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1  Inleiding  

 

De heer Karl Hendrickx, Rekenhof 

 

Het is een basisprincipe van onze democratische rechtsstaat dat de regering 

geen uitgaven mag doen zonder de toestemming van het parlement. Het lijkt 

dan ook de logica zelf dat het parlement weet, of ten minste kan nagaan of 

dat geld goed uitgegeven wordt. Toch is het nog maar twintig jaar, sinds 1998, 

dat het Rekenhof, budgettaire raadgever van het parlement, ook de wettelij-

ke bevoegdheid kreeg om te onderzoeken of de uitgaven die de overheid 

doet niet alleen juridisch en boekhoudkundig in orde zijn, maar ook efficiënt 

gebeuren. Die verjaardag kon niet onopgemerkt voorbijgaan. De studiedag in 

het Vlaams Parlement kijkt terug op twintig jaar performantie-audits, maar kijkt 

vooral ook vooruit: hoe kan het Rekenhof nog meer bijdragen tot de goede 

werking van de overheid?  
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2  Welkomstwoord  

 

De heer Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement  

 

De voorzitter herinnert eraan dat het Vlaams Parlement vorig jaar afscheid 

heeft genomen van Ignace Desomer als voorzitter van het Rekenhof. Toen 

werd geopperd een studiedag op te zetten om de twintigste verjaardag van 

de wet-Duquesne uit 1998 te vieren. Die wet staat het Rekenhof toe zuinig-

heid, doelmatigheid en doeltreffendheid te onderzoeken, met andere woor-

den doelmatigheidsonderzoeken op te zetten en daar capaciteit voor te ont-

wikkelen. Het Vlaams Parlement accentueert met de organisatie van de stu-

diedag en de ceremoniële overhandiging van het activiteitenverslag 2017 

van het Rekenhof de goede relatie die de laatste decennia is opgebouwd. 

Tien jaar geleden vond een gelijkaardige studiedag plaats, mee georgani-

seerd door het Instituut voor de Overheid van de KU Leuven, na tien jaar per-

formantie-audits. De bevindingen van die studiedag zijn na te lezen in het 

tweede nummer van 2009 van het Vlaamse Tijdschrift voor Overheidsmanage-

ment. Daaruit citeerde de parlementsvoorzitter: Hoewel externe audits van 

prestaties bij de Vlaamse overheid al ruim 10 jaar een wettelijke basis hebben 

en een nuttige rol kunnen vervullen, heeft het Vlaams Parlement zelf hiervan 

nog maar enkele malen gebruik gemaakt.  

Er bleken in die periode amper performantie-audits te zijn uitgevoerd. Sinds-

dien kan een interessante evolutie worden opgetekend. Beheerscontroles op 

het werk van de regering zijn beter bekend bij het Vlaams Parlement en ook 

veel talrijker. Het Rekenhof werd zelf ook meer bedreven in het selecteren van 

de thema’s. De recente onderwerpen staan allemaal in de actualiteit, vor-

men het onderwerp van debat in het Vlaams Parlement en hebben een di-

recte impact op het leven van de Vlaamse burger. Uit de actualiteitswaarde 

blijkt dat het Rekenhof steeds beter aanvoelt in welke dossiers het nuttige in-

formatie kan verstrekken aan de parlementsleden, zodat de performantie-

audit een paar extra dimensies toevoegt aan de kwantificeerbare resultaten 

van de oorspronkelijk zuiver financiële audits. Het Rekenhof zet dus duidelijk in 

op zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid, net dat wat ook de wet-

Duquesne beoogt. 

 



 

 

Precies met het oog op de grote kruisbestuiving tussen de Vlaamse volksverte-

genwoordigers en het Rekenhof, werd in 2012 een samenwerkingsakkoord ge-

sloten, dat nog werd bijgeschaafd in het protocol van 7 maart 2017. De arti-

kels 27 en 28 spelen een cruciale rol bij de selectie van de performantie-

audits. Artikel 27 luidt als volgt: Het Rekenhof selecteert zelf zijn onderzoeksthe-

ma’s, het hanteert eigen risicoanalysemodellen, het soort product, themati-

sche audits, rekeningencontroles, ontvangsten en uitgaven. Artikel 28 stelt: 

Daarnaast kan het Vlaams Parlement het Rekenhof opdracht geven specifie-

ke onderzoeken uit te voeren. De procedures worden geregeld in artikel 96 

van het reglement van het Vlaams Parlement: voor dergelijke onderzoeken 

pleegt het Vlaams Parlement, hetzij de bevoegde commissie of het Uitgebreid 

Bureau, overleg met het Rekenhof over de vereiste rapportering om duidelijk 

de reikwijdte en tijd af te bakenen. Vooral uit artikel 27 blijkt het vertrouwen 

dat het Vlaams Parlement aan het Rekenhof schenkt, wat een belangrijk pre-

rogatief is voor een goed functioneren van het Rekenhof.  

De auditrapporten mogen niet worden beschouwd als een instrument dat lou-

ter negatieve kritiek spuit. Een kritisch onderzoek wijst weliswaar pijnpunten 

aan, maar precies daardoor stimuleert het parlementsleden, of ze nu tot de 

meerderheid of de oppositie behoren, om constructief naar correcties en op-

lossingen te zoeken. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de auditrapporten 

van het Rekenhof waren de twee maatstaven waarover voormalig commis-

sievoorzitter Luc Martens zich tien jaar geleden boog in zijn bijdrage in het the-

manummer. Zijn analyse was nogal scherp in dat opzicht dat het Rekenhof en 

het parlement elkaar te weinig kenden en vonden. Het Rekenhof leverde wel-

iswaar zeer kwaliteitsvol werk af, maar het werd onvoldoende opgepikt door 

het parlement. Die stelling is ondertussen achterhaald. De parlementsvoorzit-

ter wijst erop dat hij er steeds sterk op heeft gehamerd dat het Rekenhof de 

bevoorrechte partner is en moet zijn van het parlement. Daarmee wilde hij 

inspelen op de terechte kritiek dat er te weinig overleg bestond tussen het Re-

kenhof en het parlement. Hij pleitte toen voor een gestructureerd overleg en 

een beter samenspel tussen beiden. Dat het Rekenhof en het Vlaams Parle-

ment elkaar gevonden hebben, heeft ook veel te maken met de uitstekende 

relatie van de parlementsvoorzitter met de vorige Rekenhofvoorzitter, Ignace 
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Desomer. Bovendien heeft de parlementsvoorzitter jarenlang de commissie-

voorzitters van de beleidscommissies aangespoord het Rekenhof systematisch 

uit te nodigen voortgangsrapporten en verslagen van eerdere audits op te 

stellen. Dat heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen, maar het werk is niet 

af. Ik hoop samen met Hilde François, de nieuwe voorzitter van het Rekenhof, 

deze ingeslagen weg verder te bewandelen; deze studiedag is al het eerste 

bewijs daarvan, zo stelde de parlementsvoorzitter.  

Met deze studiedag tracht het Rekenhof zijn eigen performantie bij te schroe-

ven onder het motto alles kan beter, want net zoals de performantie-audits 

inhoudelijke verschuivingen hebben ondergaan in de voorbije tien jaar, zo zul-

len ze dat in de toekomst blijven doen. Gezien de snelle evolutie van de 

maatschappelijke ontwikkelingen, oppert de parlementsvoorzitter dat het mis-

schien zelfs een goed idee is om de volgende werkingscyclus geen tien jaar 

laten te duren, maar slechts vijf jaar. Dan bestaan de performantie-audits pre-

cies een kwarteeuw en de periode van vijfentwintig jaar is traditioneel een 

moment voor een feestje en tegelijkertijd voor bezinning.  
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3 Een terugblik op twintig jaar performan-

tie-audits 
 

De heer Adri De Brabandere, eerste-auditeur-directeur bij de 10e directie van 

het Rekenhof (performantie-audits voor de Vlaamse overheid) 

 

Artikel 5 van de wet op het Rekenhof, zoals in 1998 gewijzigd door de wet-

Duquesne, geeft een definitie van wat we vandaag performantie-audit noe-

men: onderzoek naar de zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid. Het is 

niet altijd gemakkelijk om de performantie-audits af te bakenen van de ande-

re vormen van audit. Meestal gaat het om gemengde audits, die zowel recht-

matigheids-, beheers- als doelmatigheidsaspecten behandelen, in verschillen-

de verhoudingen. Bovendien kennen performantie-audits een interne ontwik-

keling, die niet lineair verloopt. Vandaag is de opvatting over de mogelijkhe-

den van performantie-audits niet helemaal dezelfde als twintig jaar geleden. 

Audits gaan niet alleen meer over het beheer, maar ook over het beleid en 

zijn resultaten (zie nota en overzichtslijst in de bijlagen). 

Situering 

De ontwikkeling die performantie-audits kennen, is niet vreemd aan de institu-

tionele plaats van het Rekenhof, dat in 1830 werd opgericht. Rekenhoven wa-

ren toen niet nieuw, maar het was een revolutionair idee om het Rekenhof niet 

ten dienste van de Koning of de uitvoerende macht te stellen – als een soort 

interne audit – maar ten dienste van het parlement. Dat idee werd in 2004 ook 

opgenomen in de missie-omschrijving van het Rekenhof: Het Rekenhof staat 

de parlementen bij in hun toezicht op de uitvoerende macht. Voor een demo-

cratie is het cruciaal dat de regering verantwoording aflegt over het beleid  



 

 

dat zij kon voeren dankzij de budgetten en het vertrouwen dat zij van de wet-

gevende macht of het parlement kreeg. In die verantwoordingsverhouding tus-

sen regering en parlement spelen de audits van het Rekenhof een rol. Toch is 

de relatie tussen de interesse van het parlement en de performantie-audits niet 

zo eenduidig. De onafhankelijkheid van het Rekenhof is immers een wezenlijke 

vereiste voor deugdelijke audits. Omgekeerd geven performantie-audits geen 

opportuniteitsoordelen, dat wil zeggen dat zij zich niet uitspreken over de be-

leidsdoelen zelf. Die beschouwt het Rekenhof als gegeven en als politiek.  

Dat het Rekenhof in 1998 de bevoegdheid kreeg om aan performantie-audit te 

doen, staat niet los van een aantal ontwikkelingen die zich in de laatste decen-

nia van vorige eeuw voltrokken. Die ontwikkelingen hebben nog altijd een in-

vloed en tonen nog steeds het belang van performantie-audits aan. 

Sinds de jaren tachtig maakte New Public Management opgang. Die strekking 

wilde administraties sturen aan de hand van doelstellingen en indicatoren, aan 

de hand van prestaties, in plaats van op input en processen. Dat vergrootte de 

behoefte aan toezicht op het doelstellingenbereik. In Vlaanderen werd New 

Public Management vooral zichtbaar in het project beter bestuurlijk beleid en 

het daaraan gekoppelde decreet van 2003. De administratie kreeg een grotere 

operationele autonomie, terwijl het primaat van de politiek versterkt werd. Pres-

tatiebegrotingen kunnen dat proces in de toekomst nog vooruithelpen. In de 

nieuwe logica werd vertrouwen een sleutelbegrip, zowel voor de aansturing 

van de administraties, als algemeen voor de beleidsvoering. Vertrouwen werd 

ook een belangrijk begrip in het toezicht. In het algemeen vielen volledige con-

troles in diskrediet ‑ zoals de dossiercontroles bij het voorafgaand visum ‑ en 

werd overgestapt naar controles op basis van risicoanalyse.  

Een andere ontwikkeling van de laatste decennia vormen de digitalisering en 

de productie van grote hoeveelheden data. Ook die ontwikkeling, die steunt 

op nieuwe technologieën, stimuleerde de nieuwe vormen van aansturing, be-

leidsvoering én toezicht, of maakte die mogelijk. Het is te verwachten dat de 

evoluties inzake open data en big data de performantie-audits nog verder zul-

len beïnvloeden. 

In het algemeen zijn de verwachtingen van de samenleving geëvolueerd. Bur-

gers zijn mondiger geworden, zij eisen een effectief klimaatbeleid, eisen veilige 

fietspaden, kwaliteitsvol onderwijs, enz. Tegelijk staat de overheid meer open 

voor burgerinitiatieven. Er wordt geëxperimenteerd met rechtstreekse burgerin-

spraak. In elk geval neemt de druk vanuit de maatschappij toe om het beleid 

op zijn resultaten te beoordelen.  

 



 

 

20 jaar performantie-audits door het Rekenhof in Vlaanderen / 24 mei 2018—p. 13  

Uiteraard spelen al die ontwikkelingen zich niet alleen af in Vlaanderen, 

maar wereldwijd. INTOSAI, de internationale organisatie van rekenkamers, 

stelde dan ook standaarden op voor performantie-audits, waaraan het 

Belgische Rekenhof zich houdt. 

Het Rekenhof heeft zich organisatorisch aangepast aan de nieuwe bevoegd-

heid. De operationele diensten werden opgedeeld in twee pijlers: een financi-

ële en een thematische. Het Rekenhof had nieuwe profielen nodig, werkte 

een methodologie uit en ook kwaliteitsbewaking. De methodologische zoek-

tocht gaat nog altijd verder, want performantie-audits kunnen niet worden ge-

standaardiseerd. Al die veranderingen stuurt het Rekenhof met vijfjaarlijkse 

strategische plannen. Het huidige strategisch plan wil uitdrukkelijk audits stimu-

leren die de beleidsresultaten van maatschappelijk relevante thema’s beoor-

delen. 

