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INLEIDING
Besparingsnoden en crisis: de overheid is (weer) voorwerp van debat. Aan opiniestukken
geen gebrek, en ook in de verschillende partijprogramma’s krijgt de hervorming van de
overheid een prominente plaats. Wij vinden, als vereniging die topambtenaren en
bestuurskundigen verenigt, dat de manier waarop dit debat verloopt ons weinig helpt om tot
goede voorstellen te komen voor een beter presterende overheid. Daar zijn drie redenen
voor die we hierna uitwerken.
Ten eerste wordt te vaak en te gretig met onduidelijke of verwarrende cijfers gegoocheld,.
Dat leidt tot een slordig debat.
Ten tweede staat in de debatten het Bruto Binnenlands Product (BBP) als macro –
economisch meetinstrument veel te centraal: dat instrument heeft zoveel inhoudelijke en
technische beperkingen dat het geen richting kan geven aan hervormingen.
Ten derde gaat het debat te zeer in algemene zin over ‘de overheid’. Dat is te algemeen om
bruikbaar te zijn. Het gaat ook te weinig over hervormingen die bezig zijn en steunt te weinig
op een evaluatie van de effectiviteit van bepaalde programma’s en van de manieren waarop
we bepaalde aspecten van onze samenleving organiseren.
De overheid en de publieke sector zijn sterk verweven in het maatschappelijk weefsel van
onze samenleving. Zonder sterke publieke sector is er geen samenleving meer. De
moeilijkste positie is om te wijzen op de onmisbaarheid van een sterke publieke sector en
daar telkens weer een kritische houding aan te koppelen over noodzakelijke evaluaties,
bijsturingen en hervormingen. Dat is onze positie en is voor ons de wenselijke richting voor
het publieke debat over de toekomst van de publieke sector in ons land. Met de huidige
debatten, gedomineerd door cijfers, door het BBP en door een veel te generieke benadering,
komen we er niet.
HET CIJFERCIRCUS: PLEIDOOI VOOR MINDER GEGOOCHEL1
54,9 procent van het totale BBP in ons land gaat naar publieke uitgaven (cijfers voor 2012,
Nationale Bank, Belgostat). In de huidige debatten is dat een gevoelig cijfer. Een aantal
maatschappelijke organisaties en politieke partijen verdedigen de stelling dat het
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overheidsbeslag onder de 50% moet. Dat is vooral een symbolische grens. Vervolgens
ontwikkelt zich een discussie over het bevriezen van de uitgaven van de overheid, voor
korte of lange duur; voor de gehele overheid of voor bepaalde delen; al dan niet
geïndexeerd. We geloven niet in dergelijke lineaire maatregelen, daar komen we op terug.
Ten eerste is het een misvatting om die 54,9% gelijk te schakelen met de belastingdruk op
gezinnen. Aan de inkomstenzijde van de overheid moeten we immers rekening houden met
andere inkomsten dan belastingen op gezinnen. Dat zijn, onder andere, de dividenden van
de aandelen in de overheidsbedrijven (bpost, Belgacom); de sociale bijdragen die de staat
betaalt voor de eigen administratie; de belastingen en sociale lasten betaald door bedrijven;
de verkopen door de overheid van goederen en diensten die voor jaarlijkse inkomsten
zorgen. Het totale belastingniveau (alle directe, indirecte belastingen en sociale lasten
samen) lag in 2012 op 45,3% van het BBP (OESO, 2012). Dat verschilt sterk van gezin tot
gezin afhankelijk van factoren als inkomen en gezinsgrootte. Een juiste inschatting maken
van de hoogte van de belastingen op de bedrijven en de evolutie daarvan, is zo mogelijk nog
lastiger, omwille van de grote diversiteit van bedrijven. Tussen grote multinationals en de
bakker om de hoek zijn de verschillen heel groot.
Tweede misvatting. De belastingdruk ligt zeker hoog maar is niet historisch hoog en het is
zeker niet zo dat dit altijd alleen maar verder stijgt. Bij vorige crisissen (zoals in de periode
1984‐1985) steeg de belastingdruk tot 50%.
Een derde misvatting is dat deze 54,9% gelijk wordt gesteld met uitgaven voor de overheid,
in de betekenis van het overheidsapparaat in de strikte (ambtenaren, gebouwen,
werkingskosten op alle bestuursniveaus). Dat klopt echter niet. Om de kostprijs van het
overheidsapparaat in de strikte zin te kennen, moeten we van die 54,9% totale
overheidsuitgaven, volgende elementen aftrekken (Tirez, 2014):
-

De rentelasten (in België behoorlijk hoog door de hoge staatsschuld);
De subsidies aan bedrijven;
De sociale uitgaven;
De kosten voor het onderwijs (inclusief de kosten van het vrij gesubsidieerd
onderwijs, dat toch moeilijk tot de klassieke overheidsadministratie te rekenen is).

