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Dankwoord Ignace Desomer, laureaat carrièreprijs, ere-voorzitter van de Nederlandse kamer van 

her Rekenhof 

 

Professor De Rynck, voorzitter van de VVBB, 

Mijnheer de Voorzitter de voorzitter van het Vlaams parlement,  

Mevrouw de Minister, 

Mevrouw de Voorzitter, Collega’s van de Nederlandse kamer, leidend ambtenaren en auditeurs van 

het Rekenhof, 

Dames en Heren in al uw titels en hoedanigheden, 

 

Beste Hans, ik wens je van harte proficiat met deze award van overheidsmanager van het jaar 2018. 

Dit heb je dubbel en dik verdiend.  

Wij hebben in het verleden goed samengewerkt. 

Professor Bouckaert,  

Beste Geert, 

Ik dank u van harte voor de mooie, lovende en flatterende woorden die u vanavond over mij heeft 

uitgesproken! Er wordt mij te veel eer aangedaan. U wist waarschijnlijk dat ik dat zou zeggen, maar u 

weet ook dat ik het meen. 

Desalniettemin, ben ik er blij en gelukkig mee. 

Dit is een prijs, die ik vanzelfsprekend opdraag aan het Rekenhof en zijn deskundig, hard werkend 

auditoraat en al het ondersteunend personeel. 

Ik zal in mijn dankwoordje niet de hele geschiedenis van het Rekenhof evoqueren maar het verhaal 

dat professor Bouckaert heeft gebracht, vindt zijn wortels eind van de jaren 80, begin van de jaren 

90. Een groepje enthousiaste hervormers, velen van hen zijn hier aanwezig,, was ervan overtuigd dat 

het Rekenhof méér moest doen dan uitgave per uitgave controleren en over die casuïstiek aan het 

parlement verslag uitbrengen zonder aan te geven hoe een overheid als geheel, efficiënter en 

doelmatiger, kortom, beter kan presteren. 

Een mooie gedachte, maar hoe doe je dat, hoe begin je daaraan? 

Soms moet een mens een beetje geluk  hebben! 

Toen ik in 1989 de unieke kans had een van de laatste versies van uw boeiend doctoraal proefschrift 

over “De productiviteit in de openbare sector” te mogen lezen, professor, hoopte ik dat we eindelijk 



 

 

een instrument, een wetenschappelijke methode aangereikt zouden krijgen om bestuursprocessen 

en systemen in de openbare sector te onderzoeken.  

 Voor een bomvolle zaal kwam professor Bouckaert in het Rekenhof enthousiast vertellen hoe in 

andere landen gestreefd wordt naar een efficiënte overheid en dat de burger recht heeft op een 

slagvaardige overheid die zorgvuldig en transparant met overheidsgeld en -middelen omgaat én dat 

het de taak is van het Rekenhof daaraan een bijdrage te leveren. Dat klonk als muziek in de oren! 

En toen in het begin van de jaren 90, minister De Meester het lef had u te vragen proeftuinen voor 

doelmatigheidsanalyse in de Vlaamse Gemeenschap op te starten en het Rekenhof uit te nodigen 

mee de resultaten van die proeftuinen te evalueren. Toen was de trein vertrokken.  

Vandaag is de auditstrategie van het Rekenhof erop gericht  de volksvertegenwoordiging te helpen 

inzicht te krijgen niet alleen in de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de besteding van 

belastinggeld maar ook – en dit is cruciaal – in de resultaten die daarbij zijn bereikt. ((Het Rekenhof 

blijft uiteraard ook onderzoeken of de voorwaarden om doelmatig en doeltreffend te werken 

aanwezig zijn in de publieke sector maar)) De focus ligt dus hoe langer hoe meer op de relatie tussen 

voorgenomen en uitgevoerd beleid m.a.w. tussen spreken en handelen, tussen zeggen en doen.  

De uitvoerende macht aanspreekbaar maken over hoe ze omgaat met de middelen die zij van het 

parlement  toegewezen krijgt en over de wijze waarop ze daarover verantwoording aflegt, is niet 

alleen delicaat, het is ook gelinkt aan haar eigen legitimiteit en geloofwaardigheid en aan het 

vertrouwen van de burger. 

In het dagdagelijks getwitter wordt er gevochten om de aandacht van diezelfde burger, niet zozeer 

lijkt mij, om de prijs van de betrouwbaarste informatie.   

Vergeef mij als dit pretentieus of grootsprakerig zou klinken, maar tegenover een al dan niet bewust 

gelimiteerde lezing van de complexe realiteit in een tweet denk ik dat een kritische audit van het 

Rekenhof  voor de politicus, het bestuur en de burger eerder een geschenk is. 

Goede kritiek  bestaat er niet in anderen onderuit te halen, maar hen te bevragen op grond van wat 

beter kan. Kritiek die vertrekt vanuit de relatie tot en niet tegenover de anderen is een medestander. 