 

Auditproces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selectie van auditthema’s 

 

De relevantie van een audit hangt in belangrijke mate af van de keuze van 

het thema. Het parlement kan audits vragen, maar het Rekenhof kiest groten-

deels zijn auditthema’s zelf, wat zijn onafhankelijkheid onderstreept. Uiteraard 

houdt het rekening met wat het parlement zou kunnen interesseren. Uit een 

enquête bij de parlementsleden blijkt dat die interesse vooral gaat naar audits 

over beleidsresultaten. Om de auditthema’s in die richting te sturen, heeft het 

Rekenhof in 2015 zijn selectiemethode van auditthema’s aangepast. Per be-

leidsdomein heeft het de grote maatschappelijke uitdagingen opgelijst, op 

basis van beleidsteksten en memoranda. Voor mobiliteit en openbare werken 

gaat het onder meer om de fileproblematiek, verkeersveiligheid en duurzame 

mobiliteit; voor welzijn, volksgezondheid en gezin gaat het bijvoorbeeld om de 

Vlaamse sociale bescherming, kinderopvang of armoedebestrijding; voor om-

geving gaat het om klimaatverandering, duurzame energie of de waterpro-

blematiek. Binnen die uitdagingen definieert het Rekenhof jaarlijks auditthe-

ma’s, die het vervolgens prioriteert aan de hand van drie criteria:  



 

 

1. De resultaten van een zelf uitgevoerde risicoanalyse: een risico is een ge-

beurtenis of omstandigheid die de realisatie van beleidsdoelstellingen 

bemoeilijkt. Risico’s worden als laag, middelmatig of hoog beoordeeld. 

Die risicobeoordeling weegt voor de helft door in de prioritering. 

2. Het maatschappelijk belang: het Rekenhof bepaalt of een auditthema 

te maken heeft met het algemeen welzijn, met het algemene welvaarts-

peil, met grondrechten, met sociale cohesie, enz. INTOSAI stelt voorop 

dat audits een verschil in het leven van burgers moeten maken. Het Re-

kenhof kijkt ook expliciet naar de publieke belangstelling voor het thema 

én de interesse van het parlement. Het raadpleegt ook middenveldor-

ganisaties. Het maatschappelijk belang weegt voor een derde mee. 

3. Het budgettair belang, dat nog het gemakkelijkste te kwantificeren is, 

weegt voor een zesde mee in de prioritering.  

 

Voor de audits die het Rekenhof uitvoert op verzoek van het parlement, wordt 

de selectieprocedure uiteraard niet doorlopen. Hun aantal is echter beperkt: 

minder dan 10% van het totaal. 

Rapportering 

 

Het Rekenhof schrijft zijn conclusies neer, als het kan ook kwantitatief onder-

bouwd, maar het geeft geen abstracte eindscore. Het streeft ernaar in een 

heldere taal te schrijven, met de juiste toon, die de nuanceringen van de be-

vindingen correct weergeeft. Verder wil het zijn rapporten ook visueel aantrek-

kelijk maken. De bruikbaarheid van een rapport is immers afhankelijk van de 

leesbaarheid.  

Het ontwerprapport bezorgt het Rekenhof aan de administratie en de minister 

opdat zij de feitelijke juistheid kunnen nagaan en kunnen reageren op de 

conclusies en aanbevelingen. Die tegensprekelijkheid is cruciaal. Een consen-

sus is niet vereist, maar bezwaren en tegenargumenten moeten duidelijk zijn. 

Het antwoord van de minister maakt integraal deel uit van elk rapport.  

De rapporten van het Rekenhof zijn openbaar, als document van het Vlaams 

Parlement. Ze worden op de website van zowel het Vlaams Parlement als die 

van het Rekenhof geplaatst. Het Rekenhof bepaalt zelf zijn publicatie-

agenda. Over elke publicatie verstuurt het een persbericht, zodat de media 

erover kunnen berichten.  
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Nazorg 

 

Zo goed als alle Rekenhofrapporten komen aan bod in de bevoegde parle-

mentaire commissies. De minister rapporteert hierbij meestal over de wijze 

waarop de aanbevelingen zullen worden uitgevoerd. Dat doet hij ook in de 

jaarlijkse beleidsbrief. Op die manier spelen de Rekenhofrapporten ten volle 

hun rol als element in de verantwoordingsrelatie tussen regering en parlement.  

Het Rekenhof volgt de impact van de audits ook intern op, met impactnota’s. 

Op basis daarvan kan het een opvolgingsaudit plannen, of aan het parle-

ment een opvolgingsbespreking voorstellen. Er zijn echter maar weinig com-

missies die een opvolgingsbespreking vragen. 

Naast het parlementair debat is het maatschappelijk debat belangrijk. Daar-

om gaat het Rekenhof ook in op uitnodigingen om een rapport te presente-

ren, voor overheidsadministraties, maar ook voor strategische adviesraden, 

koepels of belangenorganisatie. Het gaat vaak om audits waarin zij gehoord 

zijn geweest.  

 

Evoluties 

De volgende grafiek toont de spreiding van de audits over de beleidsdomei-

nen. De spreiding weerspiegelt niet helemaal de budgettaire omvang van de 

beleidsdomeinen. Het aantal horizontale audits (het groene vak) bedraagt 8% 

van het totaal. 



 

 

Grafiek 1: Spreiding van de audits over de beleidsdomeinen  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de volgende grafiek blijkt dat 62% van de audits over subsidies gaat, 24% 

over overheidsopdrachten en 21% over andere financiële uitgaven zoals per-

soneelskosten of dotaties. Niet in al deze audits wordt het financieel mechanis-

me uitdrukkelijk besproken: dat is maar in ongeveer 80% van de audits. In een 

aantal audits komen zowel subsidies als overheidsopdrachten aan bod.  

Grafiek 2: Behandelde financiële uitgaven  
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De aspecten die de audits onderzoeken, zijn in de loop der jaren geëvolueerd. 

Dat blijkt uit de volgende grafiek. De meeste audits onderzoeken verschillende 

aspecten. 

Grafiek 3: Onderzochte aspecten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De blauwe curve geeft het percentage audits weer dat rechtmatigheidsas-

pecten onderzoekt. Dat is gedaald tot beneden de 50%. Het percentage au-

dits dat beheersaspecten behandelt (roze curve), blijft hoog en schommelt 

rond de 80%. Het gaat daarbij om onderzoek van de interne controle of inter-

ne beheersing (bij subsidies bijvoorbeeld het subsidieproces). Het percentage 

audits dat het beleidskader onderzoekt, weergegeven in het groen, is geste-

gen van minder dan 40% tot bijna 90% (bij subsidies bijvoorbeeld de vraag of 

de subsidievoorwaarden zijn afgestemd op de beleidsdoelstellingen). Het per-

centage audits dat de beleidsresultaten beoordeelt, de gele curve, is geste-

gen van iets meer dan 10% tot bijna 50%.  

 

Ook andere instanties evalueren uiteraard het beleid. De laatste jaren neemt 

het Rekenhof meer en meer contact op met andere onderzoekinstituten, aca-

demici, en steunpunten voor het beleid: om onderzoeksvragen af te stemmen 

of louter om informatie over onderzoeken uit te wisselen. Het huidige strate-

gisch plan van het Rekenhof wil uitdrukkelijk kennisdeling stimuleren met uni-

versiteiten, kenniscentra en adviesinstanties. Dat gebeurt nog te weinig, maar 

die openheid en eventuele samenwerking is een belangrijk gegeven.  



 

 

Het Rekenhof neemt deel aan conferenties en studiedagen, en bezorgt zijn 

onderzoeksdata aan andere onderzoekinstanties, opdat zij ermee aan de 

slag kunnen. Er is ook uitwisseling met andere controle-instanties, zoals met 

Audit Vlaanderen, volgens het idee van single audit.  

Bovendien verzamelt het Rekenhof meer en meer zelf data, door bevragin-

gen bij de gesubsidieerden, zoals scholen en bedrijven. Die bevraging kan 

elektronisch plaatsvinden of ter plaatse, via focusgesprekken of via koepel- of 

belangenorganisaties. Informatie halen buiten de overheidsorganisaties is 

maar op gang gekomen rond 2008-2010. Die werkwijze heeft de aanpak van 

de audits veranderd. De vraag rijst immers of het voldoende is het beleid te 

beoordelen aan de hand van statistieken en interviews met ambtenaren, of 

dat ook de stem van de directe betrokkenen aan bod moet komen.  

Is het beleid na twintig jaar performantie-audits effectiever en efficiënter ge-

worden? Die vraag is om verschillende redenen niet te beantwoorden aan 

de hand van de performantie-audits. De belangrijkste reden is dat de audit-

thema’s gekozen worden op basis van een risicoanalyse. De audits zijn bijge-

volg niet representatief voor de volledige werking van de overheid. Er kunnen 

wel enkele vaak terugkerende bevindingen worden opgesomd, zoals blijkt uit 

de volgende grafiek.  

Grafiek 4: Vaak voorkomende opmerkingen 
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 In ruim 30% van de audits is vastgesteld dat beleidsdoelstellingen niet al-

tijd voldoende nauwkeurig zijn geformuleerd. Een rationele beleidsvoe-

ring is misschien niet altijd mogelijk en het is niet uitgesloten dat werken 

met open doelstellingen in welbepaalde gevallen effectief kan zijn, 

maar in het algemeen is het moeilijk om adequate beleidsinstrumenten 

te ontwikkelen en om het beleid te evalueren als de beleidsdoelstellin-

gen niet voldoende precies zijn. De overheid heeft de verantwoordelijk-

heid het beleid auditeerbaar te maken.  

 In 16% van de audits merkt het Rekenhof op dat er een gebrek is aan in-

dicatoren om de beleidsdoelstellingen op te volgen. 

 10% van de audits bevatten opmerkingen over de beleidsvoorbereiding 

of de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid. 

 Uit 40% van de audits blijkt een gebrek aan evaluatie en monitoring, eva-

luaties die uiteraard dienstig kunnen zijn voor de onderbouwing van het 

beleid. 

 Evaluaties worden ook bemoeilijkt door een gebrek aan data, dat in 18% 

van de audits opduikt. De productie van data kent een sterke groei, 

maar toch ontbreken vaak precieze data over de beleidsresultaten. De 

Vlaamse overheid spant zich op dat vlak wel meer en meer in.  

 In bijna 25% van de audits doen zich ‑ weliswaar niet allemaal even 

zwaarwegende ‑ gebreken voor in de verantwoording van het beleid, in 

het bijzonder in de verantwoording tegenover het parlement.  

Audit en politiek 

Beleid moet wetenschappelijk onderbouwd zijn, evidence based. Het Reken-

hof draagt in zekere zin bij aan de wetenschappelijke onderbouwing: door zijn 

aanbevelingen daartoe en door zijn eigen analyses. Wetenschappelijke on-

derbouwing houdt niet in dat de wetenschap het beleid voorschrijft. Sommi-

gen spreken daarom liever van evidence informed. Toch zal niemand betwis-

ten dat er een spanning kan zijn tussen politiek en wetenschap.  

Een gelijkaardige spanning kan zich ook voordoen tussen politiek en audit. Re-

kenhofaudits zijn niet-politiek, maar worden wel politiek gebruikt. Negatief be-

keken worden auditconclusies uitvergroot, verengd, geselecteerd of gene-

geerd, zowel door de meerderheid als de oppositie, en ook in de media. Hoe 

kan politiek gebruik van audits adequaat worden begrepen? Audit volgt een 

doorgedreven rationele logica, bevindt zich in een paradigma van realisme 



 

 

en rationalisme en heeft daardoor een fundamenteel vertrouwen in de moge-

lijkheid van overtuigen en consensus. Bevindt politiek zich in ditzelfde paradig-

ma? Sommigen stellen dat politiek aan dezelfde rationaliteitseisen zou moeten 

voldoen. Anderen vinden van niet, omdat het in politiek om keuzes gaat, die 

onmogelijk beslecht kunnen worden met alleen maar rationele overwegin-

gen. Sommige beweren zelfs dat als het rationele model te dominant is in de 

politiek, dat schadelijk is voor het politieke debat en de democratie, doordat 

bepaalde beleidskeuzes dan vooraf al uit het debat worden geweerd. Mis-

schien spelen in realiteit verschillende logica’s door elkaar: de rationele con-

sensuslogica enerzijds en de meer op politieke tegenstellingen gerichte logica 

anderzijds. Dat merken we vaak ook in de reacties op onze rapporten. 

Administraties reageren anders op problemen uit het verleden dan ministers, 

die kunnen stellen dat ze er niet verantwoordelijk voor zijn. Administraties staan 

in voor de continuïteit, over de legislaturen heen. Het belang van die conti-

nuïteit en hun rationele benadering mag niet worden onderschat. Er zijn Re-

kenhofaanbevelingen uit 2003 die mede dankzij de administratie begin 2018 

tot een oplossing zijn gekomen. Dat toont ook aan hoe moeilijk het is de im-

pact van de performantie-audits te meten.  

De spanning tussen rationaliteit en politiek is niet nieuw. Plato had zulke hoge 

verwachtingen van een doorgedreven rationele aanpak dat hij voorstander 

werd van een dictatuur, terwijl hij leefde in een samenleving die de bakermat 

was van de democratie en het publieke debat. Die overweging vermindert 

niet het belang van de rigide, rationele aanpak van performantie-audits, 

maar duidt erop dat de auditresultaten voorwerp van een zo ruim mogelijk 

debat moeten zijn. Performantie-audits kunnen dan aan een nood beant-

woorden van zowel het parlement als de samenleving.  

 



 

 

20 jaar performantie-audits door het Rekenhof in Vlaanderen / 24 mei 2018—p. 21  



 

 



 

 

20 jaar performantie-audits door het Rekenhof in Vlaanderen / 24 mei 2018—p. 23  

Panelgesprek  

onder leiding van Guy Tegenbos: 

 

Dragen performantie-audits bij aan het parlementair 

toezicht en een beter overheidsfunctioneren? 

 

 

Deelnemers: 

Marleen Evenepoel, Administrateur-generaal, Agentschap Natuur en Bos 

Björn Rzoska, Fractieleider Groen, Vlaams Parlement 

Jozef Pacolet, Professor bij HIVA, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 

Marianne Coopman, Algemeen secretaris, Christelijk Onderwijzersverbond 

Guy Tegenbos, Moderator, journalist bij De Standaard 

 

Verontschuldigd : 

Peter Casteur, adjunct-kabinetschef Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  

 

 

In een panelgesprek konden de stakeholders van het Rekenhof zich uitspreken 

over hun ervaringen met performantie-audits. Dat gebeurde aan de hand van 

drie thema’s, waarbij telkens een antwoord werd gezocht op twee vragen: 

draagt het Rekenhof bij tot een verbetering van het beleid en draagt het Reken-

hof bij tot het parlementair toezicht op het beleid? Voorafgaand vroeg de mo-

derator de deelnemers naar hun recentste contacten met het Rekenhof. De on-

derstaande paragrafen vatten het panelgesprek samen.  