Hoeveel dan uiteindelijk overblijft voor de echte kern van de overheid en de direct daarmee
verbonden kosten, is vooral voer voor een technisch debat. Op dit punt zijn buitenlandse
vergelijkingen en cijfers niet betrouwbaar, hoewel ze vaak gehanteerd worden in de
verschillende debatten. Ze meten vaak niet dezelfde soorten overheidsdiensten en soms
zitten daar nog andere uitgaven bij. Volgens de Nationale Bank (2013) gaat een derde van de
overheidsuitgaven (een derde van die 54,9% van het BBP) naar de operationele werking van
de staat: 62 miljard euro, waarvan 48 miljard naar lonen. Maar daar zitten dus ook de lonen
van al het onderwijzend personeel in, veruit de grootste groep mensen met een ambtelijk
statuut in de publieke sector (afgerond voor België op 260.000 mensen). Buitenlandse
vergelijkingen gaan op dit punt soms ook al mank: wordt het onderwijzend personeel al dan
niet meegerekend? Dat geldt ook voor de kosten van het medisch personeel (Van Dooren,
2014).
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Een vierde misvatting is dat al dit geld binnen het overheidsapparaat blijft. Een kleine helft
van de overheidsuitgaven zijn sociale uitgaven: 97 miljard euro, verdeeld over de takken
van de sociale zekerheid. 70 % van die sociale uitgaven dan weer gaat naar pensioenen en
naar geneeskundige zorg en dat zijn dus rechtstreekse financiële overdrachten naar burgers
(Nationale Bank, 2013). Besparingen op deze ‘overheids’uitgaven hebben dus rechtstreeks
gevolgen voor de inkomsten van burgers.
Een ander deel van de publieke uitgaven zijn subsidies voor bedrijven: ongeveer 5% van het
BBP. We zouden dus onder de 50 % van het BBP kunnen komen, mochten we meteen op alle
overheidsniveaus alle subsidies aan bedrijven afschaffen. Die subsidies zijn gelijk aan 80%
van de vennootschapsbelastingen die aan de inkomstenzijde van de overheid staan
(Planbureau, Verslag aan de Regering, Expertengroep ‘Concurrentievermogen en
werkgelegenheid, 2013).
De administratieve uitgaven voor de werking van de overheid in de strikte zin zijn in de
laatste decennia zeker sterk gestegen. De bevolking is sedert 1950 ook met 35%
aangegroeid. De toename van de overheidsuitgaven komt nagenoeg volledig op rekening
van de lokale besturen (een stijging van de lokale uitgaven met 400%) en de
gemeenschappen en gewesten (stijging van die uitgaven van 300%). De staatshervorming
speelt een rol maar niet alleen de staatshervorming: op lokaal niveau bijvoorbeeld is sterk
geïnvesteerd in zorg (kinderopvang, ouderenzorg, recreatie,…). De samenleving verandert en
het publieke dienstenpakket is sterk uitgebreid, vaak op vraag van de samenleving zelf.
Een vijfde misvatting bevat een hele container misvattingen: elke vergelijking met het
buitenland gaat om verschillende redenen mank. Peersman (UGent) heeft het over het
‘cijfercircus’ (De Standaard, 14 januari 2014). De internationale omgeving is daarvoor een
onuitputtelijke bron van gegoochel: voor elk argument is wel een ander buitenland te
vinden. Die cijfers komen contextloos in het debat terecht. We focussen op twee elementen:
de samenstelling van het BBP en het technische onderscheid tussen publieke en private
sectoren.
Het BBP bestaat uit verschillende componenten waarvan de onderlinge verhoudingen per
land sterk kunnen verschillen en dat horen we in het debat bijna nooit:
1. De kosten voor de eigenlijke overheidsadministratie (zie hierboven);
2. De sociale zekerheid (overdrachten van algemene middelen naar individuen of
gezinnen);
3. De overdracht van belastingmiddelen via de overheid naar particuliere
middenveldorganisaties die maatschappelijke opdrachten opnemen (in het
onderwijs, welzijnszorg, gezondheidszorg, sociale economie, sociale zekerheid,…).
We schreven het al: een belangrijk deel van de publieke uitgaven gaat naar de sociale
zekerheid. Op dit punt verschillen stelsels van landen grondig. Vanzelfsprekend gaat dit
debat over de effectiviteit van onze sociale zekerheid, over de noodzakelijke aanpassing van
het stelsel aan nieuwe demografische en sociologische evoluties, over de noodzaak van
hervormingen van het pensioenstelsel en van de gezondheidszorg. Dat zijn cruciale
hervormingsthema’s. Maar als het gaat over besparingen in de publieke uitgaven, betekent
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dit wel dat niet alleen de overheid in het vizier komt, maar ook de rechtstreekse
inkomsten voor burgers en gezinnen.
Stel dat in een land alle uitgaven naar de overheidsadministratie gaan, dan ziet het debat
over de publieke uitgaven er heel anders uit dan in ons land, omdat dus belangrijke delen
van de uitgaven bij ons niet gaan naar het in stand houden van overheidsdiensten. In ons
land is om allerlei redenen gekozen om belangrijke beleidsdomeinen te organiseren via
netwerken tussen de klassieke overheid en het maatschappelijk middenveld, waarbij
belangrijke delen van het middenveld met algemene middelen uit de belastingen worden
betaald. We weten uit internationale vergelijkingen dat ons land zeer hoog scoort op het
uitbesteden van publieke taken naar het middenveld. Vanzelfsprekend kan en moet daar
een permanente en zeker ook een vernieuwde discussie over zijn: is die constructie nog
altijd op alle domeinen effectief; is het eertijds verzuilde middenveld en het sociaal overleg
met de klassieke sociale partners wel open genoeg voor nieuwe noden en nieuwe spelers?
