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Management abstract 

Dit onderzoeksrapport kadert in het SBOVIII-project ‘Implementatie van de 

Beleids- en Beheerscyclus’ en vormt een weerslag van het survey-onderzoek 

uitgevoerd op basis van de vragenlijst Resultaatgericht Financieel 

Management. De praktijk van prestatiegericht begroten in Vlaamse lokale 

besturen is nooit eerder zo uitgebreid bevraagd en in kaart gebracht. De 

vragenlijst – uitgevoerd in het najaar van 2013 aan de vooravond van de 

verplichte opstart van de Beleids- en Beheerscyclus - dient in die zin als een 

nulmeting bij secretarissen en financieel beheerders. Dit onderzoek draagt 

bij tot volgende centrale onderzoeksdoelstelling: ‘Tot in welke graad is 

prestatiegericht begroten bij Vlaamse lokale besturen geïmplementeerd?’. 

Om hier een antwoord op te formuleren, is een univariate descriptieve 

analyse van de respons uitgevoerd. Vervolgens hebben we een index 

prestatiebegroten ontwikkeld op basis waarvan globaal en per lokaal 

bestuur een score voor de graad van prestatiebegroten is toegekend.  

 

 

Resultaatgericht publiek financieel management 

 Nieuw Publiek (Financieel) Management zorgt voor een 

focusverschuiving van een input- naar een outputgericht beheer; 

 Publiek Financieel Management (PFM) gaat over het geheel van 

wetten, organisaties, systemen en procedures om 

overheidsmiddelen te beschermen en ze effectief, efficiënt en 

transparant in te zetten; 

 Prestatiegericht begroten beoogt de integratie van planning, 

management en prestatiemeting in de begrotingscyclus. 

Prestatiegericht budgetteren omvat dus meer dan de toewijzing van 

financiële middelen. Ruim betekent dit aanreiken van prestatie-

informatie in de begroting. Eng wordt elke toename in middelen 

expliciet gekoppeld aan een toename in producten of diensten; 

 Managen van prestaties gaat over prestatie-informatie meten, 

incorporeren en gebruiken. Meten gebeurt aan de hand van een 

prestatiemanagementsysteem, incorporatie en gebruik vindt onder 

andere plaats via begroting- en boekhouding.  

Voor beleidsrelevante aanbevelingen op basis van dit rapport, zie p. 138 
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Resultaten deel 1: elementen uit de organieke decreten 

Delegatie van bevoegdheden 

 Gemeenten delegeren veelal van raad naar college, in 1 op 3 

gevallen van college naar secretaris en van secretaris naar 

personeel, zelden van college naar personeel en nooit van college 

naar wijkcomité; 

 OCMW’s delegeren veelal van raad naar secretaris, in 3 op 5 

gevallen van raad naar vast bureau en van raad naar bijzonder 

comité, in 1 op 3 gevallen van secretaris naar personeel, in 1 op 4 

gevallen van vast bureau of bijzonder comité naar secretaris en in 1 

op 5 gevallen van raad naar personeel; 

 Een bevoegdheidsomschrijving is doorgaans bepalend voor 

delegatie. Een middelenomschrijving en verantwoording zijn dat 

minder. Te realiseren doelstellingen en evaluatie worden zelden 

in verband gebracht met delegatie. Delegatie middels 

beheersbudget gebeurt meer in OCMW’s dan in gemeenten.    

Rol van het MAT in de beleidscyclus 

 De rol van het MAT is groter bij beleidsvoorbereiding en 

beleidsuitvoering dan bij beleidsevaluatie. Ten opzichte van 2008 

is deze rol van de fasen van de beleidscyclus aanzienlijk gestegen.  

Resultaten deel 2: financieel management en prestaties 

Elementen van financieel management 

 Bij OCMW’s is financieel management iets meer uitgebouwd. In 

gemeenten en OCMW’s is vooral budgettair en algemeen 

boekhouden uitgebouwd. In gemeenten zijn o.m. 

overheidsopdrachten, leningenbeheer en beleggings- en 

kredietportefeuille meer uitgewerkt, terwijl in OCMW’s o.m. 

kostprijsberekening, analytisch boekhouden, investeringsanalyse en 

financiële analyse meer uitgebouwd zijn; 

 OCMW’s hebben een iets hogere samenwerkingsperceptie, al is 

deze perceptie in beide types besturen laag. 
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Elementen van prestatiemanagement 

 Bij OCMW’s is prestatiemanagement sterker uitgebouwd. Zowel in 

gemeenten als OCMW’s worden de elementen van meest naar minst 

uitgebouwd als volgt gerangschikt: ramingen, actieplannen en 

acties, doelstellingen, omgevingsanalyse, visie, resultaten en 

effecten, opvolgsysteem en indicatoren; 

 OCMW’s hebben een hogere samenwerkingsperceptie. De perceptie 

is in beide types besturen eerder laag. 

Opmaak omgevingsanalyse, meerjarenplan en budget 

 Meer gemeenten dan OCMW’s doen zowel een interne als externe 

omgevingsanalyse, maar de aanbevelingen uit de analyse hebben 

meer invloed in OCMW’s. In beide types besturen is er een zekere 

invloed op meerjarenplan, budget en op de insteek van de 

administratie bij politiek overleg. De invloed op het politiek akkoord 

is eerder beperkt. De voornaamste factor voor de realisatie van 

aanbevelingen is ambtelijk leiderschap, in tegenstelling tot de rol 

van rapportage aan publiek en aan bestuurlijk toezicht; 

 Diensthoofden worden in zekere mate geconsulteerd bij de opmaak 

van het meerjarenplan, lokale actoren in beperkte mate; 

 Naar appreciatie van het meerjarenplan blijkt dat veel 

respondenten meer inzicht krijgen in de financiële gevolgen van 

doelstellingen. Een minderheid vindt dat een flexibele 

beleidsvoering verhinderd wordt of dat het plan te ingewikkeld is; 

 Eén vierde van de besturen plaatst haar budget op de website; 

 Gemeenten gebruiken vaker richtlijnen en/of hulpmiddelen bij 

budgetopmaak. In twee op drie gevallen gebruiken beide types 

besturen algemene aanwijzingen en definities. Ook richtlijnen om 

doelstellingen, actieplannen en acties te definiëren en een sjabloon 

voor financiële planning worden relatief vaak gebruikt. In 1 op 5 

gevallen gebruikt men een sjabloon of een ICT-module om de 

financiële en beleidsplanning geïntegreerd op te stellen; 

 In 9 op 10 gemeenten leveren de diensten een planningsvoorstel, 

doorgaans financieel of geïntegreerd (beleidsmatig). In OCMW’s 
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leveren 4 op 10 diensten geen eigen planningsvoorstel. Doen ze dit 

toch, dan is dit meestal een voorstel van beleidsplanning; 

 In bijna de helft van gemeenten en in 1 op 4 OCMW’s leveren de 

diensten via de software decentraal informatie aan en in de meeste 

gevallen is de financieel beheerder verantwoordelijk voor het 

budget, gevolgd door de secretaris of beiden; 

 58,1% van de gemeenten en 67,4% van de OCMW’s formuleert anno 

2013 beleidsdoelstellingen. Dit gebeurt eerder door pilootbesturen 

en grote besturen.  

Vormen, bronnen en types van prestatie-informatie 

 OCMW’s gebruiken vaker indicatoren. Inputindicatoren zijn in beide 

types besturen dominant tegenover output-, outcome- of 

thematische indicatoren. Aflopend worden zuinigheids-, 

efficiëntie-, productiviteits-, kosteneffectiviteits- en 

effectiviteitsratio’s gebruikt. Wanneer diensten gebruik maken van 

prestatie-informatie bij budgetvoorstellen, gebeurt dit voornamelijk 

door vrijetijdsdiensten (gemeente) en sociale diensten (OCMW);  

 OCMW’s gebruiken vaker verschillende bronnen van prestatie-

informatie. Het gaat om financiële en operationele gegevens eerder 

dan beleidsevaluaties, statistieken en prestatierapporten; 

 Prestatie-informatie ontwikkelt zich gematigd. De respondenten 

stellen dat er eerder een toename dan een afname is van 

informatie, vooral daar waar ze beschikbaar is; 

 Gemeenten ondervinden meer hinder van belemmeringen bij 

ontwikkeling en gebruik van prestatie-informatie. Een gebrek aan 

capaciteit, referentiekader en prestatiegerichte cultuur zijn de 

grootste struikelblokken in beide types besturen. Betrokkenheid van 

personeel, ambtelijk leiderschap en gaming zijn dat veel minder. 

Rapportering, evaluatie, benchmarks en verantwoording 

 In 3 tot 4 op 10 gevallen wordt er niet tussentijds gerapporteerd 

aan het MAT. Indien wel, betreft het eerder financiële dan niet 

financiële rapportage; 
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 Een meerderheid van diensten wordt verantwoordelijk gehouden 

voor hun budget en beleidsdoelstellingen. In een meerderheid van 

de besturen zijn diensten voor de toekenning van middelen niet 

afhankelijk van de mate waarin doelstellingen bereikt worden;  

 OCMW’s voeren eerder interne/externe beleidsanalyses uit, globaal 

worden er weinig beleidsanalyses (zeker niet extern) uitgevoerd; 

 Niet bereiken van doelstellingen betekent in beide types bestuur 

intenser opvolgen van acties, schrappen van acties of geen gevolg 

geven. Bereiken van doelstellingen blijft in gemeenten meestal 

zonder gevolg. Soms worden resultaten bekend gemaakt of wordt 

het resterende budget overgedragen. Ook OCMW’s geven vaak geen 

gevolg, maar dragen minder snel budgetten over. Ze vragen eerder 

de leidinggevende om praktijken te delen; 

 Zowel gemeenten als OCMW’s besparen eerst op personeel, gevolgd 

door besparingen op werkingsmiddelen, investeringen en transfers; 

 OCMW’s benchmarken meer dan gemeenten, maar globaal 

benchmarken de lokale besturen weinig. Meestal worden prestaties 

uit het verleden vergeleken met eenzelfde of gelijkaardige actie.  

Resultaten deel 3: betrokkenheid bij prestatiegericht begroten 

 Ambtelijke actoren zijn meer betrokken dan politieke actoren. De 

raad in gemeenten en het vast bureau in OCMW’s zijn amper 

betrokken. De meest betrokken ambtelijke actor in gemeenten is de 

financieel beheerder. In OCMW’s is dit de secretaris.  

Index Prestatie Begroten 

 De scores op de Index Prestatie Begroten tonen een grote variatie in 
scores, meer bepaald tussen 1,6% en 77,5%. De gemiddelde 
indexscore bedraagt 39%;  

 Financieel beheerders kennen hun gemeente of OCMW gemiddeld 
een lagere score toe dan secretarissen; 

 De gemeenten en OCMW’s scoren gemiddeld het hoogst op 
incorporatie van prestatie-informatie. 
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Inleiding 

De internationale hervormingstrend naar een meer resultaatgericht 

financieel management – Nieuw Publiek Financieel Management – laat ook 

de Vlaamse lokale besturen niet ongemoeid. De Vlaamse regering voorzag in 

navolging van deze trend reeds in 2005 een hoofdstuk (Titel IV - Planning en 

financieel beheer) in het Gemeentedecreet1. De meeste gevolgen van deze 

titel werden voor de besturen echter pas voelbaar na de goedkeuring van 

het sinds 2014 verplicht in te voeren Besluit betreffende de Beleids- en 

Beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn. Tussen 2011 en 2014 implementeerden de lokale 

besturen dit besluit en het aanvullende ministerieel besluit stelselmatig. In 

dit onderzoeksrapport grijpen we deze veranderingen in het financieel 

management van lokale besturen aan om na te gaan hoe prestatiegericht 

lokale besturen vandaag budgetteren. In een eerste fase hebben we daartoe 

onderzocht hoe de prestatiegerichtheid van Vlaamse lokale besturen kan 

worden gemeten. Dit onderzoeksrapport vormt de weerslag van die 

zoektocht, waarbij de volgende vraag centraal staat: ‘Tot in welke graad is 

prestatiegericht begroten en boekhouden bij de Vlaamse lokale besturen 

geïmplementeerd?’ 

Om de mate van prestatiegericht begroten te meten, hebben we een 

onlinevragenlijst ontwikkeld die in het najaar van 2013 uitgestuurd werd 

naar de Vlaamse secretarissen en financieel beheerders van alle gemeenten 

en OCMW’s. Het is de eerste keer dat beleidsmatig en prestatiegericht 

denken in functie van het opstellen van de begroting binnen lokale besturen 

zo uitgebreid wordt bevraagd. Temeer omdat wetgeving hieromtrent pas 

recent volledig in werking trad, kunnen we spreken van een nulmeting. De 

vragenlijst werd voldoende algemeen opgesteld, zodat zowel pilootbesturen 

als besturen in volle voorbereiding van BBC bevraagd konden worden. Op 

basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen een aantal conclusies 

worden getrokken alsook beleidsaanbevelingen worden gedaan die niet 

alleen relevant zijn voor de decreetgever en de lokale besturen zelf, maar 

ook voor verder onderzoek naar prestatiegerichtheid van het 

begrotingsproces.  

                                                 
1 Eenzelfde titel is opgenomen in het OCMW-decreet van 2008.  
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In hoofdstuk 1 verduidelijken we het concept resultaatgericht publiek 

financieel management, de relatie met prestatiegericht begroten en hoe 

beide concepten kunnen worden ingebed in een ruimer kader van het 

managen van prestaties waarbij prestatie-informatie wordt gemeten, 

geïncorporeerd en gebruikt. Verder staan we in dit hoofdstuk stil bij de 

mogelijke meerwaarden van prestatiegericht begroten en kijken we naar de 

filosofie die de decreetgever heeft gehanteerd bij het schrijven van de 

organieke decreten en het BVR BBC. In hoofdstuk 2 gaan we in op de 

onderzoeksvraag die centraal staat in dit rapport en geven we aan met welk 

onderzoeksopzet invulling werd gegeven aan deze onderzoeksvraag. 

Specifiek besteden we in dit hoofdstuk aandacht aan de 

totstandkomingsproces van de onlinevragenlijst, die onder meer gebaseerd 

is op de schaal Elementen van Prestatiebegroting van (Weets, 2012), de 

OESO Performance Budgeting Survey en het kwalitatieve onderzoek naar 

prestatiegericht begroten van Demeulenaere, Corvo, Bouckaert & 

Meneguzzo (2013).  

In hoofdstuk 3 lichten we de gehanteerde onderzoeksstrategie toe en 

bespreken we de gerealiseerde responsgraad. Even belangrijk is de analyse 

van de representativiteit van de gegevens. Daartoe vergelijken we de 

gerealiseerde steekproef met de werkelijke verdeling van de besturen naar 

provincie, jaar van opstart BBC, inwonersklasse en sociaal-economische 

indeling volgens Belfius Bank. De onderzoeksresultaten worden besproken in 

hoofdstuk 4. Daarbij gaan we in eerste instantie in op de bevraging van een 

aantal prestatiegerichte elementen uit de organieke decreten – meer 

bepaald delegatie van bevoegdheden en de samenstelling en werking van 

het Managementteam. Daarnaast bekijken we een mix van feitelijke en 

perceptievragen over (1) de uitbouw van financieel management en 

prestatiemanagement; (2) de opmaak van het meerjarenplan, de 

omgevingsanalyse en het budget; (3) de vormen, bronnen en types van 

prestatie-informatie en de belemmeringen die de lokale besturen bij 

ontwikkeling en het gebruik van prestatie-informatie ondervinden en (4) de 

praktijk van evaluatie, tussentijdse rapportage en verantwoording. In een 

laatste onderdeel van dit hoofdstuk bekijken we (5) de betrokkenheid van 

een hele reeks politieke en ambtelijke actoren bij de begrotingsopmaak. 

Waar in hoofdstuk 4 de beschouwingen vooral feitelijk en descriptief van 

aard zijn, is hoofdstuk 5 bedoeld om deze feitelijke resultaten te herwerken 

tot een index waarmee we de graad van prestatiegericht begroten in de 

Vlaamse lokale besturen anno 2014 kunnen uitdrukken.   
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1. Resultaatgericht financieel management 

Dit eerste hoofdstuk is onderverdeeld in twee onderdelen. In het eerste 

onderdeel wordt ingegaan op de manier waarop de concepten 

resultaatgericht publiek financieel management en prestatiegericht 

begroten in de literatuur worden gedefinieerd en toegepast, en hoe ze 

gesitueerd moeten worden binnen de publiek management. Ook worden een 

aantal relevante raamwerken voor prestatiegericht begroten besproken. In 

het tweede onderdeel beschrijven we hoe de organieke decreten en het BVR 

BBC de prestatiegerichte begrotingscyclus kunnen faciliteren. 

>  1.1. Theoretische concepten 

>  1.1.1. Resultaatgericht publiek financieel management 

Het streven naar een meer resultaatgericht publiek financieel management 

(PFM) past binnen de internationaal aanvaarde idee dat de focus binnen het 

(nieuw) publiek management in de meeste OESO-landen de laatste vijftien 

jaar aan het verschuiven is van een algemeen beheer waarbij inputs 

centraal staat naar een beheer op basis van outputs en/of outcomes 

(Curristine, 2005). Hood (1991) beschreef deze idee voor het eerst in zijn 

derde van zeven doctrines voor een Nieuw Publiek Management (NPM). 

Hoewel ook in vraag gesteld (>  1.1.4), is de onderliggende assumptie dat 

een outputoriëntatie samen met een meer bedrijfsmatige aansturing van 

overheden tegemoet komt aan de noodzaak tot meer efficiënte en 

effectieve overheden in een tijd van toenemende fiscale druk op politici en 

ambtenarij. Osborne & Gaebler (1992) spreken in die zin van een 

“entrepreneurial form of government” of ook “market-oriented 

government” en leggen in één van hun tien regels de nadruk op een 

resultaatgericht overheid, waarbij op effecten en niet langer op inputs moet 

worden gestuurd. In het publiek financieel management nam de aandacht 

hiervoor recent nog verder toe als gevolg van de wereldwijde financiële en 

economische crisis waarbij “developing strong systems for managing their 

finances” (Allen, Hemming, & Potter, 2013) als noodzaak wordt gezien om 

de groeiende overheidsuitgaven onder controle te houden.  

Het Publiek Financieel Management (PFM) waarover sprake, is niet zo 

eenvoudig te definiëren. Definities van het begrip blijven vaak vaag. Een 
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poging tot algemene definitie kan worden gevonden bij North (1991), die 

stelt dat PFM te maken met beschikbare wetten, organisaties, systemen en 

procedures bedoeld om overheidsmiddelen te beschermen en ze effectief, 

efficiënt en transparant in te zetten. Het beheer van belastings- en andere 

overheidsinkomsten behoort, net als leningen- en schuldenmanagement, tot 

de scope van PFM. De focus ligt volgens North (1991) echter voornamelijk op 

beheer van uitgaven (expenditure management) in de context van het 

overheidsbegroten. Allen et al. (2013) voegen hieraan tot dat PFM meerdere 

deelgebieden omvat, en naast concept ook moet worden gezien als een 

(internationale) discipline. Andere auteurs (Pollitt, 2001; Cangiano, 

Curristine, & Lazare, 2013; Sterck, Conings, & Bouckaert, 2007) leggen in 

hun definitie eerder de nadruk op de cyclusbenadering. Pollitt (2001) 

bijvoorbeeld heeft het over “the operation of those systems and processes 

designed for budget-making and budget implementation; the maintenance 

of an accounting system which records financial decisions, flows, and 

transactions, and the auditing of all aspects of these accounts”. Om het 

begrip (in een lokale overheidscontext) een meer concrete invulling te 

geven, beschouwen Goeminne, Verschuere, Filip, & Geoffrey (2013:21) 

financieel management als “de taken die de financieel beheerder uitvoert 

binnen de financiële cyclus”. De auteurs onderscheiden daarbij (1) 

financiële planning, (2) boekhouding en jaarrekening, (3) rapportering en 

analyse, (4) fiscaal en niet-fiscaal debiteurenbeheer, (5) interne financiële 

controle, (6) externe contacten en (7) andere onderdelen van financieel 

management.  

In dit onderzoek behouden we de idee van de cyclusbenadering, daarbij 

rekening houdend met zowel financiële als niet-financiële beleidsmatige 

aspecten als onderdeel van PFM. Deze idee wordt weerspiegeld in Figuur 1 

die aantoont dat de beleids-, de beheers- en de financiële cyclus in 

toenemende mate met elkaar interageren (Diamond, 2013).  
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Figuur 1. Beleidsformulering in de begrotingscyclus (Diamond, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

>  1.1.2.  Prestatiegericht begroten 

Pollitt & Bouckaert (2011) stellen dat overheden de reikwijdte en het doel 

van het budgetteringsproces stelselmatig aan het verruimen zijn om bij te 

dragen aan een versterkt financieel systeem. Waar initieel bij het opstellen 

van een budget jaarlijks financiële middelen werden toegewezen, 

goedgekeurd en uitgevoerd, wordt de begrotingscyclus dezer dagen in 

toenemende mate gekoppeld aan planning, operationeel management en 

prestatiemeting. Dit laatste impliceert een toenemende mate van 

prestatiegericht begroten. Robinson (2013) ziet hierin een belangrijk 

instrument “for improving expenditure prioritization, effectiveness and 

efficiency”. Zoals in het geval van PFM hebben heel wat auteurs gepoogd 

prestatiegericht begroten te definiëren of om de praktijk te categoriseren. 

Grosso modo kan er een onderscheid worden gemaakt tussen definities die 

prestatiegericht begroten ruim beschouwen en definities waarin het begrip 

in een meer enge vorm wordt geconcipieerd. Met twee voorbeelden gaan we 

iets dieper in op dit onderscheid omdat de benadering die gekozen wordt 

cruciaal is voor wat onderzocht en gemeten wordt in dit onderzoeksrapport. 

“Een eerste groep van definities kent een brede invulling toe aan het 

concept prestatiebegroting, en omschrijft het prestatiebegroten als het 

aanreiken van informatie in het begrotingsdocument over wat organisaties 

gedaan hebben met of verwachten te doen met het geld dat aan hen ter 
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beschikking werd gesteld. Een tweede groep definieert het concept 

prestatiebegroting eerder eng, i.e. als een begroting waarin elke toename 

in middelen expliciet gekoppeld wordt aan een toename in het aantal 

producten of diensten” (Weets, 2012).  

Een veel geciteerde ruime benaderingen is die van de OESO (2007). Zoals 

samengevat weergegeven in Tabel 1, onderscheidt deze organisatie drie 

categorieën van prestatiegericht begroten, namelijk (I) Presentational 

Budgeting, (II) Performance Informed Budgeting en (III) Formula 

Performance Budgeting. Naarmate een bestuur meer kenmerken van type II 

en type III vertoont, vindt er een grotere mate van integratie plaats van 

niet-financiële informatie in het budget en evolueert ook de inhoud van de 

prestatie-informatie (prestatiedoelstellingen worden in toenemende mate 

vervangen door prestatieresultaten). Dit leidt tot meer opportuniteiten om 

middelen toe te wijzen op basis van niet-financiële informatie, in plaats van 

dat prestatie-informatie louter dient ter verantwoording van de 

middelenverdeling: 

(I) Prestatie-informatie wordt opgenomen om bij te dragen tot 

verantwoording en dialoog met de burger over de richting dat 

beleid gevoerd (moet) word(t)(en). Allocatie van middelen hangt 

niet af van prestatie-informatie; 

(II) Allocatie gebeurt onrechtstreeks op basis van vooropgestelde 

prestatiedoelstellingen of behaalde prestatieresultaten. Er wordt 

rekening gehouden met de informatie, maar deze bepaalt de 

hoeveelheid gealloceerde middelen niet exact. Er is dus geen 

automatische koppeling tussen doelstellingen of resultaten en de 

financiering; 

(III) Allocatie van middelen gebeurt rechtstreeks op basis van de 

afgeleverde prestatieresultaten. Er is een contract tussen het 

toegekende bedrag en bepaalde prestatie- of 

activiteitenindicatoren.  
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Tabel 1. Raamwerk prestatiegericht begroten (OESO, 2007) 

 
Type 

 
Koppeling tussen PI 

en  financiële 
middelen 

 
Geplande of feitelijke 

prestaties 

 
Voornaamste 
doelstelling 

 
Presentational 
budgeting (I) 

 
Geen koppeling 

 
Prestatiedoelstellingen en/of 

prestatieresultaten 
 

 
Verantwoording 

 
Performance-

informed 
budgeting (II) 

 
Losse/indirecte 

koppeling 

 
Prestatiedoelstellingen en/of 

prestatieresultaten 
 

 
Planning en/of 
verantwoording 

 
 
Direct/formula 
performance 
budgeting (III) 

 
Strikte/directe 

koppeling 

 
Prestatieresultaten 

 
Verdeling van 

middelen  
en verantwoording 

 

 

Joyce (2004) voegt hieraan toe dat de integratie van begroting en prestaties 

zowel kan plaatsvinden bij de begrotingsvoorbereiding als bij de 

goedkeuring, de uitvoering en de audit en evaluatie achteraf. Prestatie-

informatie heeft in elk van deze ‘onafhankelijke’ fasen een bepaalde 

functie en een gebrek aan prestatie-informatie in de ene fase sluit de 

aanwezigheid of het gebruik van prestatie-informatie in de andere fase niet 

uit. De auteur onderscheidt verder de aanwezigheid van prestatie-

informatie van het daadwerkelijke gebruik van prestatie-informatie. Deze 

classificaties die prestatiegericht begroten ruim en met gradaties beschrijft, 

contrasteert met de veel engere invulling die Robinson (2013) geeft aan het 

begrip prestatiegericht begroten. Deze auteur definieert prestatiegerichte 

begrotingen als “public sector funding mechanisms which use formal 

performance information to link funding to results (outputs and/or 

outcomes), with the aim of improving performance” (2013). Verschillende 

mechanismen zijn mogelijk, waarbij het ene eerder bijdraagt tot het stellen 

van uitgavenpriotiteiten, terwijl andere mechanismen tot doel hebben om 

de effectiviteit en efficiëntie te verhogen.  

De definitie van Robinson (2013) is veel enger omdat er – in tegenstelling tot 

bij prestatiegericht begroten volgens de OESO (2007) – geen ruimte is voor 

een systeem waarin prestatie-informatie wordt opgenomen zonder de 

intentie om de toewijzing van gelden te beïnvloeden (Presentational 

Budgeting). Dit betekent dat waar er volgens de OESO in geval van een 

bestuur dat begroot volgens type I reeds sprake is van een vorm van 
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prestatiegericht begroten, het volgens Robinsons strikte definitie in deze 

situatie niet om prestatiegericht begroten gaat. Van Reeth (2002) beschrijft 

dat één van de voornaamste kritieken op zo’n opvatting is dat de praktijk 

van het prestatiebegroten dan verengd wordt naar een erg mechanistisch en 

rationeel systeem als zou het in de plaats kunnen treden van het politieke 

besluitvormingsproces. Bovendien laat een enge opvatting ook veel minder 

ruimte om variaties in prestatiegericht begroten te onderzoeken. Om deze 

laatste reden gaan we in dit onderzoeksrapport dan ook uit van een brede 

invulling van prestatiegericht begroten, die het mogelijk maakt om de 

loutere aanwezigheid van prestatie-informatie ook als een vorm van 

prestatiegericht begroten te zien, zonder mogelijke variaties uit het oog te 

verliezen. In de volgende paragraaf gaan we dieper in op deze variatie in 

prestatiegericht begroten door het in verband te brengen met 

prestatiemanagement.  

>  1.1.3. Prestatie-informatie meten, incorporeren en gebruiken 

Een aantal auteurs waaronder Hughes (2012) leiden uit de toenemende 

prestatiegerichtheid van het publiek financieel management af dat het niet 

los kan worden gezien van prestatiemanagement. Prestatiebegroten maakt 

in die zin integraal deel uit van een breder prestatiemanagementsysteem 

(Van Garsse & Windey, 2006). Dit systeem wordt ook toegepast in 

strategisch management, in personeelsmanagement of over de hele 

organisatie. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat een bestuur prestatie-

indicatoren en –doelstellingen vaststelt in haar personeelscontracten voor 

het toekennen van een bonus bovenop het basissalaris van een ambtenaar 

(Robinson, 2013).  

Volgens Bouckaert & Halligan (2008) bestaat dit overkoepelende systeem 

van managen van prestaties uit drie essentiële stappen, namelijk het (1) 

meten, (2) incorporeren en (3) gebruiken van prestatie-informatie (zie de 

gelijkenis met het onderscheid dat Joyce (2004) maakt tussen de 

aanwezigheid van prestatie-informatie en het eigenlijke gebruik van deze 

informatie).  Beide auteurs komen tot deze drie stappen door vergelijking 

van prestatiemanagement over verschillende landen heen: (1) meten omvat 

het verzamelen van gegevens om ze vervolgens te verwerken tot informatie; 

(2) incorporeren duidt het integreren van gegenereerde informatie in 

documenten, procedures en het discours met stakeholders; (3) gebruiken 

betekent dat de geïncorporeerde informatie aangewend wordt om 
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besluitvorming, resultaten en verantwoording te verbeteren. De drie 

stappen vormen zodoende logische opeenvolging van het verzamelen van 

data, de integratie ervan in het managementsysteem en het gebruiken van 

de data, waarbij het meten de ‘aanbodzijde’ van prestatie-informatie 

weerspiegelt, en gebruik de ‘vraagzijde’. Om de variatie in het managen 

van prestaties te capteren, koppelen Bouckaert & Halligan (2008) de drie 

stappen (i.e. meten, incorporeren en gebruiken) aan vier dimensies of 

ideaaltypes voor het management van prestaties: de prestatieadministratie 

(I), het management van prestaties (II), het prestatiemanagement (III) en 

prestatie governance (IV). De horizontale as in Tabel 2 weerspiegelt een 

toenemende mate van prestatiegerichtheid, dit zowel kwantitatief als 

kwalitatief. Onder een toename van kwaliteit wordt bedoeld: (1) de 

verschuiving van een interne naar een meer externe focus en (2) van een 

mechanistisch en op zichzelf staand systeem naar een dynamisch en volledig 

geïntegreerd systeem. De as gaat tevens uit van een chronologische 

rationaliteit daar ze impliciet een groeiscenario vooropstelt.  

Tabel 2. Ideaaltypes prestatiemanagement (Bouckaert & Halligan, 2008) 

 
Traditioneel Ideaaltype I Ideaaltype II Ideaaltype III Ideaaltype IV 

  
Pre-Prestatie 

 
Prestatie 
Administratie 

 
Management 
van prestaties 

 
Prestatie-
management 

 
Prestatie 
Governance 

 
Meten 

 
*Intuïtief, 
*subjectief 

 
*Adm. data 
*objectief 
*Input of 
procesgericht 

 
Gespecialiseerd 
prestatie-
meetsysteem 

 
Hiërarchische 
prestatiemeet-
systemen 

 
Geconsolideer
d prestatie-
meetsysteem 

Incorporeren Niet Soms Binnen 
verschillende 
systemen met 
specifieke 
management-
functies 

Systematisch, 
intern  
integratie 

Systematische 
interne en 
externe 
integratie 

Gebruiken Niet *Rapporteren, 
*Intern 
*Single loop 

Niet verbonden *Coherent, 
*Begrijpelijk 
*Consistent 

Sociaal gebruik 

Beperkingen Onbewust *Ad hoc  
*Selectief  
*Op regels 
gebaseerd 

Niet coherent *Complex  
*Mogelijk 
weinig 
duurzaam als  
systeem 

*Niet te 
controleren 
*Niet te 
managen 
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Het meten van deze prestatie-informatie gebeurt idealiter niet louter in 

functie van het begrotingsproces, maar in het kader van het 

prestatiemanagementsysteem van de organisatie. De prestatie-informatie 

die gegenereerd wordt, kan echter geïntegreerd en gebruikt worden in de 

begroting- en boekhoudpraktijken (Figuur 2). 

Figuur 2. Incorporatie en gebruik in begroting en boekhouding 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

>  1.1.4. Meerwaarden van prestatiegericht begroten 

Zoals in >  1.1 aangegeven, is het de bedoeling dat de focusverschuiving van 

input naar output bijdraagt tot het efficiënter en effectiever werken van 

overheden. Vanzelfsprekend kan dit dus worden gezien als één van de 

meerwaarden van prestatiegericht begroten. De effectiviteit van 

prestatiemeten hangt echter in grote mate af van de mate waarin het 

managen ervan is ingebed in de organisatie (Neely, 1999).  

Op basis van de ideeën van Osborne & Gaebler (1992), Powell (2004) en 

Pavlov & Bourne (2011) kunnen zonder exhaustief te willen zijn nog een 

aantal positieve effecten van prestatiegerichte praktijken opgesomd 

worden: (1) meten op zich kan de doelen van de organisatie duidelijk maken 

en kan helpen ze te communiceren naar de medewerkers, (2) wat gemeten 

wordt, wordt ook gedaan en het kan het gedrag beïnvloeden om consistent 

te blijven met de doelstellingen, (3) resultaten meten maakt het mogelijk 

een onderscheid te maken tussen succes en falen en biedt een 

controlemiddel om het behalen van doelstellingen te controleren, (4) door 

succes te onderscheiden van falen, kan dit succes worden beloond en kan 

het falen worden bijgestuurd, (5) feedback met betrekking tot de resultaten 

faciliteert leren doordat bestaande organisatieprocessen geïntensifieerd 
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worden en aldus de zoektocht naar nieuwe oplossingen gedreven wordt door 

reflectie en actie waardoor bestaande ideeën over de werking van de 

organisatie uitgedaagd worden en (6) het naar buiten brengen van 

succesvolle resultaten leidt tot publieke steun voor het gevoerde beleid. 

Aardema (2005) voegt hier aan toe dat budgetten inzichtelijker worden en 

dat een beter beeld wordt verkregen over hoe overheden zouden moeten 

functioneren. Meer algemeen stelt het Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) dat het managen van 

prestaties bijdraagt tot het onder controle krijgen van de organisatie. 

Hierdoor ontstaat een redelijke zekerheid over het bereiken van 

doelstellingen die worden beoogd (COSO, 1991).  

Bij Nieuw Publiek Management en resultaatgericht denken kunnen echter 

ook vraagtekens worden geplaatst. Algemeen stellen Allen et al. (2013) 

hierover: “there is considerable skepticism today about the virtues of using 

market-based principles in guiding PFM reforms and in adopting the private 

sector business paradigm as a guide for designing and building public sector 

organizations”. Concreet waarschuwt Neely (1999) voor mogelijk defensieve 

reacties als gevolg van een verkeerd gebruik van prestatie-informatie 

(bijvoorbeeld wanneer de metingen gebruikt worden om een dienst of 

individu af te rekenen). Aardema (2005) voegt hier enkele risico’s aan toe: 

enkel kijken naar wat gemeten wordt, en houvast zoeken in sjablonen en 

formats die de werkelijkheid onvoldoende weerspiegelen. Een ander 

mogelijk probleem is de zogenaamde goal displacement, waarbij meten 

geen middel meer is, maar een doel op zich waardoor het risico bestaat dat 

alleen eenvoudige zaken gemeten worden (Van Dooren, 2006). In dat 

verband spreekt men ook van gaming, waarbij data bewust gemanipuleerd 

worden om prestaties beter voor te stellen of om mindere prestaties net te 

verbergen. Ten slotte heeft Mintzberg (1994) het over de meetmythe, 

waarbij hij stelt dat (de analyse van) een overheidsoptreden vaak niet te 

capteren valt via harde, kwantificeerbare metingen. Andere auteurs zoals 

Deming (1994) en Perrin (1999) houden er een gelijkaardige stelling op na. 

In deze paragraaf hebben we kort een aantal mogelijke meerwaarden 

besproken die Nieuw Publiek Management, resultaatgericht financieel 

management en prestatiegericht begroten als afgeleiden kunnen bieden. 

Daarnaast haalden we aan dat er net zo goed een aantal kanttekeningen 

moeten worden gemaakt. Los van het feit of deze outputgerichte processen 

effectief een meerwaarde genereren of niet, probeert dit 
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onderzoeksrapport inzicht te verkrijgen in de manier waarop de trend naar 

prestatiegericht begroten werd vertaald in de Vlaamse lokale overheden. De 

OESO (2013) stelt in die zin: “there is currently no settled consensus on the 

optimal way of using performance information within the budgeting 

context”. Verschillende vraagstukken zijn daarbij het voorwerp van debat: 

(1) in welke mate moet prestatie-informatie gestroomlijnd en gefocust zijn 

om over-engineering van prestatiebegrotingsproducten te vermijden? (2) 

hoe moet worden omgegaan met de inherente problematiek van het meten 

van publieke prestaties? (3) en in welke mate leent het begrotingsproces 

zich daadwerkelijk tot het monitoren van prestaties? (of moet er meer 

aandacht zijn voor andere mechanismen van governance en 

accountability?). 

>  1.2. Nieuw publiek financieel management en de regelgeving 

In deze paragrafen tonen we kort aan dat de organieke decreten en het BVR 

BBC duidelijk geïnspireerd zijn door Nieuw Publiek Financieel Management. 

Olson, Guthrie, and Humphrey (1998) stellen dat dit NPFM voornamelijk 

vormgegeven wordt door drie bewegingen, namelijk: (1) veranderingen 

binnen de financiële rapporteringssystemen, (2) de ontwikkeling van 

prestatiemeting en (3) de delegatie van budgetten. Zowel de organieke 

decreten als het BVR BBC spelen in op deze drie bewegingen: “het besluit is 

[…] erg ingrijpend voor de wijze waarop gemeenten, OCMW’s en provincies 

hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren” 

(Leroy, 2011). In tegenstelling tot voorheen worden de lokale besturen nu 

verplicht om ver vooruit te plannen (6 jaar), waardoor het uitzicht van de 

financiën in lokale besturen grondig verandert (Gilot & Leroy, 2012).  

