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Financiële innovaties in een internationaal perspectief -
Lessen voor de Vlaamse lokale besturen 

Dit onderzoeksrapport kadert in het vijfjarig onderzoeksproject 
‘Effectiviteit van financiële innovaties in Vlaamse gemeenten en OCMW’s’ 
(2007-2011) van het Steunpunt beleidsrelevant onderzoek – bestuurlijke 
organisatie Vlaanderen (SBOV). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het 
Instituut voor de Overheid, dat als onderzoekseenheid verbonden is aan de 
K.U.Leuven. 

Vanaf de jaren ’90 volgden ook de Vlaamse lokale besturen de 
internationale trend naar een  meer resultaatgericht financieel 
management. Met de implementatie van het Gemeentedecreet en een 
nieuwe regeling voor de OCMW’s in het vooruitzicht, staat financiële 
innovatie ook vandaag op de agenda van de Vlaamse lokale besturen. De 
vraag rijst echter in welke mate initiatieven om de financiële cyclus te 
hervormen hun doel bereiken. 

In Vlaanderen bleef het onderzoek naar het invoeren van resultaatgerichte 
financiële instrumenten in lokale besturen totnogtoe veeleer beperkt. De 
financiële hervormingen in de Vlaamse gemeenten en OCMW’s staan echter 
niet op zichzelf en kunnen gekaderd worden binnen een internationale 
context en binnen de bredere New Public Management 
hervormingsbeweging. Met het oog op de uitvoeringsbesluiten van het 
gemeentedecreet is het dan ook nuttig te kijken naar de ervaringen die men 
in het buitenland reeds opdeed met betrekking tot de implementatie van 
dergelijke financiële innovaties. Op basis van deze ervaringen kunnen 
vervolgens een aantal randvoorwaarden en succes- en faalfactoren voor de 
modernisering van het begrotings-, boekhoud-, en auditproces in de Vlaamse 
lokale besturen geïdentificeerd worden. 
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1. Inleiding  

Met de implementatie van het gemeentedecreet, het OCMW-decreet en de 
daaruitvolgende uitvoeringsbesluiten staat het streven naar een meer 
resultaatgericht financieel management opnieuw op de agenda in de 
Vlaamse gemeenten en OCMW’s. Vooral dan in de gemeenten zal de 
inrichting en organisatie van de verschillende componenten waaruit de 
financiële cyclus bestaat - begroting, boekhouding en audit – grondig 
worden gewijzigd.  
 
De invoering van budgethouderschap, een vorm van verzelfstandiging die 
onder de nieuwe gemeentewet enkel mogelijk was voor de ontvanger, de 
functie van financieel beheerder en de hieruitvolgende functiescheiding, de 
externe auditcommissie, de introductie van elementen van beheerscontrole 
in de rapportering door de financieel beheerder, en de verplichte 
organisatie van een intern controlesysteem zijn belangrijke vernieuwingen 
ten opzichte van de vroegere situatie (Schram, 2006). Daarnaast heeft het 
gemeentedecreet de ambitie om de strategische meerjarenplanning, die 
voorheen veeleer beschouwd werd als een wettelijke verplichting dan als 
een beleidsinstrument, meer op de voorgrond te brengen. Daartoe moet de 
deze meerjarenplanning jaarlijks vertaald worden in een financiële nota en 
een beleidsnota.  
 
Voor de Vlaamse OCMW’s zullen de veranderingen minder ingrijpend zijn, 
daar zij al een aantal financiële innovaties invoerden als een gevolg van 
NOB (Nieuw OCMW-Beleid). Toch zal de geplande harmonisatie van de 
begrotings, boekhouds- en auditsystemen van OCMW’s en gemeenten ook 
voor hen een aantal belangrijke effecten met zich meebrengen. Men kan 
daarbij bijvoorbeeld denken aan de bepalingen over de 
delegatiebevoegdheden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het 
managementteam, de organisatie van het interne controlesysteem, en de 
inrichting van de externe audit.  
 
In Vlaanderen bleef het onderzoek naar het invoeren van resultaatgerichte 
financiële instrumenten in lokale besturen totnogtoe veeleer beperkt in 
omvang. De financiële hervormingen in de Vlaamse gemeenten en OCMW’s 
staan echter niet op zichzelf en kunnen gekaderd worden binnen een 
internationale context en binnen de bredere New Public Management (NPM) 
hervormingsbeweging.  
 
Met het oog op de uitvoeringsbesluiten van het gemeentedecreet is het dan 
ook nuttig te kijken naar de ervaringen die men in het buitenland reeds 
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opdeed met de implementatie van dergelijke financiële innovaties. Op basis 
van deze ervaringen kunnen een aantal randvoorwaarden en succes- en 
faalfactoren voor de modernisering van het begrotings-, boekhoud-, en 
auditproces in de Vlaamse lokale besturen geïdentificeerd worden.  
 
Het volgende hoofdstuk zal allereerst een stand van zaken van de 
internationale academische literatuur omtrent dit onderzoeksthema 
aanbieden. Op basis van dit overzicht zullen vervolgens een aantal 
internationale trends worden geïdentificeerd. Het derde hoofdstuk zal 
daarop één case, zijnde die van de Nederlandse gemeenten, grondig 
uitdiepen en analyseren. Daartoe wordt een beroep gedaan op zowel 
Nederlandse als internationale academische literatuur en op informatie die 
naar voren kwam uit telefonische interviews.  
 
Op basis van de literatuurstudie enerzijds en op basis van de analyse van de 
financiële organisatie van de Nederlandse gemeenten anderzijds worden in 
het laatste hoofdstuk ten slotte negen concrete beleidsaanbevelingen voor 
de Vlaamse overheid geformuleerd. 
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2. De financiële organisatie van lokale 
besturen: een verkenning van de 
internationale literatuur 

Sinds het begin van de jaren tachtig worden, als een gevolg van de 
groeiende onvrede over het functioneren van de publieke sector, door bijna 
alle Westerse overheden initiatieven voor hervorming en modernisering 
genomen. Deze initiatieven kunnen worden gevat onder de centrale noemer 
van de ‘New Public Management’ hervormingen. Ook de lokale besturen 
besteden, net zoals de centrale en regionale overheidsniveaus, binnen dit 
hervormingskader steeds meer aandacht aan het uitwerken van een 
resultaatgericht financieel management. Daartoe worden verscheidene 
nieuwe financiële instrumenten aangewend. Enerzijds hebben deze tot doel 
het bestuur efficiënter en effectiever te maken. Anderzijds behoren zij bij 
te dragen aan een betere verantwoording van de resultaten en de financiële 
toestand van het bestuur, en dit zowel intern als extern.  
 
In wat volgt wordt een overzicht gegeven van het bestaande academische 
onderzoek omtrent het gebruik en de effectiviteit van resultaatgerichte 
financiële instrumenten in lokale besturen. De indeling van dit hoofdstuk zal 
daarbij die van de financiële cyclus volgen. Achtereenvolgens zal derhalve 
aandacht besteed worden aan de organisatie van het begrotingsproces, het 
boekhoudsysteem, en de audit- en controlefunctie. Dit hoofdstuk zal ten 
slotte worden afgerond met een besluit. 
 
 
 
>  2.1. De organisatie van het begrotingsproces in een internationaal 

perspectief 

Naar analogie met Boex et al. (2000) kunnen we drie algemene tendensen 
onderscheiden met betrekking tot de modernisering van het 
begrotingsproces in de publieke sector: het decentraliseren van de 
budgetverantwoordelijkheden van een centrale begrotingsdienst naar de 
operationele diensten, het introduceren van resultaatgerichte 
begrotingstechnieken die gebaseerd zijn op prestatiemeting en het kaderen 
van het jaarlijkse begrotingsdocument in een strategische 
meerjarenplanning. Aan deze opsomming kan nog een vierde tendens 
worden toegevoegd, namelijk het vervangen van de traditionele begroting 
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op kasbasis door een begroting op basis van accruals (Blöndal, 2003). Deze 
tendensen worden achtereenvolgens belicht in de onderstaande paragrafen. 
 
 
>  2.1.1. Decentralisatie van budgetverantwoordelijkheden 

Sinds enkele decennia wordt veelal afgeweken van de traditionele 
rolverdeling waarbij één centrale begrotingsdienst de algehele 
verantwoordelijkheid over de volledige begrotingsprocedure draagt 
(Pendlebury, 1994). Deze verantwoordelijkheid wordt in vele lokale 
overheden gedecentraliseerd, waardoor ook de verantwoordelijken van de 
operationele diensten een belangrijke rol krijgen toebedeeld in het 
begrotingsproces. In de Vlaamse context kan daarbij illustratief verwezen 
worden naar de invoering van het budgethouderschap. Deze verschuiving 
situeert zich hoofdzakelijk aan de uitgavenzijde van het begrotingsproces.  
 
 
>  2.1.2. Introductie van resultaatgerichte begrotingstechnieken 

De formaten van de begrotingsdocumenten van lokale overheden variëren 
niet alleen sterk van land tot land. Men kan ook binnen landen een 
aanzienlijke verscheidenheid in de structuren van de begrotingsdocumenten 
van lokale overheden terugvinden. Algemeen kan men stellen dat, hoewel 
een aanzienlijk aandeel van de lokale overheden nog steeds gebruik maakt 
van op input gerichte line-item begrotingsformaten, het zwaartepunt binnen 
deze besturen in toenemende mate verschuift naar output-geörienteerde 
activiteiten- of prestatiebegrotingsstructuren (Kluvers, 2001a). Daarnaast 
wordt aangenomen dat gedurende de laatste decennia economische, 
maatschappelijke en ideologische evoluties hebben geleid tot een 
uitbreiding van de verwachtingen die men stelt aan begrotingssystemen 
(Caiden, 1988). Binnen de context van de lokale besturen zijn vooral de 
programma- en prestatiebegroting van belang. Zij komen in wat volgt aan 
bod. 
 
>  2.1.2.1. Het gebruik van een programmabegroting in lokale besturen 

Studies die werden uitgevoerd in de Verenigde Staten tonen aan dat 
Planning Programming Budgeting (PPB) er door lokale overheden veelal 
beschouwd wordt als een belangrijk managementinstrument. Een aantal 
auteurs wijzen er daarbij zelfs op dat meer dan zeventig percent van de 
steden die werden opgenomen in hun steekproef gebruik maakt van PPB 
(Poister & McGowan, 1984; Poister & Streib, 1989; Botner, 1989). Cope 
(1987) rapporteerde daarentegen dat slechts vijfenveertig percent van de 



 ׀ 11 ׀

lokale besturen die hij in zijn onderzoek opnam een programmabegroting 
aanwendde. Verklaringen voor de discrepanties tussen de resultaten van 
deze surveys kunnen enerzijds liggen in het gebruik van hybride 
begrotingsvormen door de lokale besturen die participeerden aan deze 
studies en anderzijds in het verschil in omvang van de lokale besturen die 
werden opgenomen in de desbetreffende surveys.  
 
Hoe dan ook kan men stellen dat PPB ingeburgerd is als begrotingstechniek 
bij  een groot deel van de lokale overheden in de Verenigde Staten. Hoewel 
O’Toole en Stipak (1988) op basis van  hun studie aantoonden dat het 
gebruik van programmabegrotingen in lokale overheden nog zou toenemen, 
stelt Lee (1997) op basis van zijn survey-onderzoek een aanzienlijke maar 
geen algehele aanvaarding van de begrotingshervormingen in het kader van 
PPB in het vooruitzicht. Ook in Australië vonden meerdere academische 
studies plaats waaruit het gebruik van een programmabegroting door een 
ruime meerderheid van de lokale besturen blijkt (Gurd, 1993 geciteerd in 
Kluvers, 2001b; Bellamy & Kluvers, 1995).  
 
Bovendien hebben ook een aantal Nederlandse gemeenten sinds de golf van 
hervormingen tussen 1985 en 1995 (Beleids- en beheersinstrumentarium 
(BBI)) met zogenaamde productbegrotingen gewerkt (Groot & Budding, 
2004). Hoewel meer dan zeventig percent van deze gemeenten verklaarden 
een outputbegroting aan te wenden, bleef de impact ervan slechts 
bescheiden. De voornaamste redenen hiervan zijn volgens Van Helden 
(1998) een gebrek aan klare prestatiemaatstaven en de afwezigheid van een 
prestatiegerichte organisatiecultuur. In 2003 trad het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten in werking, waarin men opteerde 
voor de algehele invoering van een programmabegroting voor de autorisatie 
door de Raad (cfr. hoofdstuk 3). 
 
Het bestaande onderzoek naar de negatieve impacts van het implementeren 
van een programma- of prestatiebegroting in lokale overheden wijst in de 
eerste plaats op de gevolgen van dit financieel instrument voor de 
verantwoordingsrelatie tussen managers en verkozen raadsleden. Managers 
zouden voor een groot stuk de controle over de prestatie-informatie 
bewaren. Daarenboven zouden zij als een gevolg van het 
programmabegroten nauwer betrokken raken bij het maken van 
beleidsbeslissingen.  Tevens komt naar voor dat, hoewel PPB erg afhankelijk 
is van de beschikbaarheid van relevante en accurate prestatie-informatie, 
deze niet altijd aanwezig is door een gebrek aan betrouwbare prestatie-
indicatoren. Bovendien zouden raadsleden steeds meer begrotingsinformatie 
te verwerken krijgen, terwijl de tijdsspanne waarbij zij deze dienen af te 
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handelen niet of nauwelijks toeneemt en zij de hen aangeleverde prestatie-
informatie aldus amper kunnen beoordelen (Kluvers, 2001b; Pollitt, 2006). 
 
Wat betreft de positieve gevolgen van het implementeren van een 
programmabegroting voor de besluitvorming in een lokaal bestuur kunnen 
de volgende zaken worden vastgesteld. De belangrijkste voordelen van het 
programmaformaat zijn volgens raadsleden het beschikken over duidelijker 
verwoorde doelstellingen en het maken van meer gefocuste beslissingen 
omtrent de begroting. Andere baten, die in de literatuur worden 
vooropgesteld, zijn: een betere kostencontrole, een toename in het gebruik 
van langetermijnplanning, eliminatie van activiteiten die voorheen dubbel 
werden uitgevoerd, performantere beslissingen omtrent de allocatie van 
middelen, en positievere attitudes ten opzichte van efficiëntie en 
effectiviteit (Bellamy & Kluvers, 1995).  
 
Uit ander onderzoek blijkt echter dat PPB vooral wordt aangewend voor de 
evaluatie en rechtvaardiging van bestaande programma’s, en slechts in 
mindere mate voor het maken van een keuze tussen alternatieve 
beleidsprogramma’s. Volgens Kluver (2001a) zou de introductie van PPB in 
een lokale overheid globaal gezien dus slechts weinig invloed uitoefenen op 
de besluitvorming van het lokale bestuur. Deze begrotingstechniek zou 
amper een impact hebben op de algemene doelstellingen van het beleid, 
die door het politieke niveau bepaald worden. Prestatiegegevens zouden 
dan ook eerder een rol spelen in de voorbereiding van de begroting dan in 
de besluitvorming.   
 
Bellamy & Kluvers (1995) geven voorts in hun studie aan dat een aantal 
factoren verhinderd hebben dat PPB zich tot zijn volle potentieel kon 
ontwikkelen. Ze verwijzen daarbij naar een gebrek aan vorming en opleiding 
voor de stafleden enerzijds en naar de slechts beperkte betrokkenheid van 
de stafleden bij het implementatieproces van PPB anderzijds. Daarnaast 
bleek er ook onenigheid te bestaan tussen de verschillende departementen 
en afdelingen over de toewijzing van middelen via de programma’s.  
 
>  2.1.2.2. Het gebruik van een prestatiebegroting in lokale besturen 

Over het gebruik van prestatiebegrotingen in lokale overheden is 
daarentegen veel minder bekend. Het is ook zo dat de termen 
programmabegroting en prestatiebegroting in de literatuur vaak door elkaar 
gehaspeld worden, hoewel de focus van beiden strikt genomen verschilt. 
Terwijl een programmabegroting de activiteiten van een organisatie omvat, 
focust een prestatiebegroting immers op outputs (Bouckaert & Van Nuffel, 
2000). 
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De bestaande literatuur omtrent het gebruik van prestatiebegrotingen heeft 
in hoofdzaak betrekking op het niveau van de afzonderlijke staten in de VS 
(zie bijvoorbeeld Jordan & Hackbart, 1999; Melkers & Willoughby, 1998; 
Broom, 1995). In deze studies wordt niet alleen gepeild naar het gebruik van 
prestatiebegrotingen, maar ook naar factoren die dit gebruik beïnvloeden. 
Daarnaast wordt ook nagegaan in welke mate deze begrotingstechniek 
staande blijft na de implementatiefase. De belangrijkste bevindingen die uit 
deze analyses naar voor komen kunnen als volgt worden samengevat. Een 
ruime meerderheid van de staten geeft aan een prestatiebegroting en 
prestatie-indicatoren aan te wenden. Of een staat beroep doet op een 
prestatiebegroting blijkt veeleer af te hangen van zijn capaciteit om deze 
begrotingstechniek te adopteren en implementeren dan van economische en 
politieke variabelen. 
 