Moet het middenveld ook nog publieke dienstverlener zijn? Moet die relatie, ook financieel,
anders worden uitgewerkt? Besparingen op uitgaven in dergelijke stelsels heeft in
Vlaanderen echter nooit alleen effecten op het overheidsapparaat, het heeft ook belangrijke
effecten op het maatschappelijk weefsel.
Vergelijkingen met het buitenland zijn onbetrouwbaar omwille van technische verschillen
van wat in de metingen van de nationale BBP’s al dan niet onder de publieke of private
sector wordt gerekend. Dit maakt conclusies gebaseerd op internationale vergelijkingen zeer
wankel en gevaarlijk. Het onderwijs bijvoorbeeld wordt tot de overheid gerekend, ook het in
Vlaanderen gesubsidieerd vrij onderwijs. Dat is toch moeilijk te vergelijken met landen met
alleen maar officieel onderwijs. Grote delen van de welzijns‐ en gezondheidszorg worden
dan weer bij de private sfeer geteld, ook overheidsbedrijven, constructies van publiek ‐
private samenwerking en woonzorgcentra (zelfs degenen die door de OCMW’s worden
beheerd). Die constructies verschillen met deze in het buitenland vooral vanuit juridisch
oogpunt. Al die formele en technische verschillen hebben wel belangrijke gevolgen voor de
cijfers die op basis van deze vergelijkingen worden gebruikt (Van Dooren, 2014).

DE NADRUK OP BBP ALS MEETINSTRUMENT VERARMT HET DEBAT
Het BBP is het enige meetinstrument dat sterk is ingeburgerd. Voor een intelligente discussie
over slimme besparingen en over gerichte hervormingen van de overheid, is het niet alleen
een compleet verouderd meetinstrument maar ook een totaal ongeschikt instrument, om
volgende redenen.
BBP: hoe meer perverse effecten, hoe beter
De creatie van het BBP past in een klassiek economisch industrieel groeimodel van net na de
Tweede Wereldoorlog. De kritiek op deze indicator was er al van bij het begin en zwelt
recent sterk aan, nu duurzaamheid zo hoog op de agenda staat. Het BBP beschouwt alles
wat economisch wordt gepresteerd als groei, ongeacht de effecten op de samenleving. Het
BBP kan groeien terwijl de samenleving steeds minder duurzaam evolueert: hoe minder
energiezuinig onze woningen, hoe beter voor het verbruik van energie en dus voor het BBP;
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de samenleving kan steeds onveiliger worden en dat is goed voor het BBP (omdat dit de
investeringen in veiligheid opdrijft); steeds meer verkeersonveiligheid is goed voor het
BBP (want dat doet garages en takelbedrijven floreren); het is goed voor het BBP dat steeds
meer vlees wordt gegeten (waardoor…, enzovoort). Het BBP is in elk geval geen goed
instrument om te meten of de samenleving duurzamer evolueert, niet alleen in de
ecologische en economische maar ook in de sociale betekenis (de omvang van de
solidariteit, het niveau van de armoede en de graad van de ongelijkheid). Het BBP kan
groeien en de armoede en ongelijkheid ook.
BBP: blind voor de maatschappelijke opbrengsten
Het BBP bekijkt de publieke uitgaven alleen als een kost. Wat we niet zien, zijn de
opbrengsten of de maatschappelijke meerwaarde voor mensen, voor bedrijven en voor de
samenleving: wat is de maatschappelijke opbrengst of meerwaarde van de publieke uitgaven
in onderwijs, openbaar vervoer, gezondheidszorg, justitie, politie, …?
Een goed
meetinstrument zou dit in kaart moeten brengen. We merken dat dit overigens door
nagenoeg iedereen sterk wordt beklemtoond en een wijziging is in de termen van het debat,
in vergelijking met bijvoorbeeld de jaren 1980: alle belangrijke maatschappelijke organisaties
beklemtonen nu steeds het belang van een performante publieke sector.
Voortdurend hameren op kosten en niet op de maatschappelijke opbrengst, neemt bij
burgers het zicht weg dat er veel publieke goederen tegenover de betaalde belastingen
staan, waarvan bij veel burgers wellicht niet eens het besef meer aanwezig is dat dit met
publieke middelen wordt betaald. Als het inschrijvingsgeld voor ons hoger onderwijs laag
ligt, komt dit omdat een deel van de kosten via de belastingen wordt betaald. Als de
kinderopvang nog relatief betaalbaar is, komt dat omdat de echte kost via belastingen wordt
gedekt. Bij een drastische reductie van de overheidsuitgaven is de kans daarom groot dat
burgers meer zelf zullen moeten betalen. Dat is niet per definitie negatief en voor sommige
groepen burgers allicht goed verdedigbaar, het wordt alleen zelden gezegd in het debat. We
hebben bovendien hierboven al aangegeven dat een groot deel van deze uitgaven ook
rechtstreekse inkomsten voor burgers zijn, via de sociale zekerheid. En dan raken
hervormingen bijzondere groepen van burgers.