Aan de hand van het BVR BBC, het bijhorende ministerieel besluit en het 

Verslag BBC wordt het (1) financiële rapporteringssysteem duidelijk 

hervormt. In het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening – de 

beleidsrapporten - komen beleidsdoelstellingen en prioriteiten centraal te 

staan (Figuur 3). Het Verslag BBC onderscheidt in die zin prioritaire 

beleidsdoelstellingen enerzijds, en overige beleidsdoelstellingen en niet in 

doelstellingen opgenomen beleid anderzijds. Prioritaire 

beleidsdoelstellingen zijn dan deze die de raad selecteert omdat “hij deze 

belangrijk vindt en waarover hij bijgevolg expliciet wenst te rapporteren in 

zijn beleidsrapporten” (Verslag BBC). Artikel 11 & 18 BVR BBC schrijven 

voor dat alleen dit prioritaire beleid in de strategische nota (meerjarenplan) 
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en geconcretiseerd in de doelstellingennota (budget) moeten worden 

opgenomen. Deze artikelen expliciteren de idee dat beleid op hoofdlijnen 

moet worden bepaald (ABB, 2008). Vanuit de beleidsbepalende functie van 

de raad is het wenselijk om slechts bepaalde activiteiten in 

beleidsdoelstellingen te vertalen, waarbij de focus in eerste instantie moet 

liggen op de veranderingen van het bestaande beleid (Verslag BBC). In het 

financieel doelstellingenplan van de financiële nota (meerjarenplan) en in 

het doelstellingenbudget van de beleidsnota (budget) worden echter zowel 

de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de prioritaire 

beleidsdoelstellingen, als de financiële weerslag van het overig beleid (niet-

prioritaire beleidsdoelstellingen en niet in doelstellingen opgenomen beleid) 

opgenomen (Artt. 13 & 18, BVR BBC). Samengevat wil de regelgever via dit 

overig beleid vermijden dat besturen een zero-based meerjarenplan en 

budget zouden moeten opstellen, al kan een bestuur hier uiteraard wel 

bewust voor kiezen (Verslag BBC). Dit uitgangspunt betekent dat besturen in 

eerste instantie het bestaande beleid en activiteiten in kaart te brengen, 

waarna beslist wordt in welke mate nieuwe initiatieven (i.e. prioritaire 

beleidsdoelstellingen) financieel haalbaar zijn (Verslag BBC).  
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Figuur 3. Beleidsrapporten volgens BVR BBC (eigen bewerking) 

 

Het BVR BBC heeft verder ook aandacht voor (2) de ontwikkeling van 

prestatiemeting. Daarbij is er aandacht voor het formuleren van meetbare 

beleidsdoelstellingen en wordt erop ingezet dat deze op een gedetailleerde 

manier kunnen worden gekoppeld aan financiële ramingen. De organieke 

decreten effenden reeds het pad door de introductie van elementen van 

strategische planning en management, maar op de concrete uitvoering van 

de meeste elementen was het wachten op het BVR BBC.  In Omzendbrief BB 

2013/4 wordt dit opzet duidelijker omschreven: “de loutere opsomming van 

geraamde ontvangsten en uitgaven moet plaatsmaken voor een integrale 

strategische meerjarenplanning, waarbij de beleidsdoelstellingen van het 

bestuur centraal staan in plaats van de middelen die daarvoor worden 

uitgetrokken: Wat wil het bestuur bereiken? Wat gaat het bestuur daarvoor 

doen? En, als laatste vraag, welke ontvangsten en uitgaven zal dat met zich 

meebrengen?”. 
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Het BVR BBC onderscheidt zich door nu ook uitdrukkelijk te definiëren wat 

moet worden verstaan onder een beleidsdoelstelling. Artikel 6 BVR BBC en 

de interpretatie ervan in het verslag aan de Vlaamse regering (verder, 

verslag BBC) bepalen dat uit elke beleidsdoelstelling moet blijken wat er 

bereikt moet worden, i.e. “een specifieke omschrijving van het 

vooropgestelde resultaat en eventueel effect […]”, wat er moet worden 

gedaan om dit te bereiken, i.e. “een of meer actieplannen die zullen 

ondernomen worden […]” en wat de financiële consequenties hiervan zijn, 

i.e. “een raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de 

beleidsdoelstelling betrekking heeft”.  

 

Deze verplichtingen zouden moeten bijdragen tot een SMART-formulering 

van de beleidsdoelstellingen. In het bijzonder is de vraag naar meetbare 

resultaten of effecten nieuw. Het Verslag BBC stelt in die zin: “in de mate 

van het mogelijke of het nuttige wordt het resultaat of effect meetbaar 

gemaakt (1) om de beleidsdoelstellingen concreet te kunnen formuleren 

(planningsfase), (2) om de uitvoerders duidelijkheid te geven over de te 

behalen resultaten (uitvoeringsfase) en (3) om te kunnen nagaan of de 

beleidsdoelstellingen effectief werden gerealiseerd (evaluatiefase)”. 

Hieruit kunnen we concluderen dat meetbare resultaten en effecten als 

belangrijk worden geacht in elke fase van de beleidscyclus. Het Verslag BBC 

voegt er in die zin aan toe dat beleidsdoelstellingen zowel kwalitatief als 

kwantitatief moeten worden geformuleerd en dat deze formulering indien 

mogelijk ook niet-financiële indicatoren bevat. Daartoe is er volgens 

datzelfde verslag nood aan effect-, prestatie-, activiteiten- en 

inputindicatoren, en dus aan prestatiemeting. Deze informatie zou ook 

kunnen worden gebruikt bij taakstellingen van budgethouders.  
 

De vertaling van lange termijn doelstellingen naar de korte termijn 

noodzaakt een verdere specificatie in het budget: artikel 1, 1° BVR BBC 

beschouwt elk actieplan dan ook als “een verzameling van acties die binnen 

een vastgelegd tijdschema worden uitgevoerd”. Op het einde van de 

jaarlijkse cyclus wordt aan de hand van rapportering in de jaarrekening 

geëvalueerd in welke mate de acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen 

– als ook de beoogde resultaten of effecten – gerealiseerd werden (art. 33 

BVR BBC). Het Verslag BBC geeft logischerwijze aan dat op dit moment 

gelijkaardige vragen moeten worden beantwoord, namelijk (1) in welke 

mate heeft de organisatie het bedoelde resultaat of effect kunnen 

bewerkstelligen, (2) in welke mate werden de actieplannen en acties met 
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betrekking tot een bepaald jaar gerealiseerd en (3) welke uitgaven en 

ontvangsten werden gedaan bij de actieplannen en de acties (en in welke 

mate is er overeenstemming met de geraamde bedragen).  

 

Dit concretiseren en evalueren van beleidsdoelstellingen aan de hand van 

actieplannen, acties en bij voorkeur indicatoren zou moeten volstaan om te 

voldoen aan de aanbeveling van de Raad van Europa om niet-financiële 

maatstaven op te nemen in het budget en om de verschillende gebruikers te 

informeren over de mate van realisatie van doelstellingen (in de 

jaarrekening) (Verslag BBC). In dat opzicht wordt er ook verwezen naar  

sectie 25 van de International Public Sector Accounting Standards (IPSAS): 

“entities are encouraged to present additional information to assist users 

in assessing the performance of the entity, and its stewardship of assets, as 

well as making and evaluating decisions about the allocation of resources. 

This additional information may include details about the entity’s outputs 

and outcomes in the form of (a) performance indicators, (b) statements of 

service performance, (c) program reviews, and (d) other reports by 

management about the entity’s achievements over the reporting period” 

(IASCF, 2013). Hoewel de IPSAS-standaarden hiertoe geen verplichtingen 

inhouden, blijkt toch een sterke aanbeveling om deze additionele 

informatie op te nemen in de jaarrekening. Tegelijkertijd wordt er 

gewaarschuwd dat de informatie relevant, duidelijk, bondig en begrijpelijk 

moet blijven en dit zonder afbreuk te doen aan de basisinformatie in de 

jaarrekening (Verslag BBC). 

 

De organieke decreten en het BVR BBC voorzien ten slotte in de 

mogelijkheid tot delegatie middels beheersbudgetten en beheersrekeningen 

om de responsabilisering van de administratie te vergroten (Beirens, 2012). 

Elke conform de decreten aangestelde budgethouder beschikt krachtens art. 

48 BVR BBC “per financieel boekjaar over een beheersbudget waarin 

minimaal de aan hem toegewezen taakstelling en de aan hem toegewezen 

kredieten worden opgenomen”. Op het einde van het jaar wordt er een 

beheersrekening opgesteld waarin de taakstelling en toegewezen deel van 

de kredieten wordt geëvalueerd (art. 49, BVR BBC). Het taakstellende en 

aldus resultaatgerichte karakter van budgethouderschap brengt met zich 

mee dat er een afspraak wordt gemaakt over welke producten of prestaties 

binnen een bepaalde periode moeten worden geleverd en met welk budget 

deze afspraak moet worden gerealiseerd. Daartoe moeten in de taakstelling 

de te bereiken doelstellingen worden opgenomen die gebaseerd zijn op het 
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budget en het meerjarenplan, om zo de beleidsuitvoering zo efficiënt 

mogelijk te laten verlopen (Verslag BBC, Memorie van toelichting bij het 

GD).    
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2. Onderzoeksvragen en -opzet 

Dit hoofdstuk gaat in op de onderzoeksvraag die aan de basis ligt van dit 

onderzoeksrapport, hoe ze werd afgebakend en welke beperkingen deze 

vraag met zich meebrengt. Daarnaast wordt het onderzoeksopzet 

besproken.  

>  2.1. Centrale onderzoeksvraag 

OV: Tot in welke graad is prestatiegericht begroten bij de Vlaamse lokale 

besturen geïmplementeerd? 

Dit onderzoeksrapport gaat opzoek naar een antwoord op de vraag tot in 

welke graad prestatiegericht begroten geïmplementeerd is bij de Vlaamse 

lokale besturen. Daarbij moeten we in eerste instantie stil staan bij de 

manier waarop deze onderzoeksvraag benaderd en afgebakend werd, en 

welke beperkingen die afbakening met zich meebrengt. Door de focus op 

deze ene onderzoeksvraag, kunnen we een eerste stand van zaken opmaken 

omtrent prestatiegericht begroten, maar komen we niet te weten (1) hoe de 

mate van implementatie kan worden verklaard, noch (2) of een toenemende 

focus op output in het begrotingsproces ook daadwerkelijk leidt tot een 

efficiëntere en meer effectieve werking van lokale overheden. De kader in 

Figuur 4 verduidelijkt de afbakening van de onderzoeksvraag. 

Figuur 4. Onderzoeksfocus in dit rapport 
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Dit onderzoek geeft slechts een eerste inzicht in de mate van 

prestatiebegroten in de Vlaamse lokale besturen, daar voor deze 

onderzoeksvraag alleen al meerdere onderzoeksmethoden aangewezen zijn. 

In dit onderzoeksrapport maken we gebruik van een onlinevragenlijst die 

ons in staat stelt een overzicht op grote schaal te verkrijgen. Om meer 

detaillistische informatie te genereren inzake prestatiebegroten en de rol 

van het BVR BBC hierin, zijn andere methoden (document- en 

databankanalyse) nodig. Verder wensen we – met het oog op de captatie van 

zoveel mogelijk variatie - prestatiebegroten breed te beschouwen in 

onderzoeksrapport, meer bepaald zoals in de definities van de OESO (2007) 

en Joyce (2004) (>  1.1). 

>  2.2. Onderzoeksopzet 

Voor dit onderzoeksrapport is gebruik gemaakt van een onlinevragenlijst die 

ontwikkeld werd op basis van een aantal bestaande instrumenten om 

prestatiegericht begroten in publieke organisaties op grote schaal te 

bevragen. In de eerste drie subparagrafen bespreken we deze instrumenten. 

Meer bepaald gaat het over (1) de schaal Elementen van Prestatiebegroting 

van Weets (2012), (2) de Performance Budgeting Survey die de OESO 

vierjaarlijks afneemt in haar lidstaten en (3) de kwalitatieve vragenlijst met 

betrekking tot prestatiebegroten in lokale besturen van Demeulenaere et al. 

(2013). In de daaropvolgende paragraaf geven we aan hoe we op basis van 

deze drie instrumenten een eigen vragenlijst hebben ontwikkeld.  

>  2.2.1.  Elementen van Prestatiebegroting (Weets, 2012) 

De schaal Elementen van Prestatiebegroting (Weets, 2012) werd ontwikkeld 

op basis van de vragenlijst ‘Management en Innovatie in Lokale Besturen’, 

afgenomen in 2008 en 2009 bij de Vlaamse gemeenten. Deze schaal had tot 

doel gemeenten te scoren voor de mate van doelstellingenformulering in het 

budget en de mate van koppeling tussen doelstellingen en de 

begrotingskredieten. Met ‘elementen van’ in de titel erkent de auteur dat 

met de schaal slechts een klein onderdeel van prestatiegericht begroten in 

kaart werd gebracht, uiteraard als gevolg van de toen vigerende wetgeving 

(pre-BBC) waarin geen concrete verplichtingen met betrekking tot 

doelstellingenformulering waren opgenomen. Het is duidelijk dat Weets 

(2012) hierbij een brede definitie van prestatiegericht begroten in acht 

nam. Tabel 3 geeft de scores van de Vlaamse gemeenten weer op de schaal. 
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Daaruit blijkt dat (in 2008) 28% van de ondervraagde besturen geen 

beleidsdoelstellingen formuleerde in de beleidsnota, terwijl slechts 18% 

beleidsdoelstellingen op een doorgedreven manier koppelt. Weets (2012) 

concludeert hieruit dat Vlaamse gemeenten anno 2008 slechts op een 

bescheiden manier prestatiebegroten geïntroduceerd hebben. 

Tabel 3. De schaal Elementen van Prestatiebegroting 

Score Fase  % 

0 Geen beleidsnota 12 

1 Beleidsnota zonder beleidsdoelstellingen 16 

2 Beleidsnota met beleidsdoelstellingen zonder een link met de begroting 8 

3 
Beleidsnota met beleidsdoelstellingen die in beperkte mate gelinkt zijn 
aan de begroting 

24 

4 
Beleidsnota met beleidsdoelstellingen die in  gematigde mate gelinkt zijn 
aan de begroting 

21 

5 
Beleidsnota met beleidsdoelstellingen die in sterke mate gelinkt zijn aan 
de begroting 

18 

 

De schaal heeft enkele beperkingen. Zo is er geen informatie beschikbaar 

over de mate waarin besturen prestaties meten en de schaal houdt geen 

rekening met de mate waarin informatie in het budget gebruikt wordt voor 

het beheer, de middelenallocatie en verantwoording. De focus ligt 

uitsluitend op de mate van koppeling tussen beleidsdoelstellingen en 

begrotingskredieten, wat een erg ruime invulling van prestatiegericht 

begroten veronderstelt. Bovendien werd enkel de eenjarige beleidsnota 

bevraagd, en niet het meerjarige algemeen beleidsprogramma. Hiervoor is 

geopteerd vanuit de idee dat “kan verwacht worden dat een bestuur dat er 

niet in slaagt de jaarlijkse beleids- en financiële planningsdocumenten te 

koppelen, er ook niet in zal slagen de meerjarige beleids- en 

planningsdocumenten te integreren” (Weets 2012).  

>  2.2.2. De OESO Performance Budgeting Survey and Indicator 

Een andere belangrijke bron voor de vragenlijst in dit onderzoek is de OESO 

Performance Budgeting Survey. Sinds 2003 neemt de OESO bij de centrale 

overheden van haar lidstaten elke vier jaar de OESO Budget Practices and 

Procedures Survey af. Tot en met 2007 handelde één van de onderdelen van 

deze vragenlijst over prestatiegericht begroten, waarin de OESO de 

ontwikkeling en het gebruik van prestatie-informatie in het 
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begrotingsproces bevroeg. Naar aanleiding van de bevraging in 2011 besliste 

de OESO om een volwaardige en uitgebreidere vragenlijst met betrekking 

tot prestatiebegroten te ontwikkelen, namelijk de OESO Performance 

Budgeting Survey (OESO, 2011). De indicator verbonden aan deze survey is 

zo ontwikkeld dat een hoge score betekent: (1) dat er een breed kader voor 

de ontwikkeling van prestatie-informatie aanwezig is, (2) dat er een hoge 

mate van integratie is van prestatie-informatie in het budget en in de 

boekhouding, (3) dat prestatie-informatie gebruikt wordt bij het 

besluitvormingsproces en (4) dat resultaten over prestaties worden 

opgevolgd en dat erover gerapporteerd wordt. Bij het wegen van de scores 

voor de index wordt de aanwezigheid van bepaalde elementen meer 

benadrukt dan het effectieve gebruik van deze elementen, dit omdat er 

internationaal over dit gebruik weinig consensus heerst.  

Naast het feit dat de OESO (2011) bij de constructie van de vragenlijst is 

uitgegaan van een ruime definitie van prestatiegericht begroten (>  1.1.2), 

gaat ze uit van drie doelstellingen verbonden aan prestatiebegroten, 

namelijk allocatie, analyse en verantwoording (Figuur 5). Deze worden 

nagestreefd aan de hand van verschillende types van prestatie-informatie 

(financiële en operationele data, prestatie-evaluaties, evaluaties met het 

oog op besparingen en statistische informatie).  
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Figuur 5. Types prestatie-informatie en doelstellingen (OESO, 2011) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 6 geeft een overzicht van de resultaten die de Performance 

Budgeting Indicator opleverde in 2007 en 2011 (OESO, 2009; 2013). Uit de 

resultaten kan worden afgeleid dat er in de meeste landen een losse en 

indirecte koppeling is tussen de prestatie-informatie en de allocatie van 

overheidsmiddelen. Dit wil zeggen dat prestatiemetingen en prestatie-

evaluaties doorgaans een informerende en ondersteunende – maar geen 

doorslaggevende – functie hebben bij de allocatie van middelen. Meer 

bepaald wordt sinds 2007 de informatie minder gebruikt voor strategische 

planning; in toenemende gevallen wordt de informatie helemaal niet 

gebruikt. Prestatiedoelstellingen worden meestal door de overheidsdiensten 

geformuleerd, en niet door het departement financiën. Deze laatste is wel 

de centrale actor bij het uitvoeren van evaluaties met het oog op 

besparingen (spending reviews).  
 

Specifiek voor België blijkt dat het land in vergelijking met andere landen 

erg laag scoorde in de meting van 2007 (9%). De resultaten van 2011 tonen 

met een score van 26% een opvallende inhaalbeweging, al scoort België nog 

altijd ruim onder het OESO-gemiddelde (38%). Dit OESO-gemiddelde daalde 
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Doelen van prestatiegericht begroten 

Financiële data (maandelijkse, kwartaal of jaarlijkse financiële rekeningen) 
 
Operationele data en prestatierapporten (rapporten met operationele data, 
business cases, prestatieplannen, strategische plannen) 
 
Prestatie-evaluaties (evaluaties van specifieke programma’s of beleid door de 
overheid uitgevoerd) 
 
Evaluaties met het oog op besparingen / uitgavenherzieningen (herzieningen 
en evaluaties in opdracht en onder leiding van de overheid met als specifiek 
doel het identificeren van mogelijke besparingen en het maken van 
aanbevelingen over de reallocatie van middelen) 
 

Statistische informatie (geproduceerd door overheids- en andere organisaties) 
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overigens van net boven naar net onder 40% (mogelijk te wijten aan het 

toenemend aantal landen dat werd onderzocht, of aan aanpassingen aan de 

indicator). Naast opvallende dalers zoals Australië, Finland en de Verenigde 

Staten, valt vooral de stijging van Zwitserland, Mexico en dus ook België op 

in ranglijst. Afgaande op deze scores steekt de Belgische federale overheid 

de Vlaamse overheid voorbij op gebied van prestatiegericht begroten. Deze 

laatste onderzocht zichzelf aan de hand van hetzelfde instrument en kwam 

tot een score van 17% in 2011 en 20% in 2012.  

Figuur 6. Index prestatiegericht begroten (OESO, 2009, 2013a) 

 

 

Uit de bevraging van 2011 blijkt dat op het Belgische federale niveau tijdens 

de budgetbesprekingen altijd financiële en meestal statistische data worden 
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gebruikt. In sommige gevallen neemt men ook operationele data en 

prestatierapporten in overweging. Daarentegen worden nooit evaluaties met 

het oog op prestaties (spending reviews) gebruikt, en slechts zelden 

prestatie-evaluaties en onafhankelijke prestatie-informatie. Bovendien 

worden zelden of nooit gevolgen verbonden aan het niet bereiken van 

beoogde prestaties. Budgetten worden desgevallend nooit verlaagd, en 

slechte prestaties van organisaties en/of hun programma’s worden nooit 

publiek bekend gemaakt. Slechts zelden worden bij slechte prestaties de 

organisaties of programma’s strikter opgevolgd (OESO, 2013a).  

 

Ook het instrument van de OESO heeft te kampen met een aantal 

beperkingen. Ten eerste is de vragenlijst ontworpen om nationale 

overheden te bevragen. Dit betekent dat de terminologie niet altijd even 

toepasbaar is voor een instrument dat lokale besturen wil bevragen. Ten 

tweede meet dit instrument in het merendeel van de gevallen niet alleen 

feiten, maar ook percepties. Ten derde stelt de OESO (2013a) terecht dat 

de index meet in welke mate de OESO-lidstaten 

prestatiebegrotingssystemen geïmplementeerd hebben, maar dat dit niets 

zegt over hoe succesvol deze systemen werken in de praktijk.  

>  2.2.3. Demeulenaere et al. (2013) 

Een eerste poging om de OESO Performance Budgeting Survey te 

transformeren is ondernomen door Demeulenaere et al. (2013). Deze 

auteurs pasten de vragen uit de OESO-survey aan met het oog op de 

toepassing ervan op lokale overheden. Uitgangspunt daarbij was dat de 

vragenlijst generiek genoeg moest blijven zodat toepassing in meerdere 

landen mogelijk is. De uiteindelijke vragenlijst werd gebruikt als leidraad 

voor semi-gestructureerde interviews in twee Vlaamse en twee Italiaanse 

gemeenten, geselecteerd op basis van geografische spreiding, 

inwonersaantal en het tijdstip waarop nieuwe regelgeving voor deze 

besturen van toepassing werd.  

Op basis van de resultaten werd een index geconstrueerd die gebaseerd is 

op de drie stappen bij het managen van prestaties zoals geformuleerd door 

Bouckaert and Halligan (2008) (>  1.1). Zo is de index vormgegeven op basis 

van de dimensies meten, incorporeren en gebruiken van prestatie-

informatie. Een vierde dimensie, prestatiebegrotingscyclus, werd 

toegevoegd voor de elementen die niet specifiek aan één van de drie andere 
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dimensies kon worden gekoppeld. De gemiddelde score bij de vier 

onderzochte lokale besturen bedraagt 48% (Tabel 4). Beide Italiaanse 

gemeenten scoren hoger dan de twee Vlaamse gemeenten (waarvan één 

bestuur het BVR BBC al geïmplementeerd had, het andere bestuur nog niet). 

De besturen scoren gemiddeld het hoogst op incorporatie van prestatie-

informatie (61%) en het laagst op het gebruiken van prestatie-informatie 

(36%). Op basis van deze resultaten concluderen Demeulenaere et al. (2013) 

onder voorbehoud – vanwege het beperkt aantal onderzochte cases - dat 

mogelijk het veeleisendere regelgevend kader van toepassing op de 

Italiaanse lokale besturen de hogere scores van deze besturen veroorzaakt. 

Tabel 4. Prestatiebegroten in vier cases (Demeulenaere et al., 2013) 

Dimensies (%) I2 I3 B1 B3 Gem. 

Prestatiebegrotingscyclus 43 77 57 41 55 

Meten van prestatie-informatie 44 70 45 11 43 

Incorporeren van prestatie-informatie 68 92 51 32 61 

Gebruiken van prestatie-informatie 38 54 20 31 36 

Prestatiegericht begroten 48 73 43 29 48 

 

De voornaamste beperking van dit onderzoek is dat de gebruikte 

methodologie (kwalitatieve interviews) slechts toepasbaar is op een beperkt 

aantal cases. Daarnaast erkennen Demeulenaere et al. (2013) ook dat het 

niet uitgesloten is dat respondenten sociaal wenselijke antwoorden hebben 

gegeven. Ten slotte bleek dat bepaalde vragen als moeilijk of moeilijk 

toepasbaar op lokale besturen werden ervaren door de respondenten.   

>  2.2.4. De survey Resultaatgericht Financieel Management 

Hoewel de drie besproken metingen als belangrijk uitgangspunt dienen voor 

dit onderzoek en bij de ontwikkeling van een index prestatiebegroten in het 

bijzonder, hebben ze elk een aantal inhoudelijke en/of praktische 

beperkingen zodat ze niet zonder aanpassingen kunnen worden gebruikt. In 

de volgende paragrafen beschrijven hoe op basis van de bestaande 

vragenlijsten een eigen vragenlijst werd ontwikkeld. Zoals geïllustreerd in 

Figuur 7 is het toepassingsgebied van elk van de voorafgaande vragenlijsten 

verschillend. De vragenlijst Resultaatgericht Financieel Management is 

gericht op Vlaamse gemeenten en OCMW’s. Dit heeft ten opzichte van de 

OESO Performance Budgeting Survey en de vragenlijst van Demeulenaere et 
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al. (2013) als voordeel dat vragen over de specifieke Vlaamse context 

konden worden opgenomen. Op die manier konden we tegemoetkomen aan 

de opmerking van Demeulenaere et al. (2013) dat een te generieke 

vragenlijst als afstandelijk en weinig toepasbaar gepercipieerd wordt. Ten 

opzichte van de schaal Elementen van Prestatiebegroting (Weets, 2012) 

heeft onze vragenlijst als voordeel dat ze niet alleen veel uitgebreider is, 

maar ook dat voor het eerst praktijken van prestatiebegroten in OCMW’s 

wordt onderzocht.    

Figuur 7. Kroniek van vragenlijsten over prestatiebegroten 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben ervoor gekozen om secretarissen en financieel beheerders te 

bevragen omdat beide functionarissen belangrijke taken vervullen in de 

lokale beleids- en beheerscyclus. Echter, gezien hun takenpakket toch 

aanzienlijk verschilt, is het een meerwaarde beide doelgroepen te 

bevragen. Uit de bepalingen van de organieke decreten blijkt duidelijk dat 

de secretaris instaat voor het beleidsmatige luik binnen de begrotingscyclus. 

Hij of zijn staat in voor de algemene leiding van de diensten (Art. 86, 1° 

GD2) en zorgt onder andere voor het opstellen van het voorontwerp van de 

strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan, de 

beleidsnota van het budget en de verklarende nota van de budgetwijziging. 

De financieel beheerder daarentegen maakt een voorontwerp op van de 

financiële nota van het meerjarenplan (inclusief herziening), van het budget 

(inclusief budgetwijziging) en van de interne kredietaanpassingen. Hij of zij 

                                                 
2 Art. 85 OCMW-decreet. 
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voert de boekhouding en maakt het inventaris op, verzorgt de financiële 

analyse en financiële beleidsadvisering in ruime zin en staat in voor het 

thesauriebeheer (art. 94§1 GD3). Dit takenpakket is eerder te situeren 

binnen de financiële cyclus. 

Omdat we zowel de secretarissen als de financieel beheerders hebben 

bevraagd bij zowel gemeenten als OCMW’s, is ervoor geopteerd om te 

werken met twee aparte vragenlijsten waarvan de antwoorden achteraf zijn 

samengevoegd. Door deze werkwijze konden we maximaal inzetten op (1) 

de specificiteit van elk type bestuur en op (2) specificiteit van elk type 

respondent. Bepaalde vragen werden alleen gesteld aan de secretarissen, 

andere vragen alleen aan de financieel beheerders. De secretarissen kregen 

daarbij meer vragen voorgeschoteld dan de financieel beheerders. Met het 

oog op de opvolging en de verwerking van de survey hebben we gekozen 

voor een onlinevragenlijst. Deze onderzoeksmethodologie heeft een aantal 

specifieke voor- en nadelen waarvan we de belangrijkste aangeven (Billiet & 

Carton, 2011; Dillman, 2000; Enticott, 2003; Evans & Mathur, 2005; 

Heerwegh, 2001; Heerwegh and Loosveldt, 2006, Yun and Trumbo 2000): 

 Afwezigheid van interviewereffecten aangezien elke respondent 

deelneemt aan een identieke vragenlijst (grotere standaardisatie); 

 De kans op fouten wordt gevoelig verkleind omdat de procedure 

reeds volledig geparametriseerd werd (routing) waardoor de 

respondent moet antwoorden binnen de ingestelde regels (interne 

geldigheidscontroles). Ook toevallige codeerfouten worden 

vermeden; 

 Het verplichtend karakter van bepaalde vragen als gevolg van deze 

regels kan ertoe leiden dat bepaalde respondenten afhaken 

(rigiditeit); 

 Onlinevragenlijsten genereren volgens bepaalde auteurs een lagere 

respons omdat dit soort surveys onpersoonlijk zijn. Indien ze 

uitgevoerd worden door academische en overheidsinstellingen is de 

respons wel hoger dan bij commerciële initiatieven. Bovendien zijn 

er ook manieren om de surveys te personaliseren, wat de respons 

ten goede komt; 

                                                 
3 Art. 91§1 OCMW-decreet. 
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 Efficiëntie en snelheid: (1) alle respondenten worden in één keer en 

gelijktijdig bereikt, (2) weinig kosten (geen druk- en verzendkosten, 

geen vergoedingen voor interviewers, etc.), (3) minder codeer- en 

invoerwerk en (4) een makkelijkere opvolging; 

 De respondent kiest zelf het tijdstip waarop hij of zij deelneemt; 

 Er moet een specifieke en gebruiksvriendelijke applicatie 

voorhanden zijn om te vermijden dat respondenten afhaken; 

 De verzameling van correcte en up-to-date e-mailadressen is niet 

altijd even evident; 

 Onlinevragenlijsten worden door soms beschouwd als spam. 

 

Het aantal vragen varieerde naargelang het type bestuur, het type 

respondent en de situatie waarin het bestuur zich bevindt (bijvoorbeeld het 

al dan niet formuleren van beleidsdoelstellingen of het al dan niet uitvoeren 

van beleidsevaluaties leidde al dan niet tot een aantal subvragen) tussen 42 

en 70 vragen (Tabel 5).  

Tabel 5. Minimum en maximum aantal vragen 

  Type bestuur Min. Max. 

T
y
p
e
 

b
e
st

u
u
r 

Gemeenten Secretarissen 60 70 

 Financieel beheerders 48 54 

OCMW’s Secretarissen 47 59 

 Financieel beheerders 42 49 

 

Inhoudelijk bestaat de survey uit drie grote delen, namelijk: (1) elementen 

uit de organieke decreten, (2) financieel management en prestaties en (3) 

betrokkenheid bij prestatiebegroten. In de volgende subparagrafen gaan 

dieper in op deze drie onderdelen.    

>  2.2.4.1. Deel 1: elementen uit de organieke decreten 

Deel 1 van de vragenlijst is tot stand gekomen in samenwerking met de 

Universiteit Hasselt, dat het project Monitoring van de implementatie van 

het Gemeentedecreet4 onderzoekt in het kader van SBOV-III (Hennau & 

                                                 
4 Zie: http://www.steunpuntbov.be/ned/onderzoek/SBOVIII_B07_2013_UH.htm. 

http://www.steunpuntbov.be/ned/onderzoek/SBOVIII_B07_2013_UH.htm
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Ackaert, 2014). Daardoor bestaat dit deel enerzijds uit een aantal algemene 

vragen over de implementatie van het Gemeentedecreet en anderzijds uit 

een aantal specifieke vragen die ruimer zijn dan prestatiebegroten, maar 

wel in lijn liggen met publiek financieel management. Meer bepaald gaat 

het om delegatie van bevoegdheden en de werking van het 

managementteam. Deze elementen komen niet aan bod in de OESO 

Performance Budgeting Survey, noch in de kwalitatieve vragenlijst van 

Demeulenaere et al. (2013). Enkel over de elementen met betrekking tot 

financieel management wordt gerapporteerd in dit onderzoek (Tabel 6).  

Tabel 6. Deel 1: elementen uit de organieke decreten 

Thema’s 

Type respondent5 

GS GFB OS OFB 

Delegatie van bevoegdheden x  x  

Functie en werking van het MAT x  x  

(Werking van de gemeenteraad) x    

(Relatie met de lokale politici) x    

 

>  2.2.4.2. Deel 2: financieel management en prestaties 

Bij het bepalen van de inhoud van Deel 2 hebben we ons voornamelijk 

gebaseerd op de OESO Performance Budgeting Survey en op de kwalitatieve 

vragenlijst van Demeulenaere et al. (2013), aangevuld met een aantal 

specifieke vragen met betrekking tot het BVR BBC. De schaal Elementen van 

Prestatiebegroting van Weets (2012) bleek minder relevant omdat deze 

voornamelijk focust op de mate van integratie van beleidsdoelstellingen in 

de begrotingsdocumenten, informatie die sinds 2014 beschikbaar is in 

Databank Digitale Rapportering van de Vlaamse overheid. 

De OESO Performance Budgeting Survey bestaat uit zes onderdelen: (1) 

respondenteninformatie, (2) institutionele context en recente trends in 

prestatiegericht begroten, (3) types van prestatie-informatie gebruikt bij de 

implementatie van praktijken van prestatiebegroten, (4) gebruik van 

prestatiegerichte doelstellingen, (5) gebruik van prestatie-evaluaties en 

evaluaties met het oog op besparingen, en (6) uitdagingen inzake 

prestatiegericht begroten (OESO, 2011). De kwalitatieve vragenlijst van 

Demeulenaere et al. (2013) sluit hier inhoudelijk dicht bij aan, aangezien 

                                                 
5 Gemeentesecretarissen (GS), Financieel Beheerders in de gemeenten (GFB), OCMW-

secretarissen (OS), Financieel Beheerders in het OCMW’s (OFB). 
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dezelfde zes onderdelen aan bod komen. Omdat vergelijkbaarheid over 

landen heen centraal stond, ging de aandacht bij deze auteurs vooral naar 

het maken van een praktische vertaalslag zodat de vragen toepasbaar 

werden op lokale besturen. Bepaalde begrippen specifiek van toepassing op 

centrale overheden werden vervangen door begrippen die toepasbaar zijn 

op de lokale context (bijvoorbeeld financiële dienst i.p.v. ministerie van 

financiën; de gemeenteraad i.p.v. het wetgevend orgaan, etc.), andere 

elementen werden weggelaten (bijvoorbeeld uitgaven met betrekking tot 

defensie, etc.) of vereenvoudigd (bijvoorbeeld respondenten werd niet 

langer gevraagd percentages te schatten).  

De uiteindelijke vragenlijst in dit onderzoeksrapport bouwt hierop verder 

door een aantal belemmeringen weg te nemen. Ten eerste hebben we een 

aantal vragen die (nog) niet of minder van toepassing zijn op lokale 

besturen geschrapt (bijvoorbeeld een vraag die peilt naar een het bestaan 

van een afzonderlijke eenheid verantwoordelijk voor de praktijk van 

prestatiebegroten). Ten tweede bleken enkele bevraagde elementen in de 

OESO Performance Budgeting Survey en in de kwalitatieve vragenlijst van 

Demeulenaere et al. (2013) te moeilijk of te vaag. Ook deze vragen werden 

weggelaten of geherformuleerd (bijvoorbeeld de vraag naar het bestaan van 

een standaardraamwerk voor prestatiebegroting zorgde voor verwarring en 

werd weggelaten, ervan uitgaande dat het BVR BBC dienst doet als een 

gemeenschappelijk raamwerk voor prestatiebegroten). Ten derde is de 

vragenlijst aangepast in functie van het type onderzoek, namelijk survey-

onderzoek. Ten vierde zijn er een aantal specifieke vragen in verband met 

de lokale context toegevoegd (bijvoorbeeld de vragen met betrekking tot de 

omgevingsanalyse, de vraag over de softwareleverancier en het onderscheid 

tussen beleidsdoelstelling, actieplan en actie in bepaalde 

antwoordcategorieën) (Tabel 7).  
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Tabel 7. Deel 2: financieel management en prestaties 

Thema’s 

Type respondent 

GS GFB OS OFB 

Financieel management – uitbouw en samenwerking  x  x 

Prestatiemanagement – uitbouw en samenwerking x x x x 

Opmaak omgevingsanalyse, meerjarenplan en budget x x x x 

Vormen, bronnen en types van prestatie-informatie x x x x 

Ontwikkeling van prestatie-informatie en belemmeringen x x x x 

Rapportering, evaluatie, benchmarks en verantwoording x x x x 

 

>  2.2.4.3. Deel 3: betrokkenheid bij prestatiebegroten 

Dit derde deel bevat vragen over de betrokkenheid van politieke en 

ambtelijke actoren (Tabel 8). Ook hier zijn de vragen aangepast ten 

opzichte van de OESO Performance Budgeting Survey (2011). Meer bepaald 

hebben we gepeild naar de betrokkenheid van burgemeester, schepenen, 

OCMW-voorzitter, vast bureau, gemeenteraad, OCMW-raad, secretaris, 

financieel beheerder, MAT, diensthoofden en financiële dienst.   

Tabel 8. Deel 3: betrokkenheid bij de begrotingscyclus 

Thema’s 

Type respondent 

GS GFB OS OFB 

Bij de omgevingsanalyse x x x x 

Bij het meerjarenplan x    

Bij het budget x x x x 

Bij het formuleren van doelstellingen x x x x 

Bij de ontwikkeling van richtlijnen voor gebruik van 
doelstellingen en prestatie-informatie 

x x x x 

 

In de voorbereidingsfase is de vragenlijst ter toetsing voorgelegd aan een 

klankbordgroep, met daarin leden van de Vlaamse Vereniging voor Steden 

en Gemeenten (VVSG), het Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen 

(ECG), de Vlaamse Lokale Ontvangers (VLO) en de Vereniging van de 

Vlaamse OCMW-Secretarissen (VVOS),  afgevaardigden van het Agentschap 

voor Binnenlands Bestuur en kabinetsmedewerkers. Ten tweede is de 

vragenlijst getest door vier testrespondenten met het oog op verdere 

inhoudelijke en praktische verbeterpunten.  
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3. Strategie, respons en representativiteit 

De onlinevragenlijst werd in het najaar van 2013 verzonden naar alle 

Vlaamse gemeenten en OCMW’s. Ze werd verspreid naar alle 

gemeentesecretarissen en financieel beheerders onder de titel 

Resultaatgericht Financieel Management (N=1232). In dit hoofdstuk 

bespreken we de gehanteerde onderzoekstrategie, het uitgevoerde 

veldwerk en de uiteindelijke respons. Daarbij wordt de nodige aandacht 

geschonken aan de representativiteit van de gerealiseerde steekproef en 

bieden we een aantal mogelijke verklaringen voor de gerealiseerde respons. 

