « belangenvermenging ».

De operationele structuur origineel opgezet door de Foundation in het licht van de publiek-
private samenwerking, heeft zijn vruchten afgeworpen gedurende de voorbije vier succesvolle 
campagnes. Deze operationele structuur laat toe om Belgisch en internationaal wetenschappelijk 
werk uit te voeren in alle veiligheid. Er zijn heel wat verschillende partners en leveranciers, zowel 
Belgische als internationale. Deze worden o.a. ingeschakeld voor de technische specificaties 
van het station (“zero emission”), voor de noodzakelijke onderhoudsdiensten en voor de operaties 
op het terrein. Enkel en alleen dankzij de knowhow en het onbegrensde engagement van de 
ondersteunde partners en leveranciers van de Foundation kon een dergelijk succes bereikt 
worden binnen het vooropgestelde budget van de Staat.



De voorzitter van het directiecomité van BELSPO, Philippe Mettens, betwist reeds sinds het begin 
de samenstelling van het Poolsecretariaat en het delegeren van de operatie aan de het IPF (K.B. van 
20 mei 2009). Hij betwist ook het publiek-private partnerschap die de overdrachtsvoorwaarden 
vastlegt van het station aan de Belgische Staat. Deze betwisting uit zich door het weigeren 
te betalen van bepaalde sommen die nochtans door hem werden goedgekeurd. Het uitstel van 
de betalingen zorgt ervoor dat de Foundation in financiële moeilijkheden is gekomen en dat er 
moet worden vastgesteld dat aan bepaalde voorwaarden van de conventie niet meer kan worden 
voldaan.

Een nieuwe overeenkomst tussen de regering en de Foundation, goedgekeurd door de Ministerraad 
van 12 juli 2013, werd getekend op 18 juli. Volgens de woorden van Staatssecretaris Philippe 
Courard, met zowel BELSPO als het Poolsecretariaat onder zijn bevoegdheden, wordt deze 
overeenkomst als « evenwichtig » beoordeeld.

Deze overeenkomst verbindt de Staat tot het uitvoeren van achterstallige betalingen, teruggaand 
tot 2010. Het belast de Foundation met de realisatie van de volgende campagne 2013-2014, 
volgens het budget dat op 21 juli door het Poolsecretariaat werd gestemd, met het opvolgings- en 
controleproces dat werd vastgelegd in de beheersstructuur van het Poolsecretariaat, waaronder 
de naleving van de openbare aanbestedingen voor investeringen namens de laatstgenoemde. De 
overeenkomst legt ook het kader vast voor het overleg tussen de Staat en de Foundation om de 
nieuwe beheersstructuur van de poolbasis te bepalen, in samenwerking met de internationale 
partners. 

Philippe Mettens blijft echter via de pers de verschillende overeenkomsten met de overheid 
betwisten. Hiermee miskent hij de geheimhoudingsplicht die met zijn verantwoordelijkheden als 
hoger ambtenaar gepaard gaat. 

De Internationale Polar Foundation, een stichting van openbaar nut, behoudt zich dus het 
recht om alle rechtsmiddelen te gebruiken om deze lasterlijke uitspraken te doen stoppen 
en om herstel te vragen voor de onmiskenbare schade aan haar reputatie en die van haar 
medewerkers en partners. 
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