Met betrekking tot het gebruik van prestatie-indicatoren in Amerikaanse 
steden stellen Ho & Ni (2005) in een recente studie dat vooruitgang geboekt 
werd wat betreft het rapporteren over outcomes (effecten). Daarenboven 
zouden een hoog aantal van de in hun steekproef opgenomen steden 
prestatiemeting en –rapportering geïntegreerd hebben in hun strategisch 
planningsproces. De belangrijkste factoren die de aard van de 
prestatiemaatstaven  opgenomen in de begrotingsdocumenten beïnvloeden 
blijken de aanwezigheid van professionele managers in de organisatie en de 
aard van de dienstverlening van de organisatie. Rapportering over prestaties 
via websites zou het percentage effect indicatoren daarentegen doen 
afnemen en het aantal output indicatoren doen toenemen. Het 
bevolkingsaantal van een stad schijnt niet echt een significant effect te 
sorteren.  
 
Melkers & Willoughby (2005) onderzochten dan weer het effect van 
prestatiemeting op de begrotingsbesluitvorming in steden en districten. Ook 
zij vonden een wijdverspeid gebruik van prestatiemeetsystemen terug. Uit 
de resultaten blijkt opnieuw dat de voortgebrachte prestatie-informatie 
overwegend gebruikt wordt ter ondersteuning van het management bij de 
begrotingsvoorbereiding, en slechts in mindere mate voor het nemen van 
allocatiebeslissingen.  Daarnaast zouden slechts een minimaal aantal lokale 
overheden formeel beloningen en straffen definiëren voor het al dan niet 
bereiken van de vooropgestelde doelstellingen. De factor die volgens hen 
het meest de integratie van prestatiemeetsystemen in het begrotingsproces 
zou bevorderen is het extensief gebruik van prestatiemaatstaven doorheen 
de verschillende afdelingen met als doel ze te gebruiken voor uiteenlopende 
doeleinden, zoals bijvoorbeeld benchmarking. Ook omgevingsfactoren en 
organisatiekenmerken zouden volgens Melkers en Willoughby invloed 
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uitoefenen op de mate van integratie van prestatiemeetsystemen in het 
begrotingsproces. 
 
Wang (2000) komt in zijn onderzoek tot de conclusie dat 
prestatiemaatstaven wel een rol kunnen spelen bij allocatiebeslissingen 
indien zij passen in de politieke omgeving van dat moment. Daarnaast geeft 
hij aan dat prestatiemeting in de percepties van de participanten aan zijn 
onderzoek een positieve invloed uitoefent op de prestaties van een 
organisatie. Randvoorwaarden voor een blijvend gebruik van 
prestatiebegrotingen zijn volgens hem het verbeteren van de technische 
capaciteiten om operationele implementatieproblemen op te vangen en het 
verwerven van de steun van stakeholders, in deze context burgers en 
raadsleden. 
 
Sanderson (2001) toont in zijn onderzoek naar de implementatie van Best 
Value in het Verenigd Koninkrijk dan weer aan dat prestatiemaatstaven 
slechts in beperkte mate verandering kunnen stimuleren indien zij van 
buitenaf aan een organisatie worden opgelegd. Bevorderende factoren voor 
het implementeren van een prestatiebegroting blijken voorts het bestaan 
van een vernieuwde administratie, een gecentraliseerde machtsstructuur, 
de aanstelling van hervormingsgezinde personeelsleden in leidende functies, 
een besef van de noodzaak veranderingen door te voeren om het hoofd te 
kunnen bieden aan externe bedreigingen (Hendrick, 2000), en geschikte 
informatiesystemen (Miranda, 2001). 
 
 
>  2.1.3. Het kaderen van het jaarlijkse begrotingsdocument in een 

meerjarenperspectief 

Met als doel de financiële impacts van het actuele beleid te kunnen 
inschatten en te kunnen anticiperen op veranderingen in de omgeving, 
trachten overheden de laatste decennia steeds meer hun jaarlijkse 
begroting in een meerjarenperspectief te plaatsen. Zij wenden daarbij 
verschillende technieken aan om de toekomstige inkomsten en uitgaven zo 
nauwkeurig mogelijk te kunnen inschatten. In een eerste onderdeel wordt 
dieper ingegaan op een aantal algemene kenmerken van een 
meerjarenplanning. Daarna wordt het gebruik van enkele 
schattingstechnieken toegelicht.  
 
>  2.1.3.1. Algemene kenmerken van een meerjarenplanning 

Enerzijds brengt het introduceren van een strategische meerjarenplanning 
een aantal voordelen met zich mee. Het plaatsen van het begrotingsproces 
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in een meerjarig kader vereist van overheden immers dat zij op een 
consistente wijze beleidsdoelstellingen en -prioriteiten expliciteren. 
Daarnaast wordt aangegeven of een overheid al dan niet op koers zit met 
betrekking tot haar fiscale strategie. Bovendien zorgt een 
meerjarendimensie voor meer continuïteit in het begrotingsproces en 
verhoogt zij de transparantie ervan door te voorzien in een systematische 
opvolging in de lijn van het meerjarenplan. Een positief neveneffect is ten 
slotte nog het gegeven dat lijndiensten doorgaans nauwer betrokken worden 
bij het begrotingsproces indien dit in een meerjarig kader wordt geplaatst.   
 
Anderzijds zijn er ook potentiële nadelen verbonden aan het gebruik van 
een financiële meerjarenplanning. Overmatig vasthouden aan de 
toekomstige inkomsten- en uitgavenschattingen houdt immers het gevaar in 
inflexibiliteit en inertie te veroorzaken. Daarnaast bestaat het risico dat 
onrechtmatige uitgaven gerechtvaardigd worden door een al te 
optimistische voorstelling van de toekomstprojecties. Een bijkomende 
dreiging volgens een aantal auteurs is dat het opstellen van een 
meerjarenplanning te veel tijd en middelen vraagt waardoor de aandacht 
kan worden afgeleid van meer fundamentele taken, zoals bijvoorbeeld het 
opstellen van de jaarlijkse begroting (Boex et al. 2001; Wildavsky, 1978). 
 
Met betrekking tot de implementatie van een meerjarenplanning is het 
tevens belangrijk rekening te houden met zowel de administratieve als de 
politieke realiteit. Op administratief vlak dient men bijvoorbeeld te 
beslissen welke dienst verantwoordelijk zal zijn voor het opmaken van de 
toekomstverwachtingen en of deze verantwoordelijkheid al dan niet 
gedeeld zal worden met andere diensten (Schroeder, 1982).  Een andere 
uitdaging is dan weer het bevorderen van een langetermijnperspectief bij 
managers. Strategieën die hierbij kunnen helpen zijn volgens Tarschys 
(2002): het flexibiliseren van het begrotingsproces (bijvoorbeeld de 
mogelijkheid tot het overdragen van budgetten naar een volgend 
begrotingsjaar), het implementeren van een accrual-based 
accountingsysteem, en het introduceren van outsourcing, privatisering en 
contractuele overeenkomsten. 
 
Een bevraging bij 58 Vlaamse gemeenteontvangers toonde eerder al aan dat 
het meerjarig financieel beleidsplan niet werd gehanteerd als een 
beleidsinstrument door het merendeel van de Vlaamse gemeenten. Het 
financieel meerjarenplan bleek daarentegen doorgaans voort te vloeien uit 
de begroting en door de gemeenten louter beschouwd te worden als een 
wettelijke verplichting. De tijd die de lokale besturen aan de opstelling en 
opvolging van een financieel meerjarenplan besteedden bedroeg volgens het 
onderzoek globaal gezien minder dan één week. Vaak scheen ook enkel de 
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financiële dienst betrokken te zijn bij de opstelling van het meerjarenplan 
(Bouckaert & Andriessens, 2003).  
 
>  2.1.3.2. Het gebruik van technieken om toekomstige inkomsten en 

uitgaven in te schatten 

Als een gevolg van de trend naar financiële meerjarenplanning zou volgens 
Amerikaans onderzoek steeds meer worden afgestapt van de klassieke 
incrementele benadering van begroting. Met als doel de toekomstige 
inkomsten en uitgaven zo nauwkeurig mogelijk in te schatten, zouden lokale 
overheden bovendien steeds vaker rationele werkwijzes, gebaseerd op 
deterministische en economische modellering, in het begrotingsproces 
incorporeren (Kluvers, 2001a).  
 
Toch dient deze tendens enigszins genuanceerd te worden. Uit de bestaande 
literatuur, ook uit de Angelsaksische, komt immers sterk naar voor dat het 
gebruik van deze causale voorspellingsmethoden slechts zeer beperkt is. Het 
merendeel van de lokale overheden blijft gebruik maken van minder 
rationele technieken, zoals  ‘expert’ en ‘trend’ forecasting. Lokale 
overheden die causale voorspellingsmethoden gebruiken, zouden dan weer 
wel minder op ‘expert’ en ‘trend’ voorspellingsmethoden gaan betrouwen. 
Het gebruik van deterministische technieken in het begrotingsproces zou 
voorts samenhangen met het gebruik van econometrische technieken. Als 
verklaring voor het uitblijven van de toename in het gebruik van rationelere 
en meer geavanceerde voorspellingsmethoden wordt vooral een gebrek aan 
vorming naar voor geschoven (Reddick, 2004). Het gebruik van causale 
forecastingtechnieken zou tevens samenhangen met de kenmerken van een 
lokale overheid zelf, zoals bijvoorbeeld haar grootte (O’Toole & Stipak, 
1988).  
 
 
>  2.1.4. Begroten op basis van accruals 

Over de invoering van op accruals gebaseerde begrotingssystemen in lokale 
besturen zijn vooralsnog weinig cijfers bekend. Veel beschouwingen omtrent 
dit thema zijn er in de literatuur dan ook niet terug te vinden (Lüder & 
Jones, 2003).  
 
Lokale overheden in Australië, Nieuw-Zeeland, Finland en Nederland 
(Algemene Rekenkamer, 2003; Van der Hoek 2005) – de laatste twee landen 
weliswaar in een aan de publieke sector aangepaste vorm - zouden 
weliswaar gebruik maken van een dergelijk begrotingssysteem. Ook in het 
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Verenigd Koninkrijk zou voor de lokale besturen tegen de periode 2005-2006 
het accrual begroten ingevoerd zijn (GAO, 2000).  
 
Een beschrijving van de begrotingsprocedures in de lokale overheden van 
Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zweden, 
Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk vindt men terug in het verzamelwerk 
‘Reforming governmental accounting and budgeting in Europe’ (Lüder & 
Jones, 2003). De auteurs geven echter aan dat, terwijl er vrijwel een 
algemene consensus is over de invoering van accrual accounting (cfr. infra), 
het debat over accrual budgeting nog volop aan de gang is (zie ook Blöndal, 
2004).  
 
Op nationaal vlak kunnen wel een aantal studies teruggevonden worden die 
dieper ingaan op de techniek van het begroten op accrual basis (Carlin & 
Guthrie, 2000; Algemene Rekenkamer, 2003; Carlin & Guthrie, 2003; Carlin, 
2006; Pallot, 2001).  
 
Voorstanders van accrual budgeting geven aan dat deze vorm van begroten 
een aantal voordelen met zich meebrengt, namelijk een betere 
ondersteuning van op output gerichte begrotingsformaten, informatie over 
de volledige kost van het produceren van outcomes en outputs (met het oog 
op een betere vergelijkbaarheid met de private sector), beter management 
van het aandelenkapitaal, een beter zicht op de  langetermijngevolgen van 
actuele beslissingen, verzekerde symmetrie met het accrual boekhoud- en 
rapporteringssysteem en ten slotte een hefboomwerking voor bredere 
managementhervormingen (Blöndal, 2004; Likierman, 1998; Salinas, 2002).  
Wanneer men een accrual accounting systeem invoert met behoud van de 
klassieke kasbegroting, dan zou de accrual informatie daarenboven 
hoofdzakelijk gebruikt worden als een managementinstrument en minder als 
een instrument om de besluitvorming te ondersteunen (Paulsson, 2006; 
Torres 2004; Anessi-Pessina & Steccolini, 2007).  
 
Recente studies wijzen er echter op dat accrual budgeting niet enkel 
positieve  ervaringen met zich heeft meegebracht. Carlin (2006) toont 
bijvoorbeeld aan dat het systeem, zoals het geïmplementeerd werd in de 
Australische staat Victoria, zeer onstabiel en onhandelbaar was, en dat het 
bovendien zeer veel tijd en middelen kostte om het te implementeren. In 
andere studies wordt dan weer verwezen naar de algemene moeilijkheden 
gerelateerd aan het invoeren van accruals (cfr. infra) (Blöndal, 2003; 
Hodges & Mellet, 2003), naar een aantal implementatieproblemen (Pallot, 
2001; Carlin & Guthrie 2000) en naar de gevolgen van de introductie van een 
accrual begroting voor de verantwoordingsrelatie ten aanzien van de 
wetgevende macht (Newberry & Pallot, 2006).  
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Ten slotte zijn er een aantal auteurs die stellen dat het gebruik van 
‘accruals’ in de publieke sector, ondanks het technische discours dat ermee 
gepaard gaat, niet louter neutraal en objectief is (Broadbent & Guthrie, 
1992; Pallot, 2001). Het gebruik van accruals in de publieke sector (en de 
bijhorende waardering van goederen tegen huidige kost in plaats van 
historische kost) zou voor overheidsdiensten immers een opwaartse 
vertekening van de totale kostenfuncties met zich meebrengen ten opzichte 
van de totale kostenfuncties van private ondernemingen. Deze vorm van 
begroten zou bijgevolg initiatieven zoals outsourcing en privatisering in de 
hand werken (Carlin, 2005).  
 
 
 
>  2.2. De organisatie van het boekhoudsysteem in een internationaal 

perspectief 

De boekhoudpraktijken in de publieke sector ondergingen de laatste 
decennia radicale veranderingen in het kader van de ‘New Public 
Management’ en de ‘New Public Financial Management’ hervormingen 
(Olson et al., 1998; Guthrie, Olson & Humphrey, 1999).  
 
De traditionele kasboekhoudingen werden daarbij vervangen door of 
aangevuld met op accruals gebaseerde boekhoudmethoden (Hodges & 
Mellet, 2003). In wat volgt wordt eerst kort het debat rond accrual 
accounting belicht. Vervolgens wordt het gebruik van deze boekhoudkundige 
methode in lokale besturen toegelicht. In een derde onderdeel komen de 
belangrijkste theoretische modellen, die de overgang van kas- naar accrual 
accounting systemen behandelen, beknopt aan bod.  
 
 
>  2.2.1. Het debat rond accrual accounting 

De introductie van accrual accounting in overheidsorganisaties wordt vaak 
aangehaald als een van de belangrijkste innovaties in het ‘New Public 
Management’ discours (Hood, 1995; Olson et al., 1998). Wereldwijd 
experimenteren landen en internationale organisaties met accrual 
accounting, hoewel de toepassing ervan in de publieke sector nog steeds 
een onderwerp van discussie vormt (Guthrie, 1998).  
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Voorstanders betogen daarbij dat het implementeren van accrual 
boekhoudsystemen in de publieke sector de volgende voordelen oplevert: 
• mogelijkheid tot vaststelling van de kosten van geleverde diensten en 

programma’s; 
• betere kostencontrole; 
• meer nadruk op efficiëntie en productiviteit;  
• completere informatie over de schulden en lasten van 

overheidsorganisaties; 
• meer belangstelling voor intergenerationele gelijkheid; 
• evaluatie van privatisering- en outsourcingsinitiatieven; 
• betere mogelijkheden voor het evalueren van de prestaties van 

overheidsdiensten (Gillibrand & Hilton, 1998; Heald & Georgiou, 1995; 
IFAC, 2002; Talbot, 1998; Likierman, 1998); 

• meer aandacht voor activa- en cashmanagement (Ball, 2002).  
 