>  3.1. De responsgraad 

De survey heeft globaal een responsgraad (volledig ingevulde vragenlijsten) 

van 42,8% (N=528) gerealiseerd. Deze respons verschilt naargelang het type 

bestuur en het type respondent dat we hebben bevraagd (Figuur 8). Zo nam 

45,8% van de OCMW-respondenten (N=282) deel tegenover 39.9% van de 

gemeentelijke respondenten (N=246). Dit responsverschil tussen gemeenten 

en OCMW’s wordt verklaard doordat heel wat minder gemeentesecretarissen 

(30,8% of N=95) deelnamen dan OCMW-secretarissen (42,9% of N=132). Het 

responsverschil tussen beide types respondenten is significant. Dit is niet 

het geval als we de respons van de financieel beheerders vergelijken: 49% 

van de gemeentelijke financieel beheerders (N=151) vulden de vragenlijst in 

tegenover 48.7% van de OCMW-financieel beheerders (N=150). Bij de 

vergelijking van de resultaten tussen gemeenten en OCMW’s moet dus in het 

achterhoofd worden gehouden dat minder gemeentesecretarissen hebben 

deelgenomen dan OCMW-secretarissen. 

Figuur 8. Verloop van de responsgraad 
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>  3.1.1. Onvolledige antwoorden 

Daarnaast blijkt dat redelijk wat gemeentesecretarissen en OCMW-

secretarissen de vragenlijst slechts gedeeltelijk doorlopen hebben. Meer 

bepaald werkten ze in veel gevallen Deel 1: elementen uit de organieke 

decreten, volledig af terwijl Deel 2 en Deel 3 niet volledig doorlopen 

werden. Het is echter toch een meerwaarde om deze onvolledige respons op 

te nemen in de analyse van deel 1 omdat op die manier de respons van 

gemeentesecretarissen voor dat deel stijgt van 30,8% naar 37,7% en die van 

de OCMW-secretarissen van 42.9% naar 52.9%.  

>  3.1.2. Strategie en veldwerk 

De respons is het gevolg van de gehanteerde onderzoekstrategie waarbij de 

vragenlijst zoveel mogelijk werd aanbevolen bij de secretarissen en 

financieel beheerders (Tabel 9). De vragenlijst werd einde juli aangekondigd 

aan beide doelgroepen via een e-mail van het KU Leuven Instituut voor de 

Overheid en via e-mails, nieuwsbrieven en op de websites van VVSG, VLO, 

ABB en ECG. Vervolgens is de vragenlijst gelanceerd in de tweede helft van 

augustus aan de hand van een e-mail met daarin een URL naar de 

onlinevragenlijst. In deze e-mail werden het opzet van het onderzoek, een 

aantal instructies en een schatting van de benodigde tijdsbesteding 

uiteengezet. 

Tussen de tweede helft van augustus en midden september hebben we de 

deelnemers verder geresponsabiliseerd aan de hand van een bijkomede 

oproep door ABB en via een eerste herinnering via e-mail. De respons 

bedroeg op 15 september 2013 16,5%. Via een aantal presentaties op 

algemene vergaderingen en congressen, extra aankondigingen in 

nieuwsbrieven, een mobilisatie door een aantal voorzitters van 

beroepsverenigingen en een tweede en derde herinnering, steeg de respons 

op 15 oktober 2013 naar 24,4%. Daarop werd beslist de deadline te 

verschuiven naar 30 november 2013 in plaats van eind oktober. Op die 

manier konden we de vragenlijst langer promoten en was het mogelijk om 

een belactie op te zetten waarbij in samenwerking met de Universiteit 

Hasselt contact opgenomen werd met alle deelnemers die niet expliciet 

hadden geweigerd om deel te nemen. Dit initiatief heeft samen met een 

laatste herinnering tot bijna een verdubbeling van de respons geleid.  
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Tabel 9. Chronologie van veldwerk en responsabilisering 

Datum Activiteit 

 
26/07 – 29/07 

 
Aankondiging via e-mail 

1/08 - 21/08 Aankondiging nieuwsbrief VLO, VVSG en ABB + website ECG  
21/08 Lancering vragenlijst via e-mail met URL 
1/09 Oproep tot deelname in nieuwsbrief ABB 
4/09 Eerste herinnering - e-mail 
19/09 Tweede herinnering - e-mail 
20/09 Mobilisatie door provinciale voorzitters VVOS, en voorzitter VLO 
25/09 Oproep tot deelname in nieuwsbrief en kringvergadering ECG 
26/09 Presentatie op studiedag Beleid en Financiën 
26/09 Derde herinnering - e-mail 
27/09 Presentatie op algemene vergadering VVOS Oost-Vlaanderen 
1/10 Oproep tot deelname in de nieuwsbrief van VVSG 
17/10 Presentatie op congres gemeentesecretarissen ECG 
18/10 – 31/10 
15/11 

Belactie 
Vierde herinnering – e-mail 
 

 

>  3.1.3. Non-respons 

In de zoektocht naar verklaringen voor de non-respons en de responsvariatie 

in het bijzonder, kunnen een aantal argumenten naar voren worden 

geschoven. Bij de aankondiging van de vragenlijst en bij elke herinnering 

werd een e-mailadres opgegeven waarnaar eventuele opmerkingen konden 

worden doorgestuurd. Daarenboven konden bijkomend opmerkingen worden 

verzameld bij de telefonische opvolging. Zoals in gelijkaardige grootschalige 

survey-onderzoeken werd vastgesteld (bijvoorbeeld Platteau & Hondeghem, 

2009), is een gebrek aan tijd één van de voornaamste redenen voor non-

respons. Via e-mail of tijdens de belactie gaven de respondenten aan dat 

hun aandacht prioritair naar de opstart of de verdere implementatie van de 

Beleids- en Beheerscyclus diende te gaan, en dat het invullen van 

vragenlijst niet prioritair was. Het afronden van het meerjarenplan 2014-

2019 werd aangehaald als de voornaamste reden om niet deel te nemen. 

Een andere vaak genoemde reden is dat de doelgroep erg veel uitnodigingen 

tot het invullen van vragenlijsten kreeg – waarvan sommige met een 

verplichtend karakter: “wegens te veelvuldige vragen antwoorden wij in 

principe niet meer op niet verplichte vragenlijsten, enquêtes. (…) In de niet 

aflatende communicatiestroom zakt de moed ons soms in de schoenen…”. 

Platteau & Hondeghem (2009) stellen verder vast dat een gebrek aan 

feedback over de resultaten en het feit dat verschillende instanties telkens 

dezelfde materie bevragen, twee andere drempels zijn voor het deelnemen 
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aan een vragenlijst. In dit onderzoek werden deze factoren niet als reden 

aangegeven om niet deel te nemen.  

Een mogelijke andere oorzaak voor non-respons of onvolledige antwoorden, 

is de lengte van de survey. Hoewel de lengte afgetoetst werd bij de 

klankbordgroep en bij een aantal testrespondenten, was een gemiddelde 

tijdsinvestering van 30-35 minuten voor financieel beheerders en 40-45 

minuten voor de secretarissen voor bepaalde respondenten mogelijk een 

struikelblok om de vragenlijst aan te vatten of om ze volledig te doorlopen. 

Dit gegeven hangt uiteraard samen met het gebrek aan tijd. Hierbij dient 

wel vermeld te worden dat er in de literatuur geen eenduidig bewijs 

voorhanden is dat de voorkennis van de geschatte duurtijd die bij aanvang 

van de vragenlijst meegedeeld wordt, bepalend is voor het al dan niet 

aanvatten en afwerken van een vragenlijst. Beslissingen over al dan niet 

deelnemen worden eerder genomen zonder kennis van de duurtijd, de mate 

van betrokkenheid van de respondent is een meer bepalende factor (Groves 

& Couper, 1998;  Luiten, 2009).  

 

Nog twee andere redenen kunnen aan de oorzaak liggen voor non-respons. 

Bepaalde respondenten waren van mening dat het voldoende was dat alleen 

de secretaris of alleen de financieel beheerder deelnam aan de vragenlijst – 

ook indien aangegeven werd dat aan elk respondententype specifieke 

vragen gesteld zouden worden. Ook de reële samenstelling van de doelgroep 

speelt een rol. Hoewel de theoretische doelgroep 1232 secretarissen en 

financieel beheerders betreft, gaat het in werkelijkheid niet om 1232 

verschillende personen. Artikel 80§16 GD stelt immers dat de gemeenteraad 

onder door de Vlaamse regering bepaalde voorwaarden kan beslissen dat de 

ambten van secretaris en financieel beheerder deeltijds worden 

uitgeoefend. Bij de verzameling van de e-mailadressen van de respondenten 

bleek dat een twintigtal secretarissen meer dan één bestuur de functie van 

secretaris uitoefent. Daarnaast zijn er meer dan honderd financieel 

beheerders die – al dan niet onder de hoedanigheid van gewestelijk 

ontvanger – ten minste in twee (in meer dan tien gevallen zelfs drie) 

besturen actief zijn als financieel beheerder. Redelijkerwijze kan er worden 

vanuit gegaan dat een deel van de verklaring van de non-respons te zoeken 

is bij deze groep van respondenten omdat bij hen de tijdsinvestering 

verdubbelt indien ze voor elk bestuur willen deelnemen aan de vragenlijst. 

                                                 
6 Art. 79§1 OCMW-decreet. 
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>  3.2. Indeling van de Vlaamse besturen 

Omdat er een grote variëteit bestaat aan gemeenten en OCMW’s, ook in 

relatie tot de toepassing van het BVR BBC, is het noodzakelijk om de 

representativiteit te analyseren op basis van een aantal algemene en 

specifieke achtergrondvariabelen. 

>  3.2.1. Algemene achtergrondvariabelen 

Drie algemene achtergrondvariabelen hebben bijgedragen tot het groeperen 

van de besturen, namelijk (1) de provincie waartoe de gemeente of het 

OCMW behoort, (2) het inwonersaantal (FOD Binnenlandse Zaken, 2013) en 

(3) het sociaaleconomisch profiel. Met betrekking tot dit laatste deelt 

Belfius Bank de gemeenten op in zes clusters (Dessoy, 2007): 

woongemeenten (N=83), landelijke gemeenten of verstedelijkte 

plattelandsgemeenten (N=97), gemeenten met een concentratie van 

economische activiteit (N=40), semi-stedelijke gemeenten of 

agglomeratiegemeenten (N=42), centrumgemeenten (N=38) en toeristische 

gemeenten (N=8). 

>  3.2.2. Specifieke achtergrondvariabelen 

Ook inzake publiek financieel management in gemeenten en OCMW’s zijn er 

twee belangrijke achtergrondvariabelen waarbinnen de besturen kunnen 

worden gegroepeerd. Een eerste is het jaar van implementatie van het BVR 

BBC. Dit is een erg relevante achtergrondvariabele, gezien het jaar van 

opstart een belangrijke invloed kan uitoefenen op de graad van 

prestatiebegroten. Daarnaast kunnen de gemeenten en OCMW’s ook nog 

ingedeeld worden naargelang de software die ze gebruiken voor de 

implementatie van het BVR BBC. Deze laatste parameter kan echter niet 

gebruikt worden om de representativiteit van de steekproef te bepalen. 

Hoewel de verdeling van dit kenmerk over de populatie bekend is voor 2014, 

zijn deze gegevens niet bruikbaar omdat een aantal besturen naar 

aanleiding van het BVR BBC voor een ander softwarehuis kozen.  

>  3.3. Representativiteit van de gerealiseerde steekproef 

De analyse van de resultaten van de onlinevragenlijst is slechts nuttig indien 

de antwoorden representatief zijn ten opzichte van de 
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achtergrondvariabelen zoals deze voorkomen in de populatie. Met andere 

woorden, vormen de vergaarde data een goede afspiegeling van de realiteit? 

Indien de gerealiseerde steekproef significant verschilt van de populatie, 

dan kunnen de gepresenteerde onderzoeksresultaten niet zonder meer 

worden veralgemeend7. Ondanks kleine procentuele verschillen ten opzichte 

van de populatie (vooral voor Antwerpen en West-Vlaanderen), zijn de vijf 

Vlaamse provincies statistisch gezien evenredig vertegenwoordigd, zowel bij 

de gemeenten (Chi2=1,345; Df=4; P=0,85) als bij de OCMW’s (Chi2=1,127; 

Df=4; P=0,89) (Figuur 9). Geen enkele provincie is significant over- of 

ondervertegenwoordigd. Ook per respondententype binnen de gemeenten 

en OCMW’s zijn er geen significante verschillen8. 

Figuur 9. Representativiteit naar provincie  
 

 

Ook wat het implementatiejaar van het BVR BBC betreft, zijn de 

procentuele verschillen – vooral bij de piloten 2013 en 2014 - tussen de 

populatie en de gerealiseerde steekproef niet significant, en dit zowel bij 

gemeenten (Chi2=2,162; Df=3; P=0,58) als OCMW’s (Chi2=2.230; Df=3; 

P=0.53) (Figuur 10). Daarbij merken we op dat de populatiewaarden bij 

gemeenten verschillen van deze bij de OCMW’s. dit is logisch omdat beide 

types van besturen verschillende implementatietrajecten volgden (andere 

                                                 
7 De representativiteit werd telkens statistisch getest door middel van de Chi-kwadraattoets 

(χ²), waarbij wordt uitgegaan van een alpha-niveau van 0.05. 
8 P-waarden per respondententype: gemeentesecretarissen (Chi2=3.271; Df=4; P=0,51), OCMW-

secretarissen (Chi2=2.902; Df=4; P=0,57), gemeentelijke financieel beheerders 
(Chi2=0.498; Df=4; P=0,97), OCMW-financieel beheerders (Chi2=1.116; Df=4; P=0,89). 

22,7 
21,1 21,1 20,8 

14,3 

21,2 22,4 
19,6 

22,4 

13,5 

24,8 
21,3 19,9 19,1 

14,5 

0

10

20

30

Antwerpen Vlaams-Brabant Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Limburg

Populatie Gemeente OCMW's



 ׀ 49 ׀

en een verschillend aantal pilootbesturen). Ook per respondententype 

binnen de gemeenten en OCMW’s zijn er geen significante verschillen9. 

Figuur 10. Representativiteit naar jaar van opstart BBC 

 

Kleine OCMW-besturen (0-9999 inwoners) zijn licht ondervertegenwoordigd, 

grote OCMW-besturen licht oververtegenwoordigd. Statistisch gezien zijn 

deze waargenomen verschillen ‘rand’-significant bij de OCMW’s (Chi2=9.535; 

Df=4; P=0.05), en niet bij de gemeenten (Chi2=1.398; Df=4; P=0.85) (Figuur 

11). Als we de analyse uitbreiden en per respondententype kijken, dan 

blijkt dat de verschillen met de populatie veroorzaakt worden door de groep 

OCMW-financieel beheerders10. 

Figuur 11. Representativiteit naar inwonersaantal 

                                                 
9 P-waarden per respondententype: gemeentesecretarissen (Chi2=2.008; Df=3; P=0,571), OCMW-

secretarissen (Chi2=1.1068; Df=3; P=0,775), gemeentelijke financieel beheerders 
(Chi2=1.236; Df=3; P=0,744), OCMW-financieel beheerders (Chi2=2.365; Df=3; P=0,500). 

10 P-waarden per respondententype: gemeentesecretarissen (Chi2=1.366; Df=4; P=0,85), OCMW-
secretarissen (Chi2=0.7694; Df=4; P=0,94), gemeentelijke financieel beheerders 
(Chi2=1.485; Df=4; P=0,83), OCMW-financieel beheerders (Chi2=12.556; Df=4; P=0,02). 
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Naar sociaal-economisch profiel zijn er kleine procentuele schommelingen 

merkbaar, vooral bij landelijke en centrumgemeenten. Deze verschillen zijn 

statistisch gezien niet significant voor zowel gemeenten (Chi2=0,718; Df=5; 

P=0,98) als OCMW’s (Chi2=3,671; Df=5; P=0,60) (Figuur 12). Ook per 

respondententype binnen de gemeenten en OCMW’s zijn er geen significante 

verschillen11. 

Figuur 12. Representativiteit naar sociaal-economisch profiel 

 

De representativiteit van de achtergrondvariabele softwareleverancier kan 

niet worden nagegaan omdat er geen data beschikbaar zijn over het 

marktaandeel van de verschillende softwareleveranciers (in 2013) (Figuur 

13). Schaubroeck is volgens de surveyresultaten de meest gebruikte 

softwareleverancier voor budgetopmaak bij gemeenten en OCMW’s. In 

gemeenten wordt Schaubroeck gevolgd door Cipal (23,6%), Cevi-Logins 

(23,2%) en Remmicom (19,1%). Bij de OCMW’s zijn er voor de budgetopmaak 

meer Cevi-Logins-gebruikers (32,3%) dan Cipal-gebruikers (28,4%). Bijna 

geen enkel OCMW maakt gebruik van Remmicom (0,7%). Een beperkt aantal 

gemeenten en OCMW’s maakt gebruik van nog andere softwarepakketten 

(respectievelijk 2,4% en 3,2%). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 P-waarden per respondententype: gemeentesecretarissen (Chi2=1.158; Df=5; P=0,95), OCMW-

secretarissen (Chi2=1,838; Df=5; P=0,87), gemeentelijke financieel beheerders 
(Chi2=0.491; Df=5; P=0,99), OCMW-financieel beheerders (Chi2=6.259; Df=5; P=0,28). 
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Figuur 13. Softwareleverancier van gemeenten en OCMW’s 

 

Concluderend kan gesteld worden dat de data representatief zijn. Enkel bij 

de OCMW’s hebben we een lichte ondervertegenwoordiging van kleine 

besturen vastgesteld tegenover een lichte oververtegenwoordiging van grote 

gemeenten (‘rand’-significant). We opteren er echter niet voor om weging 

toe te passen. Dit zou een toekomstige vergelijking van de data 

bemoeilijken. Daarnaast stelden we vast dat meer OCMW-respondenten 

hebben deelgenomen dan gemeentelijke respondenten. Dit moet in het 

achterhoofd gehouden worden, maar is op zich geen probleem omdat de 

data van deze gemeentelijke respondenten zowel bij de 

gemeentesecretarissen als bij de gemeentelijke financieel beheerders 

representatief zijn over alle onderzochte achtergrondvariabelen. De lagere 

respons heeft dus niet voor minder representatieve data gezorgd. 
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4. Onderzoeksresultaten 

Dit hoofdstuk presenteert descriptief de resultaten van de vragenlijst 

Resultaatgericht Financieel Management. Voorafgaand maken we een aantal 

opmerkingen met betrekking tot het interpreteren van de 

onderzoeksresultaten.  

Niet elke vraag is aan elk type respondent gesteld (>  2.2.4). Sommige 

vragen waren exclusief bestemd voor gemeente- en/of OCMW-secretarissen, 

terwijl andere vragen door secretarissen en financieel beheerders moesten 

worden beantwoord. Nog andere vragen waren alleen bestemd voor 

financieel beheerders. Dit wordt telkens verduidelijkt. (2) Gezien heel wat 

van de bevraagde elementen voor een eerste keer zijn bevraagd, is het voor 

deze elementen niet mogelijk om nu reeds bepaalde evoluties te schetsen. 

Vervolgmetingen zullen het in de toekomst mogelijk maken om deze 

evoluties in kaart te brengen. De voornaamste meerwaarde van deze 

resultaten is dan ook dat voor het eerst dergelijke informatie over 

prestatiegericht begroten in lokale besturen beschikbaar is. (3) Aangezien 

de vragenlijst in het najaar van 2013 werd afgenomen, was het nog niet 

mogelijk om vragen te stellen over het budget 2014. Wel waren de besturen 

op moment van bevraging in volle opmaak van het meerjarenplan 2014-

2019. Bijgevolg focust deze vragenlijst op de opmaak van dit meerjarenplan 

2014-2019 en op het budget 2013. Dit heeft als voornaamste nadeel dat het 

meerjarenplan in veel gevallen nog niet afgerond was op moment van 

bevraging. Bijkomend merken we op dat het meerjarenplan 2014-2019 in 

een andere legislatuur valt dan het budget 2013 en doordat het budget 2013 

is bevraagd, betekent dit dat dit budget in heel wat besturen nog niet BBC-

conform opgesteld werd. Met deze drie beperkende elementen moet 

rekening gehouden worden wanneer de resultaten worden geïnterpreteerd. 

Anderzijds kan beargumenteerd worden dat deze nadelen niet zo nadelig 

zijn omdat ze geen afbreuk doen aan het eigenlijke hoofddoel van dit 

onderzoek, namelijk bij wijze van nulmeting de mate van prestatiegericht 

begroten en boekhouden in kaart brengen in de Vlaamse lokale besturen. 

Het feit dat de vragen op een voldoende algemeen niveau moesten worden 

geformuleerd, heeft voor gevolg dat heel wat van de vragen percepties over 

een bepaald thema meten. Hoewel dit niet ongewoon is bij dit type 
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onderzoek, moeten de antwoorden zorgvuldig worden geïnterpreteerd 

omdat sociaal wenselijke antwoorden niet kunnen worden uitgesloten. 

 

Achtereenvolgens bespreken we de resultaten van de drie onderdelen van 

de vragenlijst. We hebben ervoor geopteerd om bij die vragen waar zowel 

gemeentelijke als OCMW-respondenten zijn bevraagd, de resultaten ook per 

type bestuur weer te geven. Dit heeft volgens ons een meerwaarde ten 

opzichte van het louter weergeven van de globale resultaten. Het 

merendeel van de vragen werd gesteld aan de hand van een Likertschaal 

met vijf antwoordcategorieën, gaande van ‘helemaal niet’ (=1) tot ‘in zeer 

hoge mate’ (=5), of gaande van ‘helemaal oneens’ (=1) tot ‘helemaal eens’ 

(=5). Wanneer dit niet het geval is, wordt dit weergegeven.  
 

>  4.1. Deel 1: elementen uit de organieke decreten 

Zoals aangehaald in >  1.2 kunnen bepaalde elementen uit de organieke 

decreten in verband worden gebracht met de drie bewegingen die samen 

getypeerd worden als Nieuw Publiek Financieel Management (Olson et al., 

1998). Voornamelijk gaat het daarbij om delegatie van bevoegdheden en 

bijhorende budgetten (budgethouderschap) en de betrokkenheid van het 

management(team) in de beleidscyclus. Hennau & Ackaert (2013, 2014) 

bestudeerden deze implementatie van elementen uit het Gemeentedecreet 

in gemeenten reeds uitvoerig op basis van bevragingen in 2008 en 2012. 

Daardoor is het mogelijk om voor gemeenten de stand van zaken met 

betrekking tot elementen verder aan te vullen met de resultaten van dit 

onderzoek. Voor de volledige analyse van de resultaten uit 2008 en 2012 

verwijzen we naar de SBOV-rapporten De implementatie van het 

Gemeentedecreet anno 2012 en Lokale besturen in verandering? 

Evoluties in de percepties over het Gemeentedecreet.  

>  4.1.1. Delegatie van bevoegdheden en budgethouderschap 

Het Gemeentedecreet en het OCMW-decreet voorzien in heel wat 

mogelijkheden tot delegatie. In dit onderdeel bespreken we in welke mate 

de gemeenten en OCMW’s anno 2013 gebruik van deze 

delegatiemogelijkheden. Voor de gemeenten kunnen daarbij de resultaten 

vergeleken worden met de resultaten in 2008 en 2012. Bijkomend hebben 

we de secretarissen gevraagd om – indien ze van een bepaald type delegatie 

gebruik maken – aan te geven welke elementen bepalend zijn. 
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>  4.1.1.1. Delegatie in gemeenten 

Het Gemeentedecreet biedt aan de gemeenteraad, het college van 

burgemeester en schepenen en de secretaris de mogelijkheid om bepaalde 

bevoegdheden te delegeren. Over op één na alle delegatiemogelijkheden in 

de gemeenten toont de vragenlijst van 2013 een nuancering ten opzichte 

van de vragenlijst van 2012 (Tabel 10). Tegenover 2008 wordt er nog wel 

steeds een stijging opgetekend. De vraag is hier of deze nuancering het 

gevolg is van de beperkte respons (N=116), dan wel van het feit dat 

gemeenten anno 2013 minder delegeren. Delegatie van de gemeenteraad 

naar het college is ook in 2013 de meest toegepaste vorm van delegatie, 

terwijl van delegatie van het college naar personeel (2,6%) en delegatie van 

het college naar wijkcomités (0,0%) zelden of nooit gebruik gemaakt wordt. 

Delegatie van het college naar de secretaris en van secretaris naar 

personeel gebeurt in bijna één op drie gevallen (32,8%), wat minder is dan 

in 2012 (respectievelijk 39,3% en 35,8%). 

Tabel 10. Delegatie van bevoegdheden in gemeenten 

 
Raad naar  

college 
College naar 

secretaris 
Secretaris naar 

personeel 
College naar 

personeel 
College naar 
wijkcomités 

 ‘08 ‘12 ‘13 ‘08 ‘12 ‘13 ‘08 ‘12 ‘13 ‘08 ‘12 ‘13 ‘08 ‘12 ‘13 

% 72,0 87,2 75,0 12,9 39,3 32,8 24,2 35,8 32,8 2,4 10,2 2,6 0,4 0,0 0,0 

N 250 164 116 255 163 116 256 165 116 252 166 116 252 166 116 

 

>  4.1.1.2. Inhoud van delegatie in gemeenten 

Naast de feitelijke bevraging van delegatie hebben we per mogelijkheid ook 

gevraagd welke elementen deze delegatie bepalen. De respondenten 

konden één of meerdere van volgende elementen aankruisen: (1) een 

omschrijving van bevoegdheden, (2) een omschrijving van gedelegeerde 

middelen, (3) een omschrijving van de te realiseren doelstellingen, (4) een 

omschrijving van hoe verantwoording zal worden afgelegd, (5) een 

omschrijving van hoe de bevoegdheden zullen worden geëvalueerd en (6) 

een beheersbudget of een beheersrekening. In minstens 60% van de gevallen 

is een omschrijving van bevoegdheden mede bepalend voor elk van de 

delegatiemogelijkheden (Tabel 11). Bij delegatie van gemeenteraad naar 

college en van college naar secretaris is ongeveer in één op vier gevallen 

een omschrijving van gedelegeerde middelen mede bepalend. Indien het om 

delegatie van de secretaris naar het personeel gaat, is een omschrijving van 
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de gedelegeerde middelen veel minder gebruikelijk (5,3%). Een omschrijving 

van de te realiseren doelstellingen is vooralsnog niet gebruikelijk (in minder 

dan één op de tien gevallen) en een omschrijving van hoe verantwoording 

zal moeten worden afgelegd is iets gebruikelijker, vooral bij delegatie van 

het college naar de secretaris en van de secretaris naar personeel. Hoe 

doelstellingen geëvalueerd zullen worden is slechts weinig mede bepalend 

voor delegatie. In 5% tot 8% van de gevallen is een beheersbudget mede 

bepalend, maar een beheersrekening is dat zelden. In de sporadische 

gevallen dat er delegatie is van het college van burgemeester en schepenen 

naar personeel (2,6%), bepaalt alleen de omschrijving van de bevoegdheden 

deze delegatie (niet opgenomen in Tabel 11).  

 

We concluderen dat delegatiemogelijkheden vooralsnog vooral een 

omschrijving van de gedelegeerde bevoegdheden omvatten, maar verder 

slechts beperkt elementen van prestatiegerichtheid bevatten. Horizontaal 

en indicatief bekeken (gegeven dat alle bevraagde elementen als 

evenwaardig worden beschouwd worden) kan daar aan worden toegevoegd 

dat gemiddeld gezien bij delegatie van het college naar de secretaris 

(21,8%) het meeste belang wordt gehecht aan de verschillende prestatie-

elementen, ondanks dat er nooit sprake is van een omschrijving van 

evaluatie, noch van een beheersrekening. Bij delegatie van de raad naar het 

college wordt het minste belang gehecht aan de verschillende elementen.  

Tabel 11. Inhoud van delegatie in gemeenten 

 
Raad naar 

college 
College naar 

secretaris 
Secretaris naar 

personeel 

Omschrijving bevoegdheden % 62,1 94,7 92,1 

Omschrijving gedelegeerde middelen % 28,4 23,7 5,3 

Omschrijving te realiseren doelstellingen % 4,3 5,3 7,9 

Omschrijving verantwoording % 5,2 23,7 13,2 

Omschrijving evaluatie van bevoegdheden % 1,7 0,0 5,3 

Beheersbudget % 7,8 5,3 7,9 

Beheersrekening % 0,0 0,0 2,7 

(Weet niet %) (0,9) (0,0) (0,0) 

Gemiddeld percentage 15,6 21,8 19,2 

N 87 38 38 
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>  4.1.1.3. Delegatie in OCMW’s  

81% van de bevraagde OCMW-secretarissen geeft aan dat er delegatie 

plaatsvindt van de OCMW-raad naar de secretaris (Tabel 12). Vanuit het vast 

bureau of vanuit het bijzonder comité wordt in veel minder gevallen 

gedelegeerd naar de secretaris (23,9%). De OCMW-raad delegeert ook in vrij 

veel gevallen naar het vast bureau (62%) en naar het bijzonder comité van 

het OCMW (60,1%), maar rechtstreekse delegatie naar het personeel vindt 

minder plaats (19,6%). Ook de delegatiemogelijkheid van secretaris naar 

personeel wordt slechts in een beperkt aantal gevallen aangewend (32,5%). 

Tabel 12. Delegatie in OCMW’s 

(N=163) % 

 A. Raad naar secretaris 81,0 

 B. Raad naar vast bureau 62,0 

 C. Raad naar bijzonder comité van het OCMW 60,1 

 D. Secretaris naar personeel 32,5 

 E. Vast bureau of bijzonder comité naar secretaris 23,9 

 F. Raad naar personeel 19,6 

 

>  4.1.1.4. Inhoud van delegatie in OCMW’s 

In drie op vier gevallen is een omschrijving van bevoegdheden een bepalend 

element wanneer er in OCMW’s gebruik gemaakt wordt van een 

delegatiemogelijkheid (Tabel 13). In vijf van de zes delegatiemogelijkheden 

is dit zelfs meer dan 90%. Een omschrijving van gedelegeerde middelen in 

elk van de mogelijkheden minstens in één op de drie gevallen een bepalend 

element. Een omschrijving van de te realiseren doelstellingen, van de 

verantwoording en van een beheersbudget zijn beduidend minder bepalend. 

Een omschrijving van de evaluatie van bevoegdheden en een 

beheersrekening zijn amper bepalende elementen. Ze is het meest 

bepalend bij delegatie van de raad naar het personeel, net als een 

omschrijving van te realiseren doelstellingen, een omschrijving van de 

verantwoording, een omschrijving van de evaluatie van bevoegdheden, een 

beheersbudget en een beheersrekening. Indicatief is de gemiddelde 

aandacht voor prestatie-elementen dan ook veruit het grootst bij deze vorm 

van delegatie (40,6%). Bij delegatie van het vast bureau of het bijzonder 
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comité naar de secretaris zijn de bevraagde prestatie-elementen het minst 

bepalend (28,6%).  

Tabel 13. Inhoud van delegatie in OCMW’s 

 A B C D E F 

Omschrijving bevoegdheden % 93,9 91,1 98,0 96,2 79,5 93,8 

Omschrijving gedelegeerde middelen % 42,4 38,6 41,8 49,1 38,5 65,6 

Omschrijving te realiseren doelstellingen % 12,9 16,8 14,3 22,6 15,4 37,5 

Omschrijving verantwoording % 28,0 26,7 27,6 30,2 28,2 31,3 

Omschrijving evaluatie van bevoegdheden % 8,3 5,0 7,1 13,2 5,1 12,5 

Beheersbudget % 25,0 20,8 18,4 28,3 28,2 34,4 

Beheersrekening % 3,8 3,0 4,1 3,8 5,1 9,4 

(Weet niet %) (3,0) (2,0) (0,0) (0,0) (5,1) (0,0) 

Gemiddeld percentage 30,6 28,9 30,2 34,8 28,6 40,6 

N 132 101 98 53 39 32 

 

Hoewel de delegatiemogelijkheden van gemeenten en OCMW’s niet 

helemaal vergelijkbaar zijn, zijn er wel voldoende indicaties dat er in 

OCMW’s meer gedelegeerd wordt. Het is ook duidelijk dat prestatie-

elementen bij delegatie in OCMW’s bepalender zijn. Enkel een omschrijving 

van bevoegdheden is zowel in gemeenten als OCMW’s ongeveer even 

bepalend voor de delegatie. Over alle andere elementen laten de OCMW’s 

hogere percentages optekenen dan de gemeenten.  

>  4.1.2. Het MAT en de beleidscyclus 

De organieke decreten voorzien een belangrijke rol voor het 

managementteam bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de 

beleidsevaluatie (art. 98 GD12). Hoe de gemeentesecretarissen deze rol 

inschatten, is weergegeven in Tabel 14, die aangevuld werd met de reeds 

bestaande gegevens van Hennau & Ackaert (2014). Het percentage 

gemeentesecretarissen dat aan het managementteam een eerder of heel 

belangrijke rol toedicht bij de beleidsvoorbereiding, is 73,3% in 2013. Dit is 

een stijging ten opzichte van 2008 en 2012 (65,7% en 67,5%). Het 

percentage respondenten dat het noch oneens, noch eens is met de stelling 

dat het managementteam een belangrijke rol speelt in de 

beleidsvoorbereiding, nam af van 17,5% naar 9,5%. Echter, het percentage 

                                                 
12 Art. 97 OCMW-decreet. 
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respondenten dat helemaal of eerder oneens antwoordde op deze stelling, 

bleef min of meer stabiel (hoewel er in 2012 wel een daling opgetekend 

werd). Globaal kunnen we stellen dat volgens de secretarissen de invloed 

van het managementteam in de beleidsvoorbereiding is toegenomen over de 

periode 2008-2013. Wat de rol van het managementteam bij de 

beleidsuitvoering betreft, zien we dat 71,6% van de secretarissen een 

eerder tot heel belangrijke rol toedicht aan het management in de 

beleidsuitvoering. Ten opzichte van 2008 en 2012 betekent dit een 

duidelijke stijging (respectievelijk 61,9% en 68,1%). Het percentage 

respondenten dat het noch oneens, noch eens is, daalde van 25,4% naar 

16,4%, en het percentage respondenten dat de rol van het 

managementteam in de beleidsuitvoering als eerder of helemaal niet 

belangrijk beschouwt, daalde ten opzicht van 2008 lichtjes met 0,7%.  

54,3% van de secretarissen vindt dat het managementteam een eerder of 

heel belangrijke rol speelt bij de beleidsevaluatie. Ten opzichte van 2008 

(45,5%) betekent dit een stijging, maar ten opzichte van 2012 (54,3%) blijft 

dit percentage stabiel (al is de verdeling van de percentages eerder en 

helemaal eens verschillend tussen 2008 en 2012). Ten opzichte van 2008 

(28%) en 2012 (20,8) dichten minder secretarissen in 2013 (18,1%) helemaal 

of eerder geen belangrijke rol toe aan het managementteam bij de 

beleidsevaluatie. Het percentage respondenten dat noch oneens, noch eens 

antwoordde, bleef min of meer stabiel.  

Tabel 14. Het managementteam en de beleidscyclus 

 Beleidsvoorbereiding Beleidsuitvoering Beleidsevaluatie 

 ‘08 ‘12 ‘13 ‘08 ‘12 ‘13 ‘08 ‘12 ‘13 

1 (%) 1,6 3,6 4,3 1,1 2,4 1,7 3,7 3,7 4,3 

2 (%) 15,3 9,0 12,9 11,6 12,0 10,3 24,3 17,1 13,8 

3 (%) 17,5 19,9 9,5 25,4 17,5 16,4 26,5 25,0 27,6 

4 (%) 42,9 41,0 52,6 40,7 42,8 50,0 34,4 31,1 40,5 

5 (%) 22,8 26,5 20,7 21,2 25,3 21,6 11,1 23,2 13,8 

N= 189 166 116 189 166 116 189 164 116 

Chi2 NS NS NS 

 

De rol van het management in de beleidscyclus wordt vooral als belangrijk 

ingeschat voor wat betreft de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering, 

en in mindere mate voor wat betreft de beleidsevaluatie (hoewel nog steeds 

meer dan de helft van de secretarissen deze rol eerder tot heel belangrijk 
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vindt). Hennau, Ackaert, & Olislagers (2013) stellen dat deze 

terughoudendheid mogelijk door het relatief recente karakter van enige 

ambtelijke verantwoordelijkheid inzake beleidsevaluatie in lokale besturen 

verklaard wordt. Bovendien stellen deze auteurs dat de debatten over 

ambtelijke verantwoordelijkheid in de beleidsevaluatie het hart van de 

politiek-ambtelijke verhoudingen raken, en dat een grote betrokkenheid van 

de ambtelijke component in de beleidsevaluatie niet congruent is met de 

vigerende lokale politieke en ambtelijke cultuur. Vanuit onze 

onderzoeksresultaten kan hier een verklarende hypothese aan worden 

toegevoegd. In >  4.2.6.3 wordt de vraagstelling naar de mate waarin 

interne en externe beleidsevaluaties worden uitgevoerd, besproken. Daar 

blijkt dat OCMW’s en gemeenten respectievelijk in 48,6% en 31,3% van de 

gevallen interne beleidsevaluaties uitvoeren, en in 16% en 14,6% van de 

gevallen externe beleidsevaluaties. Een bijkomende hypothese kan dus zijn 

dat de mate van betrokkenheid van het managementteam bij de 

beleidsevaluatie lager ingeschat wordt omdat er in heel wat gevallen zo 

blijkt geen beleidsevaluaties worden uitgevoerd. Voor een uitgebreide 

analyse en verklarende factoren voor de rol van het MAT, zie de paper van 

Bleyen, Hennau, Ackaert, & Bouckaert (2014). 

>  4.1.3. Conclusie 

Resultaten deel 1: Delegatie van bevoegdheden en het MAT 

Delegatie van bevoegdheden 

 Gemeenten delegeren veelal van raad naar college, in 1 op 3 

gevallen van college naar secretaris en van secretaris naar 

personeel, zelden van college naar personeel en nooit van college 

naar wijkcomité; 

 OCMW’s delegeren veelal van raad naar secretaris, in 3 op 5 

gevallen van raad naar vast bureau en van raad naar bijzonder 

comité, in 1 op 3 gevallen van secretaris naar personeel, in 1 op 4 

gevallen van vast bureau of bijzonder comité naar secretaris en in 1 

op 5 gevallen van raad naar personeel; 

 Een bevoegdheidsomschrijving is doorgaans bepalend voor 

delegatie. Een middelenomschrijving en verantwoording zijn dat 

minder. Te realiseren doelstellingen en evaluatie worden zelden 
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in verband gebracht met delegatie. Delegatie middels 

beheersbudget gebeurt meer in OCMW’s dan in gemeenten. 