Ik verwijs naar een recente bijdrage van professor ethicus, Ignaas Devisch in De Standaard.  

De spanning die ontstaat tussen de auditor en de geauditeerde moet inderdaad productief zijn en 

dus naar oplossingen leiden. 

De politicus  van wetgevende en uitvoerende macht weet dat er achter een Rekenhofonderzoek  

geen verborgen agenda’s zitten, dat er geen “alternatieve feiten” worden aangevoerd, dat er is 

nagedacht op de lange termijn, over de electorale cyclus heen en dat er  geen winnaars en verliezers 

worden aangeduid.  

Het bestuur weet dat een kritisch auditverslag zal tot stand komen na een respectvol tegensprekelijk 

debat op basis van duidelijk vooraf bekende normen en volgens internationaal erkende 

auditmethoden en met positieve aanbevelingen voor de toekomst. 

En met een beetje hulp van de pers of op eigen initiatief kan de burger vaststellen of vernemen dat 

er een zinvol debat wordt gevoerd over bijvoorbeeld de financiële toestand van het land of over 



 

 

maatschappelijk belangrijke onderwerpen en dat daarover door de regering aan het parlement 

verantwoording wordt afgelegd. Dat geeft inzicht en vertrouwen. 

 Het is (mijns inziens) van groot belang dat door overheden transparant communiceren  ook over 

beleid dat maar moeizaam of niet volgens de verwachtingen, tot stand komt. Ook daarover 

rapporteert het Rekenhof.  

Uit onderzoek is trouwens gebleken dat publiek verantwoording afleggen,( zowel in het parlement 

als via de eigen verslaggeving), bij de burger meer begrip doet ontstaan voor moeilijke keuzes en 

problemen dan als je die problemen onder de mat veegt.  

Je kan dus stellen dat je met verantwoorden en informeren een maatschappelijk kapitaal opbouwt. 

Bovendien is correct informeren een belangrijke vorm van integriteit. 

Dat geldt uiteraard ook voor het Rekenhof dat onder meer daarom permanent  investeert in 

deskundigheid en onpartijdige en klare verslaggeving terwijl het zijn onafhankelijkheid koestert, 

zonder in een zinloos isolement te vervallen. De goede samenwerking met de andere 

controlepartners, de geauditeerde instellingen, universiteiten, kenniscentra en het parlement tonen 

aan dat daarvoor geen gevaar bestaat.  

Het wordt bovendien stilaan een gangbare praktijk bij audits in bijvoorbeeld het onderwijs het 

middenveld te betrekken en oudercomités te bevragen. Ook in de audit over de energie-armoede die 

eind vorig jaar verschenen is, werden verenigingen bevraagd die strijd voeren tegen kansarmoede.  

Om te besluiten moet ik velen danken, mensen en instellingen, maar wat zijn instellingen zonder 

mensen?  

De Kamer van Volksvertegenwoordigers is de geldschieter van het Rekenhof en de subcommissie 

Rekenhof programmeert geregeld enkele audits ter bespreking. 

Het Vlaams parlement en het Rekenhof hebben een goede structurele samenwerking uitgebouwd en 

u heeft er, mijnheer Peumans, als voorzitter, mede voor gezorgd dat zowat elke audit van het 

Rekenhof in de bevoegde commissie besproken werd in aanwezigheid van de minister. Dit geeft 

inhoud aan de verantwoording. Onze oprechte dank daarvoor. 

Collega’s van de controleketen, Audit Vlaanderen, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de 

regeringscommissarissen en de Inspectie van Financiën, samen hebben wij geduldig en met veel 

respect voor elkaars eigenheid gewerkt aan het meer sluitend maken van het democratisch toezicht. 

Van harte bedankt. 

Dank aan het federale en Vlaamse ambtenarenkorps voor uw loyale samenwerking. Wij weten ons 

verbonden door onze gezamenlijke zorg voor het algemeen belang. 

Dank aan pers voor de correcte samenwerking en het respect voor gemaakte afspraken 

Dank aan die inspirerende wetenschappers in de bestuurskunde die heel wat denkprocessen in gang 

hebben gezet en dat nog steeds doen en aan de politici die erop hebben ingespeeld …. 

Dank aan alle collega’s en medewerkers van het Rekenhof die aan deze weg getimmerd hebben en 

nog mooie plannen hebben met deze schitterende instelling  



 

 

Dank aan mijn echtgenote Marleen. Zij was een schitterend klankbord net als de rest van ons gezin 

Dank tenslotte aan de VVBB voor haar schitterende ongebonden inzet voor een betere 

bestuurspraktijk in ons land. 

In deze tijden van onzekerheid hebben wij meer dan ooit nood aan een sterke staat mét resultaat. 

Ik dank u. 

 

Ignace Desomer 

Erevoorzitter Rekenhof 

28 januari 2019 