Tegenstanders focussen in hoofdzaak op de intrinsieke verschillen tussen de 
publieke en de private sector om hun redenering tegen een algehele en 
onkritische overname van bedrijfsboekhoudsystemen in de overheidssector 
te onderbouwen (Barton, 2004; Barton, 2005; Brörstrom, 1998; Hodges & 
Mellet, 2003; Guthrie, 1998).  
 
Ze verwijzen daarbij naar de technische knelpunten die met deze evolutie 
geassocieerd worden (Blöndal, 2003; Carlin, 2005). Deze hebben in 
hoofdzaak betrekking op de waardering van onroerende goederen, militaire 
goederen, infrastructuurgoederen en sociale zekerheidsprogramma’s (vooral 
dan pensioenfondsen). Men kan in de publieke sector bovendien niet zonder 
meer goederen waarderen tegen hun historische kost, zoals dat in bedrijven 
gebeurt, en men dient er bijgevolg vaker terug te vallen op complexere 
actuele waarde benaderingen.  
 
Andere auteurs wijzen erop dat de introductie van accrual accounting in een 
aantal landen significante implementatieproblemen met zich heeft 
meegebracht en soms zelf voor controversiële resultaten heeft gezorgd 
(Barton, 2004; Carlin, 2005, Newberry, 2002). Daarnaast zijn er nog enkele 
studies die de negatieve gevolgen van deze evolutie voor de 
verantwoordingsrelatie ten opzichte van de wetgevende macht in beeld 
brengen (Carnegie & West, 2003; Carnegie, 2005; Stecollini, 2004; Newberry 
& Pallot, 2006). Ook het gebrek aan een algemeen conceptueel kader voor 
het invoeren van bedrijfsboekhoudsystemen in de overheidssector zorgde in 
het verleden voor heel wat kritiek (Christiaens, 1999; Ellwood, 2001). 
Hieraan wordt echter verholpen door de ontwikkeling van de ‘International 
Public Sector Accounting Standards (IPSAS) (Brusca & Condor, 2002).  
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>  2.2.2. Het gebruik van accrual accounting in lokale overheden 

In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op het gebruik van algemene 
boekhoudsystemen door lokale overheden. In een eerste onderdeel wordt 
aandacht besteed aan de hervormingstrajecten die een aantal Europese 
landen de afgelopen jaren op dit vlak hebben doorlopen. Het tweede luik 
bespreekt beknopt de actoren die betrokken zijn/waren bij het uitvaardigen 
van de boekhoudnormen en –voorschriften. Vervolgens behandelt het derde 
onderdeel de waarderingsregels die worden aangewend in de lokale 
overheden van deze landen. In een vierde luik wordt stilgestaan bij de 
externe vereisten voor de financiële verslaglegging die er inhoudelijk aan de 
lokale besturen worden gesteld. Het vijfde onderdeel bespreekt dan weer 
het vooropgestelde niveau van consolidatie voor de financiële rekeningen. 
Ten slotte wordt in een zesde onderdeel aandacht besteed aan de 
gebruikers van financiële rapporten.  

>  2.2.2.1. Accrual accounting hervormingen in lokale overheden 

Uit een basiswerk van Lüder en Jones (2003) kunnen we afleiden dat 
verschillende Europese landen de techniek van het accrual boekhouden in 
de lokale besturen reeds hebben ingevoerd.  
 
De tabel op de volgende bladzijde toont een stand van zaken van het 
hervormingsproces zoals die op 31 december 2002 gold voor een aantal 
landen. Een beperking aan dit overzicht is dat het niet volledig up-to-date 
is. De kans bestaat meer bepaald dat de recentste hervormingselementen 
niet werden meegenomen in de tabel. Het gaat hier echter om het meest 
actuele internationale overzicht dat voorhanden is omtrent het gebruik van 
accrual accounting in lokale overheden. Voorts doet deze beperking ook 
niets af aan het oorspronkelijke doel van deze tekst, zijnde het schetsen 
van de globale veranderingstrajecten die de lokale besturen van 
verschillende landen de afgelopen decennia doorlopen hebben.  
 
Het hervormingsproces wordt in de tabel opgedeeld in vijf fasen: 1) de 
aanwezigheid van de idee om de bedrijfseconomische boekhouding in te 
voeren op niveau van de lokale overheden, 2) de ontwikkeling en uitwerking 
van hoe een dergelijk boekhoudsysteem voor de lokale overheden er zou 
moeten uitzien, 3) de experimenteerfase waarbij een aantal pilootprojecten 
worden opgezet, 4) de vaststelling van de boekhoudnormen, en ten slotte 5) 
de implementatiefase.  
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Van belang is dat niet per se alle bovengenoemde fasen moeten doorlopen 
worden bij het invoeren van een accrual boekhouding in de lokale besturen. 
De lege kolom ter hoogte van de fase ‘ontwikkeling van het concept’ duidt 
er bijvoorbeeld op dat Finland niet in een apart boekhoudsysteem voor de 
lokale besturen heeft voorzien. Deze worden daarentegen geacht om de 
bedrijfseconomische boekhouding zoals die geldt voor de private sector, 
weliswaar met een aantal aanpassingen, te volgen.  
 
Wat betreft de derde fase dient opgemerkt te worden dat met de term 
experimenteren alleen gedoeld wordt op het opzetten van pilootprojecten 
voorafgaand aan de beslissing om al dan niet accrual boekhoudsystemen in 
te voeren op het lokale beleidsniveau. De derde fase slaat dus enkel op 
experimenten die als doel hebben ex ante informatie aan te leveren voor 
een nog te nemen beslissing. Experimenteren kan echter ook begrepen 
worden als het opzetten van een aantal testcases nadat de beslissing om 
een nieuw instrument in te voeren al werd genomen. Het heeft dan als doel 
dit instrument op detailniveau te testen en aan te passen en het te 
introduceren bij de lokale beleidsverantwoordelijken. Dergelijke 
experimenten worden in de onderstaande tabel echter gevat onder de 
implementatiefase (Lüder & Jones, 2003). 
 
Tabel 1. Fases in het ‘accrual accounting’ hervormingsproces (Lüder & 
Jones, 2003) 

Landen Fase in het 
hervormings-

proces 
Zwitser
-land 

Duits-
land Spanje Frank-

rijk 
Fin-
land Italië Neder-

land 
Zwed

en VK 

Idee X X X X X X X X X 
         
         

Gestart 
Ontwikkeling 
van concept 

Voltooid 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
  

X 
 

X 
 

X 
 

         
         

Gestart 
Experiment-
fase (piloot-
projecten) 

Voltooid 
   

 
 

X 
     

X X X  X X X X X 
         

Gestart 
Vaststellen 
van normen 

Voltooid 
 

X 
  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
         
         

Gestart 
Implementatie 

Voltooid X   X X  X  X 
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Uit de tabel komt naar voren dat Finland, Zweden, Frankrijk, Nederland, 
Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk het volledige hervormingsproces 
reeds hebben doorlopen. De lokale overheden zouden er aldus beschikken 
over een algemeen boekhoudsysteem. Daarnaast blijkt dat ook de lokale 
besturen in Duitsland en Italië ondertussen met het introduceren van 
accrual accountingsystemen zijn gestart (Lüder & Jones, 2003; Ridder, Bruns 
& Spier, 2005).  
 
Deze bevindingen moeten echter enigszins genuanceerd worden. In veel 
Europese landen worden de systemen van accrual accounting en budgetary 
accounting immers naast elkaar geplaatst en aan mekaar gelinkt. Italiaanse 
lokale overheden dienen bijvoorbeeld te rapporteren op een accrual basis, 
terwijl de invoering van een accrual accounting systeem er niet voor alle 
lokale besturen verplicht is. Ook de traditionele kasboekhouding en 
rapportering blijven er vereist. Indien de Italiaanse lokale besturen naast 
hun kasboekhouding geen dubbel boekhoudsysteem wensen te adopteren, 
dienen zij hun balansen en andere rapporten op accrual basis aan het einde 
van het jaar af te leiden van de kasboekhouding door middel van een 
complex systeem van aanpassingsmechanismen. Uit de literatuur blijkt 
echter dat aan dergelijke boekhoudsystemen negatieve gevolgen verbonden 
zijn wat betreft de kwaliteit van de afgeleverde rapporten en de 
verantwoordingsrelatie ten aanzien van de wetgevende macht. Daarnaast 
zou het produceren van accrual rapporten er louter als een wettelijke 
verplichting beschouwd worden, en zou vooral op de informatie uit de 
kasboekhoudingen worden voortgegaan (Anessi-Pessina & Steccolini, 2003; 
Steccolini, 2004; Caccia & Steccolini, 2006, Anessi-Pessina & Steccolini, 
2007).  
 
Lüder & Jones (2003) brachten de omschakeling naar accrual 
boekhoudsystemen in kaart voor zowel de lokale als de nationale 
bestuursniveaus van de landen in tabel 1. De auteurs konden op die wijze 
verschillende hervormingsgolven in de richting van accrual accounting 
identificeren. Tabel 2 geeft per bestuursniveau en per land aan wanneer de 
boekhouding op accrual basis er ingevoerd werd.  
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Tabel 2. Identificatie van de verschillende hervormingsgolven op lokaal 
en nationaal bestuursniveau (Lüder & Jones, 2003) 

 
1970-1990 1990-2000 Na 2000 

Nog niet 
gestart 

Lokaal 
bestuursniveau 

Zwitserland 
Nederland 
Zweden 

Spanje 
Frankrijk 
Finland 

Verenigd 
Koninkrijk 

Italië 
Duitsland 

 

Nationaal 
bestuursniveau 

 Spanje 
Finland 
Zweden 
Verenigd 
Koninkrijk 

Zwitserland 
Frankrijk 

Duitsland 
Italië 

Nederland 

 
 
Twee zaken vallen meteen op bij het bekijken van bovenstaande tabel. Ten 
eerste toont hij aan dat in elk van de geselecteerde landen de hervormingen 
op het lokale bestuursniveau de hervormingen op het nationale 
bestuursniveau voorafgingen, of dat beiden ten minste gelijktijdig 
plaatsvonden. Een tweede gegeven dat sterk uit de tabel naar voren komt is 
het grote tijdsinterval tussen de hervormingen op het lokale niveau 
enerzijds en de hervormingen op het nationale niveau anderzijds in zowel 
Nederland als Zwitserland. Lüder & Jones verklaren dit fenomeen voor 
Zwitserland door te verwijzen naar de verregaande autonomie waarover de 
kantons beschikken. Als een gevolg hiervan zou de Zwitserse federale 
overheid niet bij machte zijn om comptabiliteitsvoorschriften uit te 
vaardigen voor de kantonale en de lokale overheden. Voor Nederland 
zoeken de auteurs de verklaring dan weer in de aanwezigheid van private 
auditbedrijven die controleren of de financiële verslagleggingsdocumenten 
van de lokale besturen wel degelijk een getrouw beeld vormen van hun 
financiële positie. Een dergelijke externe accountantsverklaring bestaat er 
niet op nationaal niveau. De auteurs stellen dan ook dat de lokale besturen 
onder impuls van de private auditbedrijven sneller overgegaan zijn tot de 
invoering van een boekhouding op accrual basis (Lüder & Jones, 2003). 
 
Op Vlaams niveau vond reeds een globale evaluatie plaats van de invoering 
en het gebruik van de algemene boekhouding in de OCMW’s als gevolg van 
‘Nieuw OCMW-beleid (NOB). Hieruit bleek dat de kritieken in hoofdzaak te 
wijten waren aan enkele conceptuele tekortkomingen enerzijds en aan het 
vooropgestelde implementatietraject anderzijds. Het onderzoek toonde 
weliswaar leereffecten aan. Hoe langer men met het systeem zou werken, 



 

 ׀ 24 ׀

hoe meer men van oordeel zou zijn dat het boekhoudsysteem betere 
financiële informatie aanlevert (Van Vaerenbergh & Hellebosch, 2005).   
 
>  2.2.2.2. Actoren betrokken bij de uitvaardiging van boekhoudnormen en 

voorschriften 

De implementatiestrategieën die worden aangewend om boekhoudsystemen 
op een accrual basis in de lokale overheden in te voeren variëren sterk van 
land tot land.  
 
In landen die zich binnen de Angelsaksische invloedssfeer bevinden worden 
comptabiliteitsvoorschriften veelal slechts in een beperkte mate door 
middel van overheidswetten geregeld. Het merendeel van de normen volgt 
er daarentegen uit de aanbevelingen van de professionele accountancy 
organisaties. In het Verenigd Koninkrijk worden de normen en richtlijnen 
voor de boekhoudsystemen van de lokale overheden bijvoorbeeld 
uitgevaardigd door het ‘Chartered Institute of Public Finance and 
Accountancy’ (CIPFA), en dit in de vorm van aanbevelingen.  
 
Dit blijkt niet of toch in veel mindere mate het geval te zijn in de 
Continentaal-Europese landen. Daar zijn het veelal de centrale overheden 
die door middel van regelgeving de comptabiliteitsvoorschriften voor de 
lokale besturen uitvaardigen. 
 
>  2.2.2.3. Waarderingsregels in lokale overheden 

Wat betreft de waarderingsregels kan gesteld worden dat lokale besturen 
diverse waarderingsgrondslagen aanwenden. Algemeen worden volgende 
basisprincipes voor het waarderen van activa onderscheiden: waardering 
tegen historische kostprijs, waardering tegen actuele waarde en een 
combinatie van beiden waarbij het toegepaste principe afhankelijk wordt 
gesteld van het te waarderen goed. Tabel 3 geeft per land weer op basis 
van welk principe de nationale en lokale besturen er hun activa waarderen.  
 
Uit deze tabel komt naar voren dat de waardering van activa zuiver tegen 
de historische kostprijs vooral wijd verspreid is onder de lokale overheden 
(L). Lüder & Jones (2003) stellen dan ook dat de nationale overheden (N) 
eerder tenderen naar de toepassing van het actuele waarde-principe als 
waarderingsgrondslag dan de lokale overheden, ten minste voor bepaalde 
categorieën van activa. 
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Tabel 3. Overzicht van de aangewende waarderingsprincipes op lokaal en 
nationaal bestuursniveau in de geselecteerde landen (Lüder & Jones, 
2003) 

Waarderingsprincipe 

Landen Historische 
kostprijs 

Actuele 
waarde 

Historische 
kostprijs / Actuele 

waarde 
N   X 

Zwitserland 
L   X 

N X   
Duitsland 

L   X 

N X   
Spanje 

L X   

N   X 
Frankrijk 

L X   

N   X 
Finland 

L X   

N X   
Italië 

L X   

N X   
Nederland 

L X   

N X   
Zweden 

L X   
 
>  2.2.2.4. Vereisten aan de externe financiële verslaglegging in lokale 

overheden 

Met betrekking tot de structuur van het overzicht van de financiële positie, 
i.e. de balans, vonden Lüder & Jones (2003) geen fundamentele verschillen 
terug tussen de lokale besturen van de geselecteerde landen. De 
onderzochte balansformaten maakten meer bepaald allen gebruik van de 
hoofdcategorieën van activa en passiva zoals die vooropgesteld werden in 
paragraaf 89 van IPSAS 1. Het enige punt waarin de lokale besturen van de 
geselecteerde landen sterk van mekaar verschilden was de mate waarin zij 
voorwaardelijke activa en voorwaardelijke passiva in de balans opnamen. 
Paragraaf 100 van IPSAS 19 stelt duidelijk dat over voorwaardelijke passiva 
moet gerapporteerd worden. Deze norm werd echter niet door alle 
geselecteerde landen even consequent gevolgd, hoewel de totale 
balanswaarden van de voorwaardelijke activa en passiva een substantieel 
onderdeel van het balanstotaal kunnen vormen.  
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Grotere verschillen konden worden teruggevonden in de 
resultatenrekeningen van de lokale besturen van de geselecteerde landen.  
 
De kasstroomoverzichten van de lokale besturen van de geselecteerde 
landen bleken onderling echter nog meer variatie te vertonen dan de 
resultatenrekeningen. Paragraaf 18 van IPSAS 2 stelt het volgende voorop: 
‘The cash flow statement should report cash flows during the period 
classified by operating, investing and financing activities’. Niet alle 
besturen voldoen echter aan deze bepaling. De lokale overheden in Italië, 
Spanje en Nederland voorzien bijvoorbeeld al helemaal niet in een 
kasstroomoverzicht. In de Zwitserse en Franse lokale besturen maakt de 
kasstroomrekening die weliswaar enkel de kasstromen van bedrijfs- en 
investeringsactiviteiten omvat, dan weer deel uit van de 
begrotingsrekening. De kasstroomoverzichten van de Duitse en Zweedse 
lokale besturen zijn wel in de lijn van IPSAS 2. Ook de Finse lokale 
overheden voldoen grofweg aan deze standaard. De resultaten voor de 
bedrijfs- en investeringsactiviteiten worden er echter in één cijfer 
samengevat (Lüder & Jones, 2003).  
 