De rol van het MAT in de beleidscyclus 

 De rol van het MAT is groter bij beleidsvoorbereiding en 

beleidsuitvoering dan bij beleidsevaluatie. Ten opzichte van 2008 

is deze rol van de fasen van de beleidscyclus aanzienlijk gestegen. 
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>  4.2. Deel 2: financieel management en prestaties 

>  4.2.1. Elementen van financieel management 

Om de uitbouw van elementen van financieel management te bevragen zijn 

we uitgegaan van de definitie van Goeminne et al. (2013) die dit begrip 

definiëren op basis van de taken van de financieel beheerder (>  1.1.1). Net 

omdat het taken van financieel management zijn, hebben we deze vraag 

alleen voorgelegd aan de financieel beheerders. Daarbij hebben we twee 

elementen bevraagd, namelijk de mate van uitbouw van deze verschillende 

taken en de mate waarin er met betrekking tot deze taken wordt 

samengewerkt tussen de gemeente en het OCMW.  

>  4.2.1.1. Uitbouw 

Op basis van zestien taken van financieel management is een gemiddelde 

score berekend, op basis waarvan een aantal vaststellingen kunnen worden 

gedaan. De resultaten zijn gerangschikt volgens de acht meest en acht minst 

uitgebouwde taken van financieel management (Tabel 15). Vooreerst is aan 

de hand van de zestien taken van de financieel beheerder een somschaal en 

een gemiddelde schaal berekend. Geen enkele respondent geeft aan dat elk 

van de zestien elementen van financieel management in zeer grote mate is 

uitgebouwd. Gemiddeld genomen scoren OCMW’s hoger dan de gemeenten 

(3,29 tegenover 3,18). Dit betekent echter niet dat OCMW’s zich 

systematisch op elk van de taken hoger scoren dan gemeenten. Meer 

bepaald zijn er acht taken waar gemeente gemiddeld hoger scoren, 

namelijk: budgettaire boekhouding, overheidsopdrachten, 

debiteurenbeheer, kas- en thesauriebeheer, leningenbeheer, beleggings- en 

kredietportefeuille en financiële planning. Op de overige acht taken scoren 

OCMW’s gemiddeld hoger: algemene boekhouding, financiële 

beleidsrapportering, analytische boekhouding, financiële analyse, 

tussentijdse rapportering,  investeringsanalyse en kostprijsberekening en 

financiële beheersrapportering. Zowel bij gemeenten als OCMW’s is de 

budgettaire en algemene boekhouding het meest uitgebouwd. Bij 

gemeenten behoren kostprijsberekening (1,79) en analytisch boekhouden 

(1,97) veruit tot de minst uitgebouwde taken. Bij OCMW’s zijn dit financiële 

beheersrapportering (2,62) en kostprijsberekening (2,68).  



 

 ׀ 62 ׀

De standaardafwijkingen bij de verschillende elementen van financieel 

management in gemeenten zijn over het algemeen eerder laag. Bij drie van 

de zestien elementen is de deviatie groter dan één. Bij de OCMW’s hebben 

zeven van de zestien elementen een standaardafwijking die groter is dan 

één. Voor deze elementen is de spreiding rond het gemiddelde groter, wat 

wijst op een perceptieverschil bij de respondenten. De standaardafwijking 

is zowel in gemeenten als OCMW’s het hoogst voor de elementen 

tussentijdse rapportage (1,14 en 1,23), beheersrapportering (1,10 en 1,26) 

en analytisch boekhouden (1,01 en 1,23). Mogelijk worden deze hoge 

deviaties veroorzaakt door verschillende interpretaties met betrekking tot 

de inhoud en betekenis van deze elementen in de context van lokale 

besturen. 

Tabel 15. Zestien elementen van financieel management 

Gemeente  (N=151) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Budgettaire boekhouding 4,27 0,67 0,0 1,3 8,6 51,7 38,4 

Algemene boekhouding 3,99 0,83 0,0 4,6 20,5 46,4 28,5 

Overheidsopdrachten 3,96 0,77 0,0 6,0 13,2 59,6 21,2 

Debiteurenbeheer 3,89 0,87 1,3 5,3 19,9 50,3 23,2 

Kas- en thesauriebeheer 3,81 0,81 0,0 7,9 20,5 54,3 17,2 

Leningenbeheer 3,80 0,91 2,0 6,0 23,2 47,7 21,2 

Beleidsrapportering 3,66 0,88 1,3 7,9 29,8 45,7 15,2 

Beleg.- en kredietp. 3,60 0,92 1,3 9,9 32,5 40,4 15,9 

1. Kostprijsberekening 1,79 0,87 44,4 37,7 13,2 4,0 0,7 

2. Analytische boekhouding 1,97 1,01 39,7 33,8 17,2 7,9 1,3 

3. Tussentijdse rapportage 2,26 1,14 31,1 31,1 21,2 13,2 3,3 

4. Beheersrapportering 2,38 1,10 27,2 26,5 30,5 13,2 2,6 

5. Investeringsanalyse 2,44 0,91 15,2 38,4 33,8 11,9 0,7 

6. Financiële analyse 2,74 0,91 9,9 26,5 44,4 17,9 1,3 

7. Interne fin. Controle 2,96 0,92 6,6 21,9 42,4 27,2 2,0 

8. Financiële planning 3,43 0,89 2,0 11,9 36,4 40,4 9,3 

9. Gemiddelde 3,18  11,4 17,3 25,5 33,2 12,6 
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OCMW  (N=150) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Algemene boekhouding 4,17 0,69 6,7 6,0 10,7 52,0 24,7 

Budgettaire boekhouding 3,82 1,08 0,7 0,7 10,7 57,3 30,7 

Beleidsrapportering 3,80 0,88 1,3 11,3 32,0 42,7 12,7 

Debiteurenbeheer 3,70 0,77 0,7 4,7 30,7 52,0 12,0 

Kas- en thesauriebeheer 3,67 0,83 1,3 7,3 26,0 54,0 11,3 

Overheidsopdrachten 3,54 0,90 6,7 16,7 37,3 32,0 7,3 

Financiële planning 3,35 0,90 0,0 9,3 22,0 48,0 20,7 
Analytische boekhouding 3,34 1,23 5,3 24,7 34,0 28,7 7,3 

10. Beheersrapportering 2,62 1,26 14,0 30,0 33,3 19,3 3,3 

11. Kostprijsberekening 2,68 1,05 8,7 20,0 17,3 36,7 17,3 

12. Investeringsanalyse 2,75 0,92 17,3 18,7 29,3 25,3 9,3 

13. Tussentijdse rapportage 2,91 1,23 24,0 26,7 18,7 24,7 6,0 

14. Interne fin. Controle 2,97 0,83 8,0 31,3 41,3 16,7 2,7 

15. Financiële analyse 3,04 0,90 3,3 24,7 40,0 28,7 3,3 

16. Beleg.. en kredietport. 3,08 1,02 5,3 19,3 49,3 25,3 0,7 

17. Leningenbeheer 3,17 1,02 0,4 9,6 19,1 19,5 4,6 

18. Gemiddelde 3,29  6,5 16,3 28,23 35,18 10,9 

 

>  4.2.1.2. Samenwerking 

Samenwerking tussen gemeenten en OCMW’s is het onderwerp van menig 

Vlaams bestuurskundig onderzoek (bijvoorbeeld Verhoest, Boon, & De 

Wilde, 2013, Goeminne et al., 2013, Janssens & Van Dooren, 2013). 

Goeminne et al. (2013) onderzochten specifiek de samenwerking inzake 

financieel management en onderscheidden daarbij verschillende 

samenwerkingsvormen – van informele afspraken tot een geïntegreerde 

structuur -  als ook verschillende samenwerkingsniveaus – op politiek of 

ambtelijk, en op hoog, midden of laag managementniveau. Daarnaast 

maken deze auteurs ook nog het verschil tussen samenwerking inzake 

strategische, tactische en operationele elementen. In dit onderzoek is 

gevraagd naar hoe secretarissen en financieel beheerders de samenwerking 

voor wat betreft taken van financieel management tussen gemeenten en 

OCMW’s percipiëren. De weerslag van deze samenwerkingsperceptie is te 

vinden in Tabel 1613. Gemiddeld scoren de OCMW’s net iets hoger op de 

schaal samenwerking inzake financieel management dan gemeenten (1,89 

                                                 
13 Om het de respondenten makkelijker te maken, hebben we in deze vraag een aantal taken 

van de financieel beheerder (>  4.2.1.1) samengevoegd zodoende dat er slechts twaalf 
elementen bevraagd zijn.   
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tegenover 1,91). Algemeen kan worden vastgesteld op basis van deze 

gemiddelden dat de samenwerkingsperceptie zowel bij gemeentelijke als 

OCMW-respondenten laag is. 

De standaardafwijkingen bij de inschatting van de samenwerking inzake de 

verschillende elementen van financieel management zijn zowel in gemeente 

als OCMW hoog. Bij zeven van de acht elementen noteren we een deviatie 

groter dan of gelijk aan één. Deze resultaten kunnen mogelijk in verband 

gebracht worden met het feit dat het concept ‘samenwerking’ breed is en 

verschillende dimensies kan omvatten (infra).  

Tabel 16. Samenwerking inzake financieel management 

Gemeente  (N=151) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Financiële planning 2,43  1,16 23,8 34,4 21,9 14,6 5,3 

Overheidsopdrachten 2,21  1,23 37,1 29,1 15,9 11,9 6,0 

Boekhouding 1,98  1,20 47,0 29,1 7,3 11,9 4,6 

Kas- en thesauriebeheer 1,97  1,15 48,3 22,5 16,6 9,3 3,3 

Leningenbeheer 1,85  1,19 56,3 19,2 12,6 6,6 5,3 

Financiële rapportering 1,83  1,06 49,0 31,8 8,6 7,9 2,6 

Belegging- en kredietp. 1,79  1,15 58,9 17,9 11,9 7,3 4,0 

Debiteurenbeheer 1,76  1,04 55,0 25,2 10,6 7,3 2,0 

Financiële analyse  1,71  1,06 60,3 20,5 9,9 6,6 2,6 

Investeringsanalyse 1,70  1,03 58,3 23,8 9,9 5,3 2,6 

Interne fin. controle 1,58  0,87 62,9 20,5 13,2 2,6 0,7 

Gemiddelde 1,89   50,6 24,9 12,6 8,3 3,5 

 

OCMW  (N=150) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Financiële planning 2,51 1,20 24,7 29,3 22,0 18,7 5,3 

Overheidsopdrachten 2,47 1,12 22,0 32,7 25,3 16,0 4,0 

Boekhouding 1,95 1,23 51,3 24,7 6,7 12,7 4,7 

Kas- en thesauriebeheer 1,93 1,15 50,7 22,7 12,7 11,3 2,7 

Financiële rapportering 1,87 1,06 46,7 32,0 12,0 6,0 3,3 

Financiële analyse 1,79 1,07 56,0 20,0 14,7 7,3 2,0 

Leningenbeheer 1,77 1,02 54,0 24,7 12,7 7,3 1,3 

Investeringsanalyse 1,75 1,00 54,7 24,0 14,7 4,7 2,0 

Beleggings- en kredietp. 1,75 1,09 58,0 22,7 10,0 5,3 4,0 

Debiteurenbeheer 1,61 1,00 64,7 19,3 8,0 6,0 2,0 

Interen fin. controle 1,55 0,86 64,0 22,0 10,0 3,3 0,7 

Gemiddelde 1,91  49,7 24,9 13,5 9,0 2,9 
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Goeminne et al. (2013) concluderen op basis van hun diepteonderzoek in de 

dertien centrumbesturen dat er voornamelijk samengewerkt wordt op het 

strategische niveau (waaronder zij verstaan financiële beleidsplanning - 

financiële meerjarenplanning, BBC, rapportering en analyse) en nog iets 

frequenter op het operationele niveau (concrete producten - 

overheidsopdrachten, aankopen en thesauriebeheer), tegenover minder op 

het niveau van de tactische processen (zijnde recurrente basissystemen - 

boekhouding, debiteurenbeheer, schuldbeheer, etc.).  

Uit onze onderzoeksresultaten blijkt dat deze conclusie over het algemeen 

standhoudt. De scores in Tabel 17 geven aan dat er vooral samengewerkt 

wordt op gebied van het operationele (1,95) en het strategische niveau 

(2,02), tegenover minder op tactisch niveau (1,76). Dit onderzoek maakt het 

echter bijkomend mogelijk om verder in te gaan op de relatieve verdeling 

van de verschillende taken binnen deze drie niveaus. Zo wordt cijfermatig 

bevestigd dat op strategisch niveau financiële planning veruit de 

voornaamste taak is waarbij wordt samengewerkt. Samenwerking inzake 

rapportering en analyse blijkt in veel minder hoge mate het geval. Op 

operationeel niveau springt vooral de samenwerking rond 

overheidsopdrachten in het oog. Op tactisch niveau wordt er vooral 

samengewerkt inzake de boekhouding en het leningenbeheer, en nauwelijks 

wat betreft debiteurenbeheer en interne financiële controle. 

Volledigheidshalve moeten we vermelden dat deze resultaten niet toelaten 

om na te gaan welke samenwerkingsvormen de respondenten in gedachten 

hebben wanneer zij deze vraag beantwoorden (van louter kennisgeving tot 

een geïntegreerde vorm van samenwerking, etc.), noch kan worden 

nagegaan welke de determinanten zijn bij deze samenwerking (capaciteit, 

cultuur, politieke wil, etc.).  

Tabel 17. Vergelijking met indeling Goeminne et al. (2013) 

Strategisch (planning) Tactisch (processen) Operationeel (producten) 

Financiële planning (2,47) Boekhouding (1,965) Overheidsopdrachten (2,34) 

Financiële rapportering (1,85) Leningenbeheer (1,81) Kas- en thesauriebeheer (1,95) 

Financiële analyse (1,75) Debiteurenbeheer (1,685) Belegging- en kredietp. (1,77) 

Investeringsanalyse (1,725) Interne fin. controle (1,565)  

1,95 1,76 2,02 
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>  4.2.2. Elementen van prestatiegericht begroten 

Zoals uit de literatuur blijkt (>  1.1.2), is het managen van prestaties meer 

en meer gekoppeld aan financieel management, wat leidt tot processen van 

prestatiebegroten. Daartoe is aan zowel secretarissen als financieel 

beheerders voorgelegd in welke mate acht elementen van 

prestatiemanagement zijn uitgebouwd in de Vlaamse lokale besturen.  

>  4.2.2.1. Uitbouw 

Gemiddeld genomen scoren OCMW’s hoger op de elementen van 

prestatiemanagement dan de gemeenten (3,06 tegenover 2,72). De 

gemeentelijke en OCMW-respondenten hebben dus globaal de perceptie dat 

prestatiegericht begroten in zekere mate is uitgebouwd in hun bestuur. 

Verder is de rangschikking van de elementen uit Tabel 18 identiek bij 

gemeenten en bij OCMW’s. Vooral ramen en bepalen van acties, 

actieplannen en beleidsdoelstellingen blijkt uitgebouwd. Vaststellen van 

indicatoren, het uitwerken van een opvolgsysteem en het definiëren van te 

behalen resultaten en effecten blijkt in beide types besturen niet zo 

evident. Op elk van de acht elementen scoren OCMW’s evenwel 

systematisch hoger dan gemeenten.  

De standaardafwijkingen bij de verschillende elementen van 

prestatiemanagement in gemeenten en OCMW’s zijn noch laag, nog hoog te 

noemen. De deviaties liggen dicht bij elkaar en er zijn geen lage of hoge 

uitschieters. 

Tabel 18. Acht elementen van prestatiemanagement 

Gemeente  (N=246) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Ramingen 3,27 0,97 5,7 14,2 32,9 41,5 5,7 

Actieplannen en acties 3,09 0,98 5,3 23,2 33,7 32,9 4,9 

Doelstellingen 3,01 1,00 7,3 22,8 36,2 29,3 4,5 

Omgevingsanalyse 2,84 0,96 7,7 28,9 37,8 22,8 2,8 

Visiebepaling 2,57 1,03 15,0 36,2 28,0 18,3 2,4 

Resultaten en effecten 2,52 0,98 14,6 37,4 31,3 14,6 2,0 

Opvolgsysteem 2,27 0,93 22,4 38,2 30,5 8,1 0,8 

Indicatoren 2,19 0,98 28,9 34,1 26,4 10,2 0,4 

Gemiddelde 2,72  13,4 29,4 32,1 22,2 2,9 
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OCMW  (N=282) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Ramingen 3,37 0,96 4,3 12,8 33,3 41,1 8,5 

Actieplannen en acties 3,36 0,97 3,5 16,0 30,9 40,4 9,2 

Doelstellingen 3,32 0,98 3,5 18,1 30,1 39,7 8,5 

Omgevingsanalyse 3,10 0,98 5,3 20,6 40,1 27,0 7,1 

Visiebepaling 3,02 1,05 7,4 24,5 33,3 28,0 6,7 

Resultaten en effecten 3,00 0,98 6,0 25,2 36,2 28,0 4,6 

Opvolgsysteem 2,66 1,05 13,8 31,6 34,0 16,0 4,6 

Indicatoren 2,65 0,99 12,8 31,9 36,2 16,3 2,8 

Gemiddelde 3,06  7,1 22,6 34,3 29,6 6,5 

 

>  4.2.2.2. Samenwerking 

Gemiddeld schatten de OCMW-respondenten samenwerking inzake 

prestatiemanagement hoger in dan gemeenten (2,21 tegenover 2,05) (Tabel 

19). Algemeen kan worden vastgesteld op basis van deze gemiddelden dat 

de samenwerkingsperceptie zowel bij gemeentelijke als OCMW-

respondenten laag is. Als er samengewerkt wordt, is dit meestal in het 

kader van de opmaak van de omgevingsanalyse, het formuleren van de 

doelstellingen, actieplannen en acties en het uitstippelen van de visie. Wat 

betreft de vaststelling van indicatoren, het bepalen van te bereiken 

resultaten en effecten, het opvolgen van het beleid en het opmaken van 

ramingen wordt er slechts beperkt tot zeer beperkt samengewerkt. 

De standaardafwijkingen bij de inschatting van de samenwerking inzake de 

verschillende elementen van prestatiemanagement zijn zowel in gemeente 

als OCMW hoog. In gemeenten zijn de deviaties op twee na hoger dan één, 

in OCMW’s zijn alle deviaties hoger dan één. Net als bij samenwerking 

inzake financieel management zijn deze resultaten mogelijk in verband te 

brengen met het feit dat het concept ‘samenwerking’ breed is en 

verschillende dimensies kan omvatten. 
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Tabel 19. Samenwerking inzake prestatiemanagement 

Gemeente  (N=246) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Omgevingsanalyse 2,42 1,20 28,0 27,6 23,2 16,3 4,9 

Doelstellingen 2,28 1,19 34,1 25,6 22,4 13,8 4,1 

Visiebepaling 2,26 1,21 35,0 28,0 17,9 14,6 4,5 

Actieplannen en acties 2,16 1,16 37,4 28,0 19,1 11,8 3,7 

Resultaten en effecten 2,00 1,08 42,7 28,5 17,5 9,3 2,0 

Ramingen 2,00 1,12 45,1 25,2 16,7 11,0 2,0 

Opvolgsysteem 1,63 0,95 62,2 19,1 12,2 6,1 0,4 

Indicatoren 1,63 0,94 61,4 22,0 10,6 4,9 1,2 

Gemiddelde 2,05  43,3 25,5 17,5 11,0 2,85 

 

OCMW  (N=282) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Omgevingsanalyse 2,71 1,23 19,9 27,3 21,6 24,1 7,1 

Doelstellingen 2,41 1,27 30,5 28,7 17,4 16,3 7,1 

Visiebepaling 2,36 1,22 30,1 30,1 18,8 15,2 5,7 

Actieplannen en acties 2,26 1,23 35,5 28,4 16,7 13,8 5,7 

Resultaten en effecten 2,22 1,21 35,1 31,6 15,2 12,8 5,3 

Ramingen 2,10 1,19 40,8 29,4 13,5 11,7 4,6 

Opvolgsysteem 1,80 1,12 55,3 23,4 11,0 6,0 4,3 

Indicatoren 1,80 1,07 52,8 26,2 12,4 5,0 3,5 

Gemiddelde 2,21  37,5 28,1 15,8 13,1 5,4 

 

>  4.2.3. Opmaak omgevingsanalyse, meerjarenplan en budget 

>  4.2.3.1. Interne en externe omgevingsanalyse 

Artikel 9 MB BBC bepaalt dat alle lokale besturen in de toelichting van het 

meerjarenplan 2014-2019 een omgevingsanalyse moeten opnemen. Dit 

artikel bepaalt niet nader waarop de omgevingsanalyse betrekking moet 

hebben, noch hoe deze tot stand komt. Leroy (2011:25) stelt dat de 

omgevingsanalyse de basis vormt voor elke meerjarenplanning, daar ze “een 

zicht (geeft) op de noden en behoeften binnen en buiten het bestuur”. Aan 

de besturen is op basis van een ja/nee-vraag gevraagd of de 

omgevingsanalyse betrekking heeft op interne, externe of zowel interne als 

externe noden en behoeften. Uit Tabel 20 blijkt een variatie in de focus die 

de besturen hebben gelegd bij de opmaak van de omgevingsanalyse. Globaal 

genomen hebben iets meer dan 88% van de gemeenten en OCMW’s een 
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interne omgevingsanalyse opgemaakt. Bijna 87% van de gemeenten en iets 

meer dan 81% van de OCMW’s heeft een externe omgevingsanalyse 

opgemaakt. In 74,8% procent van de gemeenten heeft de omgevingsanalyse 

zowel een interne als externe focus. Bij OCMW’s is dit in 69,5%. In slechts 

13,5% van de gevallen bleef in gemeenten de omgevingsanalyse beperkt tot 

een interne analyse. In 11,7% van de gevallen was dit louter een externe 

analyse. In OCMW’s beperkte 18,8% zich tot een louter interne analyse, 

11,7% tot een louter externe analyse.  

Tabel 20. Interne en externe omgevingsanalyse 

Gemeente  (N=246) % OCMW (N=282) % 

Globaal intern 88,2 Globaal intern 88,3 

Globaal extern 86,6 Globaal extern 81,2 

Alleen intern 13,5 Alleen intern 18,8 

Alleen extern 11,7 Alleen extern 11,7 

Intern en extern 74,8 Intern en extern 69,5 

 

De bedoeling van deze omgevingsanalyse is dat de besturen nagaan wat hun 

sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen zijn. “Dat moet zorgen 

voor de nodige beleidsinformatie, op basis waarvan de beleidsmakers hun 

beleidsprioriteiten voor de komende legislatuur kunnen definiëren”, zo 

stellen  Fockenier, Hellebosch, Pauwels, Van Dooren, & Van Vaerenbergh, 

(2012:53). De vraag is dan ook in welke mate de aanbevelingen uit de 

omgevingsanalyse een invloed hebben gehad op het definiëren van deze 

beleidsprioriteiten. Om hier inzicht in te krijgen, moesten de respondenten 

aangeven welke bijdrage de omgevingsanalyse heeft geleverd aan het 

meerjarenplan en het budget van het bestuur, aan het politiek akkoord en 

aan de insteek van de administratie voorafgaand aan het politiek overleg.  

In OCMW’s wordt de invloed van de omgevingsanalyse hoger ingeschat dan 

in gemeenten (Tabel 21). De analyse heeft voornamelijk invloed op het 

meerjarenplan, kort gevolgd door het budget en de insteek van de 

administratie voorafgaand aan het politiek overleg. De invloed van de 

omgevingsanalyse op het politiek akkoord is een stuk lager. De 

standaardafwijking geeft aan dat zowel bij gemeenten als OCMW’s de 

grootste differentiatie te vinden is bij de insteek van de administratie 

voorafgaand aan het politiek overleg. Dat 33,7% en 28,1% van de 

gemeentelijke en de OCMW-respondenten helemaal niet / in beperkte 
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mate, tegenover 31,3% en 38,3% die in hoge / zeer hoge mate antwoordden, 

illustreert dit. De grootste eenvormigheid in de antwoorden is zowel bij 

gemeenten als OCMW’s te vinden in de invloed van de omgevingsanalyse op 

het meerjarenplan. Over alle elementen heen wordt de invloed van de 

omgevingsanalyse in OCMW’s hoger ingeschat dan in gemeenten.  

De standaardafwijkingen zijn zowel in gemeente als OCMW noch laag, noch 

hoog. In beide types besturen is de antwoordvariatie gegeven het 

gemiddelde het grootst voor wat betreft de invloed van de aanbevelingen 

uit de omgevingsanalyse op de insteek van de administratie voorafgaand aan 

het politiek overleg. Mogelijk was deze antwoordcategorie het moeilijkst te 

beoordelen door de respondenten omdat de insteek van de administratie 

voorafgaand aan het politiek overleg gezien kan worden als een deelproces 

van de opmaak van het meerjarenplan en het budget.  

Tabel 21. Invloed van de aanbevelingen uit de omgevingsanalyse 

Gemeente  (N=246) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Meerjarenplan 3,01 0,92 4,9 23,2 41,9 26,4 3,7 

Budget 2,93 0,94 6,1 25,6 40,2 24,8 3,3 

Insteek administratie 2,92 1,12 12,6 21,1 35,0 24,0 7,3 

Politiek akkoord 2,35 1,07 26,8 28,0 30,9 11,8 2,4 

Gemiddelde 2,80   12,6 24,5 37,0 21,8 4,2 

 
OCMW  (N=282) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Meerjarenplan 3,28 0,95 3,5 16,3 36,2 36,2 7,8 

Budget 3,12 1,00 7,1 17,0 38,7 31,2 6,0 

Insteek administratie 3,10 1,07 8,2 19,9 33,7 30,1 8,2 

Politiek akkoord 2,55 1,06 18,4 30,9 31,2 16,7 2,8 

Gemiddelde 3,01  9,3 21,0 34,9 28,6 6,2 

 

De realisatie van de aanbevelingen uit de omgevingsanalyse verloopt dus 

niet altijd even gemakkelijk. Een illustratie hiervan is te vinden in het feit 

dat heel wat gemeentelijke en OCMW-respondenten hebben aangekruist dat 

aanbevelingen uit de omgevingsanalyse geen enkele of slechts een beperkte 

invloed hebben op meerjarenplan, budget, insteek van administratie en 

politiek akkoord (gemiddeld 30,3% over de bevraagde elementen heen).  

Vervolgens hebben we een aantal factoren bevraagd die belangrijk kunnen 

zijn om de aanbevelingen uit de omgevingsanalyse, te realiseren. Ambtelijk 

leiderschap wordt in gemeenten en OCMW’s in eerder hoge mate als 
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belangrijke factor gezien (Tabel 22). Ook politiek leiderschap en 

rapportering aan de ambtelijke top zijn in zekere tot hoge mate belangrijk. 

Rapportering aan bestuurlijk toezicht en aan het publiek zijn slechts in 

beperkte mate van belang voor de realisatie van de aanbevelingen. 

De standaardafwijkingen zijn zowel in gemeente als OCMW noch laag, noch 

hoog. De hoogste standaardafwijking wordt zowel in gemeenten als OCMW’s 

gevonden bij de invloed van politiek leiderschap op de realisatie van 

aanbevelingen uit de omgevingsanalyse. 

Tabel 22. Realisatie van aanbevelingen uit de omgevingsanalyse 

Gemeente  (N=246) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Ambt. Leiderschap 3,72 0,90 2,0 8,1 21,5 52,8 15,4 

Pol. Leiderschap 3,56 0,97 3,3 11,8 24,0 47,6 13,4 

Rapportage ambt. top 3,36 0,89 2,8 13,0 35,8 41,9 6,5 

Rapportage pol. top 3,25 0,92 3,7 15,4 39,0 35,8 6,1 

Rapportage publiek 2,35 0,85 13,8 47,6 30,1 7,3 1,2 

Rapportage best.toez. 2,04 0,97 35,4 33,7 24,0 5,7 1,2 

 

OCMW  (N=282) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Ambt. Leiderschap 3,84 0,93 3,5 4,3 18,4 52,5 21,3 

Rapportage ambt. top 3,57 0,94 4,3 8,9 22,3 54,6 9,9 

Pol. Leiderschap 3,44 1,03 5,3 12,4 27,3 42,6 12,4 

Rapportage pol. top 3,38 0,95 4,3 13,1 30,5 45,0 7,1 

Rapportage publiek 2,40 0,95 18,1 36,9 34,4 8,5 2,1 

Rapportage best.toez. 2,19 0,97 29,1 32,6 29,1 8,9 0,4 

 

>  4.2.3.2. Diensthoofden, actoren en omgevingsanalyse 

“Het is niet de bedoeling de analyse te beperken tot statistisch materiaal”, 

stellen Fockenier et al. (2012). Met andere woorden moet de input ook 

komen van een hele reeks belanghebbenden. In >  4.3 bevragen we de 

betrokkenheid van deze belanghebbenden bij de opmaak van de 

omgevingsanalyse. In dit onderdeel zijn we nagegaan op welke manier en in 

welke mate twee specifieke betrokkenen - namelijk diensthoofden (intern) 

en lokale actoren (extern) – geconsulteerd zijn voorafgaand inzake de 

doelstellingen van de analyse, voorafgaand inzake de procedures van de 

analyse, tijdens de analyse om input te leveren en nadien inzake de 
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resultaten of aanbevelingen uit de analyse. In gemeenten zijn de 

diensthoofden in zekere tot in hoge mate betrokken bij de totstandkoming 

van de omgevingsanalyse (3,42), in OCMW’s zijn de diensthoofden eerder in 

zekere mate betrokken (3,13) (Tabel 23). Over alle antwoordcategorieën 

heen worden de diensten respectievelijk in 55,7% en 41,6% van de gevallen 

in hoge tot zeer hoge mate geconsulteerd. De diensthoofden spelen zowel in 

gemeenten als in OCMW’s voornamelijk een rol tijdens de analyse om input 

te leveren. In tweede orde worden ze ook vooraf geraadpleegd om mee de 

doelstellingen van de omgevingsanalyse te bepalen. Consultatie nadien met 

betrekking tot de resultaten is bescheidener en de diensten worden het 

minst geconsulteerd inzake de procedures voorafgaand aan de analyse, 

hoewel de standaardafwijking voor deze antwoordcategorie zowel in 

gemeenten als in OCMW’s op een grote differentiatie wijst. In OCMW’s is de 

differentiatie het grootst in de antwoordcategorie consultatie nadien. De 

standaardafwijkingen zijn in gemeente noch laag, noch hoog. In de OCMW’s 

zijn de deviaties eerder hoog.  

Tabel 23. Diensthoofden en de omgevingsanalyse 

Gemeente  (N=246) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Tijdens analyse 3,69 0,97 3,3 9,3 19,9 50,0 17,5 

Voordien – doelen 3,41 1,09 6,5 15,0 22,8 42,7 13,0 

Nadien 3,37 1,03 6,1 12,2 31,7 39,0 11,0 

Voordien – procedures 3,26 1,12 8,9 16,3 25,2 39,4 10,2 

Gemiddelde 3,42   6,2 13,2 24,9 42,8 12,9 

 

OCMW  (N=282) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Tijdens analyse 3,34 1,13 8,9 12,1 29,1 36,5 13,5 

Voordien – doelen 3,16 1,11 13,5 16,7 28,4 30,9 10,6 

Nadien 3,09 1,20 9,2 16,7 33,7 30,1 10,3 

Voordien – procedures 2,94 1,19 14,5 20,9 30,1 24,8 9,6 

Gemiddelde 3,13   11,5 16,6 30,3 30,6 11,0 

 

Lokale actoren zijn door gemeenten en OCMW’s in beperkte mate 

geconsulteerd. Over alle antwoordcategorieën heen worden de lokale 

actoren in respectievelijk 62,6% en 66,2% helemaal niet of beperkt 

geconsulteerd (Tabel 24). Ze worden het meest geconsulteerd nadien inzake 

de resultaten van de analyse, en tijdens de analyse om input te leveren. 

Consultatie voordien gebeurt zowel in gemeenten als OCMW’s het minst. In 
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gemeenten is de differentiatie het grootst voor de antwoordcategorie 

consultatie tijdens de analyse, in OCMW’s voor de antwoordcategorie 

consultatie nadien. De standaardafwijkingen zijn in gemeente noch laag, 

noch hoog. In de OCMW’s zijn de deviaties eerder hoog. 

Tabel 24. Lokale actoren en de omgevingsanalyse 

Gemeente  (N=246) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Nadien 2,37 1,13 29,3 24,8 28,0 15,4 2,4 

Tijdens analyse 2,31 1,21 35,0 22,8 22,4 16,3 3,7 

Voordien – doelen 2,04 1,12 43,1 24,0 20,7 9,8 2,4 

Voordien – procedures 1,90 1,07 49,2 22,4 19,5 6,9 2,0 

Gemiddelde 2,16   39,1 23,5 22,7 12,1 2,6 

 

OCMW  (N=282) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Nadien 2,29 1,18 31,2 29,1 27,3 9,9 2,5 

Tijdens analyse 2,23 1,08 32,6 28,4 20,6 14,2 4,3 

Voordien – doelen 2,07 1,11 40,8 26,2 19,9 11,0 2,1 

Voordien – procedures 1,84 1,01 48,6 28,0 16,0 5,3 2,1 

Gemiddelde 2,11   38,3 27,9 20,9 10,1 2,8 

 

>  4.2.3.3. Appreciatie van het meerjarenplan 

De omgevingsanalyse maakt deel uit van de toelichting bij het 

meerjarenplan. Aan de gemeentesecretarissen is gevraagd in hoeverre dit 

meerjarenplan geapprecieerd wordt op basis van zes stellingen. De 

gemeentesecretarissen zijn het in een overgrote meerderheid (80,0%) 

eerder tot helemaal eens met de stelling dat het meerjarenplan hen meer 

inzicht heeft gegeven in de financiële gevolgen van de beoogde 

doelstellingen (gemiddelde van 4,03). Slechts 8,7% is het hier eerder of 

helemaal niet mee eens. Ook is een grote meerderheid, namelijk 61,4%, het 

eerder of helemaal eens met de stelling dat het meerjarenplan een 

verlengstuk is van het bestuursakkoord van de meerderheid (Tabel 25). Over 

twee stellingen zijn de meningen van de gemeentesecretarissen eerder 

verdeeld. Met de stelling dat het meerjarenplan vooral gesteund wordt door 

de diensten en minder door de politici is 46,4% het eerder of helemaal eens, 

terwijl 34,2% het hier eerder niet of helemaal niet mee eens is 

(standaardafwijking van 1,16). Met betrekking tot de stelling dat het 

meerjarenplan een gelegenheid is om alles nog eens op een rijtje te zetten, 
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maar meer ook niet, zijn de antwoorden eveneens verdeeld. 45,8% is het 

hier eerder of helemaal mee eens, terwijl 45,2% het hier eerder of helemaal 

niet mee eens is (standaardafwijking: 1,24). De stelling die het minst 

beaamd wordt door de gemeentesecretarissen, is die dat het werken met 

het meerjarenplan te ingewikkeld zou zijn voor zijn of haar gemeente 

(2,47). Desondanks is toch 22,6% het eerder of helemaal eens met deze 

stelling, wat samen met de standaardafwijking van 1,24 aantoont dat er 

redelijk wat spreiding zit in de antwoorden die de gemeentesecretarissen 

hebben gegeven op deze stelling. Ook de stelling dat het meerjarenplan een 

flexibele beleidsvoering verhinderd wordt door een minderheid van de 

gemeentesecretarissen bevestigd (21,1%). 60,5% is het hier eerder of 

helemaal niet mee eens. 

 

De standaardafwijkingen zijn eerder hoog, vooral voor wat betreft de 

interpretatie van de vierde en zesde stelling (1,24). Hieruit blijkt dat de 

meningen over deze stellingen redelijk verdeeld zijn. Een mogelijke 

verklaring zou kunnen zijn dat het merendeel van de besturen nog geen 

zicht heeft op het potentieel van de nieuwe meerjarenplannen.   

Tabel 25. Appreciatie van het meerjarenplan 

(N=116) 
Door het MJP 
krijg ik meer 
inzicht in de 
financiële 

gevolgen van de 
beoogde 

doelstellingen 

Het MJP is een 
verlengstuk 

van het 
bestuurs-
akkoord 
van de 

meerderheid 

Het MJP wordt 
vooral ge-

steund door 
de diensten en 
minder door 
de politici 

Het MJP is een 
gelegenheid om 

alles nog eens op 
een rijtje te 
zetten, maar 

meer niet 

Het MJP 
verhindert een 

flexibele 
beleidsvoering 

Het werken 
met een MJP 

is te inge-
wikkeld voor 

mijn 
gemeente 

1 (%) 2,6 5,3 8,8 8,7 14,9 21,7 

2 (%) 6,1 11,4 25,4 36,5 45,6 41,7 

3 (%) 11,3 21,9 19,3 9,6 19,3 13,9 

4 (%) 46,1 37,7 36,8 33,6 14,0 13,0 

5 (%) 33,9 23,7 9,6 12,2 6,1 9,6 

Gem 4,03 3,63 3,13 3,03 2,51 2,47 

 Σ 0,97 1,12 1,16 1,24 1,10 1,24 

 

 

>  4.2.3.4. Verantwoordelijke voor de budgetopmaak 

Aan de hand van het budget wordt de visie op lange termijn vertaald naar 

de korter termijn (Fockenier et al., 2012). Via een open vraag zijn we 

nagegaan wie verantwoordelijk is voor de coördinatie van de 
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budgetopmaak. Ongeveer twee op drie respondenten gaf aan dat de 

financieel beheerder de hoofdverantwoordelijke is voor de opmaak van het 

budget. Eén op vijf respondenten stelt dat de secretaris deze rol op zich 

neemt. Een kleine zes procent geeft aan dat het om een gedeelde 

verantwoordelijkheid gaat tussen secretaris en financieel beheerder. 