BBP: geen oog voor economisch effect van publieke uitgaven
Publieke uitgaven genereren zelf weer economische effecten en hebben impact aan de
inkomstenzijde van het BBP. Die economische meerwaarde van de publieke sector, naast de
maatschappelijke meerwaarde waar we het eerder over hadden, wordt in het BBP helemaal
niet meegerekend. Uitgaven voor de gezondheidszorg in de sociale zekerheid bijvoorbeeld,
gaan voor een deel naar de farmaceutische sector. Publieke investeringen, vooral door de
lokale besturen, worden uitgevoerd door private bouwondernemingen. Besparingen in deze
sferen verminderen de publieke uitgaven, maar hebben meteen een economisch effect op
de bedrijven en dus ook op de inkomsten van de staat, effecten in de teller en de noemer
van het BBP. Dit verklaart ook verschillende houdingen over besparingen bij de overheid,
afhankelijk van de verschillende segmenten van het bedrijfsleven.
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BBP: wat we niet meten, weten we niet
Het zwarte circuit vertekent de internationale vergelijking: dat is een belangrijk onderdeel
van de ‘non‐observed economy’, waar ook thuisarbeid, huishoudelijke arbeid,
vrijwilligerswerk, productie voor eigen gebruik,… bij worden gerekend. We wagen ons niet
aan schattingen maar we mogen redelijkerwijze veronderstellen dat dit zwarte circuit bij ons
meer belang heeft dan in de noordelijke landen, waarmee we vaak worden vergeleken. Stel
dat deze zwarte markt in ons land wel volledig of gedeeltelijk in het BBP kan worden
gerekend, dan zakken de overheidsuitgaven in verhouding tot het BBP en in vergelijking met
die andere landen fors. In de noordelijke landen ligt het echte en het virtuele BBP wellicht
dichter bij elkaar. Het zwarte circuit verduistert het debat.
BBP: het inkomstendebat buiten beeld
Het debat op basis van het BBP gaat veel minder over de inkomstenstructuur van de
publieke sector. Het is een goede zaak dat dit de laatste tijd wel prominenter op de
voorgrond komt: de discussie over de samenstelling van de belastingen; over de
economische, ecologische en sociale effecten van de belastinggrondslagen; over de
rechtvaardigheid van de verdeling van de belastingen; over de kwaliteit van de inning van de
belastingen, … Uit een recente OESO‐studie (2013) blijkt bijvoorbeeld dat de fiscale
voorkeursbehandeling van bedrijfswagens voor een deel ons mobiliteitsprobleem verklaart.
De keuze voor bepaalde inkomsten stuurt het verkeersgedrag en veroorzaakt zo
uitgavenkosten. Een debat dat alleen gaat over de uitgavenzijde, is niet alleen geen correct
debat, het is een asociaal debat omdat het de vraag over de verdeling van belastingen en de
maatschappelijke effecten van belastingen uit de weg gaat.
Met die kritiek op het BBP staan we zeker niet alleen en de kritiek is niet nieuw. Het
ontwikkelen van betere en meer genuanceerde instrumenten is echter lastig en
alternatieven komen moeilijk van de grond. Daarom grijpen we steeds weer terug naar dit
primitieve meetinstrument en reduceren we het debat constant. We versmallen de
denkpatronen, we vallen terug in stereotypen die we net omwille van een breed debat
moeten vermijden. We hebben nood aan een debat buiten het kader van het BBP.

HERVORM HET DEBAT EN DAN DE OVERHEID
Macro – economische benaderingen op het niveau van ‘de overheid’ helpen ons weinig tot
niet vooruit. Het leidt niet tot een intelligent debat over besparingen en is onbruikbaar voor
discussies over concrete hervormingen van de publieke sector. Het debat moet gaan over de
effectiviteit van de manier waarop we onze samenleving besturen, over de rollen van
overheid, burgers, middenveld en markt en over de instrumenten die we daarvoor inzetten.
De urgentie: noodzaak of conventie?
In het discours wordt sterk beklemtoond hoe urgent een drastische hervorming van de
overheid wel is en hoe essentieel het is om de publieke uitgaven fors te reduceren. Dan
wordt verwezen naar de hoge schuldenlast van ons land, de Europese verplichting om die
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sterk te verlagen en de noodzaak om de lasten op en de loonlasten van bedrijven sterk te
reduceren. Daarnaast is het vooral de vergrijzing die ons stelsel van de sociale zekerheid
tot hervormingen dwingt.
Of het goed is om in crisistijd sterk te besparen op de publieke uitgaven leidt ondertussen
onder economen en in internationale instellingen (IMF, Wereldbank) tot een verwoed debat
en tot in de loop van de tijd wijzigende inzichten en kritische evaluaties van eerdere
(opgelegde) ingrepen. Sommigen beweren dat het niet drastisch besparen (onder andere
maar niet alleen door de lange regeringscrisis) België redelijk door de crisis heeft laten
komen. Anderen beweren dat dit slechts uitstel is: Nederland bijvoorbeeld maakt nu zware
tijden door, maar zou op termijn daar meer vruchten van plukken. In crisistijd zou nu net
niet drastisch moeten worden bespaard maar dat zou eerder in goede tijden moeten
gebeuren (wat dan weer te weinig zou zijn gebeurd in België). En als er al bespaard moet
worden, dan toch zeker niet op onderwijs en onderzoek en niet op de publieke investeringen
in infrastructuur. Daarin niet blijvend investeren, breekt later zuur op. Dat ervaren we nu als
gevolg van de besparingen op investeringen in de publieke infrastructuur in de jaren 1990
(riolen, wegen, openbaar vervoer,…). Ook wie pleit voor zware besparingen, bouwt dus
meteen heel wat voorbehoud in.
