
Carrièreprijs voor Hedwig Vander Borght (Vlaamse overheid) 

Ieder jaar reikt de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB) een carrièreprijs uit aan 

mensen die zich gedurende een groot deel van hun loopbaan hebben ingezet voor het verbeteren 

van de publieke sector. De carrièreprijs 2015 gaat naar Hedwig Vander Borght, die gedurende vele 

jaren de secretaris – generaal was van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse 

overheid.  

Hedwig Vander Borght heeft in zijn actieve carrière, van 39 jaar, in hoge mate bijgedragen tot het 

verbeteren van het financieel en fiscaal instrumentarium van de (Vlaamse) overheid.  Hij deed dat als 

kabinetschef  van voormalig minister van begroting Wivina Demeester en vooral als secretaris – 

generaal van het Vlaamse departement financiën en begroting.  Vander Borght heeft zich sterk 

ingezet om de financiële cyclus (begroting – boekhouding – rekening – audit) te verbeteren en vooral 

als een beleidsinstrument te bekijken. Hoe kunnen we die financiële cyclus zodanig inrichten en 

verbeteren dat we een beter zicht krijgen op de prestaties en op de kwaliteit van het met die 

financiële middelen gevoerde beleid?  Hij voerde nieuwe instrumenten in: de ‘demeester-norm’; 

financiering van publiek – private samenwerking; de kilometerheffing,... Hij vernieuwde op het vlak 

van het thesauriebeleid.  Op cruciale momenten heeft hij als financieel expert achter de schermen 

het verschil gemaakt: als adviseur tijdens de bankencrisis, als onderhandelaar met de rating – 

agentschappen, als vormgever van de publiek – private samenwerking voor onderwijsinfrastructuur. 

Hij speelde een cruciale rol in belangrijke saneringsoperaties en in de overname van leninglasten van 

Vlaamse gemeenten. Vander Borght heeft de wetenschappelijke aandacht voor belastingen als 

beleidsinstrument sterk bevorderd.  

De gedrevenheid van Hedwig Vandern Borght was bijzonder groot en hij heeft zich als een kritische 

sparring – partner opgesteld van ministers, van collega – ambtenaren, van zijn eigen medewerkers en 

voor de academici waarmee hij op een zeer directe, open maar ook veeleisende manier wilde 

samenwerken.  Het is door deze constructief – kritische houding dat de kwaliteit en de prestaties van 

de publieke sector kan verbeteren.  

Hedwig Vander Borght studeerde voor burgerlijke ingenieur (UGent, 1973), Master of public 

administration (Solvay, 1986) en behaalde een postgraduaat in real – estate management 

(KULeuven, 2001). Hij was kabinetsmedewerker van verschillende ministers (federaal en Vlaams) en 

kabinetschef van Vlaams minister Demeester (1993 – 1996); vanaf 1993 was hij directeur – generaal 

en later, tot aan zijn pensionering in 2015, secretaris – generaal van het departement financiën en 

begroting.   

 