Daarnaast zijn er een beperkt aantal gevallen waarin de secretaris samen 

met de financieel beheerder, de boekhouder, een stafmedewerker of de 

financiële dienst als verantwoordelijke wordt aangeduid. Ook de financieel 

beheerder is in een aantal besturen gedeeld verantwoordelijk met 

bijvoorbeeld de boekhouder, een beleidsmedewerker, een coördinator 

beleidsondersteuning, etc. De financiële dienst of het managementteam 

worden amper als verantwoordelijke genoemd, evenals de schepen van 

financiën of de boekhouder (deze laatste wordt wel iets meer genoemd). 
 

>  4.2.3.5. Richtlijn en hulpmiddelen bij opmaak budget  

Verder moesten de respondenten aangeven welke richtlijnen en 

hulpmiddelen uit Tabel 26 gebruikt worden tijdens het begrotingsproces. 

Gemeenten maken meer gebruik van richtlijnen en hulpmiddelen dan 

OCMW’s. In respectievelijk 71,5% en 65,6% van de gevallen maken deze 

besturen gebruik van algemene aanwijzingen en definities. In gemeenten 

heeft men in iets minder dan de helft van de gevallen (43,9%) richtlijnen 

met betrekking tot de definitie van doelstellingen, actieplannen en acties. 

Financiële planning gebeurt eerder via een sjabloon dan via een ICT-

module, maar indien financiële en beleidsplanning geïntegreerd opgesteld 

worden, gebeurt dit eerder via een ICT-module dan via een sjabloon. Een 

sjabloon of een ICT module voor beleidsplanning is er slechts in bepaalde 

gevallen (omdat beleids- en financiële planning eerder geïntegreerd 

gebeurt). Slechts in 11,0% van de gevallen zijn er richtlijnen voor het 

opstellen van indicatoren. 
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Tabel 26. Hulpmiddelen bij de gemeentelijke budgetopmaak 

Gemeente  (N=246)  % 

Algemene aanwijzingen en definities 71,5 

Richtlijn om doelstellingen, actieplannen en acties te definiëren 43,9 

Sjabloon om de financiële planning op te stellen 39,0 

ICT-module om financiële en beleidsplanning geïntegreerd op te stellen 22,0 

Sjabloon om financiële en beleidsplanning geïntegreerd op te stellen 19,5 

ICT-module om de financiële planning op te stellen 19,5 

Sjabloon om de beleidsplanning op te stellen 17,9 

ICT-module om de beleidsplanning op te stellen 11,4 

Richtlijnen om indicatoren op te stellen 11,0 
 
 

In OCMW’s gebruikt men net als in gemeenten eerder een sjabloon voor de 

financiële planning dan een ICT-module (Tabel 27). Echter, in tegenstelling 

tot in gemeenten worden in OCMW’s eerder richtlijnen gegeven voor het 

opstellen van de beleidsplanning op zich dan voor het geïntegreerd 

opstellen van beleids- en financiële planning. Deze beleidsplanning wordt 

eerder aan de hand van een ICT-module opgesteld dan aan de hand van een 

sjabloon (dit is ook het geval wanneer beleids- en financiële planning 

geïntegreerd worden opgesteld). Net als in gemeenten zijn er slechts in een 

beperkt aantal gevallen (11,7%) richtlijnen voor het opstellen van 

indicatoren. 

Tabel 27. Hulpmiddelen bij de budgetopmaak in OCMW’s 

OCMW (N=282) % 

Algemene aanwijzingen en definities 65,6 

Richtlijn om doelstellingen, actieplannen en acties te definiëren 34,4 

Sjabloon om de financiële planning op te stellen 30,1 

ICT-module om de financiële planning op te stellen 19,5 

Sjabloon om de beleidsplanning op te stellen 19,1 

ICT-module om financiële en beleidsplanning geïntegreerd op te stellen 14,2 

Richtlijnen om indicatoren op te stellen 11,7 

Sjabloon om financiële en beleidsplanning geïntegreerd op te stellen 9,9 

ICT-module om de beleidsplanning op te stellen 8,5 
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>  4.2.3.6. Rol van de diensten bij de budgetopmaak 

De aanwezigheid van richtlijnen en hulpmiddelen zegt nog niets over de 

gebruiker daarvan. Om een beter inzicht te krijgen op de manier waarop het 

budget in lokale besturen wordt opgemaakt, vroegen we aan de 

secretarissen en financieel beheerders welke rol de diensten spelen in de 

totstandkoming van de budgetvoorstellen. Daarbij zijn er redelijk wat 

verschillen waar te nemen tussen de werking van de gemeenten en de 

werking van de OCMW’s. In 37,6% van de gevallen leveren OCMW-diensten 

zelf geen planningsvoorstellen, dit in tegenstelling tot gemeenten waar 

slechts in 10,6% van de gevallen geen planningsvoorstel wordt opgemaakt 

door de diensten (Tabel 28). In de meeste gemeenten maken de diensten 

zelf een voorstel van financiële planning op (39,8%). In iets minder 

gemeenten is dat een geïntegreerd voorstel van zowel financiële als 

beleidsplanning (36,6%). Slechts in 13,0% van de gemeenten blijft het 

voorstel van diensten beperkt tot louter beleidsplanning. 

Hoewel in de meeste OCMW’s de diensten zelf dus geen planningsvoorstel 

opmaken, wordt toch in 25,2% van de OCMW’s een voorstel van 

beleidsplanning opgemaakt (dit percentage ligt een stuk hoger dan in 

gemeenten). Slechts in één op vijf gevallen wordt een geïntegreerd 

planningsvoorstel opgemaakt, en in 17,7% van de gevallen gaat het om een 

voorstel van financiële planning (zie ook hier het verschil met de 

gemeenten). Het lijkt er met andere woorden op dat gemeenten meer 

geneigd zij om de diensten zelf een planningsvoorstel te laten opmaken dan 

OCMW’s en dat deze planningsvoorstellen meestal, hetzij financieel, hetzij 

geïntegreerd, van aard zijn. OCMW’s daarentegen betrekken de diensten 

minder bij de budgetopmaak en gebeurt de budgetopmaak veel centraler. 

Worden de diensten toch betrokken, dan wordt hen veeleer gevraagd een 

voorstel tot beleids- of geïntegreerde planning op te maken dan een 

financieel planningsvoorstel.  

Tabel 28. Rol van de diensten bij de opmaak van het budget 

Gemeente  (N=246) - “De diensten leveren …” % 

… zelf een voorstel van financiële planning 39,8 

… zelf een geïntegreerd voorstel van financiële en beleidsplanning 36,6 

… zelf een voorstel van beleidsplanning 13,0 

… zelf geen planningsvoorstel 10,6 
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OCMW  (N=282) - “De diensten leveren …” % 

… zelf geen planningsvoorstel 37,6 

… zelf een voorstel van beleidsplanning 25,2 

… zelf een geïntegreerd voorstel van financiële en beleidsplanning 19,5 

… zelf een voorstel van financiële planning 17,7 

 

>  4.2.3.7. Decentrale informatie bij de budgetopmaak 

Vervolgens is gevraagd of de diensten die een planningsvoorstel doen 

hiervoor gebruik maken van het softwarepakket. Deze vraag ligt in lijn met 

de vraag in >  4.2.3.5, maar de aanwezigheid van een ICT-module als 

hulpmiddel impliceert nog niet dat de diensten hiervan gebruik maken. In 

44,7% van de gemeenten hebben de diensten decentraal via de software 

informatie aangebracht voor de opmaak van het budget. Bij OCMW’s vindt 

deze praktijk slechts plaats in 23,8% van de gevallen. Uit Tabel 29 blijkt 

duidelijk dat er een verband is tussen jaar van opstart en het gebruik van 

software om decentraal informatie aan te brengen in het budget. Piloten 

2011 gebruiken de software hier massaal voor (68,4%). Starters 2014 

gebruikten de software hiertoe het minst vaak (29,8%). Ook naar 

inwonersklasse is er een significant verband. De kleinste besturen (21,2%) 

maken veel minder gebruik van de mogelijkheid om via software decentraal 

informatie aan te leveren voor het budget dan grote besturen (48,0%).  

Tabel 29. Gebruik software om decentraal informatie aan te brengen 

Jaar van opstart % Inwonersklasse % 

2011 68,4 0-9999 21,2 

2012 35,3 10000-14999 32,6 

2013 36,5 14999-19999 38,0 

2014 29,8 20000-29999 31,5 

   >30000 48,0 

P=0,004 P=0,003  

 

>  4.2.3.8. Beschikbaarheid van het budget op de website 

In het Verslag BBC wordt verduidelijkt dat de Vlaamse regering met het 

besluit inzet op transparantie en leesbaarheid van de beleidsrapporten voor 

beleidsmensen en burgers. Een teveel aan technische informatie bestemd 
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voor het management en controlerende instanties kan deze leesbaarheid 

belemmeren. Een andere mogelijke belemmering is dat de documenten 

moeilijk opvraagbaar zouden zijn. In dit opzicht is aan de lokale besturen 

via een ja/nee-vraag voorgelegd of het budget geraadpleegd kan worden op 

de website van het bestuur. Slechts één op de vijf bevraagde OCMW-

respondenten geeft aan dat het budget 2013 te raadplegen is op de website 

van het OCMW (19,1%). Bij de gemeenten is het budget in één op vier 

gevallen (26,4%) beschikbaar op de website. Het al dan niet beschikbaar 

stellen van dit document hangt niet samen met het jaar van opstart van BBC 

(Tabel 30). Zo blijkt dat bijna de helft van de bevraagde piloten 2011 het 

budget op de website heeft geplaatst. Bij de piloten 2014 is dit nog 25,7%, 

maar bij de piloten 2012 (8,8%) en 2013 (16,7%) is dit percentage een stuk 

lager. Ook is er geen verband tussen de grootte van een bestuur en het al 

dan niet op de website plaatsen van het budget. Met 31,6% ligt het 

percentage het hoogst bij de grote besturen, kort gevolgd door de kleinste 

besturen (20,3% en 25,5%). De middelgrote besturen plaatsen het budget 

het minst vaak op hun website.  

Tabel 30. Beschikbaarheid van het budget op de website 

Jaar van implementatie BBC  % Inwonersklasse % 

2011 42,1 0-9999 20,3 

2012 8,8 10000-14999 25,5 

2013 16,7 14999-19999 16,5 

2014 25,7 20000-29999 15,7 

   >30000 31,6 

P=0,005 P=0,077 

  
 

>  4.2.3.9. Beleidsdoelstellingen in het budget  

In de filosofie van BBC worden besturen verondersteld (prioritaire) 

beleidsdoelstellingen te formuleren die verder geconcretiseerd worden in 

actieplannen en acties. Evenwel, een formele verplichting bestaat er niet 

daar besturen er in theorie voor kunnen kiezen om geen prioritaire 

beleidsdoelstellingen te formuleren en alle budgetten als niet in 

beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen te beschouwen. In >  4.2.2.1 

vroegen we de respondenten om de mate van uitbouw van 

beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties in te schatten op het moment 
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van bevraging. Hier is aan de besturen gevraagd of er anno 2013 

beleidsdoelstellingen worden opgenomen in het budget 2013. Uit de 

antwoorden blijkt dat 58,1% van de gemeentelijke respondenten stelt dat er 

in het budget beleidsdoelstellingen worden geformuleerd. Bij de OCMW-

respondenten is dit percentage 67,4%. Bekijken we dit naar jaar van 

implementatie van het BVR BBC, dan zien we een duidelijk verband tussen 

jaar van implementatie en het percentage besturen dat 

beleidsdoelstellingen formuleert (Tabel 31). Piloten 2011, 2012 en 2013 

hebben globaal in minstens 89% van de gevallen beleidsdoelstellingen 

geformuleerd, terwijl dit percentage bij niet-piloten slechts 45,1% 

bedraagt. Ook is er een verband naar inwonersklasse waar te nemen. Grote 

besturen gaan eerder over tot het formuleren van beleidsdoelstellingen dan 

kleine besturen.  

Tabel 31. Doelstellingen in het budget 

Jaar van implementatie BBC  % Inwonersklasse % 

2011 94,7 0-9999 56,8 

2012 94,1 10000-14999 58,2 

2013 89,1 14999-19999 58,2 

2014 45,1 20000-29999 65,2 

   >30000 79,6 

P=0,000 P=0,003 

 

>  4.2.3.10. Aansluiting doelstellingen bij beleid 

Omdat nog niet alle gemeenten en OCMW’s beleidsdoelstellingen 

formuleren in hun budget en meerjarenplan, is aan de respondenten 

gevraagd om in te schatten in welke mate prestatiegerichte doelstellingen 

(al dan niet opgenomen in budget en meerjarenplan) aansluiten bij deze 

documenten. Ook is gevraagd in welke mate deze doelstellingen aansluiten 

bij het politiek akkoord dat gesloten werd in de besturen.  De doelstellingen 

vinden meer aansluiting bij budget, meerjarenplan en politiek akkoord in 

OCMW’s (3,34) dan in gemeenten (3,07) (Tabel 32). De doelstellingen vinden 

zowel in gemeenten als OCMW’s het minste aansluiting bij het gesloten 

politieke akkoord en het meest bij het budget. 
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De standaardafwijkingen zijn in gemeente eerder hoog, terwijl deze in de 

OCMW’s meer gedifferentieerd zijn. Vooral wat betreft de aansluiting van 

de geformuleerde doelstellingen bij het politiek akkoord, is de deviatie 

zowel in gemeenten als OCMW’s groot. 

Tabel 32. Aansluiting doelstellingen bij beleid 

Gemeente  (N=246) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Bij budget 3,27 1,15 9,8 14,6 26,0 37,8 11,8 

Bij meerjarenplan 3,11 1,14 11,0 17,1 31,7 30,5 9,8 

Bij politiek akkoord 2,85 1,16 17,9 17,9 30,9 28,5 4,9 

Gemiddelde 3,07   12,9 16,5 29,5 32,3 8,8 

 

OCMW  (N=282) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Bij budget 3,63 1,02 4,6 9,6 20,9 48,2 16,7 

Bij meerjarenplan 3,52 1,08 6,4 11,7 20,9 45,7 15,2 

Bij politiek akkoord 2,87 1,20 18,4 16,7 31,2 27,0 6,7 

Gemiddelde 3,34  9,8 12,7 24,3 40,3 12,9 

 
 

>  4.2.4. Types en bronnen van prestatie-informatie 

>  4.2.4.1. Types van prestatie-informatie 

De beleids- en financiële informatie die bij de opmaak van meerjarenplan 

en budget wordt aangeleverd, kan getypeerd worden als prestatie-

informatie. Voor de definitie van prestatie-informatie baseren we ons in dit 

onderzoek op de definitie van Van Dooren (2006:30), die prestatie-

informatie ziet als “the quantitative representation through measurement 

of the quality or quantity of input, output and / or outcome of 

organizations or programs in its societal context”. Gebaseerd op het input-

outputmodel van prestatiemeting (Figuur 14) (Bouckaert, Van Reeth, 

Auwers, & Verhoest, 1997; Poister, 2003; Talbot, 2010) gaat prestatie-

informatie ideaal gepaard met enkelvoudige en ratio-indicatoren (De 

Peuter, De Smedt, & Bouckaert, 2007; Robinson, 2013; Van Dooren, 2006). 

Elk van deze indicatoren genereert specifieke types van prestatie-

informatie, zijnde indicatoren en ratio-indicatoren die bestaan uit 

combinaties van enkelvoudige indicatoren ( 

Tabel 33). 
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Figuur 14. Input-outputmodel van prestatiemeting 

 

 

 

 

 

Tabel 33. Typologie van types prestatie-informatie 

Vorm Definitie Voorbeeld 
 
Middelen 

 
Input (geld, personeel, gebouwen, materiaaletc.) 
gebruikt om activiteiten uit te voeren die leiden 
tot een bepaalde output 
 

 
Aantal lesgevers nodig is om een 
tewerkstellingsprogramma (TSP) te 
realiseren 

Activiteiten Types van werkzaamheden of activiteiten 
ondernomen om tot een output van producten en 
diensten te komen 

Ontwikkeling en uitvoering van het 
TSP 

 
Prestaties 

 
Output (producten, diensten, etc.) die 
geproduceerd en geleverd worden 

 
Aantal deelnemers aan en tijdige 
organisatie van het TSP 

 
Effecten 

 
Outcomes, veranderingen die het individu, de 
sociale structuren of de fysieke omgeving wijzigen 
en die die het gevolg zijn van publieke 
interventies14 

 
Aantal deelnemers dat werk heeft 
gevonden een half jaar na het TSP 

   
Zuinigheid Input/Input: de kosten van de inputs beperken 

zonder dat de kwaliteit of de effectiviteit in het 
gedrang komt 

Kost per lesgever ingezet voor het 
TSP 

   
Efficiëntie Input/Output: het leveren van prestaties aan een 

lagere kost zonder dat de kwaliteit of effectiviteit 
in het gedrang komt 

Aantal lesgevers nodig per 
deelnemers aan het TSP 

   
Productiviteit Output/Input: het aantal ‘eenheden’ prestaties 

die geleverd worden per ingezet middel of per 
ingezette groep van middelen 

Aantal deelnemers van het TSP per 
lesgever in het TSP 

   
Effectiviteit Output/Outcome: mate waarin geobserveerde 

effecten meer of minder toe te schrijven zijn aan 
een beleidsoutput 

Aantal deelnemers dat werk heeft 
gevonden een half jaar na het TSP op 
het totaal aantal deelnemers aan het 
TSP 

   
Kosteneffectiviteit Input/Outcome: verhouding tussen input en 

effect. Bijdrage van de input aan het effect 
Aantal deelnemers dat een half jaar 
na het TSP werk heeft gevonden per 
lesgever in het TSP 

                                                 
14 Van Dooren (2006) maakt daarbij nog het onderscheid tussen tussentijdse of directe en 

uiteindelijke effecten. 
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Zuinigheid Efficiëntie Productiviteit Kosteneffectiviteit Effectiviteit

Gemeente OCMW

Figuur 15 geeft weer in welke mate prestatie-indicatoren de opmaak van 

het budget geïnformeerd hebben. Daarbij is niet gevraagd naar throughput 

of activiteiten, maar werd wel gevraagd naar de mate waarin thematische 

indicatoren zoals gender, duurzaamheid, innovatie, tevredenheid, 

vertrouwen, ongelijkheid, onrechtvaardigheid, etc. hebben gediend om het 

budget te informeren. Indien lokale besturen een beroep doen op 

indicatoren om het budget (2013) op te maken, dan gaat het in de meeste 

gevallen om input-indicatoren. Zowel gemeenten als OCMW’s baseren zich 

minder op output- en outcome-indicatoren, en ook thematische indicatoren 

worden weinig gebruikt. Gemiddeld is het gebruik van indicatoren eerder 

beperkt (2,33 in gemeenten, 2,70 in OCMW’s).  

Figuur 15. Gebruik van indicatoren (N=528) 

 

Zuinigheid en efficiëntie zijn de ratio-indicatoren of evaluatiecriteria 

waarop gemeenten en OCMW’s eerder in zekere mate een beroep op doen. 

Ratio-indicatoren die iets zeggen over productiviteit, effectiviteit en 

kosteneffectiviteit worden eerder beperkt aangewend door de lokale 

besturen. Gemiddeld is ook het gebruik van evaluatiecriteria eerder beperkt 

(2,41 in gemeenten, 2,69 in OCMW’s).  

Figuur 16. Gebruik van evaluatiecriteria (N=528) 
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 ׀ 84 ׀

>  4.2.4.2. Diensten en prestatie-informatie 

Aan de respondenten is gevraagd welke drie diensten het meest gebruik 

maken van prestatie-informatie in hun budgetvoorstellen. 15,0% van de 

gemeentelijke respondenten en 11,3% van de OCMW-respondenten geeft aan 

dat er helemaal geen prestatie-informatie wordt aangeleverd door de 

diensten bij de budgetvoorstellen. 2,4% van de gemeentelijke respondenten 

stelt dat deze voorwaarde geldt voor alle diensten. Dit werd in de OCMW’s 

slechts door één respondent aangegeven. Hoewel er een redelijke variatie 

aan diensten en naamgeving aan deze bestaat bij de Vlaamse gemeenten en 

OCMW’s, kan algemeen gesteld worden dat veruit de meeste prestatie-

informatie wordt aangeleverd door de diensten vrijetijd (cultuur, jeugd, 

sport, toerisme, bibliotheek, etc.). Ook financiële diensten worden vaak 

vernoemd. Daarnaast zijn er een aantal diensten die relatief vaak vernoemd 

worden, maar veel minder dan de vrijetijdsdiensten of de financiële dienst, 

namelijk personeelsdiensten, ICT-diensten, diensten sociale zaken (welzijn, 

tewerkstelling, huisvesting, etc.), technische diensten (groendienst, 

facilitaire dienst, etc.), milieudiensten, diensten openbare werken, 

ruimtelijke ordening, patrimonium, wegen en infrastructuur en diensten 

administratie. Diensten zoals communicatie, preventie en diversiteit worden 

het minst aangehaald.  

 

In de OCMW’s leveren sociale diensten (welzijn, maatschappelijke 

dienstverlening, etc.) de meeste prestatie-informatie. Ook de 

woonzorgcentra en rusthuizen, de thuis- en dagverzorgingsdiensten, en de 

financiële diensten worden vaak vernoemd. In derde orde worden algemene 

en interne diensten (administratie, stafdiensten, ondersteunende diensten, 

etc.) vernoemd, kinderopvangdiensten, seniorendiensten (lokale 

dienstencentra, etc.) personeelsdiensten, technische diensten 

(klusjesdienst, etc.), tewerkstellingsdiensten, gezinszorgdiensten en 

diensten warme maaltijden. Diensten zoals communicatie, juridische 

diensten (schuldbemiddeling, etc.), ICT, tewerkstellingsdiensten, 

poetsdiensten en dienstencheques worden zelden vernoemd. 

 

>  4.2.4.3. Bronnen van prestatie-informatie 

Prestatie-informatie wordt verkregen door prestaties te meten, of door 

gebruik te maken van bronnen die gemeten prestatie-informatie bevatten. 

Lokale besturen moeten dus niet alle prestatie-informatie eigenhandig in 
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kaart brengen. Ze kunnen een beroep doen op een aantal statistische 

databronnen. Gemeenten maken veruit het meeste gebruik van de 

statistieken geleverd door Belfius Bank met betrekking tot lokale financiën 

en die op de website lokalestatistieken.be. Respectievelijk zegt 50,4% en 

44,3% van de respondenten in hoge of zeer hoge mate gebruik te maken van 

deze statistieken (Tabel 34). Ook bij statistieken van de bibliotheken 

(18,7%), van StatBel (19,5%) en uit de cijferboeken cultuur, jeugd en sport 

(14,3%) hebben de respondenten vaak in hoge of in zeer hoge mate 

aangeduid. Cijfers van de Stadsmonitor (80,1%), het Stedenfonds (78,4%), 

het Belgisch open data initiatief (71,2%) en het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid (61%) worden daarentegen slechts beperkt gebruikt (% helemaal 

niet en in beperkte mate). De standaardafwijkingen zijn in gemeente noch 

laag, noch hoog. In de OCMW’s zijn de deviaties eerder hoog. 

Tabel 34. Gebruik van statistische informatie in gemeenten 

(N=246) Gem σ Weet niet (%) 

Lokale financiën Belfius 3,53 1,01 2,4 

Lokale statistieken (gemeentelijke profielschets, etc.) 3,39 1,14 1,2 

Statistieken bibliotheek 2,61 1,10 4,9 

StatBel (bevolking, economie, arbeid, fiscaliteit, etc.) 2,60 1,10 4,9 

Cijferboeken cultuur, jeugd & sport 2,47 1,06 7,3 

Statistieken aangeleverd door provincie 2,32 1,12 7,3 

Sociale kaart 2,25 1,22 10,7 

Gemeentefoto arbeidsmarktsituatie 2,18 1,15 9,8 

Vrijetijdsaanbod UiTdatabank 2,16 1,08 8,9 

Cijfers Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 1,99 1,04 12,6 

Belgisch open data initiatief 1,66 0,99 13,0 

Stedenfonds 1,58 1,10 4,5 

Stadsmonitor 1,55 1,06 6,9 

Gemiddelde 2,33   7,26  

 

Wanneer OCMW’s statistische informatie als bron gebruiken, wordt veruit 

het meest een beroep gedaan op de website lokalestatistieken.be. 57,1% 

van de OCMW’s geeft aan in hoge of zeer hoge mate gebruik te maken van 

de website (Tabel 35). Ook bij statistieken over lokale financiën aangereikt 

door Belfius Bank (41,4%), de Sociale Kaart (39%) en cijfers van het Vlaams 

Agentschap voor Zorg en Gezondheid (37,7%) hebben de OCMW’s vaak in 

hoge of in zeer hoge mate aangeduid. Statistische informatie van de 
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bibliotheken (86,5%), het Belgisch open data initiatief (82,7%), het 

vrijetijdsaanbod van de UiTdatabank (86,1%), de cijferboeken cultuur, 

jeugd en sport (80,5%) en het stedenfonds (80,1%) en de stadsmonitor 

(78,3%) werden daarentegen weinig gebruikt (% helemaal niet of in beperkte 

mate).   

Tabel 35. Gebruik van statistische informatie in OCMW’s 

(N=282) Gem σ Weet niet (%) 

Lokale statistieken (gemeentelijke profielschets, etc.) 3,68 1,06 1,4 

Lokale financiën Belfius 3,17 1,21 3,7 

Sociale kaart 3,15 1,25 5,2 

Cijfers Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 3,00 1,33 4,1 

Statistieken aangeleverd door provincie 2,79 1,32 6,4 

StatBel (bevolking, economie, arbeid, fiscaliteit, etc.) 2,49 1,26 3,7 

Gemeentefoto arbeidssituatie 2,32 1,32 6,8 

Stadsmonitor 1,57 0,97 6,8 

Stedenfonds 1,52 0,91 7,2 

Cijferboeken cultuur, jeugd & sport 1,52 0,87 6,8 

Vrijetijdsaanbod UiTdatabank 1,38 0,73 7,2 

Statistieken bibliotheek 1,33 0,69 6,0 

Belgisch open data initiatief 1.33 0,79 10,6 

Gemiddelde 2,22   5,44 

 

Vergelijken we het gebruik van statistieken tussen gemeenten en OCMW’s, 

dan zien we dat gemeenten (2,33) gemiddeld meer gebruik maken van de 

dertien bevraagde statistische databronnen dan OCMW’s (2,22). Kijken we 

specifiek naar de statistische databronnen, dan zien we dat gemeenten en 

OCMW’s veelal andere databronnen aanwenden. De financiële statistieken 

van Belfius Bank en de website lokalestatistieken.be zijn bij beide besturen 

het meest populair. Gemeenten maken wel meer gebruik van de financiële 

statistieken van Belfius Bank dan OCMW’s. Het verschil in gebruik van 

statistisch bronnenmateriaal tussen gemeenten en OCMW’s zit vooral in het 

type (domein specifieke) informatie die bepaalde bronnen opleveren. 

Gemeenten vinden deze informatie in de statistieken van de bibliotheek en 

de cijferboeken cultuur, jeugd en sport, terwijl OCMW’s eerder terugvallen 

op statistieken van de sociale kaart en van het Agentschap voor Zorg en 

Gezondheid. StatBel blijkt dan weer een bron die beide besturen in zekere 
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mate aanwenden. Cijfers van het Stedenfonds de Stadsmonitor maar vooral 

het Belgisch open data initiatief worden op heden erg weinig gebruikt.   

Los van het feit of gebruik gemaakt wordt van statistieken, dan wel of de 

informatie zelf bijgehouden en gemeten wordt, kan de informatie ingedeeld 

worden volgens een aantal bronnen van prestatie-informatie, namelijk 

prestatie-informatie voorkomend uit financiële data, operationele data, 

prestatierapporten, prestatie-evaluaties, evaluaties met het oog op 

besparingen, statistische informatie en onafhankelijke prestatie-informatie 

(OESO, 2011). Al deze bronnen van prestatie-informatie zijn bevraagd, 

behalve onafhankelijke prestatie-informatie.  

Met financiële gegevens worden intern geproduceerde data over inkomsten 

en uitgaven, kosten en opbrengsten, het kapitaal, etc. bedoeld.  

Operationele data verwijzen ook naar intern geproduceerde data, maar dan 

over niet-financiële gegevens zoals het aantal tewerkgestelde 

personeelsleden, de uitgevoerde activiteiten, etc. Prestatierapporten zijn 

interne rapporten die expliciet prestaties in kaart brengen doordat 

vooropgestelde doelstellingen vergeleken worden met uiteindelijk behaalde 

resultaten. Interne of externe beleidsevaluaties verwijzen naar analyses die 

terugblikken op een beleidsinitiatief of op de organisatie in haar geheel (>  

4.2.6.3). De mate van succes wordt in deze evaluaties beoordeeld en 

uitdagingen met betrekking tot het verbeteren van deze prestaties worden 

in kaart gebracht. Evaluaties met het oog op besparingen (>  4.2.6.6) zijn 

een specifiek soort evaluatie die uitgevoerd worden met de bedoeling om 

besparingen en/ of de herverdeling van middelen te identificeren en om 

maatregelen voor te stellen die deze besparingen of herverdeling van 

middelen kunnen bewerkstelligen. Statistische informatie ten slotte kan 

zowel door overheden als door andere actoren worden geproduceerd en 

kunnen zowel specifieke informatie als algemene contextuele informatie 

bieden (OESO, 2011). OCMW’s informeren zich gemiddeld meer met de 

bevraagde bronnen van prestatie-informatie dan gemeenten (3,09 tegenover 

2,70). Financiële en operationele data vormen veruit de voornaamste 

informatiebron voor de opmaak van het budget (Tabel 36). Ook evaluaties 

met het oog op besparingen zijn belangrijk geweest met het oog op de 

budgetopmaak. Statistieken, prestatierapporten en beleidsevaluaties 

worden zowel in gemeenten als in OCMW’s het minst gebruikt, maar in 

gemeenten neigt het gebruik eerder naar beperkte mate, en in OCMW’s 

naar zekere mate.  



 

 ׀ 88 ׀

Tabel 36. Bronnen van prestatie-informatie 

Gemeente  (N=246) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Financiële gegevens 3,73 1,03 4,9 6,9 19,9 47,2 21,1 

Operationele gegevens 3,15 1,13 10,6 15,0 33,7 30,1 10,6 

Besparingsevaluaties 2,84 1,12 12,2 27,6 31,7 21,1 7,3 

Statistieken 2,33 0,91 18,7 40,7 29,7 10,6 0,4 

Prestatierapporten 2,08 0,95 32,5 35,4 24,8 6,5 0,8 

Beleidsevaluaties 2,07 0,92 31,7 36,2 26,0 5,7 0,4 

Gemiddelde 2,70   18,4 27,0 27,6 20,2 6,8 

 

OCMW  (N=282) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Financiële geg. 3,95 0,95 2,8 5,3 14,5 48,9 28,4 

Operationele geg. 3,79 0,93 2,8 6,0 20,6 50,7 19,9 

Besparingsevaluaties 2,87 1,09 11,7 25,5 32,3 24,8 5,7 

Prestatierapporten  2,73 1,09 14,2 27,7 35,8 16,0 6,4 

Statistieken 2,63 0,96 10,6 36,2 34,8 16,0 2,5 

Beleidsevaluaties 2,58 1,01 15,6 31,9 33,7 16,7 2,1 

Gemiddelde 3,09  9,6 22,1 28,6 28,9 10,8 

 

>  4.2.5. Ontwikkeling prestatie-informatie en belemmeringen 

>  4.2.5.1. Ontwikkeling van prestatie-informatie 

In de Performance Budgeting Survey vraagt de OESO aan de respondenten 

welke trends en ontwikkelingen zich voordoen met betrekking tot de 

generatie van prestatie-informatie. Deze vraag is ook in dit onderzoek 

gesteld. Een overgrote meerderheid van de gemeentelijke en OCMW-

respondenten geeft aan dat de hoeveelheid prestatie-informatie in het 

budget helemaal niet gedaald is (respectievelijk 85,0% en 85,5%), al geeft 

53,7% en 39,4% van de respondenten tegelijkertijd aan dat de hoeveelheid 

prestatie-informatie ook niet of slechts beperkt toegenomen is (Tabel 37). 

Een zelfde verhaal voor wat betreft de vergelijking van prestaties met 

doelstellingen. Prestaties worden niet minder dan vroeger vergeleken met 

vooropgestelde doelstellingen, al geeft 63% van de gemeentelijke 

respondenten en 43,3% van de OCMW-respondenten tegelijkertijd aan dat 

prestaties ook niet of slechts beperkt meer worden vergeleken met 

doelstellingen.  
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Ook de evolutie van andere elementen is gematigd. Prestatiegerichte 

doelstellingen zijn in gemeenten en OCMW’s slechts in beperkte (tot in 

zekere) mate preciezer en flexibeler geworden. Verder verschuift in 

bepaalde besturen de prestatie-informatie meer naar de toelichting van het 

budget, maar in bijna evenveel gevallen verschuift deze informatie naar de 

kern van het budget. Beide evoluties doen zich ook maar in eerder beperkte 

mate voor, wat erop wijst dat de prestatie-informatie vooralsnog in heel 

wat besturen op dezelfde manier wordt gegenereerd als voorheen. De 

percentages helemaal niet of in beperkte mate op deze 

antwoordcategorieën illustreren dit. Ten slotte vinden de respondenten in 

beperkte tot in zekere mate dat prestatiegerichte doelstellingen meer 

worden gebruikt waar prestatie-informatie beschikbaar is en minder waar 

geen prestatie-informatie beschikbaar is. 

Tabel 37. Ontwikkeling van prestatie-informatie 

Gemeente  (N=246) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Toename in volume 2,43 0,97 18,7 35,0 31,7 13,8 0,8 

Beschikbaarheid 2,43 1,06 25,2 25,2 31,7 17,5 0,4 

Naar toelichting 2,24 1,05 30,9 27,6 28,5 12,2 0,8 

Meer vgl. met doelst. 2,22 1,01 28,0 35,0 24,0 12,6 0,4 

Preciezer 2,13 1,02 34,6 30,5 22,8 12,2 0,0 

Flexibeler 1,99 0,87 34,6 35,0 27,2 3,3 0,0 

Naar kern van budget 1,90 0,97 43,9 30,9 17,1 7,7 0,4 

Minder vgl. met doelst. 1,46 0,77 67,5 21,5 8,5 2,0 0,4 

Daling in volume 1,21 0,55 85,0 9,3 5,3 0,4 0,0 

 

OCMW  (N=282) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Toename in volume 2,76 1,01 12,1 27,3 34,8 24,1 1,8 

Beschikbaarheid 2,67 1,12 19,9 21,6 33,7 21,6 3,2 

Meer vgl. met doelst. 2,64 1,09 19,5 23,8 31,2 24,1 1,4 

Preciezer 2,42 1,03 22,7 30,1 30,5 16,0 0,7 

Naar toelichting 2,40 1,05 26,2 23,4 35,5 14,2 0,7 

Flexibeler 2,17 0,96 30,9 29,1 32,6 7,1 0,4 

Naar kern van budget 2,13 1,07 37,6 24,5 26,6 10,3 1,1 

Minder vgl. met doelst. 1,42 0,74 71,3 17,7 8,9 2,1 0,0 

Daling in volume 1,20 0,53 85,5 9,2 5,0 0,4 0,0 
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>  4.2.5.2. Belemmeringen inzake prestatiegericht begroten 

In het laatste onderdeel van de Performance Budgeting Survey vraagt de 

OESO om de voornaamste belemmeringen te identificeren die een effectieve 

implementatie van prestatiegericht begroten belemmeren of de impact 

ervan doen afnemen. Hierop gebaseerd is aan de respondenten gevraagd in 

welke mate tien elementen prestatiebegroten in de Vlaamse lokale besturen 

in de weg staan. Gemiddeld ervaren de gemeentelijke respondenten meer 

belemmeringen dan de OCMW-respondenten (3,01 tegenover 2,71) (Tabel 

38). Aflopend worden de belemmeringen in gemeenten en OCMW’s in 

dezelfde volgorde ervaren. 64,6% van de gemeentelijke respondenten en 

57,8% van de OCMW-respondenten duiden onvoldoende capaciteit, 

bijvoorbeeld een gebrek aan personeel of een gebrek aan tijd, als grootste 

belemmering aan voor een effectieve implementatie van prestatiegericht 

begroten. Ook zeggen de respondenten een referentiekader, een 

prestatiegerichte cultuur en een zekere bekwaamheid of expertise te 

missen. Politieke ondersteuning, de hoeveelheid en de kwaliteit van 

prestatie-informatie werkt en in beperkte tot in zekere mate belemmerend. 

Dat een gebrekkige betrokkenheid van het personeel, pover ambtelijk 

leiderschap en vooral gaming15 belemmerend werken, wordt door veel 

minder respondenten in hoge of zeer hoge mate erkend. 

Tabel 38. Belemmeringen inzake prestatiegericht begroten  

Gemeente  (N=246) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Onvold. capaciteit 3,77 1,01 2,0 9,8 23,6 38,2 26,4 

Referentiekader  3,47 1,08 5,3 12,2 29,7 35,8 17,1 

Prestatiecultuur 3,47 1,22 9,8 9,8 26,8 31,3 22,4 

Bekwaamheid/expert. 3,20 0,98 4,1 17,1 45,1 22,8 11,0 

Pol. ondersteuning 3,15 1,25 12,6 16,3 30,9 23,6 16,7 

Hoev. prestatiedata 3,13 1,00 4,1 22,8 38,6 25,2 9,3 

Kwaliteit prestatiedata 2,83 1,02 8,9 29,7 36,2 19,9 5,3 

Betrokkenh. personeel 2,82 1,06 11,4 27,2 34,6 22,0 4,9 

Ambtelijk leiderschap 2,55 1,08 17,9 31,3 34,1 11,4 5,3 

Gaming 1,75 0,96 53,3 25,6 15,0 4,9 1,2 

Gemiddelde 3,01  12,9 20,2 31,4 23,5 12,0 

  

                                                 
15 Het bewust manipuleren van data zodat prestaties beter worden voorgesteld, of zodat 

bepaalde prestaties verborgen blijven (OESO, 2011). 
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OCMW  (N=282) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Onvold. capaciteit 3,59 1,06 4,6 9,9 27,7 37,2 20,6 

Referentiekader  3,02 1,12 10,6 21,6 30,5 29,1 8,2 

Prestatiecultuur 2,95 1,19 13,5 22,3 29,4 24,8 9,9 

Bekwaamheid/expert. 2,94 1,01 7,8 25,2 38,3 23,0 5,7 

Hoev. prestatiedata  2,83 0,95 7,4 29,1 40,4 19,5 3,5 

Pol. ondersteuning 2,63 1,13 18,4 28,4 29,8 18,1 5,3 

Kwaliteit prestatiedata 2,60 0,98 12,8 35,1 34,4 15,2 2,5 

Betrokkenh. personeel 2,56 1,09 19,1 29,1 32,6 14,9 4,3 

Ambtelijk leiderschap 2,42 1,10 24,1 30,9 27,7 13,8 3,5 

Gaming 1,59 0,92 62,1 23,8 8,9 3,5 1,8 

Gemiddelde 2,71  18,0 25,6 30,0 19,9 6,5 

 

>  4.2.6. Opvolgen, evalueren, verantwoorden en benchmarken 

>  4.2.6.1. Tussentijdse rapportage 

Eenmaal het budget in uitvoering is, ontstaat de noodzaak om uitgaven en 

inkomsten op te volgen, alsook om te monitoren of en in welke mate er 

gewerkt wordt aan de vooraf bepaalde doelstellingen en activiteiten. 