We nemen op dit punt geen stelling in, maar relativeren wel de stellingen die zonder een
zweem van twijfel worden ingenomen, terwijl die twijfel er wel degelijk is. De hoogte van de
besparingen in functie van het terugdringen van de schuld in de komende jaren bijvoorbeeld
is zeker aanzienlijk maar toch blijkt volgens de OESO dat België het ook op dat vlak vrij goed
doet: “from a comparative perspective, Belgium appears to have a less difficult climb
towards debt stabilisation by 2030, than many, and significantly less than the OECD –
average“ (OESO, 2014). Uit de analyse van doorgevoerde hervormingen, blijkt ons land
zowel de inkomsten te hebben verhoogd als de uitgaven te hebben verminderd. Beide
groepen ingrepen houden elkaar in evenwicht: het bestaan van coalitieregeringen is daar
niet vreemd aan. Maar er is telkens wel in de afgelopen jaren in elk jaar voor ongeveer 20%
in de apparaatskosten van de overheid zelf gesnoeid (OESO,2014).
Geen gesloten takenpakket
In het debat lijkt het wel alsof de discussie gaat over gesloten takenpakketten: dit is het
vaste pakket van publieke diensten en daarin moet nu worden bespaard. Zo werkt het
echter niet: dagelijks formuleren politieke partijen en maatschappelijke organisaties
voorstellen voor meer publieke uitgaven. Soms lijkt het wel alsof de samenleving vooral voor
meer publieke uitgaven pleit. We grijpen uit recente persberichten: de hogere vergoeding
voor de experten bij gerechtelijke dossiers; de hogere terugbetaling van kosten voor de
medische behandeling van depressie door psychologen; de nood aan meer opvang voor
kinderen en jongeren met psychische problemen; de uitbouw van het GEN – expresnet rond
Brussel en ruimer van het hele stedelijke openbaar vervoer; de uitbreiding van
dienstencentra en woonzorgcentra; meer politiecapaciteit voor bestrijding van
cybercriminaliteit of pedofilie. Het debat gaat dus niet over een statisch en gesloten geheel
van taken. We kunnen oude taken efficiënter blijven doen of die afstoten maar ondertussen
met de uitgespaarde middelen nieuwe taken opnemen. Op het eerste zicht lijkt het dan alsof
er niet is bespaard (het budget blijft immers hetzelfde), en toch klopt dat niet. We doen
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zaken minder of efficiënter en we doen zaken meer en/of beter. Het lijkt evenveel te
kosten en toch hebben we de overheid hervormd, door in te spelen op nieuwe behoeften.
Veranderingen zijn bezig
In het debat lijkt het wel alsof de hervorming van de publieke sector nog moet starten. Wie
beweert dat de publieke sector niet verandert, heeft iets gemist. We geven een paar
voorbeelden.
We kijken eerst naar een erg ruwe indicator zoals de evoluties van aantallen personeel.
Organisaties als NMBS (van 60.000 in 1970 naar 38.000 nu); bpost (van 44.600 in 1997 naar
32.000 nu); de federale politie (van 15.000 naar 14.500 in drie jaar tijd); de federale
administratie (van 83.871 in 2009 naar 79.797 in 2012) stellen minder personeel te werk. We
gaven echter ook al aan dat op andere plaatsen sprake is van een sterke stijging van
aantallen ambtenaren. Ons punt is dat er intern, in die complex georganiseerde publieke
sector, veranderingen aan de gang zijn, in verschillende richtingen. Te algemene discussies
maskeren deze interne verschuivingen.
Een tweede voorbeeld is dat het profiel van onze ambtenaren verandert: steeds meer
hogergeschoolden, steeds minder laaggeschoolden. Dat kost niet noodzakelijk minder en
roept dan weer nieuwe vragen op: is investeren in laaggeschoolden niet ook zeker een
verantwoordelijkheid van de publieke sector? Ook de verschuiving van statutairen naar
steeds meer contractuele ambtenaren opent een debat.
Een derde voorbeeld gaat over besparingen die bezig zijn. Op veel plaatsen in de publieke
sector is de druk van de besparingen volop zichtbaar en dat heeft nu al ernstige effecten
heeft op de diensten en de dienstverlening. We verwijzen naar de dreigende ‘shut down’ van
het Federale Voedselagentschap (2013). De impact van het niet vervangen van personeel en
van de lineaire besparingen op federaal niveau zet grote druk op leidinggevenden en op de
mensen op de werkvloer. Ook in veel gemeenten is dit zichtbaar en voelbaar. In de Vlaamse
overheid is het aantal ambtenaren behoorlijk verminderd en de beweging gaat verder.