>  2.2.2.5. Niveau van consolidatie van de financiële rekeningen 

Een belangrijke vraag met betrekking tot de financiële verslaglegging is die 
naar de spanwijdte van de consolidatie. Lüder en Jones (2003) 
onderscheidden hiertoe vier mogelijke entiteitsconcepten.  
 
Een eerste omvat enkel de departementen en agentschappen van de 
overheid. Een tweede, het begrotingsentiteitsconcept, omspant alle 
entiteiten in een overheid die vervat zijn in de begroting, met uitsluiting 
van die overheidsorganisaties die niet afhankelijk zijn van de begroting 
maar juridisch gezien wel tot de overheid behoren. Het derde 
entiteitsconcept is dan weer het legale, waarbij de rapporterende eenheid 
precies de juridische overheidsentiteit behelst. Ten slotte is er nog het 
concept van de economische entiteit, waarbij men zowel de legale entiteit 
als alle organisaties die onder haar controle vallen, gaat consolideren.  
 
De tabel op de volgende bladzijde geeft per land aan op welk niveau de 
lokale besturen hun rekeningen consolideren. Het eerste entiteitsconcept 
werd weliswaar uit de tabel weggelaten, omdat het niet relevant is in de 
lokale context. 
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Tabel 4. Rapporterende eenheden in de lokale besturen van de 
geselecteerde landen (Lüder & Jones, 2003) 

Rapporterende eenheid 
Landen Begrotingsentiteit 

(kernoverheid) 
Legale entiteit 

Economische 
entiteit 

Zwitserland X   
Duitsland X (X) X 
Spanje  X  
Frankrijk  X (X) 
Finland  X (X) 
Italië X+   
Nederland  X+  
Zweden  X X 

 
 
Een enkele X in een rij geeft aan dat de financiële verslaglegging in de 
lokale besturen van een land zich beperkt tot slechts één rapporterende 
eenheid. Er vindt dan vanzelfsprekend geen consolidatie van de financiële 
rekeningen plaats.  
 
Wat Duitsland betreft stipuleren de hervormingsplannen dat 
geconsolideerde rekeningen moeten opgemaakt worden op het niveau van 
de economische entiteit. Deze rekeningen zijn dan gebaseerd op de 
rekeningen van de begrotingsentiteit en op de rekeningen van de 
afzonderlijk rapporterende door de kernoverheid gecontroleerde entiteiten. 
Indien de begrotingsentiteit en de legale entiteit fundamenteel van mekaar 
verschillen, kan eventueel een extra rapporteringsniveau toegevoegd 
worden voor de legale entiteit. Dit laatste is evenwel geen verplichting. De 
Spaanse lokale besturen daarentegen dienen te rapporteren op niveau van 
de legale entiteit, maar deze schijnt vrijwel identiek te zijn aan de 
begrotingsentiteit. Beide omvatten immers alle overheidsentiteiten die niet 
afzonderlijk rapporteren. Bij opmaak van de bovenstaande tabel eind 2002 
werden de Franse lokale overheden er niet toe verplicht geconsolideerde 
rekeningen op te maken. Een aanzienlijk aantal onder hen deed dit echter 
vrijwillig, en dan wel op niveau van de economische entiteit. Dit verklaart 
de (X) ter hoogte van Frankrijk in bovenstaande tabel. In de Finse lokale 
besturen blijft de verplichte consolidatie beperkt tot de balans. Daarbij 
wordt gerapporteerd op niveau van de legale entiteit. De lokale overheden 
zijn er echter vrij verder te gaan in de consolidatie van de financiële 
rekeningen. In Italië werd bij wet vastgelegd dat lokale besturen de optie 
hebben om de financiële rekeningen te consolideren, ook al zijn zij daar 
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niet toe verplicht. Dit werd in tabel 4 aangeduid door middel van X+. De 
lokale besturen in Zweden ten slotte consolideren hun financiële rekeningen 
op niveau van de economische entiteit.  
 
Op basis van de hierboven beschreven praktijken concludeerden Lüder & 
Jones dat IPSAS 6 en 7, waarin de economische entiteit als rapporterende 
eenheid naar voren wordt geschoven, veelal niet consequent worden 
gevolgd. De auteurs leidden hieruit af dat de consolidatie van de financiële 
rekeningen voor een aantal landen niet echt prioritair was in het geheel van 
de hervormingen in de richting van een resultaatgericht financieel 
management. Men zou daarentegen meer belang gehecht hebben aan het 
efficiëntiestreven dan aan het verhogen van de transparantie. 
 
>  2.2.2.6. Het gebruik van financiële rapporten 

Veel boekhoudsystemen gaan uit van een ‘user-needs model’. Men tracht 
daarbij zo goed mogelijk in te spelen op de noden van de gebruikers van 
financiële rapporten. Vooraleer een bestuur doelstellingen kan formuleren 
moet het dus de gebruikers en hun informatiebehoeften identificeren 
(Rutherford, 1992).  
 
Omtrent de vraag wie de gebruikers van financiële rapporten zijn, ontstond 
al gauw een hele onderzoeksliteratuur. Deze slaagde er echter niet in enige 
overeenstemming te bereiken. Er werden dan ook verschillende potentiële 
gebruikersgroepen geïdentificeerd (Jones, 1992; Steccolini, 2004; Brusca 
Alijarde, 1997; Hay & Antonio, 1990):  
 
• Externe gebruikers: burgers, en hun vertegenwoordigende organisaties, 

als consumenten van publieke diensten, belastingsbetalers en 
retributiebetalers; bedrijven die gebruik maken van publieke diensten; 
de regering; toezichthoudende agentschappen; auditoren; 
bankinstellingen en kredietverleners; andere lokale overheden; 
investeerders en analysten; onderzoekers; 

• Interne gebruikers: raadsleden en leden van de uitvoerende macht; 
overheidsmanagers; werknemers van de overheid; vakverenigingen uit 
de publieke sector.  

 
Uit de studies kan weliswaar een algemene tendens afgeleid worden: de 
financiële rapporten zouden in hoofdzaak door interne gebruikers 
aangewend worden. Daarnaast zouden ook raadsleden en kabinetsleden ze 
gebruiken. Externe stakeholders zouden globaal gezien slechts weinig 
interesse betonen voor de financiële rapporten van de lokale besturen. Het 
gebruik door burgers zou bijvoorbeeld verwaarloosbaar klein zijn. 



 ׀ 29 ׀

Bankinstellingen en kredietverleners zouden vooral een beroep doen op 
financiële rapporten als het gaat om grotere gemeenten en provincies.  
 
Deze vaststellingen stroken met de ideeën van Zimmerman (1977), die het 
gebrek aan interesse van burgers voor financiële rapporten van lokale 
besturen verklaarde op basis van de rational choice theorie (een 
economische theorie die ervan uitgaat dat elk individu zijn/haar 
eigenbelang nastreeft met zijn/haar handelingen).  
 
 
>  2.2.3. Theoretische verklaringsmodellen voor innovaties in 

boekhoudsystemen 

In de literatuur kan men verschillende modellen terugvinden die specifiek 
handelen over innovaties en hervormingen in overheidsboekhouden.  
 
Het bekendste model is ongetwijfeld het ‘Contingency Model’, dat in de 
traditie van het CIGAR-netwerk (‘Comparative International Governmental 
Accounting Research’) ontwikkeld werd door Klaus Lüder (Lüder, 1992). 
Daarmee slaagde Lüder erin een gemeenschappelijk kader aan te bieden, 
waarbinnen de hervormingen van de boekhoudssystemen in verschillende 
landen konden geanalyseerd worden. Inmiddels werden al tal van studies 
uitgevoerd op basis van dit ‘Contingency Model’ (Chan 1994; Montesinos & 
Vela, 1996; Lüder, 1998; Yamamoto, 1999; El-Batanoni & Jones, 1996; Van 
Reeth, 2002). Het ‘Contingency Model’ zelf werd daardoor echter zodanig 
gewijzigd en uitgebreid (Godfrey, Devlin & Merrouche, 1996; Jaruga & 
Nowak, 1996; Budäus & Buchholtz, 1996; Pallot, 1996; Monsen & Näsi, 1998) 
dat het in 2000 herzien werd tot het ‘Financial Management Reform Process 
Model’ (FMR Model).  
 
Dit FMR Model bestaat uit twee clusters van omgevingsvariabelen (externe 
stimuli en institutionele verklarende elementen), drie clusters van 
gedragsmatige variabelen (‘reform drivers’, ‘political reform promoters’ en 
‘stakeholders’) en ten slotte twee clusters instrumentele variabelen 
(‘reform concept’ en implementation strategy’). Deze verklarende factoren 
zouden dan de snelheid en de mogelijkheid van een hervormingsproces in de 
boekhoudssystemen van overheidsdiensten affecteren (Lüder, 2002). De 
figuur op de volgende pagina geeft de relaties tussen de verschillende 
clusters van variabelen weer.  
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Figuur 1. Financial Management Reform Process Model (FMR Model) 
(Lüder, 2002) 
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Een ander model dat kan gebruikt worden voor het verklaren van 
hervormingen in het vaststellen van standaarden voor boekhoud- en 
auditsystemen is dat van Hüssein (1981). Het werd reeds toegepast op de 
hervormingen in de lokale overheden van Zweden en Finland (Mattisson, 
Näsi & Tagesson, 2004) en de hervormingen in de centrale overheden van 
Australië, Canada, Zweden, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten (Conings, Sterck & Bouckaert, 2007). 
 
In het model van Hüssein start het innovatieproces als gevolg van een 
prestatiekloof tussen het systeem zoals het werkt en het systeem zoals men 
veronderstelt dat het zou moeten werken.  
 
Hussein splitst het innovatieproces verder op in twee subprocessen, 
meerbepaald het initiatieproces en het implementatieproces. Het 
initiatieproces bestaat vervolgens uit vier fases: bewustwording en kennis, 
de vorming van attitudes, het impliciete onderhandelen (met als doel 
legitimiteit op te bouwen) en het resultaat van dit onderhandelingsproces.  
 
De ‘change agents’ zijn van groot belang in dit model. Zij spelen immers 
een grote rol in het creëren van bewustwording en kennis omtrent de 
prestatiekloof en de op stapel staande innovatie die daartoe een oplossing 
kan bieden. Met betrekking tot de vorming van attitudes is het cruciaal hoe 
de innovatie gezien wordt door de actoren. Niet de objectieve kenmerken 
van de innovatie zijn belangrijk, maar wel de kenmerken zoals die gezien en 
geapprecieerd worden door de betrokken actoren. Ook sociale structuren en 
normen acht Hussein doorslaggevend voor de vorming van de attitudes 
omtrent de innovatie.  
 
Het resultaat van de onderhandelingsfase wordt dan weer in hoofdzaak 
beïnvloed door de toegang tot informatie, de communicatievaardigheden en 
de machtsposities van de verschillende groepen en subgroepen die toegang 
hebben tot de onderhandelingstafel (Mattisson, Näsi & Tagesson, 2004). 
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Figuur 2. Model voor het verklaren van innovaties in boekhoudsystemen 
(Hussein, 1981) 

 
 
 
 
 
>  2.3. De organisatie van de audit- en controlefunctie in een 

internationaal perspectief 

Daar de begrotings- en boekhoudprocessen in de Europees continentale 
overheden steeds meer op prestaties en resultaten afgestemd worden, is 
tevens de nood ontstaan om de audit- en controlesystemen hiermee op één 
lijn te brengen en hen te moderniseren in dezelfde richting. De traditionele 
toezichtmechanismen volstaan immers niet langer. Zij zijn gebaseerd op 
hiërarchische relaties en gericht op het controleren van beheers- en 
beleidsprocessen in plaats van op de geleverde prestaties van het beleid 
(Sterck et al., 2005).  
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Om tot een geïntegreerd resultaatgericht financieel management te komen 
dienen de auditinstrumenten derhalve aan te sluiten op de reeds besproken 
moderniseringsinitiatieven in het begrotings- en boekhoudproces. In wat 
volgt zullen de evoluties in de drie elementen waaruit de publieke 
controlepiramide bestaat, namelijk interne controle, interne audit en 
externe audit, afzonderlijk behandeld worden. Allereerst wordt ter 
verduidelijking nog de term ‘publieke controlepiramide’ toegelicht.  
 
 
>  2.3.1. Een algemene omschrijving van de publieke 

controlepiramide 

Dit eerste onderdeel bespreekt op een zeer algemene wijze de publieke 
controlepiramide en tracht de verschillende onderdelen waaruit deze 
bestaat te duiden. Hierbij wordt uitgegaan van de bestaande terminologie 
zoals die door de belangrijkste professionele organisaties wordt 
vooropgesteld.  
 
Door deze professionele organisaties wordt de publieke controlepiramide 
veelal als een cascadesysteem vooropgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat de 
interne auditfunctie het interne controlesysteem van een organisatie als 
voorwerp heeft en de externe auditfunctie vervolgens voortbouwt op deze 
interne auditfunctie, zodat de verschillende niveaus van de publieke 
controlepiramide op mekaar aansluiten. De publieke controlepiramide wordt 
ter verduidelijking schematisch voorgesteld in onderstaande figuur. 
 
Figuur 3. De publieke controlepiramide schematisch voorgesteld (Sterck 
et al., 2005) 
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Veelal wordt interne controle gezien als de eerstelijnscontrole in een 
organisatie. Het bestaat dan uit maatregelen die gericht zijn op het 
beheersen van activiteiten ten behoeve van het management. Een intern 
controlesysteem wordt doorgaans opgezet door het management van een 
organisatie zelf. In de praktijk wordt daarbij meestal vertrokken van het 
COSO ERP-model, en wordt het aldus gekaderd in het ruimere geheel van 
risicomanagement (COSO, 2004).  
 
De tweede- en de derdelijnscontrole worden gevormd door de interne en 
externe auditfuncties. Audit kan omschreven worden als een ex-post 
beoordeling van de door een organisatie uitgevoerde activiteiten waarin een 
kritische opinie wordt gegeven over de mate waarin deze voldoen aan van 
tevoren bepaalde criteria of normen. Een audit is in wezen een systematisch 
proces, dat alle activiteiten, alle hiërarchische niveaus en alle informatie in 
een organisatie tot voorwerp kan hebben. Daartoe moeten auditoren over 
een onafhankelijke positie binnen de organisatie kunnen beschikken en 
dienen zij een volledige toegang te hebben tot informatie.  
 
Over de wijze waarop de interne auditfunctie wordt ingevuld in de publieke 
sector verscheen tot op heden slechts weinig literatuur. Standaard 
classificaties zijn dan ook niet voorhanden. Veelal wordt de interne 
auditfunctie op een operationele wijze ingevuld en/of beperkt zij zich tot 
het onderzoeken van het interne controlesysteem van een organisatie. 
Daarnaast schijnt ze vooral thematisch te worden ingevuld, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij een IT-audit. Voorts blijkt uit de praktijk dat 
het “Institute of Internal Auditors” (IIA) een belangrijke rol heeft in het 
bepalen van standaarden omtrent de invulling en uitwerking van interne 
auditfuncties, en dit zowel in de private als in de publieke sector.  
 
 
>  2.3.2. Interne controlesystemen in een internationale context 

In wat volgt wordt beknopt beschreven hoe interne controlesystemen 
benaderd worden in de internationale context.  
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INTOSAI, dat staat voor ‘International Organization of Supreme Audit 
Institutions’, definieert het concept interne controle als volgt:   
 

“the whole system of financial and other controls, including the 
organizational structure, methods, procedures and internal audit, 
established by management within its corporate goals, to assist in 
conducting the business of the audited entity in a regular economic, 
efficiënt and effective manner; ensuring adherence to management 
policies; safeguarding assets and resources; securing the accuracy 
and completeness of accounting records; and producing timely and 
reliable financial information” (INTOSAI, 2001).  

 
Het bekendste interne controle model is het COSO Enterprise Risk 
Managament (COSO ERM) model. Een volledige omschrijving van dit model 
kan teruggevonden worden op de website van het Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (www.coso.org) (Sterck et al., 
2005). 
 