“Wanneer deze registraties nuttig zijn voor het management spreekt men 

van een managementinformatiesysteem (MIS)” (Verslag BBC:). De 

monitoring en rapportering dient met andere woorden ter verantwoording 

van de gestelde activiteiten en de bijbehorende registratie van inkomsten in 

de boekhouding (Diamond, 2013), en vormt bovendien een belangrijke 

informatiebron voor beleidsevaluatie (De Peuter, De Smedt, Dooren, & 

Bouckaert, 2007) (>  4.2.6.3). In essentie stellen De Peuter et al. (2007) dat 

beleidsmonitoring gebeurt aan de hand van een systeem dat doorheen de 

tijd beschrijvende informatie verzamelt, opslaat, verwerkt en rapporteert 

voor beleid en beheer in de vorm van indicatoren met als doel om de 

werkelijkheid op te volgen en om veranderingen in kaart te brengen. 

Monitoring is aldus gekoppeld aan doelstellingen, processen en resultaten. 

Gysen (2011) voegt hier nog aan toe dat er twee visies bestaan op 

beleidsmonitoring, een brede waarbij monitoring als activiteit wordt 

beschouwd over alle fasen van de beleidscyclus en een enge die monitoring 

beperkt tot de fase van de beleidsuitvoering. In dit rapport gaan we uit van 

de enge invulling.  
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In eerste instantie bevatten de organieke decreten een aantal 

verplichtingen inzake (financiële) rapportering en opvolging van de 

beleidsuitvoering voor de financieel beheerder (minstens jaarlijkse 

thesaurietoestand, liquiditeitsprognose, beheerscontrole en de evolutie van 

budgetten), de met budgethouderschap belaste personeelsleden en de 

secretaris (interne controle)16. Echter, beleidsmonitoring zal in de lokale 

besturen in grote mate gebeuren aan de hand van financiële, beleids- en 

beheersrapporten waarvan melding in het BVR BBC. Deze verbinden de 

beleidsuitvoering met de beleidsplanning, worden gevoed door indicatoren 

en hebben zowel betrekking hebben op financiële als niet-financiële 

informatie (Kaesemans & Gysen, 2012). Daarbij moet een onderscheid 

worden gemaakt tussen (1) general purpose financial statements  - deze 

zijn gericht op de gemeenschappelijke informatiebehoeften van heel wat 

gebruikers die de rapporten niet op maat kunnen aanvragen 

(meerjarenplan, budget en jaarrekening) - en (2) special purpose financial 

reporting – managementrapportering, beheersbudgetten en –rekeningen op 

maat en rapporten voor het toezicht of externe audit of rapporten in 

functie van financiering of subsidiëring (Verslag BBC). Zo bepaalt artikel 32 

dat de beleidsnota van de jaarrekening een doelstellingenrealisatie en een 

doelstellingenrekening bevat opdat de raad op de hoogte gesteld wordt van 

de financiële toestand, de uitvoering van het budget en het gevoerde beleid 

en beheer. Artikel 33 stelt meer concreet dat de doelstellingenrealisatie het 

beleid verwoordt dat gedurende het financiële boekjaar werd gevoerd. De 

realisatie van beoogde resultaten, effecten, actieplannen, acties en 

uitgaven en ontvangsten wordt erin opgenomen.  

Los van de wettelijke rapporteringsverplichtingen kunnen er nog andere 

redenen voor beleidsrapportering worden onderscheiden, zoals dagelijkse 

sturing aan de hand van het managementinformatiesysteem en rapportering 

in functie van beleidsevaluaties (Kaesemans & Gysen, 2012). Het Verslag 

BBC stelt hierover: “het officiële registratiesysteem kan door elk bestuur 

naar eigen goeddunken uitgebreid worden zodat het de basis vormt voor 

haar managementinformatiesysteem en managementrapportering (…). 

Besturen kunnen en moeten een MIS in de eerste plaats dus zelf 

uitbouwen”. Audit Vlaanderen (2014) voegt hieraan toe dat een 

monitoringsysteem in het kader van organisatiebeheersing minstens aan 

volgende vijf doelstellingen moet voldoen: (1) de organisatie weet over 

                                                 
16 Art. 165-168 en 101 GD, art. 167-169 en 100 OCMW-decreet.  
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welke rapporten ze wil beschikken om haar beleidsdoelstellingen te 

realiseren en haar dienstverlening te optimaliseren, (2) de meetsystemen 

voor het opstellen van rapporten zijn op een correcte en kwaliteitsvolle 

wijze opgesteld, (3) de organisatie volgt de realisatie van de 

beleidsdoelstellingen op en beschikt over accurate rapporten om de 

dienstverlening op te volgen, (4) de organisatie stuurt haar werking op basis 

van de rapporten en (5) de organisatie evalueert de kwaliteit en de 

betrouwbaarheid van de meet- en rapportagesystemen en stuurt bij waar 

nodig. Om deze doelstellingen waar te maken, moet de uitvoering van het 

budget tussentijds opgevolgd worden (doelstellingen 1, 3 en 4) – de mate 

waarin prestatie-informatie gemeten en geïncorporeerd wordt in het budget 

hebben we eerder al besproken (doelstelling 2) (>  4.2.4.1). 

Om tot een stand van zaken over tussentijdse rapportage in de lokale 

besturen anno 2013 te komen, hebben we dit concept breed opgevat en niet 

louter in functie van het BVR BBC, daar de gerealiseerde steekproef zowel 

bestaat uit respondenten die BBC reeds ingevoerd hebben als respondenten 

die BBC nog moeten implementeren. Wel was het doel om in kaart te 

brengen of er reeds aan tussentijdse rapportage wordt gedaan en hoe die 

tussentijdse rapportage er dan uit ziet. Algemeen hebben we in >  4.2.1.1 al 

bevraagd in welke mate tussentijdse (financiële) rapportage uitgebouwd is. 

Dit bleek in redelijke tot hoge mate het geval te zijn (2,26 in gemeenten en 

2,75 in OCMW’s). 31,1% van de gemeentelijke en 17,3% van de OCMW-

financieel beheerders gaf aan dat tussentijdse (financiële) rapportage 

vooralsnog helemaal niet uitgebouwd werd. In >  4.2.2.1 stelden we verder 

vast dat ook een prestatiegericht opvolgsysteem in redelijke tot hoge mate 

is uitgebouwd (2,27 in gemeenten en 2,66 in OCMW’s). In respectievelijk 

22,4% en 13,8% van de gevallen is dit echter helemaal niet het geval.  

In dit onderdeel gaan we dieper in op het bestaan en de vorm van deze 

financiële en niet-financiële tussentijdse rapportage en opvolging. Daarbij 

hebben we gefocust op rapporten (van de diensten) bestemd aan het 

managementteam (en leidinggevenden) vanuit de idee dat rapportering ten 

behoeve van het managementteam en de diensthoofden centraal staat bij 

beleidsmonitoring en het meestal vanuit het managementteam wordt 

opgezet (Kaesemans & Gysen, 2012). Echter, bepaalde rapportering is ook 

bestemd voor de politieke organen, zie bijvoorbeeld de aangehaalde 

bepalingen uit de organieke decreten.  
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Aan de gemeenten en OCMW’s is gevraagd of tussentijdse rapportage van de 

diensten aan het management uniform wordt toegepast, en zo nee wat er 

aan de oorzaak ligt van het ontbreken van een uniform rapporteringsvorm. 

In tweede orde vroegen we via een open vraag aan de respondenten om aan 

te geven hoe de tussentijdse rapportage er doorgaans uitziet, indien ze 

bestaat. Uit de antwoorden blijkt dat de gemeentelijke diensten slechts in 

11,4% en de OCMW-diensten in 16,0% van de gevallen uniform tussentijdse 

financieel en niet-financieel rapporteren aan het managementteam (Tabel 

39). In respectievelijk 9,3% en 16,7% van de gevallen is er wel tussentijdse 

rapportage of zowel financiële als niet-financiële gegevens, maar is deze 

rapportage op ad hoc-basis georganiseerd. 10,2% van de gemeenten en 

11,3% van de OCMW’s geven wel aan dat er aan tussentijdse rapportage 

wordt gedaan, maar uit de gevraagde verduidelijking is niet af te leiden 

over welk type informatie er wordt gerapporteerd. 

Verder geeft 29,3% van de gemeentelijke respondenten en 22,0% van de 

OCMW-respondenten aan dat er enkel financiële tussentijdse rapportage 

plaatsvindt, in de meeste gevallen uitgaande van de financieel beheerder of 

de financiële dienst. In 40,2% van de gemeenten en 34,0% van de OCMW’s 

wordt er helemaal niet aan tussentijdse rapportage gedaan. Door een aantal 

respondenten werden redenen opgegeven voor de afwezigheid van de 

praktijk van het tussentijds rapporteren. Een eerste veelgenoemde reden is 

tijdsgebrek. Sommige respondenten voegen daar aan toe dat het systeem 

wel in uitwerking is en dat BBC zal worden aangegrepen om het tussentijds 

rapporteren uit te bouwen. Anderen geven aan dat er wel tussentijds 

gerapporteerd wordt, zij het enkel aan de politieke organen vanwege de 

verplichtingen in de organieke decreten. Een andere sporadisch 

aangehaalde reden is het gebrek aan leiderschap van de secretaris en het 

managementteam. Een laatste reden is dat de organisatie te klein is en/of 

dat er geen diensthoofden zijn in de organisatie.  
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Tabel 39. Tussentijdse rapportering van diensten naar het MAT 

 Gemeente % OCMW % 

Uniforme rapportage (financieel – niet-financieel) 11,4 16,0 

    Vaag omschreven 9,4 10,3 

    Duidelijk omschreven 2,0 5,7 

Geen uniforme rapportage (financieel – niet-financieel) 9,3 16,7 

    Vaag omschreven 8,9 12,1 

    Duidelijk omschreven 0,4 4,6 

Rapportage - geen specificatie 10,2 11,3 

Financiële rapportage 29,3 22,0 

Geen rapportage 40,2 34,0 

 

>  4.2.6.2. Verantwoording van de diensten 

Om na te gaan in welke mate diensten (of medewerkers) verantwoording 

moeten afleggen, is gevraagd welke (in)formele methoden gebruikt 

worden om de diensten verantwoordelijk te houden voor hun budget. 

8,5% van de gemeentelijke respondenten en 8,2% van de OCMW-

respondenten geeft expliciet aan dat er geen methoden zijn ingebouwd. Dit 

kan bijvoorbeeld zijn omdat de diensten geen enkele budgettaire 

verantwoordelijkheid hebben. Bijna de helft van de gemeentelijke 

respondenten 48,0% en 52,5% van de OCMW-respondenten antwoordde dat 

er een niet gespecifieerde vorm van verantwoording aanwezig is. De 

verantwoordingsmechanismen die aangehaald werden door de 

gemeentelijke en OCMW-respondenten zijn divers. Sommige respondenten 

leggen de link tussen verantwoordelijkheid voor het budget en de 

budgetopmaak. Diensten moeten zelf een (al dan niet zero based) 

budgetvoorstel indienen waarbij aandacht besteed wordt aan het correct 

ramen van de benodigde kredieten.  

 

In heel wat gevallen is er – eens het boekjaar van start gaat – geregeld 

overleg voorzien over de opvolging van het budget. Dit overleg gaat al dan 

niet gepaard met een uitgebreide rapportering (bijvoorbeeld standopgave) 

en kan plaatsvinden in het MAT, op diensthoofdenoverleg of met de 

financieel beheerder of de secretaris. Soms wordt er gewerkt met 

enveloppes en in andere besturen wordt de bestelprocedure (met visum) 

gedecentraliseerd waarbij besturen al dan niet met toevoeging van een 
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verantwoording zelf bestellingen plaatsen. Sommige besturen stellen als 

regel dat er alleen kan besteld worden mits voldoende budget. Indien het 

toch nodig is om te bestellen na budgetoverschrijding, dan moet men in 

sommige besturen in de eigen afdeling snoeien alvorens budgetwijzigingen 

aan te vragen. Worden deze toch aangevraagd, dan moeten de diensten 

zoveel mogelijk betrokken worden. De diensten kunnen als hulpmiddel voor 

hun verantwoordelijkheid in veel gevallen via de software hun budgetten 

opvolgen en sommige diensten krijgen lees- of andere beperkte rechten in 

de boekhouding. Ook worden in veel besturen geregeld kredietcontroles 

gehouden. De jaarrekening en/of het jaarverslag zijn belangrijke rapporten 

om op jaarbasis de diensten op hun verantwoordelijkheden te wijzen.  

 

In sommige gevallen worden één of meerdere budgetverantwoordelijken 

aangesteld. In andere gevallen wordt de evaluatiecyclus van het personeel 

gekoppeld als vorm van verantwoordingsmechanisme. In bepaalde 

gemeenten dient er verantwoording afgelegd te worden via geregelde 

verslaggeving aan het college, vast bureau of aan de raad. Eén respondent 

haalt aan dat de verantwoordingsmechanismen onderdeel uitmaken van het 

interne controlesysteem, terwijl een andere respondent aanhaalt dat er 

vanuit een meerjarenperspectief gekeken wordt: aan elke dienst zijn er 

desgevallend kostenplaatsen toegekend waarbij de uitgavenevolutie vanuit 

meerjarenperspectief wordt bekeken. Nog enkele anderen geven aan dat 

werken aan goede communicatie, een hoge betrokkenheid (bijvoorbeeld 

appreciëren van inspanningen) en goede coaching (bijvoorbeeld wijzen op 

het belang van efficiëntie) heel belangrijke elementen zijn.  

 

Op de vraag: “Welke (in)formele methoden worden gebruik om de 

diensten verantwoordelijk te houden voor hun doelstellingen?” 

antwoordde 15,9% van de gemeentelijke respondenten en 8,5% van de 

OCMW-respondenten expliciet dat er geen verantwoordingsmechanismen 

aanwezig zijn in de gemeenten. Respectievelijk 65,9% en 53,9%% geeft aan 

dat er verantwoordingsmechanismen aanwezig zijn, maar deze worden niet 

verder verduidelijkt. Sommige respondenten halen aan dat betrokkenheid 

van de diensten bij de budgetopmaak (al dan niet decentrale 

budgetopmaak) en betrokkenheid over het algemeen een belangrijke eerste 

stap is om hen verantwoordelijk te stellen voor beleidsdoelstellingen. Net 

als bij de verantwoordelijkheid van de diensten over de budgetten is er in 

veel gevallen overleg via diensthoofdenvergaderingen, themavergaderingen, 

bijzondere comités, etc. Dit gebeurt onder leiding van de secretaris, de 
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financieel beheerder of op aansturing van het managementteam. In heel 

wat gevallen wordt er opvolging gedaan via kwartaal of halfjaarlijkse 

beleidsrapporten waarbij de diensten zich moeten verantwoorden voor de 

gestelde acties (al dan niet op basis van indicatoren). In sommige gevallen 

wordt hierover gerapporteerd aan het college, het vast bureau of aan de 

raad. In bepaalde besturen wordt er specifiek een doelstellingen- of 

actieverantwoordelijke aangesteld. Verder worden diensten 

verantwoordelijk gehouden via een jaarlijkse evaluatie (al dan niet met 

behulp van de jaarrekening, het jaarverslag of andere rapporten). Ook hier 

wordt budgethouderschap als middel ter verantwoording gezien, en wordt 

de verantwoording in bepaalde gevallen gekoppeld aan de 

personeelsevaluatie en functioneringsgesprekken daarbij. Ten slotte wordt 

ook hier communicatie als belangrijk beschouwd om de diensten 

verantwoordelijk te houden voor hun doelstellingen.  

 

Ook is de vraag gesteld of en voor welke diensten de toekenning van 

financiële middelen afhankelijk is van de mate waarin vooropgestelde 

doelstellingen behaald werden. 7,8% van de OCMW-respondenten en 5,3% 

van de gemeentelijke respondenten stellen dat deze voorwaarde geldt voor 

alle diensten. In respectievelijk 23,0% en 19,5% van de gevallen geldt deze 

voorwaarde voor bepaalde diensten. Ten slotte stelt 69,1% van de OCMW-

respondenten dat geen enkele dienst aan deze voorwaarde dient te voldoen. 

Bij de gemeenten is deze voorwaarde in 75,2% van de gevallen op geen 

enkele dienst van toepassing. Kijken we naar de toelichting die de 

respondenten konden voorzien, dan stellen we vast dat in besturen die deze 

voorwaarde voor bepaalde diensten opleggen, de voorwaarde voornamelijk 

geldt voor de vrijetijdsdiensten (sport, cultuur, jeugd, etc.). Andere 

diensten die sporadisch genoemd worden, zijn onderwijs, milieu, openbare 

werken, infrastructuur, projecten, de technische dienst en de 

personeelsdienst. Enkele respondenten merken op dat de voorwaarde wel 

aanwezig is, maar dat het slechts één van meerdere voorwaarden is. Ten 

slotte zijn er ook heel wat respondenten die de middelenafhankelijkheid 

relateren aan diensten die voor bepaalde middelen afhankelijk zijn van 

subsidies van de hogere overheden. In deze gevallen is de 

middelenafhankelijkheid niet bepaald door het bestuur zelf.  
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>  4.2.6.3. Interne en externe beleidsevaluaties  

Hoewel er heel wat uiteenlopende ideeën bestaan over de verhouding 

tussen beleidsmonitoring (en daarbij horende tussentijdse rapportering) en 

beleidsevaluatie, beschouwen we beide activiteiten in dit onderzoek als 

twee complementaire methoden om beleid en beheer te ondersteunen, 

waarbij monitoring een belangrijke informatiebron vormt voor evaluatie. 

Deze zienswijze ligt in lijn met die in het Verslag BBC: “dit 

[managementinformatiesysteem] moet informatie verstrekken die het 

management helpt bij de voorbereiding van de te nemen beslissingen en bij 

de evaluatie van de genomen beslissingen”. Bij beleidsevaluaties worden 

analyses gemaakt die terugblikken op een beleid, op een beleidsinitiatief of 

op de organisatie in haar geheel. In deze evaluaties wordt de mate van 

succes beoordeeld en welke uitdagingen bestaan om de prestaties te 

verbeteren en welke lessen geleerd kunnen worden (OESO, 2011). 

Los van de verschillende mogelijke evaluatietechnieken, hebben we 

exploratief bevraagd of er beleidsevaluaties worden uitgevoerd in de lokale 

besturen en of het dan gaat om interne, dan wel externe beleidsevaluaties. 

Dit onderscheid heeft betrekking op het feit dat besturen intern evaluaties 

kunnen uitvoeren indien zij daartoe voldoende evaluatiecapaciteit hebben, 

of deze door een externe partij laten uitvoeren in het kader van een 

uitbestedingsopdracht (De Peuter, De Smedt, Dooren, et al., 2007). De 

resultaten geven aan dat meer OCMW’s dan gemeenten beleidsevaluaties 

uitvoeren of laten uitvoeren. 48,6% van de OCMW-respondenten tegenover 

31,3% van de gemeentelijke respondenten geeft aan dat er interne 

beleidsevaluaties worden uitgevoerd. Wat externe beleidsevaluaties 

betreft, zijn de percentages respectievelijk slechts 16,0% en 14,6%. Het is 

duidelijk dat de lokale besturen eerder zelf beleidsevaluaties uitvoeren dan 

dat ze een dergelijke opdracht uitbesteden.  

Met betrekking tot de kenmerken van interne beleidsevaluaties is in lijn 

met de OESO Performance Budgeting Survey gevraagd naar het belang van 

een aantal elementen, namelijk van: (1) een concrete onderzoeksopdracht 

met timing, reikwijdte, procedures en methodologie wordt opgesteld 

voorafgaand aan de analyse; (2) de oprichting van adviescomités, (3) de 

betrokkenheid van externe belanghebbenden, (4) publieke bekendmaking 

van de resultaten en (5) overleg over resultaten. Uit Tabel 40 blijkt dat in 

OCMW’s (2,47) gemiddeld meer aandacht wordt besteed aan de bevraagde 
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kenmerken dan in gemeenten (2,26) (Tabel 40). De cijfers tonen aan dat de 

elementen slechts beperkt tot in zekere mate van belang zijn in de 

besturen, wat erop kan duiden dat interne beleidsevaluaties eerder ad hoc 

en mogelijk weinig gestructureerd gebeuren. Wanneer interne 

beleidsevaluaties worden uitgevoerd, is er in gemeenten en OCMW’s 

respectievelijk in zekere tot in eerder hoge mate overleg over de 

resultaten. In beperkte mate is er sprake van een onderzoeksopdracht, in 

26,3% en 31,2% van de gevallen is dit helemaal niet het geval. Gemiddeld 

worden externe stakeholders in beperkte mate betrokken. Adviescomités 

worden zelden opgericht in gemeenten en OCMW’s: respectievelijk 50,6% en 

53,3% van de respondenten geeft aan dat er helemaal geen adviescomité 

wordt opgericht. Ten slotte, publieke bekendmaking van de resultaten is in 

gemeenten (1,82) slechts heel beperkt bepalend. In OCMW’s (2,27) is de 

publieke bekenmaking van resultaten eerder in zekere mate bepalend.  

Tabel 40. Kenmerken van interne beleidsevaluaties 

Gemeente  (N=246) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Overleg resultaten 3,16 1,04 7,8 15,6 37,7 31,2 7,8 

Onderzoeksopdracht 2,22 1,05 31,2 27,3 32,5 6,5 2,6 

Externe stakeholders 2,22 0,96 27,3 32,5 31,2 9,1 0,0 

Adviescomité 1,87 1,01 50,6 18,2 24,7 6,5 0,0 

Bekendmaking res. 1,82 0,88 46,8 27,3 23,4 2,6 0,0 

Gemiddelde 2,26  32,7 24,1 29,9 11,2 2,1 

 

OCMW  (N=282) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Overleg resultaten 3,54 0,87 0,7 11,7 31,4 45,3 10,9 

Onderzoeksopdracht 2,37 1,11 26,3 29,9 27,7 12,4 3,6 

Externe stakeholders 2,32 1,02 24,8 33,6 27,0 13,9 0,7 

Bekendmaking res. 2,27 0,99 26,3 31,4 32,8 8,0 1,5 

Adviescomité 1,87 1,08 53,3 17,5 19,0 9,5 0,7 

Gemiddelde 2,47  26,3 24,8 27,6 17,8 3,5 

 

Om na te gaan wie de opdrachtnemers zijn bij externe beleidsevaluaties 

die door de lokale besturen in opdracht gegeven worden, is gevraagd om 

aan te geven hoe bepalend volgende groepen van opdrachtnemers zijn 

wanneer externe beleidsevaluaties worden uitgevoerd: denktanks 

(bijvoorbeeld Itinera, Apache, Bruegel, Libera!, etc.), consultants 

(bijvoorbeeld BDO, KPMG, VERA, TriFinance, A&S solutions, Idea Consult, 
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etc.), Vzw’s en belangenbehartigers (bijvoorbeeld VVSG, V-ICT-OR, VLO, 

VVOS, ECG, etc.), Universiteiten en hogescholen (bijvoorbeeld Hogeschool 

Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit 

Hasselt, etc.), studiediensten (bijvoorbeeld SERV, etc.) en andere 

overheden (bijvoorbeeld ABB, etc.). Zowel gemeenten als OCMW’s doen het 

meeste een beroep op Vzw’s en belangenbehartigers als opdrachtnemer 

voor externe beleidsevaluaties (de gemiddelde scores blijven evenwel aan 

de lage kant, respectievelijk 2,81 en 2,89) (Tabel 41). Ook consultants, 

andere overheden en universiteiten zijn in beperkte tot in zekere mate 

bepalend, terwijl studiediensten en denktanks niet of hoogstens in beperkte 

mate bepalend zijn bij externe beleidsevaluaties.   

Tabel 41. Opdrachtnemers bij externe beleidsevaluaties 

Gemeente  (N=246) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Vzw’s en belangenb. 2,81 0,95 8,3 27,8 41,7 19,4 2,8 

Consultants 2,67 0,93 13,9 22,2 47,2 16,7 0,0 

Andere overheden 2,58 1,03 16,7 27,8 38,9 13,9 2,8 

Universiteiten e.a. 2,03 0,97 38,9 25,0 30,6 5,6 0,0 

Studiediensten 1,67 0,93 58,3 22,2 13,9 5,6 0,0 

Denktanks 1,53 0,74 61,1 25,0 13,9 0,0 0,0 

Gemiddelde 2,22  32,9 25,0 31,0 10,2 0,9 

 

OCMW  (N=282) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Vzw’s en belangengr. 2,89 1,13 15,6 17,8 33,3 28,9 4,4 

Consultants 2,80 1,12 13,3 28,9 26,7 26,7 4,4 

Andere overheden 2,76 1,03 15,6 20,0 37,8 26,7 0,0 

Universiteiten e.a. 2,16 0,93 24,4 46,7 17,8 11,1 0,0 

Studiediensten 1,71 0,90 53,3 26,7 15,6 4,4 0,0 

Denktanks 1,36 0,71 75,6 15,6 6,7 2,2 0,0 

Gemiddelde 2,28  32,9 25,9 23,0 16,7 1,5 

 

>  4.2.6.4.  Niet bereiken van doelstellingen 

In aansluiting met de OESO Performance Based Budgeting Survey moesten de 

respondenten aangeven welk gevolg voornamelijk wordt gegeven aan het 

wel of niet bereiken van doelstellingen. Op basis van een lijst van dertien 

mogelijke gevolgen bij het niet bereiken van doelstellingen is gevraagd aan 
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de besturen om een top drie te maken van gevolgen die het meest worden 

toegepast (Tabel 42). Vier van de dertien elementen worden door de (OESO, 

2011) gezien als prestatiegerichte handelingen, namelijk (1) het intenser 

opvolgen van de actie, (2) de voorziening van meer opleiding voor 

personeel, (3) de negatieve invloed op de prestatie-evaluatie en (4) de 

publieke bekendmaking van de slechte prestatie (Tabel 42). Op basis 

daarvan is het mogelijk een inschatting te maken van de gevolgen die 

besturen het meest toepassen. Bovendien moet er ook rekening mee 

gehouden worden dat het gevolg dat besturen geven aan het niet bereiken 

van doelstellingen in grote mate afhankelijk is van de oorzaak voor het niet 

bereiken van de doelstellingen, wat het niet evident maakt om gevolgen en 

prioritaire keuzes te rangschikken.  

Tabel 42. Gevolgen van het niet bereiken van doelstellingen 

Intensere opvolging van actie 

Schrappen van actie 

Overhevelen van actie naar andere dienst  

Publieke bekendmaking van slechte prestatie 

Budget verlagen 

Budget verhogen 

Budget bevriezen 

Meer opleiding voorzien voor personeel 

Meer personeel toekennen aan actie 

Minder personeel toekennen aan actie 

Toewijzen nieuwe leidinggevende aan actie 

Negatief gevolg voor individuele evaluatie 

Geen gevolg 

 

Gemeenten kiezen in 45,5% van de gevallen in eerste instantie voor het 

intenser opvolgen van de actie wanneer doelstellingen niet bereikt worden. 

Opvallend is echter dat 29.7% van de gemeenten ‘geen gevolg’ in de top 

drie opneemt (Figuur 17). Het schrappen van de actie of het verminderen 

van het budget wordt in minder dan tien procent van de gemeenten 

genoemd als mogelijk gevolg van het niet bereiken van doelstellingen. De 

overige gevolgen worden slechts sporadisch genoemd als eerste keuze. 

Hoewel gemeenten prestatiegericht denken door er geregeld voor te kiezen 

om acties intenser op te volgen, blijkt ook dat de andere vaak toegepaste 

gevolgen niet als prestatiegericht kunnen worden aangemerkt. 
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Figuur 17. Niet bereiken van doelstellingen in gemeenten (N=246) 

 

Aan de hand van Figuur 18 zien we dat 63,5% van de OCMW’s er in eerste 

instantie de voorkeur aan geven om acties intenser op te volgen indien een 

doelstelling niet bereikt wordt. Net als in de gemeenten wordt er ook in 

heel wat gevallen voor gekozen geen gevolg te geven (20,9%). Gemeenten 

zijn iets meer geneigd budget te verminderen, terwijl OCMW’s sneller 

kiezen om in extra opleiding te voorzien. Slechts heel sporadisch wordt een 

slechte prestatie publiek bekend gemaakt door de OCMW’s. Ook in het 

toekennen van minder personeel aan de actie en in het geven van een 

negatief gevolg voor de individuele prestatie-evaluatie van werknemers zien 

de OCMW’s weinig heil.  

Kijken we net als bij gemeenten naar de handelingen die prestatiegericht 

zijn, dan zien we dat ook OCMW’s prestatiegericht handelen door de actie 

intenser op te volgen. OCMW’s voorzien iets frequenter in opleidingen voor 

personeel. Verder worden ook in OCMW’s eerder niet-prestatiegerichte 

handelingen toegepast.   

Figuur 18. Niet bereiken van doelstellingen in OCMW’s (N=282) 
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>  4.2.6.5. Bereiken van doelstellingen 

Net als bij het niet bereiken van doelstellingen, is de besturen gevraagd een 

top drie te maken van de gevolgen die toegepast worden bij het bereiken 

van doelstellingen. Dit keer konden de besturen kiezen tussen twaalf 

gevolgen, waarvan volgens de OESO (2011) de volgende vijf gevolgen 

prestatiegericht zijn: (1) publieke bekendmaking van positieve resultaten, 

(2) de leidinggevende vragen om praktijken te delen, (3) reproductie van 

goede prestaties met een andere actie, (4) de (in)formele erkenning van 

leidinggevenden en (5) een positief gevolg geven aan de individuele 

prestatie-evaluatie (Tabel 43). Ook hier moet er rekening mee gehouden 

worden dat het gevolg dat besturen geven aan het bereiken van 

doelstellingen in grote mate afhankelijk is van de oorzaak voor het bereiken 

van de doelstellingen, wat het minder evident maakt om gevolgen en 

prioritaire keuzes te rangschikken. 

Tabel 43. Gevolgen van het bereiken van doelstellingen 

1. Geen gevolg 

2. Publieke bekendmaking van positieve prestatie 

3. Resterende budget overdragen naar andere actie 

4. Leidinggevende vragen om praktijken te delen 

5. Reproductie goede prestatie met andere actie 

6. (In)formele erkenning leidinggevende 

7. Positief gevolg voor individuele evaluatie 

8. Budget verhogen 

9. Budget verlagen 

10. Afzwakken van rapporteringsvereisten 

11. Meer personeel toekennen aan actie 

12. Minder personeel toekennen aan actie 

 

Uit de top drie van de gemeenten (Figuur 19) blijkt dat de categorie ‘geen 

gevolg’ al eerste optie het meest aangeduid werd (35,0%). Indien er toch 

gevolgen worden toegepast, wordt in het merendeel van de gevallen 

overgegaan tot de publieke bekendmaking van positieve prestaties. In 

andere gevallen wordt ook nog het resterende budget overgedragen naar 

een andere actie of wordt aan de leidinggevenden of aan de 

personeelsleden gevraagd om praktijken te delen. Het bereiken van 

doelstellingen leidt er in gemeenten zelden toe dat meer of minder 
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personeel toegekend wordt aan een actie, noch dat rapporteringsvereisten 

zouden worden afgezwakt of dat budgetten worden verhoogd of verlaagd. 

Met die bemerking dat er in de eerste plaats geen gevolg wordt gegeven, en 

in de derde plaats dat het resterende budget wordt overgedragen naar een 

andere actie, werden de andere prestatiegerichte handelingen verder wel 

als eerste keuze aangegeven.  

Figuur 19. Bereiken van doelstellingen in gemeenten (N=246) 

 

Uit de top drie van de OCMW’s (Figuur 20) blijkt dat de categorie ‘geen 

gevolg’ het meest aangeduid werd (25,5%). Indien er toch gevolgen worden 

toegepast, wordt in het merendeel van de gevallen en meer dan in 

gemeenten aan de leidinggevenden of aan de personeelsleden gevraagd om 

goede praktijken te delen met de rest van de organisatie. Een ander 

toegepast gevolg, zij het in mindere mate dan in gemeenten, is het publiek 

bekend maken van positieve prestaties. Verder wordt ook het overdragen 

van het resterende budget naar een andere actie genoemd en is er ruimte 

voor formele of informele erkenning van de leidinggevende. Aan dit laatste 

hecht men in OCMW’s meer belang dan in gemeenten. Het bereiken van 

doelstellingen leidt er in OCMW’s zelden toe dat meer of minder personeel 

toegekend wordt aan een actie, noch dat rapporteringsvereisten zouden 

worden afgezwakt of dat budgetten worden verhoogd of verlaagd.  

In OCMW’s verder eenzelfde beeld wat betreft prestatiegerichte 

handelingen als in de gemeenten. In de eerste plaats wordt er geen gevolg 

gegeven aan het bereiken van doelstellingen of ook vaak wordt het 

resterende budget overgedragen naar een andere actie. Verder worden 

vooral prestatiegerichte handelingen als eerste keuze aangeduid.  
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Figuur 20. Bereiken van doelstellingen in OCMW’s (N=282) 

 

De categorie ‘geen gevolg’ komt zowel bij het bereiken als bij het niet 

bereiken van doelstellingen vaak voor in de top drie van gemeenten en 

OCMW’s. Het feit dat de besturen bovendien de categorie ‘geen gevolg’ 

maar één keer konden kiezen, voedt de idee dat de Vlaamse lokale besturen 

vooralsnog meestal geen gevolgen geven aan het al dan niet bereiken van 

beleidsdoelstellingen. Wel blijkt uit de andere antwoorden dat aan het 

bereiken van doelstellingen eerder prestatiegerichte gevolgen worden 

gegeven dan aan het niet bereiken van een doelstelling. Het niet bereiken 

leidt in de meeste gevallen wel tot een intensere opvolging van de actie(s).  
 

>  4.2.6.6. Evaluaties met het oog op besparingen 

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 moeten de lokale besturen 

aantonen dat ze jaarlijks een evenwicht op kasbasis bereiken en dat ze op 

het einde van de legislatuur ook structureel in evenwicht zijn. Een positieve 

autofinancieringsmarge is vereist, wat betekent dat het saldo van 

exploitatie-uitgaven en –ontvangsten toelaat om de leninglasten te 

dragen17. Een aantal factoren zoals de financieel-economische crisis, de 

toenemende pensioenlasten, de tegenvallende inkomsten uit de aanvullende 

personenbelasting, de kosten van de brandweerhervorming en onzekere 

subsidies voor rioolinvesteringen maakt deze oefening er niet gemakkelijker 

op (Leroy, 2013).   

Omdat deze situatie ervoor zorgt dat veel besturen één of meerdere 

besparingsrondes doorvoerden, hebben we de respondenten gevraagd welke 

uitgaven het meest in overweging worden genomen. De OESO definieert dit 

                                                 
17 Bij gemeenten moet deze autofinancieringsmarge positief zijn in het laatste jaar van de 

legislatuur, bij OCMW’s moet ze elk jaar van de legislatuur een positief saldo vertonen.  
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type van evaluatie als volgt: “spending reviews are a specific kind of 

government evaluation, and are commissioned with the specific objective 

of identifying budgetary savings across government” (OESO, 2011:29). Meer 

bepaald hebben we gevraagd om uitgaven met betrekking tot investeringen, 

transfers, werkingsmiddelen en personeel te rangschikken naarmate ze 

meer of minder zijn geëvalueerd met het oog op besparingen. De resultaten 

in Figuur 21 liggen in lijn met de bevraging die de VVSG deed bij de 

gemeentesecretarissen en OCMW-secretarissen. Zowel gemeentelijke als 

OCMW-respondenten nemen personeelsuitgaven met betrekking tot 

personeel het meest in overweging, gevolgd door uitgaven met betrekking 

tot werkingsmiddelen en investeringsuitgaven. De besturen nemen uitgaven 

met betrekking tot transfers het minst snel in overweging.  

Figuur 21. Evaluaties met het oog op besparingen in gemeenten (N=246) 

  

Hoewel de rangschikking identiek is bij gemeenten en OCMW’s, vertonen de 

antwoorden bij de OCMW’s meer coherentie (Figuur 22). Verdere analyse 

van de resultaten geeft aan dat de financieel beheerders minder 

uitgesproken personeelsuitgaven en uitgaven met betrekking tot 

werkingsmiddelen hebben aangeduid als eerste en tweede keuze ten 

opzichte van de gemeentesecretarissen en OCMW-secretarissen. Deze kiezen 

op hun beurt minder uitgesproken voor investeringen en transfers als derde 

en vierde keuze. Desalniettemin blijft bij elk type respondent de 

rangschikking wel dezelfde.  
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Figuur 22. Evaluaties met het oog op besparingen in OCMW’s (N=282) 

 

>  4.2.6.7. Benchmarking 

Onder benchmarking in de publieke sector verstaan we in dit onderzoek: 

“het contextualiseren van de huidige prestaties van een 

overheidsorganisatie door vergelijkingen met andere (gelijkaardige) 

organisaties of met het eigen verleden, met het oogmerk om te 

verbeteren” (Askim, Johnson, & Chistophersen, 2007; Berg, 2010). 

