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Verwelkoming

Minder overheid, andere overheid, betere overheid, meer 

overheid

Prof. Dr. Filip De Rynck, UGent, voorzitter van de VVBB

Laudatio

Prof. Dr. Geert Bouckaert, President van het International 

Institute for Administrative Sciences (IIAS), KULeuven Instituut 

voor de Overheid, lid van de raad van bestuur van de VVBB

Huldiging en dankwoord

van de gelauwerden

Receptie & wandelbuffet
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“Minder overheid, andere 
overheid, betere overheid, 

meer overheid ?”

Standpunt van de VVBB

Waarom?

Een klimaat van wantrouwen ten opzichte van

‘de overheid’ groeit

Het hele debat lijkt eenzijdig gereduceerd tot

(lineair) besparen en minder ambtenaren

VVBB – standpunt na een informatieronde bij

alle grote maatschappelijke spelers
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Toch niet zo’n revolutie

 ‘De auteurs citeren zelf minstens zeven landen

voor wie hun eigen theorie al niet opgaat’

 ‘Overheden zijn al drie decennia bezig met

hervormingen die de auteurs aanprijzen’

De auteurs geven zelf data die tonen dat de

overheidsuitgaven al twintig jaar bevroren zijn.

‘Public finances deteriorated after the crisis.

But that was a problem of market failure, not

democratic overload’

“ à partir du moment où la puissance publique joue dans

la vie économique et sociale le rôle central qu’ elle a acquis

dans les décennies de l’ après – guerre, il est normal et

légitime que ce rôle soit en permanence débattu et remis en

question “

“ certains réclament à cor et à cri le retour de l’Etat, sous

toutes les formes ... D’autres exigent son démantèlement

immédiat “

Piketty, Th. (2013), Le Capital au XXIe siècle, p755

8



5

Overheid of markt?

Dergelijke bipolaire discussies versterken
wederzijdse stereotiepen

Risico op grote schade aan maatschappelijk
weefsel

Kracht van ons systeem is verwevenheid tussen
publiek en privaat initiatief
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Het debat op macro - niveau

Het debat nu is macro – economisch  

Goochelen met cijfers en internationale 

vergelijkingen

Goochelen met het BBP
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“ De werkgevers bepleiten geen neoliberale 

maatschappij, maar steunen een welvaarts-

model zoals dat in Zweden. Het Belgische 

model is vier tot vijf  procentpunten van het 

BBP te duur. Die extra lasten worden 

gefinancierd door lasten op arbeid en dat zet de 

concurrentiekracht van bedrijven onder druk “ 

Jo Libeer, VOKA in DS, maandag 15/12/2014
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BBP: verarmend en verhullend

1. Model van onduurzame samenleving

2. Blind voor de maatschappelijke 

opbrengsten

3. Economisch effect van publieke 

uitgaven?

4. Wat we niet weten, meten we niet

5. Het inkomstendebat blijft buiten beeld
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Verwarrend en misleidend

54,9 % publiek ‘beslag’ op BBP = ‘overheidskost’

Overheidsapparaat = een derde van die 54,9%

Inbegrepen 260.000 lonen in het onderwijs 

(België)

Het gros van de publieke uitgaven: rechtstreeks 

naar burgers (sociale zekerheid) of  naar 

organisaties (non – profit, bedrijven)

DM, 22 dec 2014 en DS, 23 dec 2014

Tussen macro en micro

14



8

Vlaamse Confederatie Bouw, persbericht 23 december 2014
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Primitieve ingrepen

Geen richting voor hervormingen

De ingrepen zijn ruw en ontmoedigend: 

 Lineair besparen, elk jaar weer 

 Mensen niet vervangen en focus op aantallen

 Niet of  nauwelijks nog investeren

TINA: Is There No Alternative? 
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Medicijnen van ‘wonderdokters’ 

Wereldbank, OESO en IMF en het ‘ideale 

medicijn’

 IMF: noodzaak van selectieve keuzes en 

het belang van publieke investeringen 

(december 2014)

Economie levert geen sluitend antwoord

Wie schraagt het systeem?

De legitimiteit van het hele systeem in 

debat

Het belastingsysteem: fair, eenvoudig, 

doorzichtig en efficiënt
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“ ... la dette publique est une question de répartition de la

richesse, en particulier entre acteurs publics et privés “

“ Le monde riche est riche: ce sont les Etats qui sont pauvres “

“ Comment faire pour réduire significativement une dette

publique importante? ... L’impôt exceptionnel sur le capital

privé est la solution la plus juste et la plus efficace ... La

solution la pire, en termes de justice comme en termes

d’efficacité, est une cure prolongée d’austerité. C’est pourtant

celle qui est suivie actuellement en Europe “

Piketty, o.c, p884 19

Investeren brengt op

 Investeringen zijn besparingen van straks 

- Basisinfrastructuur (riolen, wegen, voetpaden)

- Investeren in sociale infrastructuur (scholen,...)