Hoewel niet altijd even expliciet naar het COSO-raamwerk wordt verwezen, 
valt op dat praktijkmodellen voor interne controle (zoals bijvoorbeeld CoCo 
en COBIT 4.1.) en corporate governance codes (zoals bijvoorbeeld de 
herziene Turnbull guidance in het Verenigd Koninkrijk en de Code 
Tabaksblat in Nederland) voor hun invulling van het concept interne 
controle veelal voortgebouwd hebben op het COSO ERP model. Terwijl CoCo 
gebruikt maakt van beoordelingscriteria waaraan de effectiviteit van een 
intern controlesysteem kan afgetoetst worden, heeft COBIT het COSO-model 
in concrete richtlijnen omgezet voor de IT-sector.  
 
Daarnaast blijkt dat de bovengenoemde praktijkmodellen en corporate 
governance codes allen verwijzen naar het gebruik van risicomanagement, 
en dat zij deze werkwijze voor het opzetten van een intern controlesysteem 
aldus verder ondersteunen (zie bijvoorbeeld ook FEE, 2005).  Naargelang de 
verschillende praktijkmodellen evolueerden en aan maturiteit wonnen, 
werd interne controle derhalve steeds nauwer met risicomanagement 
verbonden. De ultieme bekrachtiging daarvan kan teruggevonden worden in 
het COSO ERP model, waarin interne controle zelfs als een integraal 
onderdeel van risicomanagement naar voren geschoven wordt. Bovendien 
kan erop gewezen worden dat ook kwaliteitsmodellen in toenemende mate 
aandacht besteden aan interne controle.  
 
De bestaande academische literatuur omtrent dit thema bekritiseert echter 
het gegeven dat men zonder meer aanneemt dat interne controlesystemen 
en risicomanagement gunstige economische effecten met zich meebrengen 
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voor een organisatie. Vastgesteld wordt dat een bepaalde retoriek wordt 
aangewend waarbij risico’s, en de daarop aansluitende technieken van 
risico-identificatie en risicobeoordeling, onterecht als objectief en 
kwantificeerbaar worden voorgesteld. Verschillende auteurs hebben er 
ondertussen al op gewezen dat de term interne controle naar uiteenlopende 
concepten verwijst, waardoor helemaal niet duidelijk is wat een effectief 
intern controlesysteem nu juist moet omvatten (zie bijvoorbeeld Spira & 
Page, 2003; Power, 1999). 
 
Ook vanuit de praktijk beginnen er stemmen op te komen die pleiten voor 
meer begeleiding bij de praktische implementatie van interne 
controlesystemen (IFAC, 2006). Hoewel er tal van raamwerken voor interne 
controle bestaan, schijnt derhalve ook hier de roep voor een concretere 
definitie en benadering van de interne controlefunctie te luiden.  
 
 
>  2.3.3. De interne auditfunctie in een internationale context 

In dit onderdeel wordt allereerst stilgestaan bij de wijze waarop een aantal 
regionale en internationale ‘standard-setters’ de interne auditfunctie 
benaderen. Achtereenvolgens komen de benaderingen van de ‘Institute of 
Internal Auditors’ (IIA), de ‘International Organization of Supreme Audit 
Institutions’ (INTOSAI), en de ‘Auditing Practices Board’ (APB) aan bod. 
Vervolgens wordt dieper ingegaan op enkele onderzoeksresultaten.  
 
INTOSAI, de overkoepelende beroepsorganisatie van rekenkamers in landen 
die deel uitmaken van de Verenigde Naties of de daaronder ressorterende 
gespecialiseerde organen (cfr. infra), reikt onderstaande definitie voor 
interne audit aan:  

 
“Internal audit can be described as the functional means by which 
the managers of an entity receive an assurance from internal 
sources that the processes for which they are accountable are 
operating in a manner which will minimize the probability of the 
occurrence of fraud, error or inefficient and uneconomic practices. 
Internal audit has many of the characteristics of external audit but 
may properly carry out the directions of the level of management to 
which it reports (INTOSAI, 2001)”. 

 
Institute of Internal Auditors (IIA) is een associatie van interne auditoren, 
die zich doorheen de jaren steeds meer als een professionele organisatie 
geprofileerd heeft naar de buitenwereld toe. Deze organisatie werd 
opgericht in 1941 en heeft ondertussen al tal van standaarden voor interne 
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audit uitgevaardigd. De bekendste daarvan zijn ‘The International Standards 
for the Professional Practice of Internal Auditing’. Interne audit werd door 
IIA (2002) als volgt gedefinieerd:  
 

“Internal audit can be defined as an independent and objective 
assurance and consulting activity designed to add value and improve 
an organization’s operations. Internal auditing helps an organization 
accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined 
approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 
management, control and governance processes (IIA, 2002).” 

 
Belangrijk aan de bovenstaande definitie is dat ze expliciet verwijst naar de 
operationele invulling van de interne auditfunctie, waarbij deze functie zich 
beperkt tot het beoordelen en evalueren van het interne controlesysteem 
en het risicomanagement van een organisatie. 
 
Dat is eveneens het geval voor de omschrijving van de interne auditfunctie 
door de ‘Auditing Practices Board’ (APB), een onderdeel van de ‘Financial 
Reporting Council’ van het Verenigd Koninkrijk. Interne audit wordt in de 
‘Glossary of terms’ van de APB meer bepaald gedefinieerd als:  
 

“An appraisal activity established within an entity as a service to the 
entity. Its functions include, amongst other things, examining, 
evaluating and monitoring the adequacy and effectiveness of 
internal control (APB, 2004).” 

 
Interne auditstructuren zijn relatief nieuw voor de publieke sector, en in 
het bijzonder voor de overheden van een aantal Europees-Continentale 
landen. Ook voor de private sector van deze landen zijn dergelijke 
structuren globaal gezien veeleer een recent gegeven. Uit een recente 
studie van IIA Belgium (2006, geciteerd in Allegrini et al, 2006)) bij tachtig 
interne auditdiensten uit het Belgische bedrijfsleven komt bijvoorbeeld naar 
voren dat meer dan de helft van hen gecreëerd werd in de laatste vijf jaar 
voorafgaandelijk aan het onderzoek.  
 
Uit de praktijk blijkt aldus dat de interne auditfunctie zich momenteel 
volop positioneert als een substantiële managementcomponent binnen de 
publieke controlepiramide van de Continentaal-Europese landen, en dat dit 
gevolgen heeft voor de werking en status van interne controlesystemen en 
van externe auditstructuren.  
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Power (2000) omschreef deze evolutie, die zich al langer voltrokken heeft in 
de Angelsaksische landen, als volgt: 
 

“An important and relatively under-researched development is the 
rise of the internal audit function. […] In The Audit Society it was 
argued that the internal control system was becoming the primary 
auditable object. Recent developments in corporate governance and 
the correspondent increase in significance of the internal auditor 
confirm this view and may in turn lead to a systematic rebalancing 
of the relation between internal and external checking (ICAEW, 
1999). Once society overcomes its concerns about formal auditor 
independence, it will become clear that expertise, operational 
independence and proximity to real time cultures of control are 
desirable. The Institute of Internal Auditors in the UK and USA sense 
the professional opportunities and external financial auditors will 
face increasing competition.” (Power, 2000) 

 
Op niveau van de centrale overheden slaagden Sterck en Bouckaert (2006) 
op basis van een zeslandenstudie erin een aantal best practices voor het 
uitvoeren van interne audits te identificeren. De interne auditsystemen van 
de in het onderzoek opgenomen centrale overheden (Australïe, Canada, 
Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) bleken 
het meest succesvol indien er een wettelijke verplichting was om een 
interne auditdienst op te richten; indien de human resources dienst een 
uitgewerkte strategie had om personeel om te vormen tot gekwalificeerde 
interne auditoren; indien er steun was van het topmanagement van de 
organisatie; indien er een centrale beleidseenheid was om richtlijnen voor 
de interne audit uit te vaardigen; indien best practices actief verspreid 
werden doorheen de organisatie; en ten slotte indien er tevens een 
auditcommissie werd opgericht. 
 
Uit een studie van het ‘Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes’ 
(2005), geciteerd in een literatuuroverzicht van Allegrini et al. (2006), die 
zowel de publieke als de private sector in Frankrijk omvatte, kwam naar 
voren dat ongeveer vijftig percent van de bevraagde interne auditoren 
(n=203) minstens één maal per kwartaal vergaderden met het 
topmanagement van hun organisatie. Veertig percent verklaarde 
vergaderingen onder vier ogen te hebben met het hoofd van het 
auditcomité. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat de interne auditfuncties 
in Frankrijk nog steeds sterk focussen op zogenaamde ‘assurance 
engagements’, die gemiddeld maar liefst drieënzeventig percent van hun 
werkagenda vullen. Het gaat daarbij vooral om evaluaties van de interne 
controlesystemen enerzijds en om wetmatigheidsaudits anderzijds. 
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Opvallend is daarnaast de belangrijke rol van de interne auditdiensten bij 
het implementeren van nieuwe regelgeving, zoals bijvoorbeeld de ‘Loi de 
Sécurité Financière’ en de ‘Sarbanes-Oxley Act’ (SOX). Meer dan twee derde 
van de bevraagde auditdiensten schenen immers een project te hebben 
opgezet rond interne controle rapportering en vierenzeventig percent van 
hen verklaarden een deel van hun tijd te besteden aan de implementatie 
van SOX. De auteurs geven dan ook aan dat de twee bovengenoemde wetten 
de interne auditfunctie gewijzigd hebben, in die zin dat zij meer op risico’s 
gebaseerd wordt. Voorts gaf tweeëntachtig percent van de bevraagde 
interne auditdepartementen aan dat ze beschikten over een zogenaamd 
charter voor de interne auditfunctie, dat formeel was goedgekeurd door het 
topmanagement van de organisatie en door het auditcomité. Over de 
middelen voor interne audit kwam uit de studie naar voren dat de in de 
studie opgenomen organisaties gemiddeld een beroep konden doen op 2,85 
auditoren per 1000 werknemers.  
 
West & Berman (2003) analyseerden in hun survey-onderzoek dan weer het 
voorkomen, de rol en de samenstelling van auditcomités in steden met een 
populatie van meer dan 65 000 inwoners in de Verenigde Staten. De auteurs 
concludeerden dat van dergelijke comités, ondanks de wettelijke vereisten 
en professionele standaarden, niet erg veel gebruik gemaakt wordt. In de 
steden waar wel een auditcomité aanwezig is, varïeren de activiteiten ervan 
sterk. Hun opdrachten zijn doorgaans gerelateerd aan de inrichting van de 
interne en externe audit, de ethische vereisten, en de beheersinstrumenten 
in de organisatie. De bestaande auditcomités  zouden het merendeel van de 
aanbevelingen van hun beroepsorganisatie (Government Finance Officers 
Association) wel degelijk opvolgen. Voorts zou de steun van buitenaf voor 
auditcomités toenemen naarmate zij langer bestaan. De leden ervan 
schijnen echter veeleer op basis van hun persoonlijke capaciteiten, zoals 
objectiviteit en onafhankelijkheid, dan op basis van hun professionele 
competenties geselecteerd te worden. West en Berman voorspellen dat het 
aantal auditcomités in de toekomst zal toenemen, enerzijds omdat ze een 
belangrijk element zijn in de verantwoordingsrelatie naar de raadsleden en 
de burgers toe, anderzijds doordat ze een nuttige brugfunctie vervullen 
tussen de auditoren en de leden van de uitvoerende macht. 
 
Door verschillende auteurs werd voorts beargumenteerd dat er belangrijke 
verschillen zijn tussen de organisatie van de interne auditfunctie in de 
private sector en de organisatie van de interne auditfunctie in de publieke 
sector. Carhill & Kincaid (1989, geciteerd in Goodwin, 2004) reiken twee 
mogelijke redenen voor deze verschillen aan. Een eerste potentiële reden is 
dat organisaties uit de publieke sector in starre structuren opereren, waar 
activiteiten eerst moeten geautoriseerd worden door de wetgevende macht 
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vooraleer ze uitgevoerd kunnen worden. Als tweede mogelijke verklaring 
verwijzen de auteurs naar het aparte karakter van de publieke sector: 
overheidsorganisaties zijn immers veeleer dienstengericht en hechten in het 
algemeen minder belang aan het reduceren van hun kosten en aan het 
maximaliseren van hun winsten. Mede daardoor zouden de interne 
auditactiviteiten in de publieke sector volgens de auteurs een veel wijdere 
scope hebben dan die in de private sector.  
 
Goodwin (2004) nuanceert deze visie in beperkte mate. Deze auteur stelt 
voor Australië en Nieuw-Zeeland dat, naarmate de overheden er als een 
gevolg van de ‘New Public Management’ hervormingen steeds meer gaan 
gelijken op private bedrijven, de interne auditactiviteiten van de publieke 
sector er meer en meer aansluiting vinden op die van de private sector. Uit 
haar onderzoek naar de verschillen en gelijkenissen tussen de interne 
auditfunctie in de private sector en die in publieke sector blijkt onder meer 
dat de status van de interne auditfunctie in de publieke sector hoger is dan 
die in de private sector. Daarnaast schijnt de interne auditfunctie in de 
publieke sector minder vaak aangewend te worden als een tijdelijke 
carrière-opstap voor personeel dan de interne auditfunctie in de private 
sector. Interne auditoren in de publieke sector blijven aldus gemiddeld 
langer werkzaam in de auditdienst van hun organisatie dan hun collega’s in 
de private sector. Een derde verschilpunt tussen beide sectoren betreft het 
outsourcen van interne auditactiviteiten: terwijl het aantal uitbestedingen 
in beide sectoren vergelijkbaar is, zouden overheidsorganisaties meer 
interne auditactiviteiten uitbesteden aan de externe auditfunctie dan 
private bedrijven. Ten slotte zouden de interne auditoren uit de publieke 
sector in het algemeen minder overtuigd zijn van de mogelijkheid om kosten 
te reduceren door het gebruik van het cascadesysteem in de 
controlepiramide (waarbij de externe auditor op het werk van de interne 
auditor kan voortbouwen), dan hun tegenhangers uit de private sector. 
 
Een aantal andere auteurs, zoals bijvoorbeeld Hass et al. (2006) en Selim & 
McNamee (1999) benadrukken dan weer de noodzaak aan een interne 
auditfunctie die meerwaarde creëert voor een organisatie. Daartoe is het 
volgens de auteurs belangrijk dat de interne auditfunctie vanuit een 
strategisch perspectief opereert. Interne auditoren moeten zich dan ook 
richten op de noden en prioriteiten van de belangrijkste stakeholders, 
inclusief die van het auditcomité, die van het uitvoerend management, en 
die van de externe auditoren. Hierbij speelt volgens Hass et al. 
risicomanagement een belangrijke rol. Voor de toekomst stelt zich dan ook 
een belangrijke vraag: ‘Hoe zal de evolutie naar een meer strategische 
invulling van de interne auditfunctie de objectiviteit en de 
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onafhankelijkheid van interne auditoren, zoals die voorgeschreven worden 
door de IIA-standaarden, beïnvloeden?’  
 
 
>  2.3.4. De externe auditfunctie in een internationale context 

Gesteld wordt dat de externe auditfunctie in vier opzichten verschilt van de 
interne auditfunctie (Buttery et al., 1993):  
• Een externe audit zal doorgaans uitgevoerd worden vanuit een 

helikopterview op de organisatie, terwijl een interne audit veeleer zal 
focussen op bepaalde organisatorische aspecten; 

• Een externe auditfunctie zal gewoonlijk rapporteren aan de wetgevende 
macht, terwijl een interne auditfunctie normaal gezien rapporteert aan 
het management van de geauditeerde organisatie; 

• De waarborgen voor de onafhankelijkheid van externe auditoren zijn 
doorgaans sterker dan die voor interne auditoren;  

• Externe auditoren zijn veelal meer dan interne auditoren gericht op het 
nagaan: 
o of een organisatie de haar toegekende bevoegdheden niet 

overschrijdt;  
o of de jaarrekeningen van een organisatie een getrouw beeld van de 

werkelijkheid schetsen.  
 