Natuurlijk kan het her en der zeker nog efficiënter, ook met minder personeel. En
vanzelfsprekend moet de zinvolheid van sommige diensten en van oude en nieuwe Vlaamse
agentschappen constant bevraagd worden. Ons punt is echter dat, voor een strategie voor
efficiëntieverhoging, het erkennen van die differentiatie en van reeds doorgevoerde
hervormingen essentieel is. Met generieke slogans komen we niet ver en met generieke
lineaire besparingen of bevriezen van uitgaven dus ook niet.
Hervormen is niet gelijk aan verbeteren
In de afgelopen jaren is de publieke sector onder invloed van de crisis en door de impact van
het Nieuw Publiek Management al hervormd. Op Vlaams en op lokaal niveau is bijvoorbeeld
sterk ingezet op verzelfstandiging: diensten worden met een aparte rechtspersoonlijkheid op
afstand geplaatst. Ondertussen is daar weer stevige kritiek op: de agentschapsvorming op
Vlaams niveau bijvoorbeeld is te ver doorgeschoten; de agentschappen werken te los van
elkaar; ze zijn moeilijk controleerbaar. Een hervorming leidt nooit rechtlijnig naar eenduidige
verbetering.
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Samenwerking met de private sector in de vorm van concessies, publiek – private
samenwerkingsvormen en privatisering is een ander instrument dat volop wordt ingezet.
Soms is dat een succes, maar lang niet altijd. Er wordt heel veel leergeld betaald: voor de
scholenbouw op Vlaams niveau bijvoorbeeld. Voor de Gentse forensische strafinrichting is
de multinational Sodexo kandidaat, een bedrijf dat wereldwijd gespecialiseerd is in het
beheer van dergelijke inrichtingen. Op sommige plaatsen is dat soort privatisering
ondertussen al teruggedraaid (zie Huyse, De Standaard, 22 januari 2014). In de ouderenzorg
is de commerciële sector aan een sterke opmars bezig, vanuit grote private consortia. In
verhouding daalt het aantal bedden in de publieke sector en de prognoses wijzen op een
versterking van deze trend. In Wallonië en het Brusselse gewest is deze sluipende
privatisering al sterker dan in Vlaanderen. Dat leidt nu tot een scherp debat over de al dan
niet vermeende daling van de verzorgingskwaliteit, de druk op het personeel en de stijging
van de ligdagprijzen. Dit alles wijst er op dat hervormingen, direct of indirect, zo bedoeld of
als neveneffect van bepaald beleid, volop aan de gang zijn. Wie dat niet ziet, kan volgens ons
niet zinvol over hervormingen discussiëren. Veranderingen moeten dus niet worden
uitgevonden, ze zijn volop bezig.
Door sommigen worden de feitelijke hervormingen van de laatste jaren toegewezen aan het
‘neoliberalisme’: de toenemende invloed van het marktdenken, het competitiedenken, het
prestatiegericht denken en verschillende gradaties van privatisering in de publieke sfeer en
in de publieke dienstverlening. Hervormingen hierdoor geïnspireerd leggen volgens de critici
al te zeer de nadruk op het individueel presteren, op competitie tussen mensen, op
meetbaarheid van prestaties, op het evalueren van mensen, op de eigen plichten van
mensen, … zowel in de private als in de publieke sector. Dat alles zou grote effecten op
mensen en op de kwaliteit van de publieke goederen kunnen hebben: als het onderwijs
alleen maar prestatiegericht denkt en werkt, gaat de sociale en publieke dimensie van het
onderwijs verloren; als gezondheidszorg alleen maar in prestaties wordt gemeten, wordt er
wel nog gezorgd dat, maar niet meer gezorgd voor. Als openbaar vervoer wordt
geprivatiseerd, gaat meer aandacht naar winst dan naar sociale overwegingen en veiligheid.
Veel hervormingen nu bewegen zich op de smalle grens tussen vermaatschappelijking en
vermarkting. Dat is geen debat dat moet worden uitgevonden, dat is nu aan de orde: in de
welzijnszorg, in de gehandicaptenzorg, in de gezondheidszorg, in de sociale economie, in de
sfeer van buurtbeheer, … De meer autonome organisatie van steeds meer professionele en
deskundige burgers bijvoorbeeld vergt zeker een beter aangepast optreden van
overheidsorganisaties, waar ze overigens nog zeer onwennig mee omgaan. Maar als dat
betekent dat burgers min of meer worden verplicht om zich bijvoorbeeld te gaan
organiseren voor de mantelzorg en daar ook de volle prijs moeten voor betalen (zoals dat in
Nederland het geval lijkt te zijn), waar eindigt het stimulerende verhaal van de
‘participatiemaatschappij’, van het ‘loslaten in vertrouwen’ en waar begint de eenzijdige
afwenteling van diensten op de burgers (ROB, 2012)? Wie zijn die burgers dan bovendien:
sommige burgers kunnen perfect hun eigen zorg regisseren en betalen, anderen kunnen dat
niet, of niet alleen.