Benchmarking is mogelijk op drie niveaus. Op het microniveau gaat het om 

informatie over de gemeentelijke dienstverlening, bijvoorbeeld onderhoud 

van fietspaden of kinderopvang. Op het mesoniveau gaat het om informatie 

van beleidssectoren over besturen heen, bijvoorbeeld het beleidsdomein 

cultuur of sociale zaken. Er wordt nu niet alleen meer gekeken naar 

producten of diensten, maar naar alle betrokken private en publieke 

actoren. Op macroniveau ten slotte gaat het om informatie over de 

bestuurskracht, zijnde de bedrijfsvoering en de invloed van een bestuur, 

bijvoorbeeld de financiële functie, personeelsbeleid of communicatie naar 

de burger (Stroobants & Bouckaert, 2012). De Lancer Julnes & Holzer (2008) 

stellen verder dat benchmarking geen doel op zich is, maar een instrument 

om de doelstellingen te bereiken. In die zin is aan de secretarissen en 

financieel beheerders gevraagd in welke mate een aantal types van 

benchmarks gebruikt worden bij het formuleren van beleidsdoelstellingen.  

Uit Tabel 44 blijkt systematisch dat OCMW’s gemiddeld meer gebruik maken 

van elk van de bevraagde benchmarks dan gemeenten. Hoewel verschillen 

tussen de bevraagde benchmarks, is het gebruik ervan in beide types van 
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besturen eerder beperkt. Zo heeft gemiddeld slechts 7,3% van de 

gemeentelijke respondenten en 15,4% van de OCMW-respondenten  

aangeduid dat de bevraagde benchmarks in hoge of zeer hoge mate gebruikt 

worden. Bij het formuleren van doelstellingen wordt het meest gebruikt 

gemaakt van prestaties behaald in het verleden met dezelfde actie, gevolgd 

door prestaties behaald met een gelijkaardige acties en prestaties die men 

volgens het doel van de actie zou moeten bereiken. Benchmarking via 

prestaties aangereikt door Vlaamse of nationale overheden of organisaties 

gebeurt in beperkte mate.  

Tabel 44. Benchmarks bij het formuleren van doelstellingen 

Gemeente (N=246) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Dezelfde actie 2,26 1,03 29,7 27,2 30,5 12,2 0,4 

Gelijkaardige actie  2,24 0,99 28,5 30,5 30,5 10.1 0,4 

Volgens doel van actie 2,12 0,94 32,5 29,3 31,7 6,5 0,0 

Overheden 2,03 0,90 33,3 35,4 26,4 4,5 0,4 

Actie ander bestuur  1,86 0,84 40,2 35,8 22,0 1,6 0,4 

Gemiddelde 2,10  32,8 31,6 28,2 7,0 0,3 

 

OCMW (N=282) Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Dezelfde actie 2,64 1,11 19,1 25,2 31,6 20,6 3,5 

Gelijkaardige actie  2,50 1,07 23,8 21,3 37,6 15,6 1,8 

Volgens doel van actie 2,41 1,11 25,5 28,4 27,7 16,0 2,5 

Overheden 2,13 0,99 31,6 34,4 23,8 9,6 0,7 

Actie ander bestuur  2,09 0,96 32,6 33,3 27,3 5,7 1,1 

Gemiddelde 2,35  26,5 28,5 29,6 13,5 1,9 

 

>  4.2.7. Conclusie 

Resultaten deel 2: financieel management en prestaties 

Elementen van financieel management 

 Bij OCMW’s is financieel management meer uitgebouwd. In 

gemeenten en OCMW’s is vooral budgettair en algemeen 

boekhouden uitgebouwd. In gemeenten zijn o.m. 

overheidsopdrachten, leningenbeheer en beleggings- en 

kredietportefeuille meer uitgewerkt, terwijl in OCMW’s o.m. 
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kostprijsberekening, analytisch boekhouden, investeringsanalyse en 

financiële analyse meer uitgebouwd zijn; 

 OCMW’s hebben een iets hogere samenwerkingsperceptie, al is 

deze perceptie in beide types besturen laag. 

 
Elementen van prestatiemanagement 
 

 Bij OCMW’s is prestatiemanagement sterker uitgebouwd. Zowel in 

gemeenten als OCMW’s worden de elementen van meest naar minst 

uitgebouwd als volgt gerangschikt: ramingen, actieplannen en 

acties, doelstellingen, omgevingsanalyse, visie, resultaten en 

effecten, opvolgsysteem en indicatoren; 

 OCMW’s hebben een hogere samenwerkingsperceptie. De perceptie 

is in beide types besturen eerder laag. 

 
Opmaak omgevingsanalyse, meerjarenplan en budget 
 

 Meer gemeenten dan OCMW’s doen zowel een interne als externe 

omgevingsanalyse, maar de aanbevelingen uit de analyse hebben 

meer invloed in OCMW’s. In beide types besturen is er een zekere 

invloed op meerjarenplan, budget en op de insteek van de 

administratie bij politiek overleg. De invloed op het politiek akkoord 

is eerder beperkt. De voornaamste factor voor de realisatie van 

aanbevelingen is ambtelijk leiderschap, in tegenstelling tot de rol 

van rapportage aan publiek en aan bestuurlijk toezicht; 

 Diensthoofden worden in zekere mate geconsulteerd bij de opmaak 

van het meerjarenplan, lokale actoren in beperkte mate; 

 Naar appreciatie van het meerjarenplan blijkt dat veel 

respondenten meer inzicht krijgen in de financiële gevolgen van 

doelstellingen. Een minderheid vindt dat een flexibele 

beleidsvoering verhinderd wordt of dat het plan te ingewikkeld is; 

 Ongeveer een kwart plaatst het budget op de website; 

 Gemeenten gebruiken vaker richtlijnen en/of hulpmiddelen bij 

budgetopmaak. In twee derde van de gevallen gebruiken beide 

types besturen algemene aanwijzingen en definities. Ook richtlijnen 
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om doelstellingen, actieplannen en acties te definiëren en een 

sjabloon voor financiële planning worden relatief vaak gebruikt. In 1 

op 5 gevallen gebruikt men een sjabloon of een ICT-module om de 

financiële en beleidsplanning geïntegreerd op te stellen; 

 In 9 op 10 gemeenten leveren de diensten een planningsvoorstel, 

doorgaans financieel of geïntegreerd (beleidsmatig). In OCMW’s 

leveren 4 op 10 diensten geen eigen planningsvoorstel. Doen ze dit 

toch, dan is dit meestal een voorstel van beleidsplanning; 

 In bijna de helft van gemeenten en in 1 op 4 OCMW’s leveren de 

diensten via de software decentraal informatie aan en in de meeste 

gevallen is de financieel beheerder verantwoordelijk voor het 

budget, gevolgd door de secretaris of beiden; 

 58,1% van de gemeenten en 67,4% van de OCMW’s formuleert anno 

2013 beleidsdoelstellingen. Dit gebeurt eerder door pilootbesturen 

en grote besturen.  

 
Vormen, bronnen en types van prestatie-informatie 
 

 OCMW’s gebruiken vaker indicatoren. Inputindicatoren zijn in beide 

types besturen dominant tegenover output-, outcome- of 

thematische indicatoren. Aflopend worden zuinigheids-, 

efficiëntie-, productiviteits-, kosteneffectiviteits- en 

effectiviteitsratio’s gebruikt. Wanneer diensten gebruik maken van 

prestatie-informatie bij budgetvoorstellen, gebeurt dit voornamelijk 

door vrijetijdsdiensten (gemeente) en sociale diensten (OCMW);  

 OCMW’s gebruiken vaker verschillende bronnen van prestatie-

informatie. Financiële en operationele gegevens eerder dan 

beleidsevaluaties, statistieken en prestatierapporten; 

 Prestatie-informatie ontwikkelt zich gematigd. De respondenten 

stellen dat er eerder een toename dan een afname is van 

informatie, vooral daar waar ze beschikbaar is; 

 Gemeenten ondervinden meer hinder van belemmeringen bij 

ontwikkeling en gebruik van prestatie-informatie. Een gebrek aan 

capaciteit, referentiekader en prestatiegerichte cultuur zijn de 

grootste struikelblokken in beide types besturen. Betrokkenheid van 

personeel, ambtelijk leiderschap en gaming zijn dat veel minder. 
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Rapportering, evaluatie, benchmarks en verantwoording 

 

 In 3 tot 4 op 10 gevallen wordt er niet tussentijds gerapporteerd 

aan het MAT. Indien wel, betreft het eerder financiële dan niet 

financiële rapportage; 

 Een meerderheid van diensten wordt verantwoordelijk gehouden 

voor hun budget en beleidsdoelstellingen. In een meerderheid van 

de besturen zijn diensten voor de toekenning van middelen niet 

afhankelijk van de mate waarin doelstellingen bereikt worden;  

 OCMW’s voeren eerder interne/externe beleidsanalyses uit, globaal 

worden er weinig beleidsanalyses (zeker niet extern) uitgevoerd; 

 Niet bereiken van doelstellingen betekent in beide types bestuur 

intenser opvolgen van acties, schrappen van acties of geen gevolg 

geven. Bereiken van doelstellingen blijft in gemeenten meestal 

zonder gevolg, of resultaten worden bekend gemaakt, of het 

resterende budget wordt overgedragen. Ook OCMW’s geven vaak 

geen gevolg, maar dragen minder snel budgetten over. Ze vragen 

eerder de leidinggevende om praktijken te delen; 

 Zowel gemeenten als OCMW’s besparen eerst op personeel, gevolgd 

door besparingen op werkingsmiddelen, investeringen en transfers; 

 OCMW’s benchmarken meer dan gemeenten, maar globaal 

benchmarkt men weinig. Meestal worden prestaties uit het verleden 

vergeleken met eenzelfde of gelijkaardige actie. 
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>  4.3. Deel 3: betrokkenheid bij prestatiebegroten 

Weets (2012) en Ter Bogt & Van Helden (2000), drie auteurs die de mate 

van invoering van elementen van prestatiegericht begroten en accounting 

change hebben onderzocht, stellen dat de betrokkenheid van de politieke 

en ambtelijke top mede bepalend is voor de mate waarin zulke hervorming 

wordt geïmplementeerd in lokale besturen. Meer nog, het uitspreken van 

deze steun in noodzakelijk omdat anders de perceptie kan ontstaan dat het 

veranderingstraject niet gesteund wordt. Ook in de OESO Performance 

Budgeting Survey peilen bepaalde vragen naar de betrokkenheid van 

belanghebbenden. Met dit in het achterhoofd vroegen we de respondenten 

in welke mate burgemeester, OCMW-voorzitter, schepencollege, vast 

bureau, secretaris, financieel beheerder, diensthoofden en 

managementteam betrokken zijn bij budgetopmaak.  

Daarnaast is gepeild naar de betrokkenheid van diensthoofden, financiële 

dienst, gemeenteraad en OCMW-raad. In laatste orde is in het kader van de 

omgevingsanalyse ook gevraagd in welke mate daarbij de diensten en 

externe actoren betrokken worden. We hebben gepeild naar de 

betrokkenheid bij de opmaak van de omgevingsanalyse, het meerjarenplan18 

en het budget. Daarnaast vroegen we ook naar de mate waarin de actoren 

betrokken zijn bij het formuleren van doelstellingen en het ontwikkelen van 

richtlijnen voor het gebruik van doelstellingen en prestatie-informatie in het 

bijzonder. Globaal genomen blijkt uit de resultaten in Tabel 45 dat de 

betrokkenheid in OCMW’s iets hoger wordt ingeschat dan de betrokkenheid 

in gemeenten. Echter, in de perceptie van de secretarissen en de financieel 

beheerders zijn in gemeenten de politieke actoren meer betrokken, terwijl 

in de OCMW’s de ambtelijke actoren in iets grotere mate betrokken zijn.   

Tabel 45. Betrokkenheid van politieke en ambtelijke actoren 

Politieke actoren gemeente 2,57 Politieke actoren OCMW 2,49 

Burgemeester 3,16 OCMW-voorzitter 3,43 

College van burgemeester en schepenen 3,05 OCMW-raad 2,45 

OCMW-voorzitter  2,45 Vast bureau 2,16 

Gemeenteraad 1,63 Burgemeester 1,92 

 

                                                 
18 Deze vraag werd alleen aan de gemeentesecretarissen voorgelegd. Om de vergelijkbaarheid 

te behouden, is bij de gemiddelde betrokkenheid waarvan sprake in Tabel 45 bijgevolg 
geen rekening gehouden met de betrokkenheid bij het meerjarenplan.  
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Ambtelijke actoren gemeente 3,59 Ambtelijke actoren OCMW 3,74 

Financieel beheerder gemeente  4,05 OCMW-secretaris 4,34 

Gemeentesecretaris 3,90 Financieel beheerder OCMW 4,04 

MAT gemeente 3,64 MAT OCMW 3,82 

Diensthoofden gemeente 3,37 Diensthoofden OCMW 3,31 

Financiële dienst gemeente 2,97 Financiële dienst OCMW 3,16 

 

>  4.3.1. Betrokkenheid politieke actoren 

In gemeenten is de burgemeester (3,3219) de politieke actor die het meest 

betrokken  

Tabel 46), kort gevolgd door het college van burgemeester en schepenen 

(3,20) (Tabel 47). Respectievelijk duidde gemiddeld 46,1% en 47,8% van de 

respondenten een hoge tot zeer hoge betrokkenheid aan over de bevraagde 

onderdelen van de budgetopmaak. De burgemeester laat zich vooral in bij 

de opmaak van meerjarenplan en budget, en bij het formuleren van 

doelstellingen. Deze politieke actor is veel minder betrokken bij de 

omgevingsanalyse en bij richtlijnen voor het gebruik van prestatie-

informatie. Bij het college van schepenen zien we een gelijkaardig patroon, 

al wordt de betrokkenheid bij het budget daar iets hoger ingeschat dan bij 

het meerjarenplan. Daarnaast is de burgemeester slechts in beperkte mate 

betrokken bij de BBC-activiteiten in het OCMW (1,92), dit in tegenstelling 

tot de relatief hoge betrokkenheid van de OCMW-voorzitters in de 

gemeenten (Tabel 49). 
 

Tabel 46. Betrokkenheid burgemeesters 

Gemeente  Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Meerjarenplan (N=95) 3,94 0,91 1,1 6,3 18,9 45,3 28,4 

Budget 2013 (N=246) 3,93 0,97 2,0 6,9 17,5 43,1 30,5 

Beleidsdoelstellingen (N=143)20 3,49 1,11 4,2 16,1 26,6 32,9 20,3 

Omgevingsanalyse (N=246) 2,74 0,71 18,7 27,2 26,0 17,9 10,2 

Richtlijnen prestatie-informatie (N=143) 2,50 1,19 21,7 37,1 17,5 17,5 6,3 

Gemiddelde 3,32  19,7 15,4 18,8 28,1 18,0 

                                                 
19 De hierna besproken gemiddelden bij de gemeenten houden ook rekening met de 

betrokkenheid bij de opmaak van het meerjarenplan.  
20 Bij de betrokkenheid van de verschillende actoren bij het formuleren van 

beleidsdoelstellingen en de ontwikkeling van richtlijnen voor het gebruik van 
doelstellingen en prestatie-informatie is de respons afhankelijk van het feit of in het 
bestuur waarin de respondenten actief zijn al dan niet beleidsdoelstellingen worden 
geformuleerd in het budget 2013.  
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OCMW  Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Budget 2013 (N=282) 2,10 1,17 39,7 29,4 17,7 7,4 5,7 

Omgevingsanalyse (N=282) 2,09 1,24 45,0 23,4 14,9 11,0 5,7 

Beleidsdoelstellingen (N=190) 1,84 1,09 52,1 25,8 11,6 7,4 3,2 

Richtlijnen prestatie-informatie (N=190) 1,67 0,98 56,8 28,4 7,9 4,2 2,6 

Meerjarenplan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Gemiddelde 1,92  48,4 26,8 13,0 7,5 4,3 

Tabel 47. Betrokkenheid college van burgemeester en schepenen 

Gemeente  Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Budget 2013 (N=246) 3,81 0,94 0,8 11,0 17,1 48,8 22,4 

Meerjarenplan (N=95) 3,79 0,78 0,0 8,4 17,9 60,0 13,7 

Beleidsdoelstellingen (N=143) 3,40 1,08 3,5 19,6 25,9 35,7 15,4 

Omgevingsanalyse (N=246) 2,62 1,20 19,9 31,3 23,2 18,3 7,3 

Richtlijnen prestatie-informatie (N=143) 2,38 1,10 22,4 38,5 21,7 13,3 4,2 

Gemiddelde 3,20  9,3 21,8 21,2 35,2 12,6 

 

De gemeenteraad daarentegen is slechts heel beperkt betrokken (1,69). 

Gemiddeld duidde slechts 3,8% van de respondenten een hoge of zeer hoge 

betrokkenheid aan (Tabel 48). Het gemiddelde percentage van de 

antwoordcategorie helemaal niet of beperkt betrokken over de vijf BBC-

activiteiten is daarentegen maar liefst 84,4%. De volgorde van 

betrokkenheid bij de verschillende elementen is dezelfde als die bij de 

burgemeester en het college van burgemeester en schepenen.  

Tabel 48. Betrokkenheid gemeenteraad 

Gemeente  Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Meerjarenplan (N=95) 1,89 0,92 37,9 43,2 11,6 6,3 1,1 

Budget 2013 (N=246) 1,89 0,91 39,8 36,6 19,1 3,3 1,2 

Beleidsdoelstellingen (N=143) 1,73 0,85 47,6 35,0 15,4 0,7 1,4 

Omgevingsanalyse (N=246) 1,54 0,81 61,0 27,6 8,1 2,4 0,8 

Richtlijnen prestatie-informatie (N=143) 1,37 0,71 72,7 20,3 4,9 1,4 0,7 

Gemiddelde 1,69  51,8 32,6 11,8 2,8 1,0 

 

Bij de OCMW’s is de betrokkenheid bij het meerjarenplan niet bevraagd. Op 

basis van de andere BBC-activiteiten kan gesteld worden dat de OCMW-
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voorzitter (3,43) veruit de meest betrokken actor is bij de verschillende 

BBC-activiteiten. Hij of zij is gemiddeld genomen niet alleen meer 

betrokken dan de burgemeester in de gemeenten, het verschil in 

betrokkenheid tussen OCMW-voorzitter en vast bureau is ook veel groter dan 

het verschil tussen burgemeester en college van burgemeester en schepenen 

in de gemeenten. Gemiddeld genomen is de OCMW-voorzitter ook in 

beperkte tot in zekere mate betrokken bij de BBC-activiteiten in de 

gemeente (2,46) (Tabel 49). Deze redelijke betrokkenheid kan naar alle 

waarschijnlijkheid gerelateerd worden aan het feit dat de OCMW-voorzitter 

sinds 2013 verplicht met raadgevende stem deel uitmaakt van het college 

van burgemeester en schepenen.  

Tabel 49. Betrokkenheid OCMW-voorzitters 

Gemeente  Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Meerjarenplan (N=95) 3,37 1,05 4,2 17,9 26,3 38,9 12,6 

Budget 2013 (N=246) 3,00 1,23 13,8 22,0 26,0 26,4 11,8 

Beleidsdoelstellingen (N=143) 2,57 1,21 23,8 27,3 23,1 20,3 5,6 

Omgevingsanalyse (N=246) 2,34 1,24 31,3 28,5 20,7 14,2 5,3 

Richtlijnen prestatie-informatie (N=143) 1,90 1,01 43,4 34,3 14,0 6,3 2,1 

Gemiddelde 2,64  23,3 26,0 22,0 21,2 7,5 

 

OCMW  Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Beleidsdoelstellingen (N=190) 3,82 1,00 1,6 10,5 20,0 40,5 27,4 

Budget 2013 (N=282) 3,74 1,09 3,2 11,7 21,6 34,8 28,7 

Richtlijnen prestatie-informatie (N=190) 3,10 1,26 12,6 21,6 24,2 26,3 15,3 

Omgevingsanalyse (N=282) 3,06 1,24 12,4 19,9 29,1 26,6 12,1 

Meerjarenplan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Gemiddelde 3,43  7,5 15,9 23,7 32,0 20,9 

 

Het vast bureau (2,16) is in de OCMW’s een stuk minder betrokken dan het 

college van burgemeester en schepenen in de gemeenten (Tabel 50). 

Gemiddeld geeft slechts 14,3% en 4,7% van de respondenten aan dat het 

vast bureau in grote tot zeer grote mate betrokken is, tegenover meer dan 

de helft die niet of beperkt betrokken is bij de verschillende BBC-

activiteiten. De betrokkenheid is het hoogst inzake de opmaak van het 

budget en het formuleren van doelstellingen. 
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Tabel 50. Betrokkenheid vast bureau 

OCMW  Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Budget 2013 (N=282) 2,33 1,35 40,8 17,4 17,0 18,1 6,7 

Beleidsdoelstellingen (N=190) 2,36 1,33 37,9 20,0 16,3 19,5 6,3 

Omgevingsanalyse (N=282) 1,99 1,13 46,1 23,8 17,4 10,3 2,5 

Richtlijnen prestatie-informatie (N=190) 1,97 1,15 47,9 23,2 16,3 9,5 3,2 

Meerjarenplan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Gemiddelde 2,16  43,2 21,1 16,7 14,3 4,7 

 

Opvallend is verder dat de OCMW-raad (2,45) veel meer betrokken is bij de 

BBC-activiteiten in het OCMW dan de gemeenteraad bij de BBC-activiteiten 

in de gemeente. Meer nog, de OCMW-raad blijkt gemiddeld ook in grotere 

mate betrokken dan het vast bureau in het OCMW (Tabel 51). 

Desalniettemin moet deze betrokkenheid worden gerelativeerd, daar nog 

steeds 54% van de respondenten te kennen geeft dat er helemaal geen of 

slechts een beperkte betrokkenheid is van de OCMW-raad bij de BBC-

activiteiten van het OCMW. 

Tabel 51. Betrokkenheid OCMW-raad 

OCMW  Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Beleidsdoelstellingen (N=190) 2,78 1,12 14,7 26,3 30,0 23,7 5,3 

Budget 2013 (N=282) 2,66 1,16 19,1 25,9 30,1 19,1 5,7 

Richtlijnen prestatie-informatie (N=190) 2,19 1,13 34,2 31,1 20,0 11,1 3,7 

Omgevingsanalyse (N=282) 2,17 1,06 32,6 31,9 24,5 8,2 2,8 

Meerjarenplan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Gemiddelde 2,45  25,2 28,8 26,1 15,5 4,4 

 

>  4.3.2. Betrokkenheid ambtelijke actoren 

Hoewel mogelijke invloed van sociaal wenselijke antwoorden niet kan 

worden uitgesloten, tonen de resultaten dat in gemeente en OCMW de 

secretaris en de financieel beheerder de meest betrokken actoren zijn in 

het opzetten en uitvoeren van de verschillende bevraagde BBC-activiteiten. 

Opvallend is wel dat in gemeenten de gemiddelde betrokkenheid van de 

financieel beheerder hoger is dan die van de secretaris, terwijl in de 
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OCMW’s net het omgekeerde vastgesteld wordt21. Gezien de hoge 

betrokkenheid van de secretarissen (Tabel 52), is een onderscheid tussen 

de verschillende BBC-activiteiten minder relevant, te meer omdat de 

verschillen relatief klein zijn. Desalniettemin blijken gemeentesecretarissen 

het minste betrokken bij het ontwikkelen van richtlijnen bij het gebruik van 

prestatie-informatie. Dit is ook zo in OCMW’s, maar het verschil in 

betrokkenheid tegenover de andere activiteiten is bij deze laatsten veel 

kleiner. Bij gemeentesecretarissen springt de betrokkenheid bij de opmaak 

van het meerjarenplan eruit (4,31), bij de OCMW-secretarissen is dit in 

afwezigheid van de vraag naar betrokkenheid bij het meerjarenplan de 

betrokkenheid bij het formuleren van beleidsdoelstellingen. 

Tabel 52. Betrokkenheid secretaris 

Gemeentesecretaris Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Meerjarenplan (N=95) 4,31 0,80 1,1 2,1 8,4 42,1 46,3 

Omgevingsanalyse (N=246) 4,06 0,97 3,3 4,5 11,4 45,1 35,8 

Beleidsdoelstellingen (N=143) 4,05 1,00 2,8 5,6 14,0 39,2 38,5 

Budget 2013 (N=246) 3,93 1,04 3,3 6,5 18,7 37,0 34,6 

Richtlijnen prestatie-informatie (N=143) 3,57 1,15 6,3 12,6 20,3 39,2 21,7 

Gemiddelde 3,98  3,3 6,2 14,6 40,5 35,4 

 

OCMW-secretaris Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Beleidsdoelstellingen (N=190) 4,61 0,60 0,0 1,1 2,6 30,5 65,8 

Budget 2013 (N=282) 4,35 0,80 0,7 3,5 5,7 39,7 50,4 

Omgevingsanalyse (N=282) 4,24 0,87 1,1 3,5 11,3 37,9 46,1 

Richtlijnen prestatie-informatie (N=190) 4,15 0,95 2,1 4,7 11,6 38,9 42,6 

Meerjarenplan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Gemiddelde 4,34  1,0 3,2 7,8 36,8 52,2 

 

Ook de gemeentelijke en OCMW-financieel beheerders zijn in hoge mate 

betrokken bij de verschillende BBC-activiteiten (Tabel 53). Ze zijn beiden 

voornamelijk betrokken bij de opmaak van het budget 2013 (in gemeenten 

gevolgd door betrokkenheid bij het meerjarenplan). De betrokkenheid bij 

het formuleren van beleidsdoelstellingen is in beide types besturen hoog, en 

                                                 
21 Mogelijk zou dit resultaat nog explicieter naar voren komen indien aan de OCMW-

respondenten naar betrokkenheid inzake het meerjarenplan was gevraagd, aangezien 
artikel 86 van het OCMW-decreet stelt dat de secretaris het voorontwerp van het 
meerjarenplan opstelt in overleg met het managementteam.  
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in de gemeenten zijn financieel beheerders iets meer betrokken bij de 

opmaak van de omgevingsanalyse dan bij het ontwikkelen van richtlijnen, 

terwijl dit in de OCMW’s omgekeerd is.  

Tabel 53. Betrokkenheid financieel beheerder 

Gemeente  Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Budget 2013 (N=246) 4,58 0,73 1,2 1,6 2,4 27,6 67,1 

Meerjarenplan (N=95) 4,36 0,90 3,2 2,1 3,2 38,9 52,6 

Beleidsdoelstellingen (N=143) 4,12 0,93 1,4 5,6 12,6 40,6 39,9 

Omgevingsanalyse (N=246) 3,84 1,01 3,7 4,9 23,2 40,7 27,6 

Richtlijnen prestatie-informatie (N=143) 3,68 1,00 2,8 9,8 25,2 41,3 21,0 

Gemiddelde 4,11  2,5 4,8 13,3 37,8 41,6 

 

OCMW  Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Budget 2013 (N=282) 4,57 0,75 0,7 2,1 5,3 23,0 68,8 

Beleidsdoelstellingen (N=190) 4,06 1,01 2,1 6,3 16,3 34,2 41,1 

Richtlijnen prestatie-informatie (N=190) 3,91 1,09 4,7 6,3 16,8 37,4 34,7 

Omgevingsanalyse (N=282) 3,61 1,18 5,3 13,8 23,4 29,8 27,7 

Meerjarenplan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Gemiddelde 4,04  3,2 7,1 15,5 31,1 43,1 

 

Het managementteam is gemiddeld minder betrokken dan de secretarissen 

en de financieel beheerders, maar de betrokkenheid blijft wel hoog (Tabel 

54). Zoals verwacht is het MAT het meest betrokken bij de opmaak van 

meerjarenplan en omgevingsanalyse. Op betrokkenheid bij de ontwikkeling 

van richtlijnen voor het gebruik van prestatie-informatie scoren de MAT’s 

van de OCMW’s (3,69) iets hoger dan die van gemeenten (3,28). 

Tabel 54. Betrokkenheid managementteam 

Gemeente  Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Meerjarenplan (N=95) 3,88 0,98 3,2 4,2 22,1 42,1 28,4 

Omgevingsanalyse (N=246) 3,87 0,93 2,0 5,7 21,5 45,1 25,6 

Beleidsdoelstellingen (N=143) 3,81 1,01 3,5 5,6 23,8 40,6 26,6 

Budget 2013 (N=246) 3,59 1,04 4,1 10,6 27,2 39,0 19,1 

Richtlijnen prestatie-informatie (N=143) 3,28 1,08 5,6 18,9 30,1 32,9 12,6 

Gemiddelde 3,69  3,7 9,0 24,9 39,9 22,5 
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OCMW  Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Beleidsdoelstellingen (N=190) 4,08 0,99 3,2 5,3 10,5 42,1 38,9 

Omgevingsanalyse (N=282) 3,78 1,08 5,0 6,7 21,3 39,7 27,3 

Budget 2013 (N=282) 3,74 1,03 3,2 9,9 20,2 42,9 23,8 

Richtlijnen prestatie-informatie (N=190) 3,69 1,12 5,3 9,5 22,6 35,8 26,8 

Meerjarenplan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Gemiddelde 3,82  3,2 7,1 15,5 31,1 43,1 

 

Gemiddeld is de betrokkenheid van de diensthoofden hoger in gemeenten 

dan in OCMW’s. Naar de verschillende BBC-activiteiten zijn er weinig 

verschillen vast te stellen tussen gemeenten en OCMW’s (Tabel 55). Alleen 

bij het ontwikkelen van richtlijnen voor het gebruik van prestatie-informatie 

zijn de diensthoofden van het OCMW nauwer betrokken dan de 

diensthoofden van de gemeente.  

Tabel 55. Betrokkenheid diensthoofden 

Gemeente  Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Omgevingsanalyse (N=246) 3,72 0,98 2,8 8,1 24,4 43,1 21,5 

Meerjarenplan (N=95) 3,72 0,78 1,1 4,2 29,5 52,6 12,6 

Budget 2013 (N=246) 3,59 0,87 1,6 8,1 32,5 44,7 13,0 

Beleidsdoelstellingen (N=143) 3,40 1,03 5,6 11,2 33,6 37,1 12,6 

Richtlijnen prestatie-informatie (N=143) 2,76 1,07 11,9 30,1 33,6 18,9 5,6 

Gemiddelde 3,44  4,6 12,3 30,7 39,3 13,1 

 

OCMW  Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Beleidsdoelstellingen (N=190) 3,50 1,14 6,8 12,1 25,3 35,8 20,0 

Omgevingsanalyse (N=282) 3,41 1,09 7,1 11,3 29,4 37,9 14,2 

Budget 2013 (N=282) 3,29 1,13 8,2 15,6 28,4 35,1 12,8 

Richtlijnen prestatie-informatie (N=190) 3,05 1,22 13,7 18,4 28,4 27,9 11,6 

Meerjarenplan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Gemiddelde 3,31  8,9 14,3 27,9 34,2 14,7 

 

De betrokkenheid van de financiële dienst ten slotte is iets hoger in 

gemeenten dan in OCMW’s. Algemeen is de betrokkenheid van de financiële 

dienst in lijn met de verwachtingen het hoogst bij de opmaak van het 

budget 2013 en bij het meerjarenplan (in gemeenten) (Tabel 56). De 

betrokkenheid bij het formuleren van doelstellingen, bij de 

omgevingsanalyse en bij het ontwikkelen van richtlijnen voor het gebruik 
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van prestatie-informatie – de meer beleidsmatige BBC-activiteiten – ligt 

zowel in gemeenten als in OCMW’s een stuk lager. Hieruit kunnen we 

besluiten dat de financiële dienst in ontwikkeling is van een louter 

financiële naar een meer inhoudelijke en beleidsmatige dienst. We kunnen 

dan ook verwachten dat een zelfde survey op een tijdstip dat alle besturen 

BBC geïmplementeerd hebben, zal leiden tot een nog hogere betrokkenheid 

van de financiële dienst.  

Tabel 56. Betrokkenheid financiële dienst 

Gemeente  Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

 Budget 2013 (N=246) 4,15 0,92 1,6 3,3 15,9 36,6 42,7 

 Meerjarenplan (N=95) 3,78 0,99 2,1 10,5 17,9 46,3 23,2 

 Beleidsdoelstellingen (N=143) 3,20 1,25 11,2 20,3 21,0 32,2 15,4 

 Omgevingsanalyse (N=246) 2,76 1,20 16,7 27,6 27,6 19,1 8,9 

 Richtlijnen prestatie-informatie (N=143) 1,76 1,20 17,5 25,2 29,4 19,6 8,4 

 Gemiddelde 3,33  9,8 17,4 22,4 30,8 19,7 

 

OCMW  Gem σ 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Budget 2013 (N=282) 3,91 1,18 6,0 7,4 15,2 31,9 39,4 

Beleidsdoelstellingen (N=190) 3,07 1,30 14,2 21,6 23,7 24,2 16,3 

Richtlijnen prestatie-informatie (N=190) 2,99 1,27 17,4 15,8 30,0 23,7 13,2 

Omgevingsanalyse (N=282) 2,68 1,25 20,6 28,0 23,8 18,1 9,6 

Meerjarenplan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Gemiddelde 3,16  14,6 18,2 23,2 24,5 19,6 

 

>  4.3.3. Conclusie 

Resultaten deel 3: betrokkenheid van politieke en ambtelijke actoren 

 Ambtelijke actoren zijn meer betrokken dan politieke actoren. De 

politieke betrokkenheid bij de opmaak van de beleidsrapporten is in 

gemeenten een zaak van het college onder leiding van de 

burgemeester, terwijl de betrokkenheid in OCMW’s veel meer 

geconcentreerd is rondom de persoon van de OCMW-voorzitter, die 

de activiteiten veel meer los van het vast bureau waarneemt. De 

raad in gemeenten en het vast bureau in OCMW’s zijn amper 

betrokken. De meest betrokken ambtelijke actor in gemeenten is de 

financieel beheerder. In OCMW’s is dit de secretaris.  
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 Net als bij de gemeenten concentreert de betrokkenheid zich 

rondom de opmaak van het budget en het formuleren van 

beleidsdoelstellingen. De betrokkenheid bij de opmaak van de 

omgevingsanalyse en bij de ontwikkeling van richtlijnen bij het 

gebruik van prestatie-informatie bij bijna alle actoren beperkter.  
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5. Naar een Index Prestatiegericht Begroten 

In dit hoofdstuk integreren we de informatie uit Hoofdstuk 4 tot een Index 

Prestatie Begroten. Per Vlaamse gemeente en OCMW is op basis van een 

reeks elementen uit de onlinevragenlijst een score berekend die aangeeft in 

welke mate prestatiegericht begroot wordt. De ontwikkeling van deze index 

is gebaseerd op de procedure die de OESO gebruikt voor haar Performance 

Budgeting Indicator voor nationale overheden (>  2.2.2). Het is voor het 

eerst dat een dergelijk instrument ontwikkeld wordt voor lokale besturen op 

basis van een gestandaardiseerde vragenlijst. De mogelijkheid om scores toe 

te kennen heeft drie voordelen. Ten eerste biedt de index een 

vergelijkingsbasis voor de prestatiegerichtheid van het budgetteringsproces 

van meerdere gemeenten en OCMW’s. Ten tweede kan de mate van 

prestatiegerichtheid op termijn worden vergeleken in de tijd. Op die manier 

kunnen evoluties nauwkeurig in kaart worden gebracht. Indien het 

instrument voldoende gegeneraliseerd kan worden, is het ten derde ook 

mogelijk om lokale besturen in andere landen te bevragen waardoor een 

vergelijking tussen lokale besturen uit verschillende landen mogelijk wordt.  
 

>  5.1. Opbouw van de index 

De OESO Performance Budgeting Indicator is opgebouwd rondom een aantal 

vragen die geclusterd zijn in drie categorieën, namelijk (1) aanwezigheid 

van prestatie-informatie, (2) gebruik van prestatie-informatie bij 

budgetonderhandelingen en (3) gevolgen wanneer doelstellingen niet 

bereikt worden (OESO, 2013a) (Tabel 57, Tabel 58 en Tabel 59). De OESO 

stelt hierover: “this composite index […] contains 11 variables that cover 

information on the availability and type of performance information 

developed, processes for monitoring and reporting on results and whether 

(and how) performance information is used on budget negotiations and 

decision making by the central budget authorities, line ministries and 

politicians” (2013a).  

 

De OESO benadrukt specifiek dat de indicator niet pretendeert de kwaliteit 

van de prestatiebegrotingssystemen te meten, en dat het instrument 

descriptief van aard is. Vanuit deze filosofie hebben we op basis van de 

OESO-index een eigen index geconstrueerd, waarbij is afgeweken van de 

structuur die de OESO hanteert. Concreet hebben we de index opgebouwd 
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op basis van de drie dimensies uit de typologie van Bouckaert & Halligan 

(2008), namelijk meten, incorporeren en gebruiken van prestatie-

informatie. Desondanks wijken we niet af van de zienswijze van de OESO, 

want zij stellen eveneens incorporatie van prestatie-informatie centraal ten 

behoeve van het gebruik ervan: “governments are increasingly 

incorporating performance information in the budgeting and governance 

processes as a means of achieving better results, promoting greater value 

for money, and increasing the transparency of spending decisions. Good 

performance information can contribute to better decisions regarding the 

use of resources and how to run particular programmes” (2013a).  

 

In dit onderzoek wordt gebruiken van prestatie-informatie wel ruimer 

beschouwd. Gebruiken van prestatie-informatie slaat niet alleen op gebruik 

bij de budgetonderhandelingen, maar ook op gebruiken van prestatie-

informatie bij de uitvoering en de evaluatie van het budget. Onze invulling 

is verder ook deels in lijn met het score-instrument van Demeulenaere et al. 

