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Dames en heren, 

Het bestaat nog steeds, “les Grands Commis de l’Etat”, mensen die ervan overtuigd zijn dat een 

democratische samenleving mogelijk en wenselijk is, dat een rechtsstaat mogelijk en wenselijk is, dat 

een goed functionerende overheid mogelijk en wenselijk is. Bovendien, dat die overheid een deel is 

van de oplossing voor maatschappelijke problemen, en dat daarom die overheid juist essentieel is en 

goed moet functioneren. Dat een overheid een positief verschil maakt naar een samenleving. En dat 

effectieve en functionerende instellingen een verschil maken naar die overheid en die samenleving. 

Sommige politici streven naar onbestuurbaarheid en willen niet-effectieve en niet-functionerende 

publieke instellingen. Dit is inciviek. Effectieve en functionerende instellingen, daar moet aan worden 

gewerkt, dat komt niet vanzelf. Effectieve en functionerende instellingen, dat betekent dat er een visie 

is op zuinigheid, op doelmatigheid, op doeltreffendheid van beleid en dienstverlening. Dit betekent 

dat er een civieke cultuur is van het nemen van verantwoordelijkheid en van het afleggen van 

verantwoording. Dit betekent dat men ten dienste staat van een bevolking en de vele doelgroepen, op 

een inclusieve, niet op een exclusieve manier. Dit betekent dat men rechtsstatelijk denkt en handelt. 

Dat men transparant is. Dat men de ‘checks en de balances’ van het systeem respecteert. 

Ignace Desomer trad in dienst van het Rekenhof in 1981, en heeft alle rangen doorlopen, van auditeur 

tot, in 2009, voorzitter van de Nederlandse Kamer van het Belgische Rekenhof, en dit tot zijn emeritaat 

in maart 2017. 

Sterke instellingen hebben nood aan sterk personeel. Binnen het Rekenhof had hij veel aandacht voor 

professionalisering, en dit betekende aandacht voor vorming, goede en onafhankelijke selecties, 

mogelijkheden om bij te scholen, zelfs om te doctoreren. 

Sterke instellingen hebben nood aan een strategische visie, vanuit een breed perspectief. Dit betekent 

dat Ignace Desomer sterk de nadruk legde op samenwerking, met het Parlement, met andere audit-

instellingen, met de internationale auditgemeenschap, en met de universiteiten. 

Onder de leiding van Ignace kwam er een protocol met het Vlaams Parlement. Vanuit het oog van het 

belang van goede parlementaire controle, kwam er aandacht voor de leesbaarheid van rapporten en 

voor de effectiviteit van de rapportering door een opvolging van de conclusies. Deze geest, en deze 

aanpak, wordt in het buitenland, maar ook in andere delen van België, als een voorbeeld gezien. 

Onder de leiding van Ignace kwam er een samenwerking met andere actoren in het brede veld van 

intern beheer met o.a. de Inspectie van Financiën, interne audit, en externe audit. ‘Single Audit’ was 

iets waar Ignace actief naar streefde door anderen te overtuigen van de noodzaak, maar ook door een 

Protocol met alle actoren af te sluiten. Dit hield ook in dat de bedrijfsrevisoren hun reglementen 

moesten aanpassen. Maar het gebeurde wel allemaal. Sterke instellingen zorgen dat organisaties 

elkaar samen versterken door een betere samenwerking. 



 

 

We leven niet op eilanden, we zijn bestuurskundig erg verweven, zeker in Europa. Het is dan ook 

logisch dat Ignace zowel EUROSAI, als INTOSAI op zijn radar brengt. De aandacht voor een 

internationale benchmark van de activiteiten van het Rekenhof maakt dat Ignace Desomer de 

drijvende kracht werd van de internationale standaarden rond beheer en audit, en dat deze ook 

werden ingevoerd in het Rekenhof. De openheid naar andere ‘Supreme Audit Institutions’, zeker ook 

naar de Nederlandse Rekenkamer, maakte dat nieuwe ideeën en praktijken konden worden 

binnengebracht. 

Sterke instellingen hebben nood aan nieuwe ideeën, niet enkel van andere SAIs, of van flankerende 

instellingen, maar ook van kennisinstellingen. Ignace Desomer besefte als geen ander dat universiteit 

relevant kunnen zijn voor het werking van de overheid. Er was niet alleen het internationaal 

vergelijkend onderzoek rond financiële en niet-financiële informatie en hoe de wijze waarop men 

meet, incorporeert, en informatie gebruikt. Er is ook de evolutie van de verhouding van audit en 

evaluatie. Hiervoor was er de unieke inbreng van de European Evaluation Society waar het Rekenhof 

een tijd het secretariaat voerde. Er is ook de doorwerking van de zogenoemde wet Duquêsne van 10 

maart 1998 waardoor het Rekenhof de bevoegdheid kreeg om zuinigheid, doelmatigheid, en 

doeltreffendheid te onderzoeken. De reflectie hierover kreeg zijn beslag in twee grote studiedagen, 

met het Vlaams Parlement, en met publicaties, ook van de hand van Ignace Desomer, o.a. in het 

Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement. 

Sterke en effectieve instellingen kunnen we bouwen. Ignace Desomer heeft zijn ganse carrière hieraan 

bijgedragen, en met succes. Ignace Desomer was visionair doordat hij een cultuuromslag kon 

realiseren van een Rekenhof dat zijn onafhankelijkheid baseerde op isolement, naar een Rekenhof dat 

zijn onafhankelijkheid baseerde op professionaliteit, op samenwerking, op verantwoording afleggen 

voor toegevoegde waarde, en op openheid voor nieuwe ideeën. Hij deed dit op een luisterende, 

beminnelijke, geduldige, en empathische wijze. 

Ignace Desomer krijgt de 2019 VVBB Carrière-Prijs, want hij belichaamt die sterke en effectieve 

instelling. Na de herfst en de winter komt de lente, en zelfs de zomer. Er is nog hoop in deze wereld. 

Bedankt Ignace, en proficiat. 

 