- Effecten van desinvesteringen in 

basisinfrastructuur van de jaren 1980 zien we 

nu

- Dit scenario leidt tot meer kosten op termijn
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Generieke benadering

Miskent grote differentiatie 

Geen gesloten takenpakket: er komen constant 

taken bij

Elke generieke ‘oplossing’: nieuwe problemen 

(zie verzelfstandiging; zie vermarkting)

21

• 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, tegen radicalisering
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Feiten willen zien 

FOD Financiën: van 37.000 ambtenaren in 

2000 naar 26.000 nu

NMBS: van 60.000 in 1970 naar 38.000 nu

Vlaamse administratie: van 41.400 in 2009 

naar 39.600 nu

Vlaamse lokale sector: van 77.000 

vastbenoemden in 2005 naar 71.800 nu; 

van 59.900 contractuelen naar 79.800 nu

Hervormingen bezig

Hervormingen zijn volop bezig 
- langdurige besparingen, ‘vermaatschappelijking’ en 

‘vermarkting’ 

- ‘België snoeit jaarlijks 20% in apparaatskosten van 
de overheid’ (OESO, 2014)

- veranderingstrajecten op alle niveaus

Hervormingsritmes verschillen: koplopers, 
peloton en achterlopers

Effecten van al deze hervormingen? 
24
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Onze positie

Een sterke, efficiënte en innovatieve 

economie en een sterke, efficiënte en 

innovatieve publieke sector zijn een Siamese 

tweeling. Onze democratie en economie zijn 

op deze verbinding gebouwd (‘de gemengde 

democratie en economie’)
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Intelligente verbindingen 

Overheid en marktregulering

Decentralisatie en rol centrale overheid

Overheid en non – profit 

Overheid en burgerinitiatieven

26



14



15

Effectiviteit centraal 

Betere beleidsevaluatie voor publiek debat:

- bestuursniveaus (zie BBC in gemeenten, zie veel 
praktijkveranderingen gemeente – OCMW)

- deelsystemen (kinderopvang, gezondheidszorg, 
justitie,...)

- programma’s

- individuele organisaties (NMBS; uw gemeente, 
agentschap X)

- beleidsinstrumenten (subsidies; regulering; 
PPS; regelgeving,...)
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Het politieke systeem (1)

 Focus van de huidige ‘remedies’ valt volledig 
op administraties en ambtenaren

Het politieke systeem is een deel van het 
probleem 

 Aantal politici en aantal plannen (bvb: in de 
gemeenten)

 Complexiteit van organisaties en structuren

 Overal doordringende partijpolitisering

 Functioneren van parlementen 

 Responsabilisering van ambtenaren in de praktijk 
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Het politieke systeem (2)

Vooruitrollen van keuzes of  geen keuzes 

Lineaire besparingen: elk moet bloeden

Kan dit politiek systeem komen tot ‘diepe 

compromissen’ over fiscaliteit, pensioenen, 

hervormingen in de sociale zekerheid en 

gezondheidszorg? (Vandenbroucke, 2014)

De rol van bestuurskunde

Kritische zelfreflectie van wetenschappers is 
ook nodig

Belang van onafhankelijk onderzoek en 
onafhankelijke advisering, in interactie

Toekomst van beleidswetenschappelijk 
onderzoek bedreigd: 

verzwakking van onderzoek in Vlaanderen

gevaar van politisering van onderzoek
36
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Oproep

Meer feiten en publieke data

Meer interactief  debat, sterker en beter 

onderbouwd, in de parlementen 

Verantwoordelijkheid van alle partijen 

Betere wisselwerking, op hoog niveau, 

tussen politici, sociale partners, ambtenaren 

en wetenschappers   

VVBB zal zich sterker profileren

Uitreiking van de

‘Loopbaan - prijs’
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VVBB “Loopbaan - prijs”

Marc Morris  

Filip Vervaet

Drawings



21

Uitreiking van de prijs

Nederlandstalige overheidsmanager 

2014

OVERHEIDSMANAGER 2014

Catherine De Bolle

OVERHEIDSMANAGER 2014

Catherine De Bolle
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Filip Vervaet

Paradisio I

www.VVBB.be #overheidsmanager