Extreme vormen van liberalisering bij de banken hebben tot een hernieuwd debat geleid
over een betere regulering vanuit de overheid. Dat is evenzeer een onderdeel van het
huidige debat: de overheid kan performant zijn door de markt te laten spelen maar dan wel
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in te staan voor een krachtige regulering. Dat vergt echter ook investering in
competenties en in een sterke organisatie. Dat is sneller gezegd dan gedaan. De discussie
over de recente Europese en nationale pogingen tot vernieuwde regulering van de
bankensector toont dat een anders functionerende en meer regulerende overheid op veel
nieuwe problemen stuit: op welke niveau reguleren we wat; welke informatie en
deskundigheid is daarvoor nodig; welke nieuwe vormen van afhankelijkheid en ‘regulatory
capture’ kunnen ontstaan?
Het publieke en politieke debat moet dus niet alleen gaan over nieuwe hervormingen; het is
al heel erg de moeite om te debatteren over wat nu al aan hervormingen bezig is.
De effectiviteit van de publieke uitgaven
Veel interessanter en nuttiger dan de zoveelste discussie over het BBP, is welke effectiviteit
de publieke uitgaven meebrengen en hoe kostenefficiënt ze worden ingezet (de verhouding
tussen kostprijs en gerealiseerde maatschappelijke effecten). Daar zou het debat volgens
ons meer moeten over gaan, gevoed door meer en betere beleidsevaluaties en het publieke
debat daarover. Van die twee zaken hebben we in ons land geen overschot. Maar dat debat
kan niet gevoerd worden met percentages van het BBP en op het systeemniveau van ‘de
overheid’: dat vergt concretisering naar bestuursniveaus; naar deelsystemen (kinderopvang,
gezondheidszorg, mobiliteit,…); naar individuele organisaties (de NMBS, uw gemeente,
agentschap X of Y) en naar de kostprijs en de effectiviteit van specifieke instrumenten.
Wat is de effectiviteit van alle publieke uitgaven in het onderwijs, in het openbaar vervoer,
in justitie, voor de politie, in de culturele uitgaven, in de jeugdzorg, in de kinderopvang?
Welke effecten hebben deze uitgaven op mensen, hun onderlinge relaties, het geluksgevoel,
het sociaal kapitaal, op ondernemingen en de ondernemingsgeest, op verkeersveiligheid, op
armoede, op ongelijkheid, op ecologische duurzaamheid,…? De discussie gaat dan niet op de
eerste plaats over het verminderen van de uitgaven of over minder ambtenaren, maar wel
over de nodige deskundigheid en competenties; over de manier waarop de overheid intern
werkt; de manier waarop taken tussen overheidsniveaus verdeeld worden; hoe er wordt
samengewerkt met maatschappelijke organisaties; over de manier waarop de markt voor
bepaalde aspecten wordt gereguleerd; over de keuze voor en de inzet van bepaalde
beleidsinstrumenten.
Recente studies over de gezondheidszorg (Annemans, 2014) wijzen zowel op
overconsumptie als op onderconsumptie van medische uitgaven. Het gaat onder andere
over het dupliceren van onderzoeken, overconsumptie van geneesmiddelen, maar ook over
het te snel ontslaan van zieken om de opnameduur zo kort mogelijk te houden, … Het zijn
allemaal effecten van een bepaald systeem van betaling per prestatie en van de manier
waarop de ziekenhuizen worden gefinancierd. Experts schatten de mogelijke
efficiëntiewinsten op enkele miljarden. Het voorbeeld illustreert hoe niet zozeer de
organisatie van de administratieve overheid hier het probleem is maar wel de manier
waarop het deelsysteem van de gezondheidszorg in elkaar zit en de manier waarop het
wordt gefinancierd.

VLAAMSE VERENIGING VOOR BESTUUR EN BELEID

www.vvbb.be

10

Inzake onderwijs wijzen OESO ‐ studies op een verminderde effectiviteit, met name inzake
diversiteit en de sociale hefboomfunctie. Het onderwijs scoort op de klassieke indicatoren
nog goed, maar scoort niet goed omwille van de bestendiging van de sociale segregratie
waarvan de zeer hoge ongekwalificeerde uitval een belangrijke indicatie is (OESO, 2013). Het
debat over onderwijs gaat dus over een vernieuwde of verbeterde effectiviteit van de
publieke uitgaven. De discussie moet dan niet alleen gaan over de hervorming van de
onderwijsrichtingen maar bijvoorbeeld ook over de mate van autonomie die scholen moeten
krijgen; over de manier waarop ouders en leerkrachten in die autonomie een rol moeten
spelen; over de wijze waarop de centrale Vlaamse overheid regels maakt, en planlast
veroorzaakt. Daar gaat het debat dan weer veel te weinig over. Zonder een anders
functionerende overheid in het veld van onderwijs zal een hervorming van structuren alleen
niet de beoogde effecten hebben.
Uit internationale studies blijkt dat de ongelijkheid in België redelijk blijft vergeleken met
andere West‐Europese landen (Nolan, Marx ea, 2014). België reduceert, na Finland, het
meest de ongelijkheid, Nederland komt hier op de laatste plaats. Het niveau van de armoede
is wel hoog en stijgt: nu (cijfers 2012) zouden 2,35 miljoen Belgen arm zijn of het risico lopen
om dat te worden, dat zijn er 208.000 meer dan in 2009 (EU‐SILC). Uit analyses blijkt dat
vooral de organisatie van de arbeidsmarkt een belangrijke verklarende factor is (Nolan, Marx
ea, 2014). Het lijkt er op dat de combinatie van arbeidsmarkt, pensioenen en sociale
zekerheid in ons systeem er wel in slaagt om de ongelijkheid redelijk te houden maar niet
effectief genoeg is om de armoede terug te dringen of stabiel te houden. Vanzelfsprekend
zullen hier nog andere factoren een invloed hebben. Hervormingen van de arbeidsmarkt en
de sociale zekerheid zijn daartoe dan nodig. Ook hier gaat het dan niet alleen over de
hoogte van de uitgaven en over aantallen ambtenaren, maar over de manier waarop de
arrangementen in de sociale zekerheid werken en hoe ze moeten worden bijgestuurd.