Daarnaast kan men op basis van de bestaande literatuur drie vormen van 
externe audit onderscheiden: 
• financiële audit (financial audit) 
• rechtmatigheidsaudit (compliance audit) 
• prestatie-audit (performance audit) 
 
Financiële audits en rechtmatigheidsaudits worden veelal beschouwd als de 
klassieke vormen van audit. Terwijl bij een financiële audit de 
betrouwbaarheid van de financiële rekeningen wordt onderzocht en getoetst 
wordt in hoeverre de financiële informatie waarheidsgetrouw is, gaat een 
rechtmatigheidsaudit de conformiteit van de financiële en operationele 
controles en de activiteiten na met de vigerende wetgeving, richtlijnen, 
procedures en standaarden.  
 
Prestatie-audit kan dan gezien worden als een recentere vorm van audit. De 
term prestatie-audit wordt in de literatuur veelal omschreven als een vorm 
van externe audit waarbij men de nadruk legt op de beoordeling van de 
controles, activiteiten en systemen op basis van de 3 E’s: economy 
(spaarzaamheid), efficiency (doelmatigheid) en effectivity 
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(doeltreffendheid). Prestatie-audits gaan bijgevolg een stap verder dan de 
traditionele financiële en rechtmatigheidsaudits.  
 
Zoals reeds vermeld werd is de onafhankelijke positie van de auditor van 
groot belang voor de externe auditfunctie. Hiernaar wordt dan ook in het 
bijzonder verwezen in de ‘Lima Declaration of Guidelines on Auditing 
Precepts’ van INTOSAI (1977).  
 
In de Europees continentale landen worden externe audits derhalve veelal 
uitgevoerd door speciaal daartoe opgerichte onafhankelijke rekenkamers. In 
landen die binnen de Angelsaksische en Scandinavische invloedssfeer liggen 
is het daarentegen veeleer de gewoonte dat door de staat ingestelde 
rekenkamers concurreren met auditbedrijven uit de private sector, zoals 
Deloitte & Touche, PWC, Ernst & Young, KPMG, etc. De studies die er reeds 
verschenen omtrent externe audit (Deis & Giroux, 1992; Copley & Doucet, 
1993; Sanders et al., 1995; McLelland & Giroux, 2000; Payne & Jensen, 
2002; Johnsen et al, 2004; Hay et al. 2006) zijn dan ook moeilijk toe te 
passen op de Europees continentale situatie. Herhaaldelijk terugkomende 
onderzoeksvragen in deze studies peilen bijvoorbeeld naar de mate waarin 
de introductie van competitie de kwaliteit van de externe audits beïnvloed 
heeft, naar welke factoren van invloed zijn op de audittarieven, naar welke 
impact de kenmerken van private auditbedrijven hebben op de kwaliteit van 
de externe audits, etc.  
 
Specifiek met betrekking tot de lokale besturen is in een Europese context 
de ‘European Organization of Regional External Public Finance Audit 
Institutions’ (EURORAI) erg relevant. Dit samenwerkingsproject werd in 1992 
opgezet om het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de verschillende 
lokale en regionale rekenkamers in Europa te bevorderen en om vervolgens 
op deze wijze de controle op lokale publieke financiën te verbeteren.  
 
Met dit doel voor ogen publiceerde EURORAI in 2004 een vergelijkende 
landenstudie, waarin systematisch de belangrijkste kenmerken van de 
regionale en lokale audit instituties in tien Europese landen opgelijst 
werden. Van elk van hen werden onder andere het wettelijk kader, de 
doelstellingen, het werkterrein van de auditoren, de relaties die ze met 
andere instellingen onderhouden en de wijze waarop ze rapporten 
publiceren in kaart gebracht.  
 
Hieruit bleek dat lokale en regionale rekenkamers niet alleen sterk 
verschillen van land tot land, maar dat ze vaak ook onderling, binnen 
eenzelfde land, erg veel variatie vertonen. De auteurs wijten dit aan de 
verschillende staatsstructuren van de in de studie opgenomen landen. 
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Daarbij komt nog dat audit instituties niet altijd in elke regio van een land 
aanwezig zijn en dat in sommige landen de regionale rekenkamers ook 
audits uitvoeren op lokaal vlak, waar dat in andere landen niet het geval is 
(EURORAI, 2004).  
  
Uit deze studie blijkt verder dat prestatie-audits al in een aantal Europese 
landen zijn doorgedrongen. In Nederland is elke gemeente sinds 2006 er 
bijvoorbeeld toe verplicht te voorzien in een (gemeenschappelijke) 
rekenkamer of rekenkamerfunctie (Wet dualisering gemeentebestuur, 2002) 
(cfr. infra). In het Verenigd Koninkrijk staat de ‘Audit Commission’ reeds 
langere tijd in voor het uitvoeren van de prestatie-audits waarvan de lokale 
dienstverlening het voorwerp vormt.  
 
 
 
>  2.4. Besluit 

Uit wat voorafging blijkt allereerst dat de lokale besturen in Europa wel 
degelijk in beweging zijn. Met betrekking tot hun financiële organisatie kan 
men op basis van de academische literatuur dan ook een aantal 
internationale tendensen vaststellen. Zij kunnen allen gevat worden onder 
het streven naar een resultaatgericht financieel management (Pollitt & 
Bouckaert, 2005). 
 
Wat betreft de modernisering van het begrotingsproces kunnen de volgende 
vier algemene trends onderscheiden worden: het decentraliseren van 
budgetverantwoordelijkheden van een centrale begrotingsdienst naar de 
operationele diensten, het introduceren van resultaatgerichte 
begrotingstechnieken die gebaseerd zijn op prestatiemeting, het kaderen 
van het jaarlijkse begrotingsdocument in een strategische 
meerjarenplanning (Boex et al., 2000) en het vervangen van de traditionele 
begroting op kasbasis door een begroting op basis van accruals (Blöndal, 
2003). Deze laatste trend dient echter genuanceerd te worden in die zin dat 
het debat omtrent de invoering van op accruals gebaseerde 
begrotingssystemen in de Europees continentale landen nog volop aan de 
gang is (Lüder & Jones, 2003).  
 
Inzake het boekhoudproces kan men waarnemen dat management 
accounting, i.e. de informatievoorzienende ondersteunende functie van een 
boekhoudsysteem, sterk aan belang gewonnen heeft. Het merendeel van de 
Westerse overheden evolueert daartoe van boekhoudsystemen op kasbasis 
naar boekhoudsystemen op accrual basis (Lüder & Jones, 2003). Deze 
gemoderniseerde boekhoudsystemen worden daarbij veelal voorzien van een 
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uitgebreide kostencalculatiefunctie en ondersteund door een 
prestatiemeetsysteem (Pollitt & Bouckaert, 2005).  
 
Inmiddels werden ook een aantal pogingen ondernomen om de bestaande 
audit- en controlestructuren te moderniseren, en hen op één lijn te brengen 
met de gemoderniseerde begrotings- en boekhoudsystemen. Terwijl interne 
controle voorheen doorgaans louter financieel werd ingevuld, heeft zij 
ondertussen de meer algemene betekenis van organisatiebeheersing 
toebedeeld gekregen. Daarnaast kan worden vastgesteld dat de interne 
auditfunctie volop aan een opmars bezig is in de publieke sector, en daarbij 
veelal op een operationele wijze wordt ingevuld. Met betrekking tot de 
externe auditfunctie kan dan weer worden geconstateerd dat naast de 
klassieke financiële en rechtmatigheidsaudits een derde vorm van audit is 
ontstaan, de prestatie-audit (Pollitt et al., 1999).  
 
Om dit alles te concretiseren zal in het volgende hoofdstuk één case 
gedetailleerd worden uitgewerkt. We zullen meer bepaald nagaan welke 
verschillende financiële moderniseringstrajecten de Nederlandse gemeenten 
de afgelopen twintig jaar doorlopen hebben.  
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3. Ervaringen met resultaatgericht financieel 
management in de Nederlandse gemeenten 

Dit hoofdstuk bespreekt het streven naar een resultaatgericht financieel 
management in de Nederlandse gemeenten. Nederland werd om 
verschillende redenen als buitenlandse case geselecteerd. Ten eerste staan 
de gemeenten er verder met de implementatie van resultaatgerichte 
financiële instrumenten dan in Vlaanderen het geval is. Dit biedt ons de 
gelegenheid om de impacts en effecten van deze instrumenten in kaart te 
brengen en te leren uit hun ervaringen met de introductie van een 
resultaatgericht financieel instrumentarium. Een tweede reden is dat de 
Nederlandse en de Vlaamse gemeenten, ondanks historisch gegroeide 
verschillen en een diverse gemeentelijke context, vaak met gelijkaardige 
ontwikkelingen worden geconfronteerd (Steen, 2007). Uit dit rapport zal 
onder meer blijken dat het Nederlandse antwoord sterk verschilt van de 
Vlaamse reactie hierop. Ten derde wordt er in Nederland traditioneel veel 
meer aandacht besteed aan de bestuurskundige aspecten van de 
modernisering van de publieke sector. Voordeel daarvan is dat er evaluaties 
voorhanden zijn waarin de impacts en effecten van de financiële 
instrumenten die door de gemeenten geïmplementeerd werden, in kaart 
zijn gebracht. Dit alles maakt de Nederlandse gemeenten een rijk 
gedocumenteerde case, die ons ertoe in staat stelt nuttige lessen te trekken 
voor de Vlaamse hervormingen in het kader van het gemeentedecreet.  
 
De uitdieping van de financiële organisatie van de Nederlandse gemeenten 
zal niet alleen de recentste hervormingsbewegingen belichten. Er wordt 
daarnaast ook aandacht besteed aan hervormingen die al eerder 
doorgevoerd werden. Enerzijds volgt dit uit het gegeven dat deze 
moderniseringsinitiatieven allen een effect hebben gesorteerd op de huidige 
gemeentelijke organisatie. Anderzijds is het zo dat de Nederlandse en 
Vlaamse gemeenten totnogtoe allesbehalve parallelle veranderingstrajecten 
inzake financieel management hebben doorlopen. Bepaalde financiële 
innovaties die de Vlaamse lokale besturen in de komende jaren nog zullen 
moeten implementeren werden bijvoorbeeld al veel vroeger in de 
Nederlandse gemeenten geïntroduceerd. Met het oog op het formuleren van 
aanbevelingen voor de Vlaamse situatie is het dan ook van belang dat zij 
worden meegenomen in de onderstaande analyse.  
 
In dit hoofdstuk zullen de verscheidene financiële hervormingstrajecten die 
de Nederlandse gemeenten sinds 1985 doorlopen hebben, chronologisch 
worden opgelijst. Elke paragraaf bespreekt daarbij een hervormingstraject.  
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>  3.1. Comptabiliteitsvoorschriften 1985 

In deze eerste paragraaf wordt dieper ingegaan op de invoering van de 
comptabiliteitsvoorschriften 1985 (CV 1985), een hervorming die effect 
sorteerde op de wijze van financiële verslaglegging door de Nederlandse 
gemeenten. Allereerst wordt echter kort stilgestaan bij de voorgeschiedenis 
van dit veranderingstraject. Vervolgens wordt de inhoud van de CV 1985 
besproken.  
 
 
>  3.1.1. Wat voorafging 

Nederland was een van de eerste landen in Europa waar de algemene 
boekhouding in de gemeenten werd geïntroduceerd. Samen met Zwitserland 
en Zweden kan men het, op zijn minst voor Continentaal Europa, dan ook 
als een pionier beschouwen wat betreft de tendens naar accrual accounting 
op het lokale niveau (Lüder & Jones, 2003). Al in 1982 werden de normen 
voor een gemeentelijk algemeen boekhoudsysteem er afgekondigd, nadat in 
1979 hetzelfde was gebeurd voor de provincies. De bepalingen voor de 
gemeentelijke algemene boekhouding traden definitief in werking in 1985 
(Bac, 2002).  
 
Bac (2002) beschouwt de hervorming van 1985 als een technische 
consolidatie van eerder gemaakte aanpassingen aan het oude 
boekhoudsysteem. Zij worden in de volgende paragrafen kort geduid.  
 
De allereerste Nederlandse gemeentelijke boekhoudvoorschriften werden al 
afgekondigd in 1931. Ze werden verankerd in de Begrotings- en 
rekeningsvoorschriften 1931. Met als doel de boekhoudpraktijken van alle 
gemeenten te standaardiseren, werd een boekhoudsysteem op kasbasis 
opgelegd voor de kernactiviteiten van de lokale overheden. Daarin werd een 
onderscheid gemaakt tussen een gewone dienst en een buitengewone 
dienst, in Nederland de kapitaaldienst genoemd. Net zoals dat in de huidige 
situatie voor de Vlaamse gemeenten het geval is, was men er toe gehouden 
de renten en aflossingen op de leningen te financieren vanuit de gewone 
dienst. Daarnaast moest men in principe voor elke investering vanuit de 
kapitaaldienst een specifieke lening aangaan die overeenkwam met het 
exacte bedrag van die investering, en indien mogelijk met een aan de 
levensduur van het object aangepaste leningsduur. De rekening van de 
kapitaaldienst bereikte bijgevolg elk jaar automatisch een evenwicht. Deze 
handelswijze werd het systeem van specifieke financiering genoemd. Hierbij 
werd geen actief financieringsbeleid gevoerd. De aflossing werd gewoon als 
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de periodieke last van de lening beschouwd. Voor zover er fondsen en 
reserves aanwezig waren, werden deze belegd.  
 
Specifiek voor de toenmalige Nederlandse boekhoudvoorschriften is dat men 
de rekeningen niet afsloot bij de aanvang van een nieuw boekjaar. De 
rekening voor een bepaald begrotingsjaar bleef daarentegen nog gedurende 
één jaar na het einde van dat begrotingsjaar geopend. Op deze wijze 
trachtte men de nadelen van het kasboekhoudsysteem wat betreft de 
jaarlijkse koppeling van inkomsten en uitgaven – bijvoorbeeld voor 
aangerekende maar nog niet betaalde uitgaven gedurende dat jaar – op 
systematische wijze te temperen. Eventuele betalingen en ontvangsten uit 
begrotingsjaren die reeds afgesloten waren, werd men geacht te boeken in 
het meest vroegtijdige jaar waarvan de rekening nog open stond. 
Kenmerkend voor het toenmalige boekhoudsysteem van de Nederlandse 
gemeenten waren de erg gedetailleerde voorschriften en de veelheid aan 
instructies wat betreft de opmaak van de boekhouding.  
 
In de jaren die hierop volgden veranderde de Nederlandse samenleving 
echter snel. Zoals dat voor de meeste landen in Continentaal Europa het 
geval was, nam de rol van de overheid in aanzienlijke mate toe. Van de 
gemeentelijke overheden werd vereist dat ze zouden gaan instaan voor een 
aantal nieuwe diensten. Omdat het bestaande boekhoudsysteem als een 
gevolg daarvan niet langer voldeed aan de informatiebehoeften van de 
beleidsvoerders, werden een aantal wijzigingen doorgevoerd (Van Helden, 
1997).  
 
De eerste aanpassingen aan het bestaande systeem waren volgens Bac 
(2002) slechts bescheiden. De kapitaaldienst werd begin jaren vijftig 
omgevormd tot een rekening die meer inzicht verschafte in de activa en 
passiva van de lokale overheden. Het bestaande systeem waarbij men ertoe 
verplicht was voor elke investering een specifieke lening aan te gaan werd 
vervangen door een systeem waarbij de financieringsbehoefte in zijn 
totaliteit werd gezien. Deze werkwijze wordt omschreven als 
totaalfinanciering. Investeringen werden geboekt, evenals mutaties in 
fondsen en reserves die men vanaf dan ook voor interne financiering kon 
aanwenden.  
 
Omstreeks dezelfde periode werden afschrijvingen geïntroduceerd voor de 
activa waarover de gemeenten beschikten. De afschrijving op een 
investering en de rente vormden dan tezamen de periodieke last van een 
lening. De aflossing zelf werd beschouwd als een kost op de rekening van de 
kapitaaldienst, die in mindering werd gebracht op de restantlening. Dit 
verschil, de nettofinancieringsbehoefte, was het bedrag waarvoor 
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uiteindelijk geleend werd. Bij het aangaan van de leningen ging men 
rekening houden met de in de markt gebruikelijke leningstermijnen en waar 
mogelijk leende men op qua rentetarief gunstige momenten. Aldus ontstond 
een verzelfstandigd financieringsbeleid waarbij de economische ratio veel 
meer op de voorgrond trad. Een rechtstreeks gevolg hiervan was dat de 
kapitaaldienst niet langer automatisch een evenwicht bereikte.  
 