 

 

Recente contacten van de stakeholders met het Rekenhof  

 

Marleen Evenepoel, Agentschap Natuur en Bos 

Het Agentschap Natuur en Bos heeft jaarlijks contact met het Rekenhof bij de 

rekeningencontrole. Af en toe zijn er contacten naar aanleiding van een per-

formantie-audit, bv. de audit over het bossencompensatiefonds. De audits zijn 

doorgaans een positieve ervaring: Ik vind dat als je als overheid je functione-

ren kan verbeteren, dan moet je dat echt doen, liefst kwaliteitsvol en liefst 

transparant. Het agentschap betreurt echter dat de pers en het Vlaams Parle-

ment vaak alleen de negatieve commentaren oppikken uit een audit.  

 

Marianne Coopman, Christelijk Onderwijzersverbond (COV) 

Het COV gebruikt de rapporten van het Rekenhof voortdurend. Het recentste, 

namelijk Gelijke onderwijskansen (GOK) in het gewoon basisonderwijs, was bij-

zonder interessant voor de standpunten die het COV als vakbond inneemt, 

voor zijn onderhandelingen en uiteraard voor zijn rol in de strategische advies-

raden, zoals bij de VLOR. Het COV neemt de conclusies van het Rekenhof 

mee om te kijken naar het toekomstige beleid. Als we het hebben over 

werkingsbudgetten of moeilijkheden in het basisonderwijs, dan zetten wij dat 

als vakbond op de agenda en gebruiken wij het materiaal dat aangeleverd 

wordt door het Rekenhof. Dus wij zijn als COV absoluut fan. Een ander voor-

beeld is het rapport over de rechtspositie van het onderwijspersoneel. De re-

sultaten van die audit zal het COV meenemen in het debat over de evalua-

tieprocedure. 

 

Jozef Pacolet, HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 

Ook het HIVA is een gebruiker van de Rekenhofrapporten. Ik wil graag toege-

ven dat ik dat pareltjes noem: niet alleen pareltjes van gerapporteerd werk, 

maar ook zeer aantrekkelijke thema’s. Het HIVA ziet het Rekenhof als een con-

cullega, als een lotgenoot in dezelfde zoektocht naar evidentie. De spreker is 

verbaasd dat maar 18% van de Rekenhofonderzoeken gaan over data die er 

niet zouden zijn, want het HIVA vermoedt een nog veel ernstiger gebrek aan 

data. Ik ben gebiologeerd door de behoefte aan statistieken. No statistics, no 

problems, zeg ik voortdurend. Het HIVA staat er eerder sceptisch tegenover 

een gebrek aan data bij de overheid op te vangen met enquêtes om te we-

ten wat er in werkelijkheid gebeurt. 
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Björn Rzoska, parlementslid 

De spreker heeft veelvuldige contacten met het Rekenhof: ik denk dat er zel-

den weken voorbijgaan zonder dat we het Rekenhof zien. Er zijn zeer intense 

periodes, bijvoorbeeld ten tijde van de begrotingscontrole. Recent nog vond 

een opvolging plaats van het rapport over deugdelijk bestuur bij de PMV, 

waar het Rekenhof door een commissie is gevraagd nog eens te reflecteren 

over de aanbevelingen die toen zijn geformuleerd en wat de PMV er onder-

tussen mee heeft gedaan. Ten slotte heeft het parlementslid ook contact met 

het Rekenhof bij de uitoefening van zijn inzagerecht in individuele dossiers. Een 

parlementslid kan immers altijd toegang vragen tot de stukken achter een 

rapport, omdat een rapport altijd een condensatie is. Vorig jaar hebben drie 

of vier parlementsleden daarvan gebruik gemaakt. De spreker heeft o.a. veel 

interesse in de dossiers over PPS en fietspaden. Ik kan u verzekeren - ik probeer 

dat ook zo aan mijn fractieleden te verkopen - ze hebben goeie koffie en je 

wordt daar zeer goed ontvangen. Je komt daar ook altijd wijzer buiten met 

stukken die zeer interessant zijn om parlementair te gebruiken.  



 

 

Thema 1: performantie-audits voeden eerder het wan-

trouwen in overheidsinstellingen dan het vertrouwen  

Presentatie door Bart Put, eerste-auditeur-revisor van het Rekenhof voor de be-

leidsdomeinen Werk, Sociale Economie, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

 

Op basis van de internationale auditnormen die het Rekenhof volgt, wil het een 

correct, genuanceerd beeld geven van het functioneren van overheden en de 

resultaten van het beleid. Zo voerde het in 2014 een audit uit naar investeringen 

in sportinfrastructuur. Daarin formuleerde het de aanbeveling dat er moest wor-

den gestreefd naar een betere taakverdeling tussen het toenmalige BLOSO en 

het toenmalige departement CJSM, waarbij de technische kennis van het BLO-

SO ten volle zou worden benut. De minister nam dit ter harte en antwoordde dat 

een nieuwe administratie voor sport die kennis en expertise zou bundelen. Dat 

leidde in 2016 tot de oprichting van het agentschap Sport Vlaanderen. De pers 

berichtte daarover in termen van transparant, minder administratieve ballast en 

klantgericht. Naar het oordeel van het Rekenhof was zijn missie dus geslaagd: 

het heeft bijgedragen aan verbetering en vertrouwen.  

Maar soms verloopt het ook anders. Zo publiceerde het Rekenhof recent een 

verslag over de ontsluiting van het kunstpatrimonium van de Vlaamse Gemeen-

schap. Daarin wees het er onder meer op dat de kunstcollectie anderhalve 

eeuw niet altijd accuraat is bijgehouden, waardoor de precieze locatie van 

meer dan 2.000 kunstwerken niet bekend is. Het wees daarbij ook nadrukkelijk op 

een gedeelde verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid, de Belgische 

staat en de andere partners die bij dat beheer betrokken zijn. Bovendien heeft 

het onderstreept dat het huidige departement CJSM inmiddels werkt aan een 

visienota en aan een plan van aanpak om een en ander recht te zetten. Ook bij 

de bespreking in de parlementaire commissie werd aangegeven dat er verschil-

lende oorzaken zijn en dat het probleem al tientallen jaren bestaat. Daarnaast 

deed het Rekenhof nog een heel aantal andere aanbevelingen over fysiek en 

digitaal collectiebeheer en dergelijke, en wees het op een aantal positieve evo-

luties. Niettemin werd een groot deel van de commissiebespreking enkel gewijd 

aan het aantal kunstwerken waarvan de vindplaats niet bekend is. Ook de me-

dia, die de rol hebben de zaken op scherp te zetten, vergrootten dat punt sterk 

uit. Zo ontstaat de onterechte indruk dat 2.300 kunstwerken onherroepelijk verlo-

ren zouden zijn gegaan, terwijl het vaak niet gaat om verlies of diefstal en de ad-

ministratie wel degelijk werkt aan het op punt stellen van die vindplaatsen. Dan 

rijst de vraag of het Rekenhof niet eerder het wantrouwen in de overheid en in 

de administraties voedt, dan wel bijdraagt aan vertrouwen.  

Moet het Rekenhof in zijn rapportering rekening houden met de kans dat be-

paalde zaken worden uitvergroot of vertekend, moet het zelf bepaalde vaststel-

lingen scherper naar voren brengen of moet het juist, nog meer dan nu, oog 

hebben voor nuancering? 
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Het ANB gaat volgens Marleen Evenepoel altijd in op de aanbevelingen van 

het Rekenhof. Ik vind dat als zij ons kunnen helpen met het bos door de bo-

men te zien (wat in ons geval wel van belang is…), dat we dat zeker gaan 

doen. Maar de uitvergroting door pers en parlement is lastig, doordat zo een 

beeld wordt geschetst van een overheid die niks kent, die lui, onbekwaam en 

niet efficiënt is. In tijden, zoals vandaag, waarin men de overheid nogal basht, 

is dat jammer. De spreker vindt dat het Rekenhof in zijn conclusies beter meer 

rekening zou houden met de positieve punten van de werking van de over-

heid of met de nuances. Een rapport bevat behalve fundamentele tekortko-

mingen ook kleine verbeterpuntjes, die dan heel erg uitvergroot worden. 

Mocht dat evenwichtiger zijn, dan zou dat het vertrouwen vergroten. Het is 

eigen aan auditors dat ze gefocust zijn op het negatieve, want dan lijkt het 

alsof ze goed geauditeerd hebben. Maar de nuance zou er meer in kunnen 

komen. Anderzijds is het fundamenteel dat een overheid haar werking laat 

toetsen door het Rekenhof; dat kan alleen het vertrouwen vergroten.  

Marianne Coopman (COV) is van mening dat in de Rekenhofrapporten veel 

zorg en nuance zit. De gebruiker heeft echter tijd nodig om die door te ne-

men. Als het rapport bij de pers belandt, treden allerlei mechanieken in wer-

king, die het rapport geen goed doen. Men gaat bepaalde aspecten uitver-

groten. Bijvoorbeeld als een genuanceerde vraag wordt gesteld over welk ef-

fect middelen voor gelijke onderwijskansen hebben, zal de pers schrijven: 20 

jaar middelen voor gelijke onderwijskansen die niets opleveren, want dan klik-

ken de mensen dat op de website aan. Dan komt nog eens de volgende golf. 

Mensen die alleen de persmededelingen hebben gelezen en via sociale me-

dia reageren. Vooral als het over heikele punten gaat, word je dan als organi-

satie soms in een onmiddellijke reactie gedwongen. Eigenlijk krijgen we twee 

fasen. Ten eerste, je moet reageren op wat er gebeurt en ten tweede, je moet 

als organisatie ook de tijd nemen om het rapport ten gronde door te nemen 

om het daarna bij de beleidsvorming of in het strategisch advies te kunnen 

gebruiken. Maar dikwijls is men publiek al in die eerste fase tot een ander de-

bat gedwongen. Ook de politiek wil vaak garen spinnen uit het rapport om 

aandacht af te leiden van beleidsbeslissingen of om andere problemen met 

een vishaakje aan uit te vergroten. Voor mij is dat niet goed. Vooral omdat de 

rapporten de politiek en het beleid moeten versterken, denk ik dat het politiek 

ook de opdracht is om daar zeer integer mee om te gaan. Als stakeholder zou 

het interessant zijn het rapport vóór de pers te kunnen lezen om er terdege op 

te kunnen reageren en niet zomaar te worden meegesleurd in het maat-

schappelijk debat, een non-debat dikwijls. 

 

 



 

 

Björn Rzoska (Vlaams Parlement) wijst erop dat de administratie en de minister 

het Rekenhofrapport ontvangen voordat het naar de pers gaat. Als dat niet 

zo is voor andere stakeholders, moet het Rekenhof dat misschien meenemen. 

De spreker weet dat het Rekenhof zich op sommige momenten ook heeft ge-

stoord aan bepaalde scheeftrekkingen in de media. Het heeft daarom een 

strategie ontwikkeld om die rapporten eerst aan Belga te bezorgen, voordat 

de rest het te zien krijgt. Anderzijds vind ik het nog altijd logisch dat er rond be-

paalde aspecten debatten ontstaan en dat daar maatschappelijk veel druk 

op zit. Dat wij, als politici, daar misschien regelmatig dingen uitpikken en dat 

dan mee uitvergroten, dat is nu eenmaal de dynamiek van het parlement, 

dat is nu eenmaal de dynamiek van een maatschappelijk debat. De geaudi-

teerde heeft op voorhand het rapport gezien, maar het parlement weet enkel 

met welke audits het Rekenhof bezig is. Aangezien de minister uitgebreid kan 

antwoorden op de punten die in de audit worden gemaakt, kan hij toch ook 

reageren en nuanceren op het moment dat er dingen worden uitvergroot.  

Het HIVA wordt ook geconfronteerd met dergelijke situaties. Jozef Pacolet 

vindt echter dat een auditor geen schrik moet hebben van reacties. Het Re-

kenhof hanteert voorbeeldige procedures: het rapporteert de analyses aan 

de administratie, aan de betrokkene en het antwoord van de minister maakt 

integraal deel uit van het rapport. Ik begin eigenlijk altijd eerst het antwoord 

van de minister te lezen en dan lees ik de rest van het rapport.  Het is ook voor-

beeldig hoe de rapporten voor iedereen toegankelijk zijn en hoe iedereen 

daar zijn conclusies uit kan trekken en er gebruik van kan maken. Een audit 

hypothekeert niet het vertrouwen, integendeel, het is een bijdrage aan het 

goed functioneren van de overheid. Een auditor moet zeggen wat er te zeg-

gen valt, goed of slecht. Op dat vlak is het Rekenhof onafhankelijker dan het 

HIVA, want dat moet met contractonderzoek werken. Om een voorbeeld te 

geven: ik deed voor minister Wivina Demeester onderzoek over de Vlaamse 

zorgverzekering. Ik was toen voorstander van de federale zorgverzekering, 

maar zij was voorstander van het regionaliseren van die bevoegdheid. De af-

spraak tussen ons was: een onderzoeker moet schrijven wat hij meent te moe-

ten schrijven en de politieker moet doen wat hij meent te moeten doen. Dat 

kan botsen, maar de democratie wordt gediend en het vertrouwen wordt niet 

geschaad door de manier waarop men rapporteert. 

Björn Rzoska sluit daarbij aan. Er zijn nu eenmaal elementen in een rapport die 

eruit springen en waar de media iets mee kunnen doen. We mogen een de-

bat ook niet uit de weg gaan. Als de krant kopt ‘2.300 kunstwerken kwijt’, dan 

is dat natuurlijk het eerste wat je leest. Dat voedt op dat moment misschien 

wel het wantrouwen, maar het hogere goed is dat al die betrokken admini-

straties en zij die de politieke verantwoordelijkheid dragen, worden gealar-

meerd. En hopelijk gebeurt er iets aan.  
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De spreker geeft nog een ander voorbeeld: naar aanleiding van de perfor-

mantie-audit 2009 van het Rekenhof over PPS merkte Jan Peumans op dat het 

kaderdecreet van 2002 moest worden aangepast. Op dit moment is een ad-

hoc-commissie daaraan aan het werken. Dus het hogere goed, beter bestuur, 

komt er uiteindelijk wel. Af en toe is daar een maatschappelijk debat voor no-

dig, dat is nu eenmaal onderdeel van een samenleving. Wantrouwen leidt in 

veel gevallen ook tot verbetering.  