Voor onderwijs, mobiliteit, of ongelijkheid. Voor cultuur of kinderopvang. Voor gemeenten,
Vlaamse agentschappen of de federale overheid: het heeft geen zin om met algemene
modellen te schermen over de wenselijke richting die ‘de’ overheid uit moet. We geloven
dus niet in de grote debatten over ‘minder overheid’, overal en op alle plaatsen. Het gaat
wel over een anders functionerende overheid: in sommige gevallen kan dat met minder
ambtenaren, op andere plaatsen kan dat niet; soms zijn nieuwe competenties nodig; soms
gaat het om nieuwe verhoudingen met nieuwe vormen van middenveld; soms om andere
verhoudingen tussen bestuursniveaus, soms kan privatisering en marktwerking
gecombineerd met betere regulering nuttig zijn, maar nooit zal dit overal en op alle plaatsen
werken. Het gaat niet alleen over verhoogde efficiëntie van overheidsorganisaties op zich,
waar zeker nog veel werk te doen is, maar het gaat ook over effectiviteit en efficiëntie van
bepaalde beleidsinstrumenten en over de manier waarop bepaalde deelsystemen van de
publieke sector in elkaar zitten met de verhoudingen tussen overheden, middenveld,
individuele burgers en marktpartijen.
Het politiek systeem is een integraal onderdeel van dit debat
We zijn ervan overtuigd dat op alle niveaus van de overheid zeker nog aanzienlijke
efficiëntiewinsten mogelijk zijn en dat daarvoor ingrijpende hervormingen nodig zijn, ook in
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de klassieke administraties. Op andere fora en via andere instrumenten dragen wij daar
ook actief toe bij.
Bij het zoeken naar verklaringen komen we echter ook bij het politieke systeem terecht:
politieke benoemingen van topmanagers; de invloed van de kabinetten; de partijpolitisering
van raden van bestuur, van het management en van de besteding van de budgetten, … Deze
factoren hebben te maken met de politieke armatuur waarbinnen de discussies over
besteding van publieke uitgaven plaatsgrijpen. Het is zeer goed aan te nemen maar moeilijk
hard te bewijzen dat een deel van de inefficiëntie van de publieke uitgaven te maken heeft
met een niet goed functionerend politiek apparaat: de druk van de verkiezingen, de nood
aan grote coalities, te grote kabinetten, te sterke partijpolitisering, te weinig
responsabilisering van leidende ambtenaren, te weinig ratio in de staatshervorming, … Een
belangrijk en onderbelicht onderdeel van de politieke zijde van de problematiek is de zwakte
van onze parlementen, op alle niveaus, om hun kritische, evaluerende en controlerende
rollen op de uitvoerende machten en hun administraties te vervullen. Het gaat dus lang niet
alleen om inherente inefficiëntie van overheidsadministraties. Het debat moet ook gaan
over een verbeterd politiek systeem en daar horen we veel te weinig over.

BRONNEN
Annemans, L., De prijs van uw gezondheid. Is onze gezondheidszorg in gevaar? Lannoo –
Uitgeverij, 2014
Expertengroep Concurrentievermogen en Werkgelegenheid, Arbeidskosten, loonsubsidies,
arbeidsproductiviteit en opleidingsinspanningen van ondernemingen, Verslag aan de
Regering, juli 2013
Huyse, L., Overheidsdiensten in de etalage, De Standaard, 22 januari 2014
OECD, Economic Surveys, Belgium, 2013
OECD, Education at a Glance, Belgium, 2013
OECD, The Public Sector after the Crisis: doing better with less? Toespraak door Yves
Leterme, vice‐secretaris‐generaal van de OESO, key note voor de Overheidsmanager van het
Jaar, VVBB, Brussel, 2014
OECD, www.oecd‐ilibrary.org. Gegevens over belastingniveaus in de OESO – landen, 2014
Peersman, G., Cijfercircus, De Standaard, 14 januari 2014
Nationale Bank, Belgostat, online databank, 2014
Nolan, B., W. Salverda, Y. Marx ea, Changing Inequalities and Societal Impacts in Rich
Countries. Thirty Countries’ Experiences, Oxford University Press, 2014
ROB, Raad voor het Openbaar Bestuur, Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding
tussen overheid, markt en samenleving, Den Haag, 2012
Tirez, A., Economieblog.be (commentaarstukken periode januari – maart 2014)
Van Dooren, W., “ De waarde van macro – economische indicatoren in het
besparingsdebat“, in Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 2014 (te verschijnen)

VLAAMSE VERENIGING VOOR BESTUUR EN BELEID

www.vvbb.be

12