Daarnaast werd de mogelijkheid gecreëerd om een onderscheid te maken 
tussen algemene en speciale fondsen in de kapitaaldienst. Terwijl speciale 
fondsen gekoppeld zijn aan bepaalde doelgroepen of activiteiten, is dat 
voor algemene fondsen niet het geval. Voorts werd de rekening van de 
kapitaaldienst niet langer als één geheel naar het volgende begrotingsjaar 
getransfereerd, maar werd deze opgesplitst naar de verschillende 
beleidsdomeinen. Voor alle activa moest men door middel van een 
toelichting, waarvoor een standaard formaat werd opgelegd, de boekwaarde 
omschrijven en inzicht verschaffen in een aantal aspecten, zoals de 
oorspronkelijke investeringswaarde, het afschrijvingsbedrag, de 
afschrijvingsperiode, etc. Dezelfde regeling werd getroffen voor de fondsen. 
 
Deze ontwikkelingen bleken later erg nuttig. Toen de balans in 1985 een 
verplicht onderdeel van de jaarrekening werd (cfr. supra), kenden de 
Nederlandse gemeenten immers veel minder problemen bij het identificeren 
en specifiëren van de vaste activa dan de lokale overheden in andere 
Westerse landen. Een globaal gevolg van deze evolutie was dat de relatie 
tussen de kapitaaldienst en de gewone dienst wijzigde: leningen werden 
voortaan niet langer afgelost vanuit de gewone dienst, maar wel vanuit de 
kapitaaldienst.  
 
Daarnaast zorgden deze ontwikkelingen ervoor dat de nood om betalingen 
en ontvangsten van een begrotingsjaar te gaan onderscheiden van die van 
de voorgaande jaren erkend werd. De oplossing hiertoe werd bereikt door 
bij het afsluiten van de rekeningen over de nog te betalen en te ontvangen 
bedragen te rapporteren. Dit bood de mogelijkheid om per beleidsdomein 
de accrual sommen aan uitgaven en inkomsten te berekenen, waardoor een 
gemodificeerd kasstelsel ontstond. Daarnaast kon men vanuit deze 
geaccumuleerde bedragen een balans construeren.  
 
 
>  3.1.2. Inhoud van de Comptabiliteitsvoorschriften 1985 

Ondanks de vele aanpassingen aan het oorspronkelijke kasstelsel, bleken de 
toenmalige boekhoudvoorschriften in toenemende mate ineffectief om 
eenzelfde functionele classificatie in de rekeningen van alle Nederlandse 
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gemeenten tot stand te brengen en om hen, op basis daarvan, onderling te 
vergelijken. Daarenboven stelden ze de overheden er niet toe in staat de 
kostenniveaus per dienstenfunctie te bepalen. De te betalen en te 
ontvangen bedragen werden immers niet in werkelijkheid geboekt op 
accrual basis, zoals hierboven al aangegeven werd. Hoewel er ondertussen 
al enkele belangrijke stappen genomen waren in die richting, werd de 
algemene boekhouding pas vanaf 1985 aan de gemeenten opgelegd, en dit 
door middel van de inwerkingtreding van het besluit gemeentelijke 
comptabiliteitsvoorschriften van 1982.  
 
Met de comptabiliteitsvoorschriften 1985 (CV 1985) beoogde men een 
algemeen raamwerk voor de gemeentelijke boekhouding voor te schrijven. 
Als belangrijkste elementen daarvan werden in het besluit genoemd 
(Accountantskantoor van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1983): 
• de indeling van de begroting/rekening in de gewone dienst, de 

kapitaaldienst, de verdeeldienst (cfr. infra) en een recapitulatie; 
• de onderverdeling van het totale gebied van de gemeentelijke zorg in 10 

hoofdfuncties; 
• de opsplitsing van deze 10 hoofdfuncties in 85 functies waarbij een 

onderscheid werd gemaakt tussen de sectoren ‘overheid’ en 
‘bedrijven’; 

• de rangschikking van de inkomsten en uitgaven naar een vijftiental 
inkomsten- respectievelijk uitgavencategorieën; 

• de invoering van een balans. 
 
Ofschoon men de in 1985 geïntroduceerde Nederlandse 
gemeenteboekhouding als full accrual bestempelde, werden een aantal 
afwijkingen ten aanzien van de richtlijnen voor de financiële verslaggeving 
in de private sector toegestaan. Deze afwijkingen werden verantwoord op 
basis van het unieke karakter van de publieke sector. Gesteld werd dat de 
doelstellingen van een overheid verder dienen te gaan dan het nastreven 
van winst en dat een overheid ook sociale finaliteiten moet beogen.  
 
Tegelijk met de full accrual boekhouding werden in 1985 nog een aantal 
andere instrumenten ingevoerd. Zij hadden allen als doel in betere 
informatie over de financiële positie van de gemeenten te voorzien. 
Belangrijke voorbeelden van dergelijke instrumenten zijn de 
meerjarenbegroting en de toelichtingen bij de begroting. Een functionele 
classificatie voor kosten en opbrengsten werd ingevoerd met als doel de 
productie van macro-economische informatie te faciliteren. Daarbovenop 
werd, weliswaar ondergeschikt aan de functionele indeling, een 
economische classificatie geïntroduceerd (Schouten, 1999).  
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De CV 1985 wijzigden de algemene visie op de boekhoudregels grondig. Ze 
waren meer bepaald minder gedetailleerd dan de vorige boekhoudregels en 
focusten in veel mindere mate op de vorm van de financiële verslagen. Ze 
richtten zich daarentegen veeleer op het verbeteren van de kwaliteit van de 
financiële informatie. De strekking die de inhoud belangrijker vond dan de 
vorm, won derhalve veld. Omdat veel ambtenaren uit het financiële domein 
een dergelijke hervorming als een ware cultuurshock beschouwden – het 
merendeel van hen had voorheen immers altijd met nauwgezette 
boekhoudregels gewerkt en was eraan gewend de rekeningen te presenteren 
aan de hand van strikt opgelegde formaten – werd fors geïnvesteerd in 
opleiding en vorming. Daarnaast werd besloten om bepaalde formaten voor 
financiële rapporten te behouden, voor diegenen die vonden dat zij toch 
meer begeleiding nodig hadden (Bac, 2002).  
 
Uit de vernieuwde comptabiliteitsvoorschriften vloeide enkele jaren later 
het BBI-project voort, dat in de volgende paragraaf uitgebreid zal besproken 
worden.  
 
 
 
>  3.2. Beleids- en beheersinstrumentarium 

Het project Beleids- en beheersinstrumentarium (BBI) ging van start eind 
jaren tachtig en liep tot midden jaren negentig. Het was een zeer ruime 
hervormingsbeweging die invloed heeft gehad op alle aspecten van de 
Nederlandse gemeentelijke organisatie. Het eerste onderdeel besteedt dan 
ook aandacht aan de algemene kenmerken van deze hervormingsbeweging. 
BBI wordt er onder meer uitgezet tegenover de Angelsaksische ‘New Public 
Management’ (NPM) benadering. Een tweede onderdeel omvat vervolgens 
een beschrijving van het implementatietraject van het BBI-project. Het 
derde, vierde en vijfde luik gaan ten slotte dieper in op de Nederlandse 
ervaringen met de beleids- en beheersinstrumenten. Hun gebruik en impacts 
worden er achtereenvolgens geëvalueerd. 
 
 
>  3.2.1. Algemene kenmerken van de BBI-hervormingen 

Al vanaf de jaren tachtig sijpelden de New Public Management 
hervormingen langzaam maar zeker in de Nederlandse lokale besturen door. 
Ze deden dat weliswaar onder een andere benaming, zijnde het Beleids- en 
beheersinstrumentarium (BBI). BBI richtte zich in hoofdzaak op de 



 ׀ 51 ׀

aansturing en het beheer van de gemeentelijke organisatie, en focuste 
zodoende op de planning & controle cyclus. Het project liep van 1987 tot 
1989 als een beleidsproject van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 
1989 richtten de gemeentelijke koepelorganisaties ‘Vereniging van 
Financieel-economische en Administratieve Managers in Overheidsdienst’ 
(FAMO), ‘Vereniging van Gemeentesecretarissen’ (VGS) en ‘Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten’ (VNG) de ‘stichting BBI’ op. Deze stichting had als 
doel de Nederlandse gemeenten te adviseren en te begeleiden bij het 
implementeren van de BBI-instrumenten. De stichting bestond tot 1995, 
meteen ook het jaartal waarin de meeste auteurs de afloop van het BBI-
project situeren (Van Helden, 1998a; Aardema, 2002; Ter Bogt & Van 
Helden, 2000; De Bruijn & Van Helden, 2006). 
 
Het BBI-project werd initieel gezien als een louter technisch en bijgevolg 
inhoudelijk neutraal bestuursinstrumentarium, waarbij sturings- en 
beheersingsinstrumenten zoals beleids-, sector- en afdelingsplannen, 
productbegrotingen en tussentijdse rapportages werden gepromoot. Later 
begon deze hervormingsbeweging zich te profileren als een integrale 
bestuursvisie voor de gemeenten. De nadruk kwam daarmee veeleer te 
liggen op een bestuurs- en managementconcept van sturing vanop afstand 
door de politiek, van bedrijfsmatig denken en handelen, en van delegeren 
en decentraliseren. De inhoudsverandering werd vergezeld door een nieuwe 
naamgeving: BBI zou voortaan staan voor ‘bestuurlijke vernieuwing, 
bedrijfsvoering en informatie(voorziening) (Algemene Rekenkamer, 2001).  
 
Onderstaande uitgangspunten werden in het merendeel van de BBI-
publicaties en –rapporten aangehaald als zijnde de kern van het 
veranderingsproject (Aardema, 2002): 
• Sturing op hoofdlijnen door de politiek; 
• Integrale verantwoordelijkheid voor leidinggevenden; 
• Resultaatverantwoordelijkheid door taakstellende afspraken; 
• Doordecentralisatie en heldere afbakening van taken en bevoegdheden; 
• Periodieke toetsing en verantwoording van resultaten. 
 
De hoofddoelstellingen van het BBI-project waren drieledig. Een eerste 
finaliteit van BBI was de versterking van de positie van de 
gemeenteraadsleden door hen kwaliteitsvolle informatie over de effecten 
van projecten, programma’s en afzonderlijke diensten aan te leveren. Ten 
tweede wou men komen tot een betere beheersing van de organisatie, en in 
het bijzonder van de planning & controle cyclus, onder meer door de 
productbegroting als begrotingsformaat aan te nemen en door 
kostenefficiënt gedrag aan te moedigen. Voor het bereiken van deze 
hoofddoelstelling werd een beroep gedaan op integraal management, op de 
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ontwikkeling van normen, kengetallen en kwaliteitseisen en op de 
verbetering van de doelmatigheid van de beleidsuitvoering. Als derde 
objectief werd het streven naar een grotere klantgerichtheid genoemd. 
Binnen dit kader besteedde men aandacht aan het vergroten van de 
flexibiliteit van de organisatie, aan het zo laag mogelijk plaatsen van de 
verantwoordelijkheden in de organisatie en aan het verhogen van de 
aandacht voor de wensen en eisen van de afnemers (Van Helden, 1998a; 
Aardema, 2002). 
 
Om bovenstaande doelstellingen te bereiken werden de volgende zeven 
fasen vooropgesteld (Aardema, 2002):  

1. Vertaling van politieke wensen en verlangens in concrete 
beleidsplannen 

2. Van beleidsplannen en meerjarenbegroting via afdelingsplannen en 
sectorplannen naar een begroting 

3. Aanpassing van de organisatie ten behoeve van een doelmatige 
uitvoering van het beleid en verbetering van de 
informatievoorziening 

4. Ontwikkeling van tussentijdse management- en bestuursrapportages 
5. Ontwikkeling van jaarverslag en jaarrekening als 

beleidsinstrumenten 
6. Ontwikkeling van (bedrijfs)normen en (bestuurlijke) kengetallen 
7. Ontwikkeling van een instrumentarium voor maatschappelijke 

effectmeting 
 
Op basis van dit kader werd het BBI-instrumentarium dan ook vaak 
geprofileerd als een informatiepiramide en informatiecyclus. In het BBI-
project stond de interne structurering van organisatorische informatie en 
rapportage immers centraal. Figuur 4 geeft de informatiepiramide zoals die 
vooropgesteld werd in het kader van  BBI, weer. 
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Figuur 4. BBI als informatiecyclus en –piramide (Aardema, 2002) 

 
 
Uit bovenstaande figuur blijkt nogmaals de sterke planning & controle focus 
van het BBI- project. Daarnaast komt ook de door BBI vooropgestelde 
bevoegdheidsverdeling tussen het politieke en het ambtelijke lokale niveau 
en de daarop aansluitende scheiding tussen beleid en beheer sterk naar 
voor, met de opdeling naar een strategisch niveau, een tactisch niveau en 
een operationeel niveau. De twee verticale pijlen in de figuur duiden op het 
cyclische karakter van de interne structurering van de organisatorische 
informatie. Daarmee wordt geaccentueerd dat de informatievoorziening 
zowel top-down (planning) als bottom-up (rapportage) van cruciaal belang 
is. BBI werd door verschillende auteurs de Nederlandse variant van New 
Public Management (NPM) genoemd, omdat in beide veranderingstrajecten 
toch een aantal andere klemtonen werden gelegd.  
 
De verschillen tussen NPM en BBI worden in tabel 5 opgelijst. Daarbij wordt 
uitgegaan van de visie op NPM, zoals die omschreven werd door Osborne en 
Gaebler (1993). 
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Tabel 5. Verschillen tussen NPM en BBI (Aardema, 2002) 
NPM-regel In hoeverre bij BBI? 

1. Catalytic Government: 
‘Steering Rather Than Rowing’ 
 
Niet roeien maar sturen. De overheid 
moet niet alles zelf willen doen, maar 
katalysator zijn: zelf de koers aangeven 
en beleid ontwikkelen en de uitvoering 
vooral làten doen door private partijen, 
waarbij de te leveren prestaties vooraf 
worden vastgelegd in contracten 

Deze regel kwam gedeeltelijk voor bij 
BBI. Ook bij BBI moest de overheid de 
koers aangeven en beleid ontwikkelen, 
maar er werd geen uitspraak gedaan 
over de vraag wat de overheid zelf 
moest doen en wat beter kon worden 
overgelaten aan private partijen.  
De in contracten vast te leggen 
prestaties hadden bij BBI, anders dan 
bij NPM , vooral betrekking op de intern 
te maken afspraken.  

2. Community-owned Government: 
‘Empowering Rather Than Serving’ 
 
De samenleving betrekken bij de 
beleidsontwikkeling. Door actieve 
participatie gaan de burgers de overheid 
ervaren als iets van henzelf.  

Deze regel is bij BBI niet te vinden. Bij 
BBI vormde het door de gemeenteraad 
vastgestelde beleid het uitgangspunt. 
BBI maakte zich in mindere mate dan 
NPM druk over de vraag in hoeverre de 
burgers de overheid ervoeren als iets 
van henzelf. Actieve participatie door 
burgers kwam niet aan de orde.  

3. Competitive Government: 
‘Injecting Competition into Service 
Delivery’ 
 
Concurrentie stimuleren bij de 
dienstverlening. Zo kan het lethargische 
karakter van de overheid worden 
doorbroken.  
 

Deze regel kwam bij BBI voor waar het 
ging om de gedachte van ‘gedwongen 
winkelnering’. Het werd goed geacht 
dat de prijs-kwaliteit verhouding van 
interne dienstverlening werd vergeleken 
met die van mogelijke externe 
leveranciers. Dit echter niet zozeer om 
het karakter van de overheid te 
wijzigen. Het ging om het maken van de 
beste keus op basis van inzicht in de 
werkelijke kosten. 

4. Mission-driven Government: 
‘Transforming Rule-Driven Organizations’ 
 
Gedreven door doelen en een daaraan 
ontleende missie. De regels en 
procedures zijn hieraan ondergeschikt.  

Deze regel kwam bij BBI voor in die zin 
dat het vierjaarlijks collegeprogramma 
en de daaraan ontleende doelen het 
vertrekpunt waren voor de interne 
bedrijfsvoering. De regels en 
procedures moesten hierop aansluiten, 
maar waren wel van belang: iedereen 
moest zich eraan houden.  
Interne inspiratie door middel van een 
gezamenlijke missie kwam niet zozeer 
aan de orde. 
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5. Results-oriented Government: 
‘Funding Outcomes, Not Inputs’ 
 
Sturen op resultaten / effecten en niet op 
de beschikbare middelen. Budgetten zijn 
een afgeleide van prestaties.  