Marleen Evenepoel reageert dat niemand er problemen mee heeft om het 

functioneren te verbeteren, maar als alleen het negatieve aan bod komt en 

de administratie nergens de kans krijgt om haar goede werking te etaleren, 

dan groeit bij een klassieke burger het vertrouwen niet, integendeel. Als zowel 

het goede als het minder goede wordt uitgelicht, dan zou dat vertrouwen wel 

kunnen stijgen. Vertrouwen in de overheid is heel belangrijk, want het gaat om 

heel veel middelen van de belastingbetaler.  



 

 

Thema 2: de stem van de burger moet meer aan bod ko-

men bij performantie-audit  

Presentatie door Willem Cabooter, eerste-auditeur-revisor van het Rekenhof voor 

de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming, Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

 

Het Rekenhof probeert op verschillende manieren de burger te betrekken bij zijn 

performantie-audits. In 2016 publiceerde het een rapport over de rechtspositie van 

het personeel in het basis- en secundair onderwijs. Met de audit probeerde het na 

te gaan of die regeling knelpunten bevat op het vlak van goede regelgeving, be-

scherming van het personeel en het voeren van een goed personeelsbeleid. Veel 

van de onderzoeksvragen benaderden de mogelijke knelpunten telkens van twee 

kanten: enerzijds de school als werkgever en anderzijds het personeel zelf. Zo werd 

onderzocht of de regelgeving het de scholen mogelijk maakt hun wervingsbeleid 

goed te organiseren en of ze daarbij specifieke wervingscriteria toepassen, maar 

ook of de scholen de criteria vooraf meedelen aan de kandidaten. In de eerste 

plaats baseerde dit onderzoek zich op een uitgebreide analyse van de regelge-

ving, beschikbare cijfergegevens en relevante publicaties. Daarnaast heeft het Re-

kenhof veertig schooldirecteurs mondeling bevraagd over hoe zij aankijken tegen 

allerlei statutaire kwesties, wat zij als knelpunten ervaren en hoe ze de regelgeving 

in de praktijk toepassen. Naderhand zijn ook uitgebreide gesprekken gevoerd met 

onderwijskoepels en vakorganisaties. Commentaren die zij gaven, werden ook op-

genomen in het verslag. Het onderwijspersoneel zelf werd niet bevraagd. Had het 

Rekenhof dat moeten doen? Zijn de personeelsleden niet in de eerste plaats on-

derwerp van het onderzochte beleid en is het dan niet van het grootste belang te 

weten hoe zij het beleid zien en ervaren?  

Met de audit M-decreet, die nu in uitvoering is, onderzoekt het Rekenhof een be-

leid dat erg actueel is en waar een groot aantal burgers, van ver of dichtbij, bij be-

trokken is. Daardoor is het thema al een zeer uitgebreid onderwerp van debat. Het 

Rekenhof zal niet alleen met beleidsmakers praten over het gevoerde beleid, maar 

gaat ook op bezoek bij zestig scholen om schooldirecteurs en zorgverantwoordelij-

ken te interviewen. Daarnaast bevraagt het de leerkrachten en ook de ouders van 

de leerlingen om na te gaan of zij tevreden zijn over de ondersteuning die hun kind 

krijgt van de school. Maar enkele andere betrokken burgers komen niet aan bod, 

bijvoorbeeld het personeel en de ouders van het buitengewoon onderwijs, of de 

leerlingen zelf, zowel zij die extra ondersteuning krijgen als hun klasgenoten. Moet 

het Rekenhof die burgers ook betrekken in de audit? En moet het Rekenhof trach-

ten bij te dragen aan het bestaande debat of eerder kiezen voor thema’s die bij 

de burgers nog onbekend zijn?  
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Marianne Coopman (COV) herinnert zich dat de audit over het personeelssta-

tuut met grote zorg is uitgevoerd. Ze vindt het niet echt noodzakelijk dat de 

werkelijke gebruiker wordt geïnterviewd, wel dat de dynamieken die erachter 

zitten en de denkbeelden worden blootgelegd. Er zijn verschillende types van 

onderzoek en afhankelijk van de doelstelling moet de auditor duidelijk bepa-

len wat hij eruit naar voren wil halen. Het is zo dat eens je dichter naar de 

praktijk gaat van het onderwijs, je binnen een zeer diverse context komt. On-

derwijs kan je niet zuiver opvolgen in cijfers. Het gaat over mensen en het gaat 

over mensenwerk. Als je dat wil gaan onderzoeken, heb je bijzonder veel 

techniek nodig om én die diversiteit én die context én het inschattingsver-

mogen in beeld te brengen. Dus ik zou daar ook een stuk voorzichtig mee zijn 

omdat kwaliteit niet altijd in cijfers te vatten is. Je moet ook die context kun-

nen laten bestaan. Los daarvan is het goed om te kijken naar wat de effecten 

zijn van grote budgetten en of die maatregelen komen tot waar ze bedoeld 

zijn. Maar voor mij zit daar nog een verschil in qua perceptie omdat die per-

ceptie zeer contextgebonden is, zeker in onderwijs. Wat betreft de audit over 

het M-decreet, moet de rijkdom van het parlementair debat gevoed worden 

door verschillende vormen van onderzoek. Het is goed dat het Rekenhof hel-

der blijft in de doelstellingen van zijn onderzoekswijze. Als meer onderzoek no-

dig is, moet gekeken worden op welke manier of door welke instantie. Ik denk 

niet dat het de ambitie moet zijn om alles te vatten in één onderzoek. Houd 

uw doelstellingen duidelijk en gericht. 

Björn Rzoska (Vlaams Parlement) vindt het logisch dat het Rekenhof kijkt of het 

M-decreet de doelstellingen bereikt die naar voren werden geschoven, zeker 

bij de personen op wie het direct impact heeft. Hij heeft er geen enkel pro-

bleem mee dat het Rekenhof een groep van ouders bevraagt om te zien wat 

hun ervaringen zijn. Performantie-audits, die aanvankelijk nogal op het be-

heersmatige zaten en de laatste jaren misschien iets te veel op het financiële, 

besteden nu ook veel aandacht aan de inbreng van maatschappelijke stem-

men. Dat is volgens Björn Rzoska niet meer dan logisch en houdt geen beper-

king in van de ruimte van de parlementsleden.  

Marleen Evenepoel (ANB) vindt het geen misvatting van het Rekenhof om 

specifiek te focussen op die thema’s die het publiek belangrijk vindt. Ze vindt 

het essentieel dat de overheid de burger dient op een kwaliteitsvolle manier, 

op een transparante manier, effectief en efficiënt. De overheid moet de bur-

gers en de stakeholders betrekken, wat ook gebeurt. Maar als het Rekenhof 

dat systematisch in zijn audits gaat beginnen doen, komen er onvermijdelijke 

opportuniteitsitems aan bod, eigenlijk al voorbereidingen van het beleid. Dan 

kan je je de vraag stellen of die grens niet flinterdun wordt tussen beleidsevalu-

atie en beleidsvoorbereiding en opportuniteiten voor een beleid. In praktijk 

komen die wel af en toe voor in de rapporten. 



 

 

Jozef Pacolet (HIVA) gaat in op de te hanteren onderzoeksmethoden. Het be-

vragen van de doelgroep is één vorm en daar kwantitatieve gegevens uit pu-

ren, is een afgeleid resultaat. Hij is daar geen voorstander van en is van oor-

deel dat men eerst en vooral de informatie moet gebruiken die de overheid 

zelf heeft over haar klanten, dat men die moet verbeteren en optimaliseren. 

Soms heb ik de indruk dat het Rekenhof bijna de rol van marktonderzoeksbu-

reau en ombudsdienst wil gaan spelen, terwijl ze eigenlijk de performantie van 

de overheid moet evalueren. Binnen de eigen bevoegdheden van een over-

heid of in het operationele van bijvoorbeeld een woon- en zorgcentrum kan 

het goed beluisteren van de behoeften van de klant de eerste doelstelling zijn 

en dan moet het Rekenhof dat niet via een enquête gaan bevragen. Ik denk 

dus dat men daar niet te snel moet naar grijpen en dat men eerder de verant-

woordelijkheden moet leggen bij de betrokken diensten. Als voorbeeld wijst hij 

naar de berekening van de sociale fraude of van de fraude in het algemeen: 

veertig jaar lang hebben nationale rekenaars en betrokken controle-instanties 

de omvang van de fraude niet kunnen geven. Dan organiseert Europa een 

eurobarometer bij alle lidstaten en met een bevraging van duizend inwoners 

weten ze dan voor alle landen in het grootste detail de omvang van de frau-

de. Ik vertrouw dat niet, dus ik blijf het voortdurend zeggen. Ik heb het bijna 

vijfendertig jaar geleden geleerd van Frans Spinnewijn, die voor arbeidsmarkt-

studies eerst en vooral de loon- en arbeidstijdgegevens bij de ASLK ging op-

vragen en analyseren. Dat is nu mogelijk door gebruik te maken van de data-

warehouse van de Kruispuntbank. Dat is eigenlijk hoe men informatie moet 

optimaliseren binnen de administraties zelf en niet te snel naar een quick win, 

een populaire bevraging van het publiek, gaan. Over de selectie van audit-

thema’s denkt Jozef Pacolet dat men proactief moet zijn en de problemen 

opzoeken die zich zouden kunnen aandienen. Zo heeft hij rond de staatsher-

vorming nu het gevoel dat men achterna hinkt met de evaluatie van de pro-

blemen die zich zouden kunnen hebben gesteld. Waarom kan het Rekenhof 

die problemen niet eerder proactief induceren? Hij is trouwens een beetje ont-

hutst dat budgettair gewicht maar voor één zesde meetelt in de selectie: hij 

zou het budgettaire veel meer laten doorwegen in dit soort van evaluatie van 

de overheid. De olifant in de kamer is eigenlijk de opportuniteitsdiscussie: in 

welke mate zijn performantie-audits nuttig voor de reflectie over beleid. Maar 

als je de vragen over de opportuniteit niet permanent stelt, dan kun je de 

overheid niet echt informeren. Dat het Rekenhof bijvoorbeeld de eigen bijdra-

gen van de gebruiker in verschillende systemen van de welzijnszorg in Vlaan-

deren beschrijft, leidt tot een voorbeeldige inventaris, maar het doet geen uit-

spraak over wat de eigen bijdrage moet zijn. Dat is een veel controversiëlere, 

politiek geladen vraag.  
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Björn Rzoska (Vlaams Parlement) weet dat het parlement via het reglement 

een deel van de Rekenhofagenda kan bepalen, maar vindt het als politicus 

die met de Rekenhofrapporten aan de slag gaat, essentieel dat het Rekenhof 

een autonoom statuut heeft. In het politieke debat rijst meer en meer de 

vraag of veel instellingen niet te veel met politiek bezig zijn. Het gebeurt dat in  

een commissie pittig wordt gedebatteerd en dat een aantal mensen, niet van 

de oppositie maar eerder van de meerderheid, zeggen: wat u daar schrijft is 

politiek en dat mag u eigenlijk niet doen. Dan zijn er altijd een aantal parle-

mentsleden, ook van de meerderheid, en gelukkig ook de voorzitter, die er 

toch op wijzen dat het Rekenhof de auditdienst is van het Vlaams Parlement 

en wel degelijk de autonomie heeft om bepaalde dingen te schrijven. Dus ik 

heb daar niet zoveel schrik van. 

Jozef Pacolet (HIVA) zegt verbaasd te zijn dat het Vlaams Parlement zelf zo 

weinig vragen stelt aan het Rekenhof om bepaalde materies te onderzoeken. 

Dit is een gelegenheid om ten dienste van het parlement meer vragen te stel-

len in materies die men belangrijk vindt, aan een instelling met zeer gedegen 

instrumenten en een capaciteit.  

Björn Rzoska (Vlaams Parlement) nuanceert dat het parlement toch indirect 

een invloed heeft op de gekozen auditthema’s. Zo kwamen er over het the-

ma fietspaden zoveel vragen van parlementsleden over de afgelopen jaren 

heen, dat het Rekenhof tot een audit overging. Het Rekenhof stelde vast dat 

er veel spanning zat op de antwoorden op die schriftelijke vragen, daarom 

heeft het een poging gedaan om te objectiveren. Die audit heeft trouwens 

heel wat vertraging opgelopen. De oorzaak daarvan lag niet bij het Rekenhof, 

maar bij de bevoegde administraties want zij kregen de antwoorden niet ge-

formuleerd op de transparantievragen van het Rekenhof.  



 

 

Thema 3: het evalueren van beleidseffecten: missie 

geslaagd?  

Presentatie door Steven Bernagie, eerste-auditeur-revisor van het Rekenhof 

voor de beleidsdomeinen Mobiliteit en Openbare Werken, en Omgeving 

 

Het Rekenhof focust de laatste jaren meer op de evaluatie van beleidseffec-

ten, terwijl het voorheen meer beheersmatige aspecten onderzocht. Enkele 

voorbeelden: in 2015 onderzocht het of het bijkomend aanbod aan sociale 

woningen dat de overheid zich tot doel had gesteld, ook daadwerkelijk werd 

waargemaakt. Terwijl het Rekenhof vroeger vooral zou hebben onderzocht in 

welke mate een overheidsinstantie zich organiseert om haar activiteiten op te 

volgen (wat ook nu aan bod kwam), heeft het ook zelf becijferd hoeveel bij-

komende woningen effectief werden opgeleverd. Het onderzoek betrof dus 

de output van de overheid, haar activiteiten, niet zozeer de effecten van 

haar beleid in de samenleving. Er is bijvoorbeeld niet onderzocht of in de sa-

menleving het grondwettelijk voorziene recht op behoorlijke huisvesting in de 

praktijk ook wordt nageleefd, namelijk hoeveel mensen hebben recht op een 

sociale woning en hoeveel van hen zijn daadwerkelijk gehuisvest in een socia-

le woning. 