(2013), met dat verschil dat we de dimensie prestatiebegrotingscyclus niet 

weerhouden hebben, en dat de invulling van de verschillende dimensies 

verschilt (>  2.2.3). De toegepaste weging is zo geconcipieerd dat besturen 

die prestatie-informatie niet alleen meten (25% van de score), maar ook 

incorporeren (25% van de score) en gebruiken (50% van de score), een 

betere score toegekend krijgen. Dit is bij de OESO-indicator veel minder het 

geval, daar 65% van de score verwijst naar de loutere aanwezigheid van 

prestatie-informatie (tegenover 35% van de score voor het gebruik van 

prestatie-informatie. Tabellen 58 tot en met 63 bieden een vergelijking 

tussen de originele OESO Performance Budgeting Indicator en de afgeleide 

Index Prestatie Begroten voor lokale besturen (voor een uitvoerige 

bespreking van de adaptie van indicator tot index, zie Bleyen, Lombaert, & 

Bouckaert (2014)).  
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Tabel 57. Performance Budgeting Indicator – Existence of PI 

E
x
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n
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f 
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n
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a
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o
n
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6
5
%
) 

e1 - Does the CBA22 have in place a standard PB framework? (all that apply) (1) Yes, 
it applies to all central government Line Ministries and Agencies; (2) Yes, but it 
applies only to Line Ministries, (3) Yes, but it is optional for Line Ministries and 
Agencies to abide by it , (4) No, Line Ministries / Agencies have their own PB 
frameworks 

 
16.7 

e2 - What are the key elements of this standard framework? (all that apply) (1) 
General guidelines and definitions for the performance budgeting process; (2) 
Standard template(s) for reporting performance information back to the CBA; (3) 
Standard performance rating system; (4) Standard set of performance indicators 
and/or targets; (4) Standard ICT tool/application for entering and reporting 
performance information to the CBA; (5) Other 

 
16.7 

e3 - When setting performance targets, against what benchmarks are they generally 
set against? (all that apply)  (1) Relative to the program’s past performance of a 
similar program; (2) Relative to the performance of a similar program; (3) relative to 
international benchmarks of similar programs; (4) According to the performance 
objectives of the program; (5) other; (6) None; (7) Not applicable, performance 
targets not set/used 

 
16.7 

e4 - Indicate which institutions play important roles in generating performance 
information: (all that apply) (1) Chief executive or elected governing body ; (2) 
Legislature or legislative body; (3) Supreme Audit Institution; (4) Internal Audit 
Institution; (5) CBA; (6) Line Ministries; (7) Agencies; (8) Private Consultants; (9) Civil 
society organizations; (10) Other; (11) N.A. 

 
8.4 

e5 - Indicate which institutions play important roles in conducting evaluations: (all 
that apply) (1) Chief executive or elected governing body ; (2) Legislature or 
legislative body; (3) Supreme Audit Institution; (4) Internal Audit Institution; (5) CBA; 
(6) Line Ministries; (7) Agencies; (8) Private Consultants; (9) Civil society 
organizations; (10) Other; (11) N.A. 

 
8.4 

e6 - Estimate what percentage of the total performance information provided by 
Line Ministries / Agencies to the CBA as part of their budget submissions falls into 
the following categories (0-20%; 21-40%; 41-60%; 61-80%; 81-100%) (1) input; (2) 
output;(3) outcome; (4) performance ratings, (5) efficiency measures 

 
16.7 

e7 - Are non-financial performance targets included in the budget documents to the 
legislature? (1) Yes; (2) No 

 
16.7 

65100% 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Central Budget Authority. 
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Tabel 58. Performance Budgeting Indicator – Use of PI 
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(2
0
%
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u1 - How often do the CBA and Line Ministries utilize the following kinds of PI in 
their budget negotiations? (never; rarely/occasionally; usually/always; not 
applicable)  (1) Financial data; (2) Operational data and performance reports; (3) 
Performance evaluations; (4) Spending reviews; (5) Independent performance 
information; (6) Statistical information 

 
10.0 

u2 - How often do Line Ministries and Agencies utilize the following kinds of 
performance information in their budget negotiations? (1) Financial data; (2) 
Operational data and performance reports; (3) Performance evaluations; (4) Spending 
reviews; (5) Independent performance information; (6) Statistical information 

 
25.0 

u3 - How do the sectors of central government generally utilize PI in their budget 
negotiations with the CBA? (select all that apply). The scores are based on averages 
of the following sectors: education, health, social protection, defense, public order 
and general public services.  
(1) Setting allocations for Line Ministries/Agencies; (2) Setting allocations for 
programs; (3) Reducing spending; (4) Eliminating programs; (5) Increasing spending; 
(6) Proposing new areas of spending; (7) Developing management reform proposals; (8) 
Strategic planning/prioritization; (9) Other; (10) Not used  

 
65.0 

25% % 

 

Tabel 59. OESO Performance Budgeting Indicator – Consequences 

 

C
o
n
s.

 o
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n
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 (
1
5
%
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c1 - If performance targets are not met by line ministries/agencies, how likely is it 
that any of the following consequences are triggered? (never; rarely/occasionally; 
usually/always)  
(1) More intense monitoring of organization and/or programs in the future; (2) 
Negative consequences for performance evaluations of individuals responsible for the 
program/organization; (3) Organizational or program’s poor performance made public; 
(4) More training provided to staff assigned to program / organization 

 
100 

15%100% 
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Tabel 60. Index Prestatie Begroten – Meten van PI 

M
e
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n
 P

I 
(2

5
%
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M1 – In welke mate hebben de volgende vormen van prestatie-informatie de 
opmaak van het budget geïnformeerd? (in beperkte mate; in zekere mate; in hoge 
mate; in zeer hoge mate; helemaal niet) (1) Input; (2) Output; (3) Outcome; (4) 
Zuinigheid; (5) Efficiëntie; (6) Productiviteit; (7) Effectiviteit; (8) Kosteneffectiviteit; 
(9) Thematische indicatoren                                                                    (zie e6) 

 
100 

25%100% 

 

Tabel 61. Index Prestatiebegroten – Incorporeren van PI 

In
co

rp
o
re

re
n
 v

a
n
 P

I 
(2

5
%
) 

I1 – Indien richtlijnen en/of hulpmiddelen worden gebruikt voor de opmaak van het 
budget, waaruit bestaan deze? (kruis alles aan)  
(1) Algemene aanwijzingen en definitie; (2) Sjabloon om beleidsplanning op te stellen; 
(3) Sjabloon om financiële en beleidsplanning geïntegreerd op te stellen; (4) ICT-
module om beleidsplanning op te stellen; (5) ICT-module om financiële en 
beleidsplanning geïntegreerd op te stellen; (6) Richtlijnen om doelstellingen, 
actieplannen en acties te definiëren; (7) Richtlijnen om indicatoren op te stellen 
                                                                                                           (zie e2)           

 
25.0 

I2 - In welke mate zijn volgende actoren betrokken geweest bij het formuleren van 
prestatiegerichte doelstellingen in het budget? (in beperkte mate; in zekere mate; 
in hoge mate; in zeer hoge mate; helemaal niet) (1) Burgemeester; (2) College van 
burgemeester en schepenen; (3) Raad; (4) Financieel beheerder; (5) Financiële dienst; 
(6) Secretaris; (7) Managementteam; (8) Diensthoofden                                (zie e4) 

 
12.5 

I3 - In welke mate zijn volgende actoren betrokken geweest bij het ontwikkelen 
van richtlijnen voor het gebruik van doelstellingen en prestatie-informatie? (in 
beperkte mate; in zekere mate; in hoge mate; in zeer hoge mate; helemaal niet)  
(1) Burgemeester; (2) College van burgemeester en schepenen; (3) Raad; (4) Financieel 
beheerder; (5) Financiële dienst; (6) Secretaris; (7) Managementteam; (8) 
Diensthoofden 

 
12.5 

I4 – In welke mate zijn volgende elementen van beleidsplanning en 
prestatiemanagement uitgebouwd? (in beperkte mate; in zekere mate; in hoge 
mate; in zeer hoge mate; helemaal niet) (1) Mate van doelstellingenformulering; (2) 
Mate van formulering actieplannen en acties; (3) Mate van vaststellen indicatoren; (4) 
Mate van definiëren van te realiseren resultaten en te behalen effecten 

 
25.0 

I5 - In welke mate sluiten de geformuleerde prestatiedoelstellingen aan bij 
volgende planningen? (in beperkte mate; in zekere mate; in hoge mate; in zeer 
hoge mate; helemaal niet) (1) Meerjarenplan; (2) Politiek akkoord; (3) Budget 

 
25.0 

100% 
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Tabel 62. Index Prestatie Begroten – Gebruiken van PI 

G
e
b
ru

ik
e
n
 v

a
n
 P

I 
(5

0
%
) 

U1 - In welke mate hebben volgende bronnen van prestatie-informatie de opmaak 
van het budget geïnformeerd? (in beperkte mate; in zekere mate; in hoge mate; 
in zeer hoge mate; helemaal niet) (1) Financiële data; (2) Operationele data; (3) 
Prestatie-evaluaties/rapporten; (4) Evaluaties met het oog op besparingen; (5) 
Interne of externe beleidsevaluaties; (6) Statistische informatie                    (zie u1) 

 
12.5 

U2 - In welke mate worden volgende benchmarks gebruikt bij het formuleren van 
prestatiegerichte doelstellingen? (in beperkte mate; in zekere mate; in hoge 
mate; in zeer hoge mate; helemaal niet) (1) Prestaties behaald in het verleden met 
dezelfde actie; (2) Prestaties behaald in het verleden met gelijkaardige acties; (3) 
Prestaties behaald in het verleden met gelijkaardige acties in een ander bestuur; (4) 
Prestaties te behalen volgens het doel van de actie; (5) Prestaties aangereikt door 
de Vlaamse of federale overheid, of door andere organisaties                    (zie e3) 

 
12.5 

U3 - Welke bijdrage hebben de diensten geleverd aan de opmaak van het budget? 
(1 antwoord) (1) Voorstel van financiële planning; (2) Voorstel van beleidsplanning; 
(3) Geïntegreerd voorstel van financiële en beleidsplanning; (4) Geen voorstel 

 
12.5 

U4 – Wordt er een tussentijdse rapportering gedaan (1 antwoord) (1) Geen 
tussentijdse rapportering; (2) Tussentijdse financiële rapportering; (3) Tussentijdse 
beleidsrapportering (niet gespecificeerd); (4) Ad hoc tussentijdse financiële en 
beleidsrapportering (niet gespecificeerd); (5) Ad hoc tussentijdse financiële en 
beleidsrapportering (gespecificeerd); (6) Uniforme tussentijdse financiële en 
beleidsrapportering (niet gespecificeerd); (7) Uniforme tussentijdse financiële en 
beleidsrapportering (gespecificeerd) 

 
12.5 

U5 – Worden er beleidsevaluaties uitgevoerd? (1) Intern – nee; (2) Intern – ja; (3) 
Extern – nee; (4) Extern – ja 

 
12.5 

U6 - Zijn de diensten voor de toekenning van financiële middelen afhankelijk van 
het bereiken van doelstellingen? (1) Geen diensten; (2) Sommige diensten; (3) Alle 
diensten 

 
12.5 

U7 -  Als een doelstelling wel bereikt wordt, welke gevolgen worden dan prioritair 
toegepast? (a) Geen gevolgen; (b) Budgetten verlagen; (c) Budgetten verhogen; 
(d) Het resterende budget toekennen aan een andere actie; (e) Goede prestaties 
publiek bekend maken; (f) Rapporteringsvereisten versoepelen; (g) Formele of 
informele erkenning van de prestaties; (h) Positief gevolg voor de individuele 
prestatie-evaluatie; (i) Meer personeel toekennen; (j) Minder personeel 
toekennen; (k) Diensthoofd vragen om goede praktijken te reproduceren in 
andere acties; (l) Diensthoofd vragen om goede praktijken te delen 
(1) Meest toegepast; (2) Tweede meest toegepast; (3) Derde meest toegepast 

 
12.5 

U8 - Als een doelstelling niet bereikt wordt, welke gevolgen worden dan prioritair 
toegepast? (a) Geen gevolg; (b) Actie niet langer uitvoeren; (c) Meer intense 
opvolging; (d) Budgetten bevriezen; (e) Budgetten verlagen; (f) Budgetten 
verhogen, (g) Negatief gevolg voor individuele prestatie-evaluatie; (h) Slechte 
prestaties publiek bekend maken; (i) Meer personeel toekennen; (j) Minder 
personeel toekennen; (k) Meer opleidingen voorzien voor het personeel; (l) Actie 
toekennen aan een andere dienst; (m) Nieuw diensthoofd toekennen aan een 
actie 
(1) Meest toegepast; (2) Tweede meest toegepast; (3) Derde meest toegepast 
                                                                                                                     (zie c1) 

 
12.5 

50%100% 
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>  5.2. Resultaten van de index 

>  5.2.1. Totale variatie in prestatiegericht begroten 

Figuur 23 geeft in stijgende lijn de totale variatie van de index weer over 

alle secretarissen en financieel beheerders in gemeenten heen (zwart = 

secretaris, grijs = financieel beheerder). Hieruit blijkt dat de variatie inzake 

prestatiegericht begroten erg groot is, namelijk tussen 5,6% en 76,5%. De 

gemiddelde score over alle gemeentelijke respondenten is 36,2%. 

Figuur 23. Variatie prestatiegericht begroten in de gemeenten 

 
 

Waar Figuur 23 een goede indicator is om de variatie binnen de steekproef 

weer te geven, heeft deze figuur als nadeel dat ze sommige gemeenten 

dubbel vertegenwoordigd zijn – indien zowel secretaris als financieel 

beheerder de vragenlijst hebben ingevuld – terwijl andere gemeenten niet 

of slechts door één type respondent vertegenwoordigd zijn. Om dit euvel te 

verhelpen, geven we ook de gemiddelden per respondentengroep weer. 

Daaruit blijkt dat de secretarissen zichzelf een opmerkelijk hogere score 

toekennen (38,9%) dan de financieel beheerders (34,5%). Daarnaast is het 

ook interessant om in detail weer te geven in welke mate het scoreverloop 

van dubbel vertegenwoordigde gemeenten differentiëren. Uit Figuur 24 

blijkt ten eerste dat in slechts 46 van de 308 gemeenten zowel secretaris als 
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financieel beheerder de vragenlijst hebben ingevuld. Desalniettemin kunnen 

we op basis van deze informatie besluiten dat verschillende respondenten in 

dezelfde gemeente niet altijd dezelfde scoren toekennen voor de mate van 

prestatiegericht begroten. De gemiddelde score in deze beperkte steekproef 

is voor de secretarissen 38,6% en voor financieel beheerders 37,2%. Echter, 

de gemiddelde scoreafwijking tussen twee respondenten uit eenzelfde 

gemeente bedraagt 10,13%. In 69,6% van de gevallen scoren zowel 

secretarissen als financieel beheerders hun gemeente laag of hoog (= onder 

of boven de gemiddelden) op de index. In 13,0% van de gevallen is er een 

aanzienlijk perceptieverschil waarbij de secretaris de gemeente eerder 

hoog scoort op de index, terwijl de financieel beheerder het bestuur eerder 

laag scoort. In 17,4% is het omgekeerde het geval.  

Figuur 24. Vergelijking antwoordrespons gemeenten 
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In Figuur 25 zien we dat variatie in OCMW’s gelijkaardig is als die in de 

gemeenten. Net als bij gemeenten geeft de stijgende lijn in deze figuur de 

totale variatie van de index weer over alle secretarissen en financieel 

beheerders in OCMW’s heen (zwart = secretaris, grijs = financieel 

beheerder). De scores variëren tussen 1,6% en 77,5%. De gemiddelde score 

over alles OCMW-respondenten is 42,0%, of meer dan 5% hoger dan de 

gemiddelde score in de gemeenten.  

Figuur 25. Variatie prestatiegericht begroten OCMW’s 

 
 

Net als in gemeenten heeft Figuur 25 als nadeel dat ze sommige OCMW’s 

dubbel vertegenwoordigd zijn – indien zowel secretaris als financieel 

beheerder de vragenlijst hebben ingevuld – terwijl andere OCMW’s niet of 

slechts door één type respondent vertegenwoordigd zijn. Daartoe scheppen 

ook hier de gemiddelden per respondentengroep meer klaarheid, want 

daaruit blijkt dat met 38,90% de financieel beheerders hun bestuur opnieuw 

een aanzienlijk lagere score toekennen dan de secretarissen (45,5%).  

 

Wat betreft de differentiatie van het scoreverloop van dubbel 

vertegenwoordigde OCMW’s, zien we in Figuur 26 dat in 64 van de 308 

OCMW’s zowel secretaris als financieel beheerder de vragenlijst hebben 

ingevuld. Op basis van de analyse van deze gegevens kunnen we besluiten 

dat ook verschillende respondenten in dezelfde OCMW’s niet altijd dezelfde 
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scoren toekennen voor de mate van prestatiegericht begroten. De 

gemiddelde score in deze beperkte steekproef is voor de secretarissen 46,7% 

en voor financieel beheerders 41,4%. De gemiddelde scoreafwijking tussen 

twee respondenten uit eenzelfde OCMW bedraagt 12,9% en is dus nog hoger 

dan in gemeenten. In 67,2% van de gevallen scoren zowel secretarissen als 

financieel beheerders hun OCMW laag of hoog (onder of boven de 

gemiddelden) op de index. In 21,9% van de gevallen is er een aanzienlijk 

perceptieverschil waarbij de secretaris de OCMW eerder hoog scoort op de 

index, terwijl de financieel beheerder het bestuur eerder laag scoort. In 

10,9% is het omgekeerde het geval. Deze analyses zijn dus gelijkaardig als in 

gemeenten.  

Figuur 26. Vergelijking antwoordrespons OCMW’s 
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>  5.2.2. Scores per dimensie 

Om de scores per dimensie weer te geven, hebben we de resultaten van de 

gemeenten (N=244) gescheiden van de resultaten van de OCMW’s (N=281).23 

Daarnaast hebben we als controlevariabele inwonersklasse opgenomen. Om 

onderstaande tabellen overzichtelijk te houden, werden de percentages 

afgerond.  

>  5.2.2.1. Meten van prestatie-informatie 

In lijn met de eerder gepresenteerde resultaten heeft prestatie-informatie 

in de vorm van indicatoren het budget veel minder geïnformeerd dan in de 

OCMW’s (34% tegenover 42%) (Tabel 63). Zowel in gemeenten als in OCMW’s 

zien we een opmerkelijk verschil tussen de kleinere (1 tot 29999 inwoners) 

en grotere besturen (>30000 inwoners). Tussen gemeenten en OCMW’s 

gaande van 10000 tot 29999 inwoners zijn geen significante verschillen 

merkbaar. Algemeen kan gesteld worden dat meten van prestatie-

informatie vooralsnog matig uitgebouwd is.  

Tabel 63. Meten van prestatie-informatie 

 
 

 

Gemeenten OCMW’s 
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METEN 34 32 35 31 34 38 42 35 40 43 42 47 

M1 – Prestatie-informatie (indicatoren) 34 32 35 31 34 38 42 35 40 43 42 47 

 

>  5.2.2.2. Incorporeren van prestatie-informatie 

Ook incorporatie van prestatie-informatie in het budget gebeurt in grotere 

mate in OCMW’s dan in gemeenten (43% tegenover 38%). Dit is het geval 

voor elk van de vijf onderscheiden elementen uit de incorporatie-dimensie. 

Ook bij incorporatie zien we een significant verschil tussen kleinere en 

grotere besturen, al blijft het verschil beperkt bij gemeenten en OCMW’s 

met tussen 1 en 29999 inwoners (Tabel 64).  

                                                 
23 De totale steekproef bedraagt hier N=525 en niet N=528 omdat drie respondenten ervoor 

kozen niet aan te geven in naam van welke gemeente of OCMW de vragenlijst werd 
ingevuld. De inwonersklasse is voor deze drie cases dan ook niet bekend.  
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Tabel 64. Incorporeren van prestatie-informatie 
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INCORPOREREN 38 34 37 36 39 46 43 36 42 41 42 52 

I1 – Richtlijnen/hulpmiddelen bij budgetopmaak 27 22 26 26 24 37 21 14 20 22 21 27 

I2 – Betrokkenheid bij doelstellingenformulering 35 31 33 32 37 44 43 32 37 41 45 60 

I3 – Betrokkenheid bij richtlijnen voor gebruik PI 26 24 25 26 28 29 36 28 34 32 36 50 

I4 – Ontwikkeling van beleidsplanning (BD, AP, A) 43 40 42 40 43 49 52 46 52 49 51 60 

I5 – Aansluiting doelstellingen bij beleid 52 48 49 51 55 60 58 52 60 60 56 65 

 

OCMW-financieel beheerders (40,5%) scoren hun bestuur, net als de OCMW-

secretarissen hoger op de dimensie incorporeren van prestatie-informatie 

dan hun collega’s gemeentelijke financieel beheerders (37,1%). Bij de 

OCMW-financieel beheerders zijn de hoogste scores genoteerd in de 

provincies Limburg en West-Vlaanderen. Besturen in provincie Vlaams-

Brabant scoren het laagst. Bij de gemeentelijke financieel beheerders 

scoren de provincies Antwerpen en Limburg het hoogst, West-Vlaamse 

besturen scoren het laagst. De gemeentelijke financieel beheerders scoren 

hun bestuur gemiddeld lager op de dimensie incorporeren dan de 

gemeentesecretarissen (37,1% tegenover 39,8%). Ook de OCMW-financieel 

beheerders scoren zichzelf een stuk lager op deze dimensie dan OCMW-

secretarissen (40,5% tegenover 45,5%).  

>  5.2.2.3. Gebruiken van prestatie-informatie 

OCMW-Secretarissen (47,5%) scoren hun bestuur ten slotte ook hoger op 

dimensie gebruiken van prestatie-informatie dan hun collega’s 

gemeentelijke secretarissen (39,0%) (Tabel 65). Bij de OCMW-secretarissen 

zijn de hoogste scores genoteerd in de provincies Limburg en West-

Vlaanderen. De gemiddelde score in besturen uit provincie Oost-Vlaanderen 

is het laagst. Bij de gemeentesecretarissen scoren de provincies Oost-

Vlaanderen en Vlaams-Brabant het hoogst, West-Vlaamse besturen scoren 

het laagst. 
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Tabel 65. Gebruiken van prestatie-informatie 
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GEBRUIKEN 36 33 34 33 40 44 41 34 41 39 44 49 

U1 – Bronnen van prestatie-informatie (indicatoren)  43 42 40 40 44 48 52 46 52 52 53 59 

U2 – Benchmarks bij doelstellingenformulering 28 26 24 26 29 36 34 29 34 30 36 40 

U3 – Bijdrage diensten bij opmaak meerjarenplan 69 62 65 72 70 81 56 48 49 54 63 71 

U4 – Tussentijdse rapportage 33 25 32 31 34 48 41 28 34 35 54 55 

U5 – Interne of externe beleidsevaluaties 23 14 20 18 34 35 32 20 35 30 35 42 

U6 – Middelen op basis van bereiken doelstellingen 15 17 10 11 19 20 19 19 21 20 18 19 

U7 – Gevolgen van niet bereiken doelstellingen 30 29 27 27 38 30 39 32 44 38 35 43 

U8 – Gevolgen van bereiken doelstellingen 50 46 52 43 54 56 58 47 60 57 60 65 

 

OCMW-financieel beheerders (39,2%) scoren hun bestuur, net als de OCMW-

secretarissen gemiddeld hoger op de dimensie incorporeren van prestatie-

informatie dan hun collega’s gemeentelijke financieel beheerders (34,5%). 

Bij de OCMW-financieel beheerders zijn de hoogste scores genoteerd in de 

provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Besturen in provincie West-

Vlaanderen scoren het laagst. Bij de gemeentelijke financieel beheerders 

scoren de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen het hoogst, Besturen 

uit Vlaams-Brabant scoren gemiddeld het laagst. De gemeentelijke 

financieel beheerders scoren hun bestuur gemiddeld lager op de dimensie 

gebruiken dan de gemeentesecretarissen (34,5% tegenover 39,0%). Ook de 

OCMW-financieel beheerders scoren zichzelf een stuk lager op deze 

dimensie dan OCMW-secretarissen (39,2% tegenover 44,2%).  

>  5.2.2.4. Totale index-score 

Aangezien secretarissen en financieel beheerders van de OCMW’s zich bij 

elke van de dimensies gemiddeld hoger hebben gescoord dan hun collega’s 

gemeentelijke secretarissen en financieel beheerders, weerspiegelt zich dit 

ook in de eindscore van de index, waar OCMW-secretarissen gemiddeld een 

hogere score van 6% geven aan hun bestuur, bij de OCMW-financieel 

beheerders  is dit gemiddeld 4,8% hoger (Tabel 66). Binnen gemeenten is de 

gemiddelde score van de secretarissen 5,3% hoger, binnen de OCMW’s is de 

score van de secretaris 5,9% hoger. 
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Tabel 66. Geconsolideerde index-score 

 Gemeenten OCMW’s 
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1. Meten 25 8,6 8,0 8,9 7,8 8,6 9,6 10,6 8,9 11,0 10,7 10,4 11,8 

2. Incorporeren 25 9,5 8,5 9,2 9,0 9,7 11,4 10,7 8,9 10,5 10,4 10,6 13,0 

3. Gebruiken 50 18,1 16,3 16,9 16,7 20,1 22,2 20,7 16,9 20,5 19,7 22,1 24,6 

Totaal index 100 36,2 32,9 35,0 33,5 38,4 43,2 41,9 34,6 42,0 40,8 43,1 49,4 
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>  5.3. Conclusie 

Index Prestatie Begroten 

 De scores op de Index Prestatie Begroten tonen een grote variatie 
tussen 1,6% en 77,5%. De gemiddelde indexscore bedraagt 39%;  

 Financieel beheerders kennen hun gemeente of OCMW gemiddeld 
een lagere score toe dan secretarissen; 

 De gemeenten en OCMW’s scoren gemiddeld het hoogst op 
incorporatie van prestatie-informatie. 

 

De index geeft aan dat OCMW’s vooralsnog gemiddeld meer prestatiegericht 

begroten dan gemeenten, maar ook dat de variatie groot is. Bovendien 

schatten secretarissen de prestatiegerichtheid van hun bestuur gemiddeld 

hoger in dan financieel beheerders en scoren OCMW’s zich systematisch 

hoger dan gemeenten. Daaruit volgt dat OCMW-secretarissen hun bestuur 

gemiddeld het hoogst scoren terwijl gemeentelijke financieel beheerders 

hun bestuur gemiddeld het laagst scoren. Op basis van dit onderzoek kan 

geen uitspraak gedaan worden over de vraag of secretarissen de 

prestatiegericht van hun bestuur overschatten, dan wel of financieel 

beheerders de prestatiegerichtheid van hun bestuur onderschatten, of dat 

de oorzaak van het perceptieverschil bij beide respondentengroepen te 

vinden is. Bovendien kunnen we ook geen uitspraak doen over de oorzaken 

voor de grote variatie in prestatiegericht begroten volgens de berekende 

index in dit onderzoek. Vervolgonderzoek is dan ook nodig om een nader 

inzicht te krijgen in de resultaten.  

Teruggekoppeld naar de classificatie van de OESO (2011), kan gesteld 

worden dat de meeste Vlaamse lokale besturen zich anno 2013 aan 

presentational of in sommige gevallen performance informed budgeting 

doen. De koppeling tussen prestatie-informatie en financiële middelen 

varieert tussen niet gekoppeld en een losse of indirecte koppeling. 

Prestaties worden vooralsnog gepland – er wordt slechts beperkt een beroep 

gedaan op prestatieresultaten – en de voornaamste doelstelling die lokale 

besturen vandaag beogen met de budgetten is planning en het afleggen van 

verantwoording, niet het verdelen van de middelen. Van direct/formula 

budgeting is dus vooralsnog zeker geen sprake. Verder bevinden de 

begrotingssystemen van de Vlaamse lokale besturen - als onderdeel van de 

bredere prestatiemanagementsystemen (Bouckaert & Halligan, 2008) – zich 
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vandaag tussen dat van de prestatie-administratie (ideaaltype II) en dat 

van management van prestaties (ideaaltype III). Een aantal besturen kan 

anno 2013 ook nog als een pre-prestatie-administratie worden aangeduid.  

Met de introductie van BBC kan verwacht worden dat quasi alle lokale 

besturen zullen evolueren naar prestatie-administraties, waarbij ten minste 

procesgerichte prestatie-informatie wordt gemeten, die in een bepaalde 

mate wordt geïncorporeerd in de budgetten om vervolgens gebruikt te 

worden voor (interne) rapportering, evaluatie, leren, etc. De mate waarin 

de lokale besturen verder kunnen/zullen evolueren naar management van 

prestaties, prestatiemanagement en prestatie governance, zal afhangen van 

een aantal factoren zoals organisatiecultuur, organisatiestructuur, de 

externe omgeving, etc. (Weets, 2012). Hoewel deze factoren in 

vervolgonderzoek verder zullen worden geëxploreerd, kunnen op basis van 

de huidige onderzoeksresultaten reeds een aantal aanbevelingen 

geformuleerd worden voor de gemeenten en OCMW’s, als ook voor de 

Vlaamse overheid en andere relevante actoren (bv. softwarehuizen).   
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6. Beleidsaanbevelingen 

Op basis van de surveyresultaten en de afgeleide Index Prestatie Begroten 

zijn 15 beleidsaanbevelingen geformuleerd met het oog op de 

optimalisering van het resultaatgericht financieel management in de 

Vlaamse lokale besturen, het verhogen van de prestatiegerichtheid van het 

begrotingsproces en het afvlakken van de bestaande variatie.  

Resultaten deel 1: elementen uit de organieke decreten 

Delegatie van bevoegdheden (>  4.1.1) 

Bij delegatie van bevoegdheden is het beter om niet alleen te voorzien in 

een bevoegdheidsomschrijving, maar ook in een middelenomschrijving, 

verantwoordingsmechanismen en te realiseren doelstellingen. Zodoende zijn 

er meer mogelijkheden om delegatie beter op te volgen en periodiek te 

evalueren. 

 Aanbeveling 1: Maak delegatie van bevoegdheden transparanter en 

prestatiegerichter om te kunnen sturen op outputs. 

 

De rol van het MAT in de beleidscyclus (>  4.1.2) 

Het MAT speelt vandaag voornamelijk een belangrijke rol bij de 

beleidsvoorbereiding en -uitvoering, en minder bij de evaluatie van het 

beleid. Dit komt mede doordat er vaak geen (interne) beleidsevaluaties 

worden gedaan (>  4.2.6.3). 

 Aanbeveling 2: Evalueer het gevoerde beleid en betrek het MAT bij 

dit proces om gedragenheid te verwerven.  

 

Resultaten deel 2: financieel management en prestaties 

Elementen van financieel management (>  4.2.1) 

Gemeenten en OCMW’s hebben elk bepaalde sterktes en zwaktes inzake het 

financieel beheer van de organisatie. OCMW’s kunnen leren van gemeenten 

inzake het beheer van overheidsopdrachten, leningenbeheer en beleggings- 

en kredietportefeuilles, terwijl gemeenten kunnen leren van de OCMW’s 
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inzake kostprijsberekening, analytisch boekhouden, investeringsanalyse en 

financiële analyse. 

 Aanbeveling 3: Leer van de specifieke ervaringen van de gemeente 

of het OCMW om het financieel beheer verder te optimaliseren.  

Elementen van prestatiemanagement (>  4.2.2) 

Zowel in gemeenten als OCMW’s is het bepalen van resultaten en effecten, 

het uitbouwen van een opvolgsysteem en het opstellen en opvolgen van 

indicatoren nog relatief beperkt uitgebouwd. Net als bij elementen van 

financieel management, is het nuttig om gebruik te maken van elkaars 

kennis. Ook de Vlaamse Overheid kan hierbij een faciliterende rol spelen 

(zie ook Aanbeveling 8). 

 Aanbeveling 4: Voorzie de meerjarenplannen en budgetten van 

voldoende prestatie-informatie (inclusief indicatoren) en werk 

hierbij waar mogelijk samen met de gemeente / het OCMW.  

Omgevingsanalyse, meerjarenplan en budget (>  4.2.3) 

De omgevingsanalyse die verplicht gemaakt wordt in het kader van de 

beleids- en beheerscyclus zou zowel op de interne als de externe omgeving 

betrekking moeten hebben. Dit is echter niet altijd het geval. Tevens wordt 

de gegenereerde informatie niet altijd gebruikt bij politiek overleg, de 

opmaak van het meerjarenplan en de opmaak van het budget. Bovendien 

moeten de beleidsdoelstellingen ook voldoende aansluiten bij het politieke 

akkoord, wat niet altijd het geval blijkt.  

 Aanbeveling 5:  

o Doe een omgevingsanalyse die zowel op de interne als 

externe organisatie betrekking heeft. 

o Gebruik deze informatie bij politiek overleg en bij opmaak 

van het meerjarenplan en het budget.  

o Zorg er daarnaast voor de informatie voldoende aansluit bij 

het politieke akkoord.  

 

Om van het meerjarenplan en het budget gedragen instrumenten te maken, 

is het van belang om deze plannen niet alleen top-down, maar ook bottom-

up op te stellen. Daartoe moeten diensthoofden, diensten en andere lokale 

actoren voldoende betrokken worden. Dit kan bijvoorbeeld door diensten 
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eigen geïntegreerde voorstellen van financiële en beleidsplanning te laten 

opmaken. Eigen planningsvoorstellen van de diensten in gemeenten blijken 

nog te vaak alleen betrekking te hebben op het financiële luik, terwijl de 

diensten van de OCMW’s nog te vaak geen eigen planningsvoorstel moeten 

indienen. De BBC-software kan hier een belangrijke rol in spelen, daar deze 

voorziet in modules om financiële en niet-financiële budgetvoorstellen 

gedecentraliseerd in te voeren. Verder kunnen bepaalde voorstellen ook 

voorgelegd worden aan andere lokale actoren.  

 Aanbeveling 6: Betrek diensthoofden, diensten en lokale actoren 

en stakeholders nog meer bij de opmaak van omgevingsanalyse, 

meerjarenplan en budget. 

 

De opmaak van het meerjarenplan conform BBC wordt over het algemeen 

als een positieve evolutie gepercipieerd. Wel moet erover gewaakt worden 

dat het meerjarenplan en de uitvoering ervan tot meer dient dan het louter 

op een rij zetten van de gemeentelijke werking, zonder verder gebruik te 

maken van de gegeneerde prestatie-informatie.  

 Aanbeveling 7: Gebruik de toegevoegde prestatie-informatie zowel 

op politiek, beleidsmatig als administratief uitvoerend vlak (zie ook 

Aanbeveling 8 & 11).  

Vormen, bronnen en types van prestatie-informatie (>  4.2.4) 

Vooralsnog wordt vooral gebruik gemaakt van inputindicatoren en zuinigheid 

en efficiëntie staat voorop. Echter, besturen kunnen ook inzetten op 

output- en outcome-indicatoren en andere criteria in overweging nemen 

zoals productiviteit, kosteneffectiviteit en effectiviteit.  

 Aanbeveling 8: Zet in op de ontwikkeling van prestatie- en 

effectindicatoren en maak daarbij gebruik van de kennis van 

diensten die hier meer ervaring mee hebben.  

 

De grote variatie in gebruik van bronnen van prestatie-informatie 

(databanken, statistische informatie, etc.) geeft aan dat heel wat besturen 

vooralsnog niet al deze bronnen ten volle benutten. 

 Aanbeveling 9: Benut zoveel mogelijk bestaande statistische 

databronnen en vul deze waar nodig aan met bijvoorbeeld eigen 

prestatierapporten en beleidsevaluaties.. 
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Belemmeringen bij de ontwikkeling van prestatie-informatie (>  4.2.5) 

De mate waarin de incorporatie van prestatie-informatie in de budgetten 

zich in de toekomst verder ontwikkelt – en de mate waarin uiteindelijke 

prestaties afgetoetst worden aan de oorspronkelijke beleidsdoelstellingen 

(i.e. gebruik van prestatie-informatie) – zal afhangen van heel wat factoren 

waaronder capaciteit, de ontwikkeling van het referentiekader en de 

interne cultuur van de organisatie of onvoldoende kennis en expertise. Ook 

de Vlaamse Overheid kan de besturen bijstaan door bijvoorbeeld het 

bestaande referentiekader verder te verfijnen of door in ondersteunende 

maatregelen te voorzien die kunnen bijdragen tot capaciteits- en 

kennisopbouw.  

 Aanbeveling 10:  

o Faciliteer de ontwikkeling van prestatie-informatie door de 

organisatiewaarden en interne cultuur in overeenstemming 

te brengen met de filosofie van BBC.  

o Maak daarnaast zo optimaal mogelijk gebruik van resources 

en van de ondersteuning voorzien door de Vlaamse Overheid 

om capaciteitsproblemen en kenniskloven weg te werken.  

Rapportering, evaluatie, benchmarks en verantwoording (>  4.2.6) 

Het optimaliseren van de tussentijdse rapportering en interne of externe 

beleidsevaluaties wordt één van de grootste niet-financiële uitdagingen bij 

de verdere implementatie van BBC. Beide types van beleidsuitvoering en -

opvolging werden op het moment van bevraging slechts in zeer beperkte 

mate uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt bovendien dat 

verantwoordingsmechanismen voor de uitvoering van het budget sterker 

uitgebouwd zijn dan mechanismen die tot doel hebben het gevoerde beleid 

te monitoren.  

 Aanbevelingen 11: Grijp momenten van tussentijdse rapportering 

en evaluatie aan om zowel financiële als niet-financiële prestatie-

informatie te analyseren. 

 

Het (niet) bereiken van beleidsdoelstellingen blijft in veel gevallen zonder 

concreet gevolg. Een negatief gevolg voor individuele prestatie-evaluaties of 

de publieke bekendmaking van slechte prestaties kan in bepaalde gevallen 

tot responsabilisering leiden. Omgekeerd kan meer positief gevolgen geven 

aan individuele prestatie-evaluaties ook voldoening geven indien 
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doelstellingen wel bereikt worden. Ook inzetten op reproductie van goede 

praktijken of op (in)formele erkenning geven aan leidinggevenden kan 

motiverend werken. 

 Aanbeveling 12: Ga na hoe diensten of ambtenaren op een 

prestatiegerichte manier kunnen geresponsabiliseerd worden tot 

het bereiken van doelstellingen.  

 

De praktijk van benchmarken is slechts in zeer beperkte mate uitgebouwd in 

de Vlaamse lokale besturen. Benchmarking in het kader van budgetteren 

kan door acties te vergelijken met resultaten van dezelfde of gelijkaardige 

acties in het verleden, door ze te vergelijken met acties van andere 

besturen, etc.  

 Aanbeveling 13: Doe een beroep op eigen (beste) praktijken of 

praktijken van andere besturen om de eigen acties te verbeteren. 

 

Resultaten deel 3: betrokkenheid bij prestatiegericht begroten 

Politiek en administratie (>  4.3) 

De beperkte betrokkenheid van de raad in gemeenten valt erg op, zeker in 

vergelijking met de hogere betrokkenheid van de OCMW-raad in OCMW’s. 

Ook de betrokkenheid van andere lokale actoren en stakeholders is beperkt. 

 Aanbeveling 14: Neem initiatieven om de (gemeente)raadsleden en 

andere lokale stakeholders te betrekken bij de budgetopmaak en 

koppel terug bij de beleidsuitvoering en –evaluatie.    

 

Algemene aanbeveling (15): Gebruik de BBC-structuur om geconsolideerde 

budgetten op te maken die het globale beleid van het gemeentelijk of 

stedelijk grondgebied weerspiegelen.  
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