 Fietspaden in Vlaanderen is een audit van eind 2017. Dat onderzoek ging na 

of de Vlaamse overheid er in slaagde het Bovenlokaal Functioneel Fietsroute-

netwerk aan te leggen, maar ook of dat leidde tot een aantal effecten in de 

samenleving, namelijk meer verkeersveiligheid en meer mensen die fietsen 

(functioneel fietsen, dus woon-werk- en woon-school-verkeer). Die effecten 

waren volgens dezelfde overheid het gevolg van een aantal maatregelen, 

waaronder de aanleg van dat fietsroutenetwerk. Die audit ging dus verder 

dan de activiteiten van de overheid, de output: ook de outcome, de verdere 

effecten in de samenleving, kwam aan bod. Zowel inzake output als inzake 

verdere effecten stelde het Rekenhof vast dat de beoogde cijfers niet werden 

gehaald. Een moeilijkheid is wel dat de beleidseffecten niet noodzakelijk het 

gevolg zijn van de output van de overheid. Zo zijn meer fietsongevallen moge-

lijk te wijten aan een niet-afgewerkt fietsroutenetwerk, maar zij kunnen ook het 

gevolg zijn van meer mensen die fietsen. Ook deze audit besteedde aan-

dacht aan beheersmatige aspecten: op welke manier werd de aanleg van 

fietspaden ingepland, hoe verliep de samenwerking met het gemeentelijk be-

leidsniveau, enzovoort. De impliciete boodschap is dat de beheersmatige 

mankementen mee oorzaak zijn van het niet behalen van de beoogde out-

put. Of zij ook de oorzaak zijn van het niet behalen van de beoogde beleids-

effecten ‑ verkeersveiligheid en meer fietsen ‑ blijft een open vraag.  
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Björn Rzoska (Vlaams Parlement) beaamt dat het Rekenhof probeert meer 

outcome en ouput te meten. Als dat niet lukt, heeft het vaak te maken met 

het feit dat de beleidsdoelstelling zoals oorspronkelijk geformuleerd, niet echt 

zorgvuldig was. De conclusies van het Rekenhof over de fietspaden hebben 

geleid tot een stevig debat in de commissie tussen de minister en het Reken-

hof, omdat de minister ervan overtuigd was dat de investeringen bijdroegen 

tot verkeersveiligheid en het Rekenhof keer op keer zei dat dat verband niet 

kon aangetoond worden. Dus misschien was de doelstelling fout geformu-

leerd en moet je daaruit leren. Volgens de spreker slaagt het Rekenhof er 

steeds beter in om goed te kijken naar welk effect wordt beoogd met beleids-

maatregelen, wat de doelstellingen zijn en hoe het kan worden gemeten. Dat 

is zeker van belang voor het parlement: het is dan aan het parlement om mi-

nisters erop te wijzen dat die aspecten voldoende aandacht moeten krijgen 

als ze een voorstel doen of een ontwerp neerleggen. Dat zal ook een zorgvul-

diger evaluatie mogelijk maken. Het Rekenhof slaagt er ook steeds beter in 

om te kijken welke output gerealiseerd is. Waar wel nog werk aan is, is de op-

volging van de aanbevelingen. Het is voor het parlement niet altijd eenvoudig 

te kijken of de beloftes van ministers kloppen. Hebben de aanbevelingen wel 

degelijk een impact gehad? Dat blijft voor het parlement een donkere vlek. 

Het parlement moet misschien toch een aantal opvolgaudits krijgen. Ik vond 

bijvoorbeeld die rond PMV van vorige week een zeer interessante omdat het 

Rekenhof daar zelf ook aangeeft: dat en dat en dat kan u afchecken, dat en 

dat is gebeurd en dat en dat is niet gebeurd. Dat is interessant voor ons als 

parlement, aangezien wij natuurlijk niet over de volledige organisatie kunnen 

gaan.  

Marleen Evenepoel (ANB) reageert dat die opvolging de facto gebeurt, mis-

schien alleen niet genoeg publiek. Als wij een audit hebben, dan krijgen wij 

aanbevelingen, dan moeten wij rapporteren in welke mate die uitgevoerd 

zijn. Het Rekenhof komt dan altijd langs om te zien of we ons huiswerk goed 

gemaakt hebben. Wat de beleidsevaluatie betreft, stelt Marleen Evenepoel: 

Ik betwist uiteraard niet de bevoegdheid van het Rekenhof, maar men moet 

zich weleens beraden over de uiteindelijke taak van het Rekenhof. Als je ziet 

dat wij audits hebben van Audit Vlaanderen, die ook publiek zijn, die ook 

vaak over het beleid gaan. Wat gebeurt er met de adviezen van de Inspectie 

van Financiën, een andere controleur? Hun adviezen staan ook soms in de 

krant voor wij ze zelf hebben, dus die zijn ook publiek. Ik wil zeggen dat er ge-

noeg publieke controle is, je hebt dan ook nog een intern auditcomité of een 

interne auditor, en dan heb je uiteraard de parlementaire vragen. De contro-

les zouden minstens beter op elkaar moeten afgestemd worden qua finaliteit. 

 



 

 

Björn Rzoska is van mening dat het probleem van dubbel werk dateert van een 

aantal jaren geleden. Dat is verholpen sinds bij de Vlaamse overheid het single-

auditprincipe van toepassing is als er geauditeerd wordt door een externe auditor. 

Natuurlijk kan het zijn dat een bepaalde auditvraag een ander aspect of een an-

der thema belicht.  

Marleen Evenepoel specifieert dat de verschillende controles wel een zware belas-

ting vormen voor de administratie: het ligt allemaal toch minstens dicht bij elkaar. 

Beleidsvoorbereiding en –evaluatie zijn trouwens taken van de departementen van 

de verschillende beleidsdomeinen. Wat is die hun rol dan in het geheel?  

Jozef Pacolet (HIVA) onderscheidt beleidsevaluatie en beheersevaluatie. Als men 

de opportuniteit van het beleid niet voor een stuk kan documenteren en de politici 

confronteren met de keuzes die gemaakt zouden kunnen worden, dan is de evalu-

atie een zeer beperkte bijdrage aan het beleid. Ik ben, als ik een aantal van die 

rapporten lees, onder de indruk van de vele suggesties die men doet en de oppor-

tuniteiten om in de diensten en in het instrument dat men aan het evalueren is, een 

goede relatie te zoeken tussen wat men wil bereiken en de werkelijke outcome. 

Dat is allemaal beheersmatig! Maar maakt men de goede keuze in het beleid? Jo-

zef Pacoloet geeft als voorbeeld de dienstencheques. Als men dat in het beleid 

van werkgelegenheid evalueert en een kosten-batenstudie doet, zonder zich af te 

vragen: kunnen we met dat 1 miljard iets anders doen? Dan ben je niet echt met 

beleidsevaluatie bezig. Gelukkig is dat de taak van de politici en de regering zelf 

om die afweging te maken. Men moet zich afvragen welke prioriteiten er moeten 

zijn. Daarbij gaat het soms om grotere, substantiële verschuivingen die moeten 

worden georganiseerd. 

Voor Marianne Coopman (COV) zijn de Rekenhofrapporten zeer waardevol om als 

sociaal partner de problemen vast te pakken. Het Rekenhof slaagt er volgens haar 

zeer goed in om de complexiteit van het onderwijsveld te ontrafelen en pertinente 

feiten op tafel te leggen, die het COV dan opnieuw kan gebruiken en waarmee 

het opnieuw het politieke debat kan aansturen. In onderwijs gaat heel veel geld 

om. Het is belangrijk dat het geld op een goede manier wordt geïnvesteerd. Daar-

om ook dat die vragen zeer genuanceerd moeten worden beantwoord, want on-

derwijs valt niet samen te vatten als een aantal indicatoren. Onderwijs gebeurt tus-

sen en met mensen, niet alles wat waardevol is, is meetbaar. Maar het is wel be-

langrijk dat die vragen in de vrije ruimte om kwaliteit te realiseren, worden gesteld. 

Dat brengt het tot een debat. 

Volgens Björn Rzoska (Vlaams Parlement) leiden de aanbevelingen van het Reken-

hof toch vaak tot wijzigingen in het beleid. De hetze die er geweest is rond het bos-

sencompensatiefonds, heeft wel degelijk zijn effect gehad. Zij heeft wel degelijk 

geleid tot gedragsaanpassing. Fundamenteler om te vragen is of je gaat bijsturen 

als je als beleidsmaker op een verkeerd spoor zit, als wat je voor ogen hebt, de  
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 doelstelling, niet wordt gehaald. Daar heb ik soms minder zicht op. Maar dat 

rapporten van het Rekenhof een effect hebben, ook op het vlak van beleid, 

dat lijkt mij voor de hand te liggen.  De analyse die het Rekenhof maakte over 

de rechtspositieregeling van personeel, was eigenlijk zeer scherp. De conclusie 

was dat een aantal structuren zijn gecreëerd, maar niet meer zijn aangepast 

aan de werkelijkheid, wat eigenlijk veel te weinig ruimte geeft aan lokale di-

recteurs om daar beleid mee te voeren. Heeft dat geleid tot beleidswijzigin-

gen?  

Marianne Coopman (COV) wijst  erop dat in de cao is afgesproken om over 

bepaalde aspecten het debat te voeren. Natuurlijk heeft men die veertig di-

recteurs bevraagd. En zij geven daar een visie op, maar los daarvan zit je ook 

in een veel groter debat. Waarom is er een statuut? En wat is de eigenheid 

van het statuut? En hoe verhoudt zich dat tegenover andere arbeidskaders? 

Dus je gebruikt die elementen, maar je moet die ook in een bepaalde context 

plaatsen om daar mee verder te gaan. Dus het is niet onmiddellijk als een 

punt wordt neergezet, dat het onmiddellijk naar die oplossing moet. Dan moet 

je je wel vragen stellen binnen de context waarin je werkt. En dat vind ik zeer 

rijk en waardevol.  

Jozef Pacolet (HIVA) geeft toe dat het zeer moeilijk is om de impact van on-

derzoeken te meten. Laat ons het zo bescheiden zeggen dat wij voortdurend 

die bijdrage willen leveren aan het maatschappelijke debat. De politici moe-

ten de keuze hebben. Als ze volgen, ben je tevreden. Als ze niet volgen, heb 

je toch zwakke punten in het systeem geïndiceerd, wat ook al een vooruit-

gang is. Maar dat is een never-ending story. Dus of wij de zaken met dit soort 

van onderzoek finaal op een perfect niveau brengen? Ik maak mij daar geen 

illusie over, dus je moet steeds herbeginnen. 

Marleen Evenepoel (ANB) kan zich daar voor een deel bij aansluiten. Het be-

leid is inderdaad niet iets dat stopt. Je krijgt beleid, je krijgt wijzigingen, je krijgt 

maatschappelijke ontwikkelingen. Op basis van die maatschappelijke ontwik-

kelingen, krijg je weer verschuivingen in het beleid. Dus ik denk dat men vooral 

heel goed moet luisteren naar wat er in de maatschappij gebeurt. 

Op de vraag of het Rekenhof bijdraagt tot een verbetering van het functione-

ren van de overheid, antwoordt Marianne Coopman (COV): Absoluut. Onze 

vraag vanuit het middenveld is heel duidelijk. Behoud de autonomie, behoud 

de transparantie in uw onderzoeksmethode, zorg dat je steeds met het gezag 

van een wijze kunt blijven spreken, dat alles publiekelijk, open en tegenspreek-

baar is. En daarnaast zullen we de gegevens ook altijd aanvullen met andere 

onderzoeken in het kader van het debat. Het Rekenhof is dus een verrijking. Ik 

kan absoluut zeggen dat het Rekenhof binnen onderwijs dossiers in beweging 

zet of zorgt voor een bevestiging van het beleid. 

 



 

 

Jozef Pacolet (HIVA) heeft veertig jaar gewijd aan het maken van rapporten 

die moeten bijdragen aan het debat. Ik zie hier voorbeeldige rapporten die 

op een voorbeeldige manier aan de overheid worden overgedragen. Soms 

vraag ik mij wel af: wat staat er niet in? En wanneer wordt het gepubliceerd, 

enzovoort? Maar ik vind het voorbeeldig, de bijdrage daarvan is een perma-

nente opdracht uiteindelijk, waarvan men niet kan betwijfelen of zij de perfor-

mantie zal vooruit helpen.  

Volgens Björn Rzoska (Vlaams Parlement) draagt het Rekenhof bij tot de con-

trole op de uitvoerende macht, op de regering, zonder meer. Het is een blij-

vend aandachtspunt dat de parlementsleden daar veel meer gebruik van 

moeten maken. Wat betreft de impact op beleid, de bijsturing van beleid, dat 

duurt misschien soms wat langer, maar ik ben er wel van overtuigd dat een 

rapport van het Rekenhof wel degelijk zijn effect heeft. Zeker als het een 

scherp rapport is, met een scherp debat.   

Marleen Evenepoel beantwoordt de vraag ook positief, op voorwaarde dat 

het debat correct, scherp en objectief gevoerd wordt. 
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Hebben wij prestatie-audits vóór parlemen-

ten? 
 

De heer Geert Bouckaert, Instituut voor de Overheid KU Leuven 

 

Hebben wij prestatieaudits vóór parlementen? In zeven punten ga ik die vraag 

behandelen. Maar vooraf wil ik meegeven dat die prestatieaudits ingebakken 

zijn in een cyclus. We kunnen die er zomaar niet uitlichten en apart bekijken: 

we moeten ze in de context bekijken van een financiële cyclus, van een be-

leidscyclus, van een contractcyclus. Dan krijgen zij meerwaarde en krijgen we 

ook de zingeving daarin.  

Het parlement heeft drie grote opdrachten: 

 Goede wetgeving maken, die effect heeft. Binnen de OESO-landen heeft 

men meer en meer aandacht voor het bekijken van de prestaties van wet-

geving, dus die effecten van wetgeving. 

 Autoriseren van ontvangsten en uitgaven (of prestaties). Ook daar zien we 

een evolutie: men autoriseert niet gewoon uitgaven, maar ook de presta-

ties.  

 Verantwoording vragen aan de uitvoerende macht. Ook daar is er die ver-

schuiving, zeer expliciet, naar prestaties. 

 

Dat betekent dat alle systemen – en in de publieke sector is dat nog iets com-

plexer ‑ ook drie grote vragen moeten beantwoorden:  

 Over de toekomst: wat zullen we volgend jaar doen? Dat betreft de begro-

ting, de strategische planning, enz. Ook daar vindt een grote verschuiving 

plaats van middelen naar prestaties, maar er zijn nog wel wat verschillen, 

tussen de Australische en de Belgische begroting bv. De begroting moet 

evolueren naar transparantie, naar autoriseren van doelstellingen. Wat men 

eigenlijk wil doen, moet zichtbaar zijn. 

 Over het heden: wat is er aan het gebeuren? Wat is de boekhouding? Ook 

in België werd de boekhouding wat aangepast, vooral omdat Europa dat 

vroeg. Ook in de boekhouding vindt de evolutie plaats van kas-denken 

naar kosten-denken. Kosten-denken is ook input/output-denken, een be-

langrijk gegeven. 

 Over het verleden: wat is er gebeurd? Die vraag is ook nodig om vooruit te 

kunnen kijken, dat hangt samen. Die vraag slaat op de prestatieaudits, 

maar daarnaast zijn de regelmatigheidsaudits en de financiële audit ook 

nog altijd belangrijk.  

 

 



 

 

Om die vragen te beantwoorden, worden informatiesystemen opgezet, een 

informatiearchitectuur. Die drie vragen moeten samen worden beantwoord. 

Men kan niet zomaar één vraag eruit pikken of één onderdeel ontwikkelen of 

één onderdeel niet ontwikkelen. Dus moet die informatiearchitectuur ook con-

sistent zijn voor de drie vragen en de ketting is zo sterk als de zwakste schakel. 

De vraag is waarin men dan moet investeren: in het versterken van een begro-

tingssysteem, of een boekhoudingssysteem, of in een intern beheerssysteem, 

een intern of extern auditsysteem? Dat is een belangrijke vraag, een soort van 

systemische vraag, naar de kwaliteit van het systeem. De kwaliteit van perfor-

mantie-audit hangt dus niet alleen af van het Rekenhof, maar ook van de 

kwaliteit van de begrotings- en beleidsdocumenten die daarmee samenhan-

gen én de boekhoudingsinformatie die gegenereerd kan worden. Die ele-

menten vormen de basis: externe audit heeft maar zin als men ook goede zin 

kan geven aan interne beheerssystemen en aan de interne audit. 

De volgende logische stap is het koppelen van financiële aan niet-financiële 

informatie. Daarvoor is betrouwbare en nuttige financiële en niet-financiële 

informatie nodig en betrouwbare en nuttige koppelingen tussen die financiële 

en niet-financiële informatie.  

Hoe kan die betrouwbaarheid en die nuttigheid verhogen? Betrouwbaarheid 

hangt samen met het woord vertrouwen, en dat is een moeilijke kwestie, meer 

en meer als men over data en informatie spreekt. Het gaat over het vertrou-

wen in cijfers van burgers, bedrijven en organisaties die de overheid krijgt, of 

die de overheid geeft aan burgers, bedrijven en organisaties. Maar het gaat 

ook over het vertrouwen of het wantrouwen bij de uitwisseling van informatie 

tussen overheden. Het vertrouwen van centrale overheden in lokale overhe-

den is bv. een moeilijke kwestie. Ook dat hangt samen met de deling van in-

formatie, om tot prestatieaudits te komen. Daarbij speelt de legitimiteit van 

overheden een rol: performance of performance. Een overheid moet niet al-

leen de capaciteit hebben om resultaten op tafel te leggen, maar ook de ca-

paciteit om te laten zien dat die resultaten er zijn. Heel wat hervormingen, van 

in Finland tot Nieuw-Zeeland, handelen eigenlijk over de capaciteit van de 

overheid om te laten zien dat ze goed werkt. Om dat zichtbaar te maken, 

heeft men monitoringssystemen ontwikkeld. Prestatieaudits passen dus ook in 

die strategie om de prestaties en de resultaten zichtbaar te maken. 
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Betrouwbaarheid kan positief en negatief worden beïnvloed door de volgen-

de elementen: 

1. Overheidsaudit en –statistiek: onder invloed van de Europese Unie wordt 

daar hard aan gewerkt.  

2. Intern beheer, interne audit, externe audit: dat is al veel problematischer 

in ons land. Het protocol van het Rekenhof met de Vlaamse administratie 

hierover is een pluspunt: daarin zijn we eigenlijk voorlopers in de Belgi-

sche context. 

3. Transfers en consolidaties binnen en tussen bestuurslagen, inclusief Euro-

pa: de fragmentatie van organisaties over verschillende bestuurslagen 

maakt het moeilijker om naar prestatieaudits te gaan. De Nederlandse 

Rekenkamer geeft daar het voorbeeld met het follow-the-money-

principe: de Rekenkamer kan tot in een lokaal bestuur gaan om te kijken 

wat er met het geld gebeurd is dat gecascadeerd is. In België is dat niet 

het geval. Dat wordt met veel creativiteit een stukje omzeild, onder meer 

met bevragingen. Maar dat is misschien wel een zwakte om echt naar 

prestatieaudits te kunnen gaan.  

4. Professionaliteit van actoren in de financiële cyclus binnen de overhe-

den: dat is opnieuw een deficit in ons land. Het gaat niet alleen over de 

verschillende werelden van publieke en private audit, maar ook over het 

feit dat ons land één van de meest inefficiënte financiële systemen 

heeft. Als mensen die bezig zijn met de begroting of boekhouding van 

een bestuurslaag naar een andere bestuurslaag moeten gaan, moeten 

ze bijna herschoold worden en dat leidt tot een zeer grote inefficiëntie. Er 

is nood aan een grotere professionaliteit, een grotere slagkracht van die 

professionaliteit, wat zou leiden tot een grotere betrouwbaarheid als 

daar wat meer stroomlijning zou ontstaan.  

5. Cultuur van transparantie en maatschappelijk eigenaarschap: die komt 

er meer en meer. Op het vlak van transparantie zijn er nog meer moge-

lijkheden in ons land.   

6. Rol van universiteiten en onderzoeksjournalistiek. 

 

Nuttigheid kent vele aspecten. De wet-Duquesne heeft het over zuinigheid, 

doeltreffendheid en doelmatigheid. Dat zijn drie zeer belangrijke woorden, die 

ook een uitdrukking zijn van prioritering. Binnen de activiteiten van het Reken-

hof heeft men een verschuiving georganiseerd van puur zuinigheid en effici-

ëntie naar efficiëntie en effectiviteit en zelfs een stap verder. Voor een over-

heid is immers niets erger dan zeer efficiënt te zijn en totaal ineffectief.  

 



 

 

Nuttigheid veronderstelt drie zaken: dat prestatie-audits worden gebruikt om 

het beheer en het beleid stelselmatig te verbeteren, dat we leren van elkaar 

over beleidsvelden heen, dat verantwoordelijkheid wordt gegeven en verant-

woording wordt afgelegd. Dat kan door de verschillende partijen apart wor-

den ingevuld: 

1. organisatie en dus output versus beleid(sintrument) en dus outcome/

effect; 

2. budgettair gewicht; 

3. zuinigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid; 

4. meerderheid versus oppositie; 

5. parlement versus regering; 

6. overheid versus samenleving. 

Zuinigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid: dat is geen neutrale keuze. 

Meerderheid en oppositie kunnen verschillende definities van doeltreffend-

heid hebben, parlement en regering ook, en overheid en samenleving ook. 

Maar als we naar die nuttigheid kijken, naar een soort van vraag- en aanbod-

analyse, kan het nuttigheidsaspect worden weergegeven in de volgende ma-

trix: 

 

 

De eerste zone is dat er geen aanbod is van het Rekenhof en ook geen vraag 

van het parlement: wat niet weet, niet deert, tot plots een rots naar beneden 

valt. Er zijn twee frustratiezones: waar er een vraag is van het parlement, maar 

geen aanbod van het Rekenhof, en waar er wel aanbod is door het Reken-

hof, maar geen interesse van het parlement. De telling van het aantal woor-

den in een commissievergadering over een prestatieaudit, het aantal tussen-

komsten, enz. kunnen als een soort van meter voor interesse worden gebruikt.  

 

Vraag en aanbod 

van prestatie-audits 

Geen vraag van 

het parlement 

Vraag van het parle-

ment (5%) 

Geen aanbod door 

het Rekenhof 

Terra Incognita Frustratiezone 1 

Aanbod door het Re-

kenhof (95%) 

Frustratiezone 2  

(amper tussenkom-

sten) 

discussie in de commis-

sie 

opvolging van aanbe-

velingen 

bijsturing van werking 
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Nuttigheid kan gekoppeld worden aan de kosten-batenanalyse van perfor-

mantie-audits:  

 kosten: onvoorwaardelijk, onmiddellijk, in monetaire termen, toerekenbaar; 

 baten: voorwaardelijk, later, niet steeds in monetaire termen, niet steeds 

toerekenhaar. 

Bijgevolg is er sprake van een natuurlijke, negatieve kosten-batenanalyse van 

prestatieaudit. Dat betekent niet dat er geen prestatieaudits meer moeten 

komen, dat betekent dat de baten explicieter moeten worden georgani-

seerd. Dat is een aandachtspunt voor het beleid vanuit het parlement, maar 

dat kan ook vanuit de uitvoerende macht zijn.  

De uitdagingen die zich op het gebied van performantie-audits aandienen, 

zijn de volgende: 

1. Er is sprake van een asymmetrische toepassing van de wet van 1998: in-

tens (Vlaanderen en federaal België); middelmatig (de andere regio’s 

en gemeenschappen); afwezig (de provincies). Het federale niveau is 

meer gericht op economische en efficiëntieprocesanalyses, terwijl het 

Vlaamse de evolutie meemaakt naar denken in termen van efficiëntie 

en effectiviteit en daarbuiten. De toepassing van de wet-Duquesne op 

de provincies zou interessant zijn, want die geven veel subsidies. 

2. De graad van de opvolging binnen de parlementen kan verbeteren; de 

opvolging moet expliciet geagendeerd worden.  

3. De graad van opvolging binnen de uitvoerende macht, inclusief de in-

terne audit, kan ook verbeteren: de opvolging is nog niet overal in de 

Vlaamse administratie doorgedrongen. 

4. Vertrouwen in data staat onder druk; valse data doen de ronde (cf. 

Brexit-verhaal). 

5. Algemene desinvestering in goede informatie: data verzamelen, verwer-

ken, interpreteren, gebruiken moet een belangrijke prioriteit blijven, maar 

ook dat staat onder druk door besparingen. 

6. De Belgische arrangementen zijn complexe bevoegdheidsverdelingen, 

ook al zijn ze homogener geworden. Dat maakt het er niet gemakkelijker 

op om naar prestatieaudits te gaan, federaal en regionaal. Er zijn heel 

wat Belgische cijfers die samengesteld zijn of niet samengesteld zijn, uit-

splitsbaar of niet uitsplitsbaar zijn… Een van de grote uitdagingen zal ook 

zijn om de internationale vergelijkbaarheid sterker te maken. 

Ter afsluiting: performantie-audits dragen uiteindelijk bij tot het vertrouwen in 

de overheid op voorwaarde dat men er een gevolg aan geeft. Het Rekenhof 

doet die opvolging, maar de opvolging zou nog beter gebeuren door de uit-

voerende macht zelf, op een transparante manier, en ook vanuit het parle-

ment. Dat zou kunnen leiden tot een positief tegensprekelijk debat. Conclusie: 

lang leve de prestatieaudits! 
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Slotwoord en overhandiging van het activi-

teitenverslag van het Rekenhof over 2017  
 

Mevrouw Hilde François, voorzitter van het Rekenhof  

 

Twintig jaar performantie-audits in Vlaanderen bestrijkt ongeveer vier legislatu-

ren van het Vlaams Parlement. Performantie-audit is trouwens een Rekenhof-

brede activiteit: de vaststellingen en besluiten van deze studiedag gaan wel-

licht ook op voor dergelijke audits op het federale niveau en voor de andere 

gemeenschappen en gewesten.  

De Vlaamse proeftuinen die in 1992 als pilootproject startten, legden de kie-

men voor latere denkoefeningen rond een prestatiegerichte begroting. De 

motie die het Vlaams Parlement in 1994 goedkeurde, vormde een eerste op-

stap naar beheerscontroles, die met de wet-Duquesne in 1998 definitief een 

wettelijke basis kregen en uitgroeiden tot doelmatigheidsonderzoeken, en la-

ter performantie-audits. In zo’n ruim tijdsbestek spreekt het voor zich dat er 

evoluties merkbaar zijn. Alleen al de lange lijst performantie-audits die de voor-

bije 20 jaar zijn gerealiseerd, tonen die evolutie aan. Van intern beheer van 

administratieve diensten en voorwaardenonderzoek, over de beleidscyclus als 

invalshoek, tot het bekijken van effectiviteit op basis van eigen analyses en 

resultaten van andere onderzoekers. Ook de resultaten van de enquête bij de 

Vlaamse volksvertegenwoordigers, in 2012, gaven het evalueren van beleids-

resultaten een duw in de rug. Deze evolutie ligt in de lijn die de wereldwijde 

organisatie van rekenkamers (INTOSAI) naar voren schuift als doelstelling van 

audits: een verschil maken in het leven van  burgers.  

De drie pijlers in de Rekenhofstrategie 2015-2019 – selectie, kwaliteit en zicht-

baarheid – houden rekening met die evolutie. Het Rekenhof richt zijn blik meer 

dan vroeger op de burger en het middenveld. Bij de selectie van auditthe-

ma’s wordt nu ook in kaart gebracht wat belanghebbende organisaties zeg-

gen en schrijven over de problematiek die in de audit aan bod komt. Dat kan 

nuttige informatie geven om onderzoeksvragen exacter te formuleren. Ook de 

onderzoeksmethoden evolueren: documentenanalyse en interviews worden 

zoveel mogelijk aangevuld met kwantitatief en kwalitatief data-onderzoek, 

focusgroepen, vergelijkende analyses, enz. Om zijn boodschap kracht bij te 

zetten, tracht het Rekenhof zijn auditresultaten ook meer en meer te visualise-

ren.  



 

 

In de evolutie die zich in twintig jaar performantie-audit heeft afgetekend, zijn 

er echter ook twee constanten: onafhankelijkheid en kwaliteitszorg. De aan-

pak van performantie-audits is ingrijpend geëvolueerd, maar dat geldt niet 

voor de positie van het Rekenhof in de parlementaire democratie. Meer aan-

dacht voor beleidsresultaten betekent uiteraard niet in de plaats treden van 

beleidsmakers. Beleidskeuzes steunen deels op opportuniteitsoordelen. Het 

komt het Rekenhof niet toe die te maken. Het Rekenhof neemt in het over-

heidslandschap een grondwettelijk gewaarborgde, onafhankelijke plaats in. 

Zonder die onafhankelijkheid kan het Rekenhof zijn rol als auditor ten dienste 

van het parlement niet vervullen. Het besteedt veel aandacht aan de keuze 

van zijn auditthema’s, die het autonoom vastlegt. Het heeft het laatste woord 

over het al dan niet uitvoeren van een audit. Enkel het parlement kan vragen 

extra thema’s aan te snijden. Die onafhankelijkheid zal het Rekenhof blijven 

beklemtonen. Een tweede constante is permanente kwaliteitszorg. Het Reken-

hof rekruteert auditors met uiteenlopende onderzoekservaring, investeert in 

interne en externe vorming en stelt zijn onderzoeksteams zoveel mogelijk multi-

disciplinair samen. In de toekomst wil het nog meer komen tot kennisdeling en 

–uitwisseling met de academische wereld, andere onderzoekscentra en ad-

viesraden.  

Voor de weg die voor ons ligt, is de term uitdagingen wel degelijk op zijn 

plaats. Zo moet worden bekeken hoe de evolutie van de prestatiebegroting, 

met haar inhoudelijke structuurelementen, een stabiele plaats kan krijgen in 

het opzetten van performantie-audits. Het Rekenhof hanteert immers vier be-

naderingen: begrotingsonderzoek, financiële audit, rechtmatigheidsonder-

zoek en performantie-audit. Het zou de auditresultaten verarmen als kunstma-

tig één benadering wordt uitvergroot. De capaciteit om financiële en recht-

matigheidsaudits te blijven doen, moet aanwezig blijven. Geen enkele audit is 

immers op zichzelf voldoende, ze zijn alle noodzakelijk voor elkaar. 

Het Rekenhof werkt in een beleidscontext, gebonden aan begrotingsjaren en 

legislaturen. Al heeft het oog voor beleidseffecten en structurele oorzaken, het 

doet geen onderzoeken in de breedte. Het gaat geen effecten na op zeer 

lange termijn en maakt geen ingrijpende sociologische analyses. Het wil dus 

wel kennis en ervaring uitwisselen, maar niet de concurrentie aangaan met 

onderzoekers die daarin meer onderlegd zijn. 

Single audit houdt meer in dan enkel onderzoeksplannen en –resultaten uitwis-

selen. Ook al focust elke controle-instelling op de overheid vanuit haar eigen 

opdracht, bestemmeling en specialisatie: de globale samenhang in de volle-

dige beleids- en beheerscyclus, met interne beheersing, interne audit en exter-

ne audit, moet worden bewaakt. Dat vraagt inspanningen van alle audit-

actoren, maar de ervaring leert dat ze de moeite waard zijn.  
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Nog een ander gegeven is de huidige informatiemaatschappij. De toename 

van gegevens en informatie is exponentieel. Dat stelt Rekenhoven voor nieu-

we uitdagingen en tegelijk valkuilen. Hoe omgaan met gigantische datapak-

ketten, als bron voor of onderwerp van onderzoek? Waar ligt bv. de link met 

performantie? In welke mate zijn data voor een Rekenhof toegankelijk, gege-

ven o.a. de strengere eisen op het vlak van privacy?  

Als vereiste voor meer impact wil het Rekenhof zijn publicaties zichtbaar ma-

ken. Sociale media zijn op dat punt soms aanlokkelijk, maar hun dynamiek en 

taalgebruik staan vaak haaks op de Rekenhofstijl, die uitgaat van facts and 

figures, van onderbouwing en nuancering. Wat zichtbaarheid betreft, zijn de 

eerste stappen gezet, maar is er nog een weg af te leggen. 

Voor beleidsverantwoordelijken is het logisch dat zij een beeld willen krijgen 

over het al dan niet werken van beleid. Het parlement wil weten of beleid er-

toe doet, of het een verschil maakt. Dit houdt een risico in. In een complexe 

beleidscontext is er immers geen één-op-één-relatie tussen oorzaak en ge-

volg. Het Rekenhof brengt de factoren die inwerken op beleid wel in kaart, 

maar blijft ook voorwaardenonderzoek uitvoeren, met aandacht voor organi-

satie en beheer van overheidsdiensten en inzet van financiële en personele 

middelen.  

Er is één absolute constante op de weg die voor ons ligt, ongeacht de invals-

hoek, de klemtoon of de aanpak van audits. Dat is het bieden van correcte 

en onderbouwde informatie, als basis voor correct en betrouwbaar beleid en 

bestuur. Dat heeft altijd zonder meer de kern van de Rekenhofwerkzaamhe-

den gevormd en dat zal nooit veranderen.  

Ter afsluiting van deze viering overhandigt het Rekenhof de voorzitter van het 

Vlaams Parlement graag het activiteitenverslag 2017 van de Vlaamse sector 

van het Rekenhof. In 2017 was het Rekenhof halfweg de looptijd van zijn stra-

tegisch plan 2015-2019. Onze strategie staat in het teken van impact. Onze 

audits willen een referentie zijn voor het parlementair werk, de beleidsvorming 

en het maatschappelijk debat. Dat klinkt ambitieus, maar het nieuwste activi-

teitenverslag geeft aan welke concrete stappen het Rekenhof het voorbije 

jaar heeft gezet, en dit zowel voor financiële audits als voor performantie-

audits. Twee hoofdstukken in het activiteitenverslag gaan daar nader op in. 

Voor performantie-audits brengt het Rekenhof sinds enkele jaren de impact in 

kaart met impactnota’s. Daarin gaat het na in welke mate aanbevelingen 

worden opgepikt door de geauditeerde, het parlement, het middenveld en 

de media. Indien nodig stuurt het aan op een opvolgingsbespreking in het 



 

 

parlement of voert het een opvolgingsaudit uit. De aanpak van de financiële 

audits staat al enkele jaren in het teken van de certificering op het niveau van 

de algemene rekening van de Vlaamse overheid. Onder invloed van het ver-

strengde Europese begrotingstoezicht is de zogenaamde consolidatieperime-

ter aanzienlijk uitgebreid. Dat verhoogt de werklast van het Rekenhof en 

dwingt het de entiteiten die significant zijn voor deze controle, beredeneerd 

te kiezen. Het Rekenhof bereidt zich terdege voor op zijn rol als revisor van de 

hele overheid om vanaf 2020 met redelijke zekerheid een uitspraak te kunnen 

doen over het getrouw beeld van de financiële toestand en resultaten van 

de overheid.  

Als begrotingsadviseur spreekt het Rekenhof zich jaarlijks uit over de kwaliteit 

van de begroting en de financiële verantwoording. Ook in 2017 kon dat reke-

nen op ruime belangstelling van het parlement en de media. Daarnaast sti-

muleert het sinds geruime tijd het beter begroten en verantwoorden. Sinds 

2016 biedt het Rekenhof zijn begrotingsexpertise aan in de betrokken advies-

commissie. Inhoudelijke beleidslijnen moeten zo zichtbaar mogelijk tot uiting 

komen in de begrotingsstructuur. Dit laat het parlement toe ex ante te beoor-

delen of regeringsinitiatieven een voldoende budgettaire basis hebben. Tege-

lijk biedt dit een aanknopingspunt om ex post de realisatie van beleid te be-

oordelen. Zo wordt het parlementair toezicht op dubbele wijze versterkt. 

Het Rekenhof wil in zijn audits meer en meer de klemtoon leggen op beleidsre-

sultaten van maatschappelijk relevante thema’s. In 2017 kwamen o.m. aan 

bod: groene stroomcertificaten, veilige fietspaden, gelijke onderwijskansen, 

hulpverlening aan jongeren in crisis, impact van de zesde staatshervorming en 

de vluchtelingencrisis. Daarnaast leverde het Rekenhof expertise in de onder-

steunende werkgroep van de Commissie Alternatieve financiering van over-

heidsopdrachten. 

Sinds 2017 maken ook de Inspectie van Financiën en de Vlaamse Auditautori-

teit Europese Structuurfondsen deel uit van de stuurgroep single audit. Het Re-

kenhof kan zo een beroep doen op de controleresultaten van nog meer con-

troleactoren, in het bijzonder ook van de bedrijfsrevisoren. Zo verscherpt het 

de afbakening van zijn eigen controlewerkzaamheden en vergroot het hope-

lijk de meerwaarde. 

Twintig jaar performantie-audit in Vlaanderen was een uitgelezen moment om 

terug te blikken op realisaties en evoluties, en tegelijk te focussen op wat ons 

te wachten staat. Ook in de toekomst wil het Rekenhof de referentiewaarde 

van zijn publicaties en presentaties nog vergroten. Het zal nagaan hoe het 

dat zo goed mogelijk kan vertalen in zijn strategie vanaf 2020, maar ook later. 

Als het krachtlijnen kan aanreiken die ook op langere termijn doorwerken, 

wordt impact structureel verankerd. De basis daarvoor is gelegd.  
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Bijlage 1 

Performantie-audits door het Rekenhof  

in Vlaanderen 
 

Het Rekenhof controleert de wettelijkheid van de overheidsverrichtingen, hun 

overeenstemming met de begrotingsbepalingen, de kwaliteit en de betrouw-

baarheid van de boekhouding en de financiële staten, alsook de naleving 

van de principes van effectiviteit, efficiëntie en zuinigheid. Die laatste vorm 

van controle oefent het Rekenhof uit in zijn performantie-audits. De bevoegd-

heid daartoe kreeg het formeel toegekend door de wet-Duquesne van 10 

maart 1998. Artikel 5 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het 

Rekenhof werd aangevuld met de volgende bepaling: Het Rekenhof contro-

leert a posteriori de goede besteding van de rijksgelden; het vergewist zich 

ervan dat de beginselen van zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid in 

acht worden genomen. De nieuwe wettelijke bevoegdheid werd voorafge-

gaan door proeftuinen met twee Vlaamse openbare instellingen, die in 1992 

als pilootproject startten met een prestatiegerichte visie op hun begroting. In 

de stuurgroepen die toekeken op de tussentijdse resultaten, was het Rekenhof 

vertegenwoordigd. Al op 10 maart 1994 nam het Vlaams Parlement in zijn ple-

naire zitting een motie aan die het Rekenhof de bevoegdheid gaf beheers-

controles uit te voeren. 

De uitvoering van de nieuwe wettelijke bevoegdheid heeft sinds 1998 een 

sterke evolutie gekend. De bijgevoegde lijst van audits toont hun diversiteit. 

De auditverslagen worden als afzonderlijk document van het Vlaams Parle-

ment gepubliceerd en zijn terug te vinden op zowel de website van het 

Vlaams Parlement als die van het Rekenhof. Aanvankelijk werden deze audits 

beheerscontroles genoemd, daarna doelmatigheidsaudits en sinds enkele ja-

ren worden ze aangeduid als performantie-audits. Het Rekenhof voert de per-

formantie-audits thematisch uit. Om specialisatie te stimuleren, heeft het Re-

kenhof in 2004 zijn structuur gewijzigd en de auditdiensten in twee pijlers inge-

deeld: een financiële en een thematische. Dat garandeerde ook voldoende 

capaciteit per auditvorm. In de Vlaamse sector van het Rekenhof bestaat de 

financiële pijler uit de 9e directie en de thematische pijler, die bijna uitsluitend 

performantie-audits uitvoert, uit de 10de directie.   

In 2004 heeft het Rekenhof eveneens zijn missie geformuleerd. Daarin kreeg de 

performantie-audit een uitdrukkelijke plaats: Het Rekenhof controleert overhe-
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den en evalueert de uitvoering van het overheidsbeleid en de bereikte resul-

taten met het oog op informatieverstrekking aan de parlementaire vergade-

ringen. Het Rekenhof staat, volgens zijn missie, de parlementen bij in hun toe-

zicht op de uitvoerende macht en het streeft met zijn audits naar een beter 

functioneren van de overheden. Sinds zijn missieverklaring werkt het Rekenhof 

met vijfjaarlijkse strategische plannen. Voor de Vlaamse sector werden de vol-

gende strategisch plannen uitgewerkt: 

 2005-2009 Effect, kwaliteit en efficiëntie 

 2010-2014 Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken 

 2015-2019 Maximaliseren van de impact van onze audits 

Het strategisch plan 2015-2019 van de Vlaamse sector wil uitdrukkelijk audits 

stimuleren die de beleidsresultaten van maatschappelijk relevante thema’s 

beoordelen. Het ambieert dat de audits een referentie zijn voor het parlemen-

tair werk, de beleidsvorming en het maatschappelijk debat. Aanvankelijk on-

derzochten de performantie-audits vooral het interne beheer van overheidsor-

ganisaties en gingen zij na of de voorwaarden aanwezig waren voor een ef-

fectief beleid, zonder zich uit te spreken over de effectiviteit zelf. Het tweede 

strategisch plan vroeg al extra aandacht in de audits voor beleidsresultaten 

en gaf aan bij voorkeur de hele beleidscyclus als invalshoek te nemen: vanaf 

de voorbereiding van het beleid tot en met de evaluatie en beleidsverant-

woording. Ook de Vlaamse volksvertegenwoordigers hadden volgens een en-

quête die het Rekenhof in 2012 uitvoerde, een uitgesproken belangstelling 

voor audits over beleidsresultaten. INTOSAI, een wereldwijde organisatie van 

rekenkamers, vraagt als doelstelling van de audits: making a difference to the 

lives of citizens. Dat beklemtoont het belang van de beleidsresultaten die de 

burger ondervindt. 

De methode om auditthema’s te selecteren, heeft het Rekenhof in de loop 

der jaren verfijnd en aangepast aan zijn strategische plannen. Het kiest gro-

tendeels zelf zijn auditthema’s. Sinds 2006 heeft het een methode van monito-

ring en risicoanalyse uitgewerkt die de selectie van thema’s ondersteunt. Voor 

de huidige legislatuur heeft het Rekenhof per beleidsdomein grote maat-

schappelijke uitdagingen afgebakend waarbinnen het zijn thema’s kiest. Die 

thema’s worden verder onderbouwd met een risicoanalyse op basis van een 

risicodefinitie die sinds 2015 meer gericht is op de beleidsdoelen. De andere 

criteria die een rol spelen bij de selectie van auditthema’s, zijn het maat-

schappelijk en budgettair belang. De resultaten van de monitoring en risico-

analyse toetst het Rekenhof af bij betrokkenen bij de overheid of andere sta-



 

 

keholders. In het bijzonder met Audit Vlaanderen worden resultaten uitgewis-

seld. Overigens gaan Audit Vlaanderen en het Rekenhof gezamenlijk naar de 

managementcomités van de beleidsdomeinen ‑ als dat relevant is ‑ om hun 

planningen voor te stellen aan de leidend ambtenaren van de ministeries. 

Na de selectie van de thema’s schrijft het Rekenhof de audits in zijn jaarplan-

ning in. Vervolgens start het auditteam met een voorstudie, die de beleids-

context situeert, de relevantie van het onderzoek nog eens nagaat, de onder-

zoeksvragen en -methodiek vaststelt en de planning meer in detail uitwerkt. 

Nadat de Nederlandse kamer van het Rekenhof op basis van de voorstudie 

formeel heeft beslist de audit uit te voeren, wordt die aangekondigd bij de 

voorzitter van het Vlaams Parlement, de bevoegde minister en de betrokken 

administratie. Het Rekenhof vindt een goede samenwerking met de geaudi-

teerde van essentieel belang. Voor de geauditeerde vergt een audit altijd 

een extra inspanning. Het Rekenhof vraagt immers heel wat informatie en in-

terviewt verschillende ambtenaren. Vaak moeten nieuwe data worden opge-

vraagd. Het Rekenhof vergaart ook zelf data, bijvoorbeeld bij gesubsidieerde 

instellingen zoals scholen of bedrijven. Het interviewt ook geregeld belangen-

organisaties, zoals onderwijskoepels of vakorganisaties. Geregeld gaan audits 

die in sterke mate op beleidsresultaten zijn gericht, gepaard met complexe 

onderzoekmethodes en doorgedreven statistische analyses. In het kader van 

single audit werkt het Rekenhof soms samen met andere onderzoekinstanties 

en stemt het zijn onderzoeksvragen af op door anderen al uitgevoerd onder-

zoek.  

De onafhankelijkheid van het Rekenhof is essentieel. Tegelijk acht het Reken-

hof ook de tegensprekelijkheid bij de totstandkoming van de auditrapporten 

belangrijk. Van elk rapport bezorgt het een ontwerp aan de geauditeerde 

administratie en minister, die op de auditbevindingen, conclusies en aanbe-

velingen kunnen reageren. Met hun reactie wordt rekening gehouden in het 

definitieve rapport, zonder dat er altijd een consensus is over de conclusies en 

aanbevelingen. De integrale reactie van de minister is overigens een vaste 

bijlage van elk rapport. Nadat het parlement het rapport heeft ontvangen, 

maakt het Rekenhof het openbaar en verstuurt het een persbericht. 

Bijna alle performantie-audits worden in de bevoegde commissie van het 

Vlaams Parlement door vertegenwoordigers van het Rekenhof toegelicht en 

besproken, meestal in aanwezigheid van de minister. Het Rekenhof wenst een 

ruime spreiding van zijn rapporten. Volgens het huidige strategisch plan ambi-

eert het immers met zijn rapporten een referentie te zijn, niet alleen voor het 

parlementair werk en de beleidsvorming, maar ook voor het maatschappelijk 
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debat. Auditrapporten worden geregeld gepresenteerd voor overheidsinstan-

ties of belangenorganisatie. 

Sinds 2011 moeten de ministers in hun beleidsbrieven aangeven hoe zij gevolg 

hebben gegeven aan de Rekenhofaanbevelingen. Eén jaar na de publicatie 

van het auditrapport stelt het auditteam een interne impactnota op, waarin 

het nagaat hoe het parlement het auditrapport heeft ontvangen, of de aan-

bevelingen werden uitgevoerd, en hoe de media en het middenveld omgin-

gen met het auditrapport. Op basis van de impactnota kan een opvolgings-

bespreking in de bevoegde parlementaire commissie worden voorgesteld, of 

een opvolgingsaudit. 

 

 

Zie:  

 www.rekenhof.be 

 Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement. Themanummer Perfor-

mantie-audit. 03. 2017. 



 

 

Bijlage 2 

Lijst met performantie-audits door het  

Rekenhof in Vlaanderen 1999-2018 
 

De onderstaande lijst somt de performantie-audits op die het Rekenhof sinds 

1999 als afzonderlijke rapporten heeft gepubliceerd. Die lijst kan nog worden 

aangevuld. Immers, tot en met 2001 verscheen jaarlijks een Boek van het Re-

kenhof, dat ook artikels over performantie-thema's bevatte. Daarbuiten be-

handelden ook financieel thematische onderzoeken soms performantie-

kwesties.  

2018 Crisisjeugdhulp 

2018 Ontsluiting kunstpatrimonium van de Vlaamse Gemeenschap 

2017 Gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs 

2017 Fietspaden in Vlaanderen 

2017 Bescherming van drinkwater uit grondwaterwingebieden 

2016 Deugdelijk bestuur bij PMV 

2016 Verrekeningen bij het agentschap De Scheepvaart 

2016 Personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid 

2016 Betaald educatief verlof 

2016 Subsidiëring van jeugdverenigingen 

2016 Ontbossing en compensatie - Uitvoering van de compensatieplicht bij 

ontbossing en werking van het Bossencompensatiefonds 

2016 Baggerwerken in Vlaanderen 

2016 Vlaams preventief gezondheidsbeleid – evaluatie van het uitvoerings-

landschap 

2016 Rechtspositie van het personeel van het basis- en secundair onderwijs 

2015 Innovatief Aanbesteden 

2015 Exportbevordering door Flanders Investment and Trade (FIT) 

2015 Werkingsbudgetten voor het gewoon basis- en secundair onderwijs 

2015 Sociale woningen: beleid en financiering 

2014 Bescherming en herstel van de grondwatervoorraden 

2014 Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt 

2014 Knelpuntberoepen 

2014 Investeringen in sportinfrastructuur 
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2014 Topkaderfuncties bij de Vlaamse overheid 

2014 Verrekeningen bij het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust 

2014 Raamcontracten door het Agentschap voor Facilitair Management 

2014 Besluitvorming en onderbouwing van tramprojecten door De Lijn 

2013 Aquacultuur in Vlaanderen 

2013 Verrekeningen bij de afdeling Maritieme Toegang 

2013 Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. 

Vervolgonderzoek 

2013 Gebruikersbijdragen in de welzijnssector 

2013 Culturele en jeugdinfrastructuur 

2013 Volwassenenonderwijs: personeelfinanciering 

2013 Werving en selectie bij De Lijn 

2012 Gemeentelijke samenwerkingsovereenkomsten 

2012 Ecologiepremie 

2012 Internationale mobiliteit in het kader van Erasmus 

2012 Europees plattelandsontwikkelingsbeleid - Gebiedsgerichte werking in de 

Vlaamse provincies 

2012 Verrekeningen bij het agentschap Waterwegen en Zeekanaal 

2012 Centra voor geestelijke gezondheidszorg: doelgroepenbeleid, financie-

ring en toezicht 

2011 Onderhandse aankoop van lagevloertrams door de Vlaamse Vervoer-

maatschappij - De Lijn 

2011 Inzet van flexibiliteitsmechanismen in het Vlaamse klimaatbeleid 

2011 Personeelsaangelegenheden VDAB 

2011 Toezicht op de kwaliteit van het onderwijs door de inspectie 

2011 Personeelsuitgaven van de ministeriële kabinetten en de bestuurlijke ge-

volgen van hun afslanking 

2011 Kosteloosheid en kostenbeheersing in het basisonderwijs 

2011 Ondersteuningsbeleid van de letteren in Vlaanderen 

2011 Toezichthouder voor de Sociale Huisvesting 

2011 Wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen 

2011 Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen - Een onderzoek van de subsidiestro-

men 

2010 Controle op de uitvoering van het cultureel-erfgoedbeleid 

2010 Economisch toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij op de finan-

ciering van de waterzuivering 

2010 Subsidiestromen Toerisme 



 

 

2010 Organisatie en beheer van de middelen van het Europees Sociaal Fonds 

in Vlaanderen 

2010 Subsidiëring van de landinrichting 

2010 Pedagogische en administratieve ondersteuning van basisscholen en se-

cundaire scholen 

2010 De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met 

het Agentschap voor Onderwijsdiensten 

2010 De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met 

het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie 

2010 De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met 

het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

2010 De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met 

het Agentschap voor Binnenlands Bestuur 

2010 De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met de 

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

2010 De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met 

het Agentschap Wegen en Verkeer 

2010 Omkadering in het gewoon voltijds secundair onderwijs 

 

2009 Personeelsplanning bij de Vlaamse overheid 

2009 Begeleide tewerkstelling van kansengroepen 

2009 Vlaams Stedenfonds: verdeling en besteding van de middelen 

2009 Terugbetaling van materiële hulpmiddelen aan personen met een handi-

cap 

2009 Huurovereenkomst Argexput 

2009 Publiek-private samenwerking bij de Vlaamse overheid 

2009 Evaluatie van de kostprijs en effectiviteit van de basismobiliteit bij De Lijn 

 

2008 Gelijke onderwijskansen in het gewoon basis- en secundair onderwijs 

2008 Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen 

2008 Europees plattelandsbeleid: landbouwinvesteringssteun 

2008 Consultancyopdrachten gegund door de kabinetten 

2008 Samenwerking tussen de VRT en externen voor de realisatie van televisie-

programma’s 

2008 Schadedossiers in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 

 

2007 Subsidiebepaling in het kader van het sociaal-cultureel volwassenenwerk 

2007 Personeelsaangelegenheden van Kind en Gezin 

2007 Restauratie- en onderhoudspremies voor onroerend erfgoed 

2007 Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden vooraf-

gaand aan het rustpensioen in het onderwijs 
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2007 Patrimoniumbeheer door het Agentschap voor Natuur en Bos 

2007 Baggerwerken 

2007 Subsidiëring door het Vlaams Gewest van de vzw KINT 

2007 De Europese actieprogramma’s Leonardo da Vinci, Socrates en Jeugd 

 

2006 Financiering en subsidiëring van centra voor leerlingenbegeleiding 

2006 Subsidiëring van de thuiszorg 

2006 Subsidiëring van kenniscentra voor innovatie 

2006 Subsidiëring van maatschappelijk opbouwwerk 

2006 Sectoraal wetenschappelijk onderzoek door Vlaamse hogeronderwijsin-

stellingen 

2006 Bezoldiging van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het onder-

wijs voor sociale promotie 

2006 Werking Export Vlaanderen 

2006 Verrekeningen bij de aannemingen van wegenwerken 

2006 Werkingsbudgetten voor het basisonderwijs 

 

2005 Subsidiëring van het algemeen welzijnswerk 

2005 Subsidiëring van muziekverenigingen 

2005 Geweststeun aan erkende huurdiensten en hun samenwerkings- en over-

legstructuur 

2005 Personeelsaangelegenheden van Toerisme Vlaanderen: vervolgaudit 

2005 Aanleg van het Deurganckdok 

2005 Toepassing van de hogescholenregelgeving 

2005 Onderzoek van de personeelsaangelegenheden van het Universitair Zie-

kenhuis Gent 

2005 Onderzoek van geregeld vervoer: kostprijs en gunning pachtcontracten 

2005 Overname van FWO-onderzoekers door Vlaamse universiteiten 

2005 Afstemming van het zorgaanbod op de Vlaamse beleidsdoelstellingen 

2005 Gewestelijke subsidiëring van gemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur 

in Europees kader 

 

2003 Schadedossiers ten laste van het Vlaams Infrastructuurfonds 

2003 Inschaling van de leden van het academisch personeel aan de Vlaamse 

universiteiten 

2003 Personeelsaangelegenheden van Export Vlaanderen 

2003 Deeltijds kunstonderwijs 

2003 Toerisme Vlaanderen : contractuele uitgaven voor marketing en promo-

tie 

2003 Innovatiedecreet en IWT-Vlaanderen 

2003 Subsidies voor Infrastructuur in de sectoren Welzijn en Gezondheid 



 

 

2003 Outsourcing van de informaticafunctie bij het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap 

 

2002 Verslag van het Rekenhof over het gebruik van convenants in de Vlaam-

se Gemeenschap 

2002 Auditrapport van het Rekenhof over de financiële stromen van het 

Vlaams Gewest naar de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbe-

heer Vlaanderen 

 

2001 Onderzoek naar de beheersovereenkomsten met Vlaamse openbare 

instellingen 

2001 Verslag van het Rekenhof over de doelmatigheid en transparantie van 

de beleidsuitvoering door de musea van de Vlaamse Gemeenschap 

2001 Verslag van het Rekenhof over de invordering en inning van milieuhef-

fingen 

 

2000 Verslag van het Rekenhof over het onderzoek naar de opmaak en de 

uitvoering van het strategisch plan "preventieve kinderzorg" van Kind en 

Gezin 

2000 Auditrapport van het Rekenhof en de Nederlandse Algemene Rekenka-

mer 'Verdieping Westerschelde' 

 

1999 Verslag van het Rekenhof over het onderzoek naar subsidies in de 

Vlaamse Gemeenschap 
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