Deze regel stond intentioneel ook bij 
BBI centraal. Het beleid en de in dat 
verband te leveren prestaties werden 
vooropgesteld, de budgetten waren 
daarvan een afgeleide. In de uitwerking 
werd echter toch vooral vanuit de 
beschikbare middelen gedacht. Van 
daaruit werd de link met de 
beleidsinhoud gelegd. 

6. Customer-Driven Government: 
‘Meeting the Needs of the Customer, Not 
the Bureaucracy’ 
 
Klantgericht zijn: de wensen van de 
burgers / klanten zijn belangrijker dan 
die van de overheidsorganisatie zelf.  

Ook deze regel werd intentioneel door 
BBI onderschreven, maar kreeg in de 
uitwerking evenmin weinig aandacht. 
De gedachte leek te zijn: natuurlijk zijn 
de wensen van de burgers / klanten 
belangrijker dan die van de 
overheidsorganisatie zelf, maar de 
overheid kan pas aan die wensen 
tegemoet komen als intern de zaken 
voldoende op orde zijn.  

7. Enterprising Government: 
‘Earning Rather Than Spending’ 
 
Ondernemend zijn. Liever geld verdienen 
dan uitgeven, actief inspelen op de 
markt.  

Deze regel werd door BBI intern tot op 
zekere hoogte gepropageerd, maar 
verdroeg zich minder goed met de 
gebondenheid van alle actoren aan 
interne planning & control-regels. Te 
maken afspraken moesten hierin 
passen. BBI deed ook geen 
aanbevelingen om extern actief in te 
spelen op de markt.  

8. Anticipatory Government: 
‘Prevention Rather Than Cure’ 
 
Problemen voorkomen. Dat is beter dan 
achteraf corrigeren.  

Ook deze regel heeft betrekking op 
externe interventie door de overheid en 
daar was bij BBI weinig over te vinden. 
De gedachte dat voorkomen beter is 
dan genezen stak wel de kop waar erop 
gewezen werd dat interne transparantie 
nodig was, alvorens extern de goede 
dingen konden worden gedaan.  
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9. Decentralized Government: 
‘From Hierarchy to Participation and 
Teamwork’ 
 
Decentraliseren. Problemen zo veel 
mogelijk laten oplossen door degenen die 
daar dichtbij staan en het daarom het 
beste kunnen.  

Enerzijds werd bij BBI gesproken van 
‘door-decentralisatie’, anderzijds 
betrof dit vooral de uitvoeringstaken. 
Het beleid en de oplossing van 
maatschappelijke problemen waren in 
principe al bepaald door de politiek. 
Alleen de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van overeenkomstig de 
politieke besluitvorming werd bij BBI in 
sterke mate decentraal gelegd.  

10. Market-Oriented Government: 
‘Leveraging Change Through the Market’ 
 
Het marktmechanisme gebruiken. Zo kan 
de overheid zelf de motor zijn voor 
veranderingen in de samenleving. 

Ook deze laatste regel van Osborne en 
Gaebler heeft betrekking op de externe 
profilering door de overheid. Zo kan de 
overheid zelf door middel van 
marktwerking de motor zijn voor 
veranderingen in de samenleving. BBI 
ging hier niet zozeer op in.  

 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk het ruime hervormingskader van het 
BBI-project. Het beperkte zich niet tot louter financieel-technische 
hervormingen, maar greep daarentegen in op de volledige gemeentelijke 
organisatie en op de gehele beleids- en beheerscyclus. Daarnaast komt tot 
uiting dat de Nederlandse lokale besturen een veel minder radicaal 
veranderingstraject hebben gevolgd dan de landen die zich binnen de 
Angelsaksische invloedssfeer bevinden. Binnen het BBI-kader werd 
bijvoorbeeld veel minder aandacht besteed aan de introductie van 
competitie en van managementtechnieken uit de private sector dan bij de 
traditionele Angelsaksische NPM-benadering het geval is. De nadruk lag bij 
BBI daarentegen veeleer op het primaat van de politiek en op het 
verbeteren van de lokale dienstverlening. Verondersteld kan worden dat de 
Nederlandse politieke cultuur, die gekenmerkt wordt door consensus en 
overleg, een matigende invloed heeft gehad op het doordringen van de 
NPM-hervormingen (Van Helden & Jansen, 2003; Pollitt & Bouckaert, 2005). 
Van Helden (1998a) karakteriseert BBI dan ook als het poldermodel binnen 
deze internationale trend. 
 
De aanleiding voor het BBI-veranderingstraject wordt door de meeste 
auteurs extern aan de gemeentelijke organisatie gezocht. Een aantal 
academici refereren aan het besparingsbeleid dat Nederland kenmerkte 
gedurende de jaren tachtig en negentig en aan de sterke politieke 
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volatiliteit gedurende deze periode, die een groeiende onzekerheid bij de 
Nederlandse politici zou hebben teweeggebracht (Ter Bogt & Van Helden, 
2000; Ter Bogt, 2006). Vanaf het begin van de jaren tachtig groeide de 
kritiek op de Nederlandse overheid van de publieke opinie en van 
belangengroepen, vooral dan uit de private sector, immers zienderogen. 
Men verweet de overheid dat ze al te veel taken zelf uitvoerde en dat ze te 
veel geld spendeerde. Men verwachtte dan ook van haar dat ze zou 
besparen, bepaalde taken zou afstoten en meer efficiënt zou gaan werken 
(Van Nispen & Noordhoek, 1986). Het begin van de jaren negentig werd 
bovendien gekenmerkt door een scherpe terugval in de verkiezingsopkomst 
bij de lokale gemeenteraadsverkiezingen. Ook de kritischere attitude van 
media en burgers ten opzichte van de beleidsvoerders en hun toegenomen 
mondigheid worden als factoren beschouwd die bevorderlijk waren voor het 
invoeren van de BBI-instrumenten (Ter Bogt, 2007). Daarnaast wijst 
Aardema (2002) op de invloed van de ontzuiling van de Nederlandse 
samenleving. Volgens de auteur lagen in deze evolutie reeds de prikkels 
besloten voor zowel discussies over het primaat en de legitimiteit van de 
politiek als voor de rationalisering van het overheidsfunctioneren.  
 
Belangrijk wat betreft de financiële organisatie van de gemeenten is dat 
met het BBI-project een nieuwe gemeentelijke begrotingsstructuur sterk 
werd gepromoot, zijnde de productbegroting. De productbegroting wordt 
zelfs gezien als één van de speerpunten van het BBI-project (Van Helden, 
1998a; Bordewijk & Klaassen, 2000; Bestebreur & Klaassen, 2003). Een 
dergelijke begroting kan men omschrijven als een begroting gestructureerd 
in termen van producten, zoals bijvoorbeeld identiteitskaarten, en de 
bijhorende kostprijs. In het kader van BBI werd van de gemeenten dan ook 
verwacht dat ze hun gemeentelijke organisatie structureerden volgens een 
aantal beleidsdomeinen, en meer bepaald volgens het principe van 
productvergelijkbaarheid (Van Helden & Jansen, 2003). De productbegroting 
zal verder in dit hoofdstuk meer uitgebreid aan bod komen.  
 
De beleids- en beheersinstrumenten werden niet verplicht opgelegd aan de 
gemeenten. Gemeenten konden aldus op vrijwillige basis met de beleids- en 
beheersinstrumenten aan de slag gaan. De instrumenten werden beschouwd 
als louter interne beheersingsinstrumenten, waarvan de adoptie en het 
gebruik sterk werden aangemoedigd. Aan de toezichthoudende overheden 
diende men derhalve nog steeds een functioneel ingedeelde begroting zoals 
die in de comptabiliteitsvoorschriften 1985 omschreven werd, te bezorgen.  
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>  3.2.2. Implementatie van het beleids- en beheersinstrumentarium 

Van Helden (1998a) omschreef het implementatietraject van BBI als een 
snel om zich heen grijpend proces. Het project werd eind jaren tachtig 
opgestart door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De 
verantwoordelijkheid voor de verdere verspreiding van de nieuwe 
instrumenten werd door het rijksniveau echter al snel uit handen gegeven 
en overgeheveld naar het lokale bestuursniveau. Het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken verbond er zich weliswaar toe in een toelage van 
700.000 gulden te voorzien om de verdere implementatie van het BBI-
project te ondersteunen. 
 
Om de gemeenten bij de implementatie van de BBI-instrumenten te 
begeleiden werd een nieuw consultancy bedrijf, met de naam Bestuur & 
Management Consultants (BMC), opgericht. BMC werd samengesteld uit een 
aantal ex-gemeenteambtenaren, die voorheen elk in hun gemeente de 
verantwoordelijkheid droegen voor de gemeentelijke organisatie en 
financiën. Door middel van hun kennis van zaken slaagde men erin de 
geloofwaardigheid van het BBI-project voor gemeentemanagers te verhogen. 
Het inzetten van praktijkmensen zorgde er bovendien voor dat de 
Nederlandse gemeenten sneller geneigd waren de vooropgestelde goede 
praktijken over te nemen en te aanvaarden. Daarnaast verkreeg het BBI-
project de steun van de belangrijkste nationale koepels van gemeenten en 
van verscheidene verenigingen van lokale managers. Het project beschikte 
bijgevolg over een groot draagvlak in het beleidsveld.   
 
Aanvankelijk werd aan twaalf gemeenten gevraagd te experimenteren met 
de nieuwe beleids- en beheersinstrumenten. In ruil daarvoor konden zij 
gratis een beroep doen op advies en begeleiding van BMC. Voor de betaling 
van BMC werd een beroep gedaan op de toelage van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. De twaalf pilootgemeenten hadden op hun beurt twee 
verplichtingen. Zij moesten enerzijds tijd en geld investeren in de 
ontwikkeling van de beleids- en beheersinstrumenten voor hun eigen 
organisaties, weliswaar met de hulp van BMC. Anderzijds werd van hen 
vereist dat ze een aantal regionale congressen op touw zetten waarbij ze 
hun ervaringen deelden met nabijgelegen gemeenten, die nog niet 
participeerden aan het BBI-project. Op deze wijze werden de beleids- en 
beheersinstrumenten snel verspreid over tal van gemeenten.  
 
Om de diffusie van de nieuwe instrumenten verder aan te moedigen werden 
nog andere middelen aangewend. BMI-magazine, een tijdschrift voor 
Nederlandse lokale managers en volksvertegenwoordigers, presenteerde 
zeer uitvoerig informatie over het BBI-project en voorzag ruimte voor 



 ׀ 59 ׀

discussie over de opgedane ervaringen met BBI. Daarenboven organiseerde 
BMC tal van opleidingssessies voor gemeentelijke managers zodat deze in 
staat waren om te gaan met de nieuwe beleids- en beheersinstrumenten. 
Voorts werden enkele grootschalige nationale beurzen opgezet waardoor 
een aantal pioniers de kans kregen hun nieuwe instrumenten voor te stellen 
aan andere Nederlandse gemeenten.  
 
Men kan bijgevolg concluderen dat wat betreft de implementatie van de 
nieuwe beleids- en beheersinstrumenten zeer veel aandacht werd besteed 
aan de communicatie van goede resultaten en aan opleiding, vorming en 
communicatie in het algemeen (Bestebreur & Klaassen, 2003; Farneti & 
Bestebreur, 2004, Algemene Rekenkamer, 2001).  
 
 
>  3.2.3. Gebruik van het beleids- en beheersinstrumentarium 

Het BBI-project werd reeds verscheidene malen geëvalueerd. Een aantal 
auteurs brachten het gebruik van de BBI-instrumenten in de Nederlandse 
gemeenten in kaart. De aandacht zal hieronder in hoofdzaak uitgaan naar 
de instrumenten die betrekking hebben op de financiële organisatie, en 
meer bepaald op het begrotingsproces van de gemeenten. De relevante 
studies worden daarbij in chronologische volgorde opgelijst: 
 
• Derksen e.a. (1996, geciteerd in Aardema, 2002) voerden een 

trendstudie uit bij vijfenzeventig Nederlandse gemeenten. Deze studie 
gaf aan dat vierenzeventig percent van de respondenten een vertaling 
van het collegeprogramma in concrete beleidsdoelstellingen vermeldde 
bij het beantwoorden van de vraag welke beleidsinstrumenten in de 
eigen gemeente waren ingevoerd. Voorts bevestigde zevenenzestig 
percent van de bevraagden dat een product- of outputbegroting was 
ingevoerd.  

 
• Surveyonderzoek van Moret e.a. (1997) in opdracht van het A+O fonds 

gemeenten toonde aan dat het gebruik van BBI-instrumenten in de 
Nederlandse gemeenten wijdverspreid was. Zo’n vijfentachtig percent 
van de gemeenten zou volgens deze studie een beroep gedaan hebben 
op de beleids- en beheersinstrumenten. Dit cijfer dient weliswaar 
genuanceerd te worden op basis van de vaststelling dat men binnen de 
gemeenten een zeer rijk en gevarieerd palet aan BBI-
verschijningsvormen kon waarnemen. Vooral het instrument 
productbegroting bleek erg succesvol: het onderzoek van Moret e.a. 
wees uit dat dit begrotingsformaat gebruikt werd door vierenzeventig 
percent van de Nederlandse gemeenten en dat eenenveertig percent 
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daarvan van mening was dat de productbegroting het functioneren van 
de gemeentelijke organisatie in grote mate had beïnvloed. Het 
omzetten van een functionele input georiënteerde begroting naar een 
productbegroting bleek voor veel van de ondervraagde gemeenten een 
erg intensief traject geweest te zijn. Wat betreft de diffusie van de BBI-
instrumenten kwam uit het onderzoek van Moret e.a. naar voren dat 
kleinere gemeenten systematisch in mindere mate een beroep deden op 
het nieuwe instrumentarium. Ten slotte concludeerden Moret e.a. nog 
dat het de gemeenten vooral ontbrak aan effectenrapportages.  

 
• Welschen (1997, geciteerd in Aardema, 2002) voerde een onderzoek uit 

naar de planning en controle instrumenten van zestien Nederlandse 
gemeenten met een omvang van 13.000 tot 40.000 inwoners. Zijn studie 
had vier gemeentelijke producten of diensten als focus: openbaar 
groen, het verstrekken van milieuvergunningen, de uitleningen van de 
bibliotheek en het beheer van sporthallen. In het onderzoek van 
Welschen onderschreef tweeënveertig percent van de geïnterviewden 
dat de eigen gemeente een ‘algemeen beleidsplan’ had, dertig percent 
dat ze een ‘periodieke strategische bezinning’ kende en vierendertig 
percent dat ze over een missie beschikte. Tien van de zestien 
onderzochte gemeenten beschikten over een meerjarenbegroting. 
Hoewel zevenenzestig percent van de gemeenten aangaf een op outputs 
geörienteerde begrotingsstructuur te gebruiken, achtte Welschen de 
impact daarvan slechts klein. Enerzijds wees hij er op dat er een tekort 
was aan helder gedefinieerde prestatie-indicatoren. Anderzijds 
refereerde hij aan de afwezigheid van een prestatiegerichte 
organisatiecultuur in het merendeel van de onderzochte gemeentelijke 
organisaties (KPMG, 1997 geciteerd in Van Helden, 1998a). Verder gaf 
amper zeven percent van de bevraagden aan dat rapportage over 
beleidseffecten deel uitmaakte van de planning & controle cyclus van 
de eigen gemeente. Het inzicht in de bereikte effecten van de 
producten en dienstverlening bleef bijgevolg zeer beperkt.  

 
• Van Helden (1998b) onderzocht eind jaren negentig de planning & 

controle instrumenten van acht middelgrote gemeenten, waarvan de 
inwoneraantallen varieerden van 15.000 tot 50.000 inwoners. De auteur 
ging na welke instrumenten werden ontwikkeld, hoe ze functioneerden 
en hoe ze door raadsleden en managers werden gewaardeerd. Uit deze 
studie kwam naar voren dat vijfenzeventig percent van de onderzochte 
gemeenten beschikte over een meerjarenplan waarin de beleidsvoerders 
de beleidsvoornemens voor de duur van een legislatuur, i.e. vier jaar, 
hadden uiteengezet. De gemiddelde waardering van de raadsleden voor 
de relevantie, toegankelijkheid en volledigheid van het meerjarenplan 



 ׀ 61 ׀

was eerder hoog. Voorts bleek uit dit onderzoek dat zes van de acht 
onderzochte gemeenten een productbegroting aanwendden waarin per 
beleidsterrein prestatie-indicatoren werden aangegeven. Ook de criteria 
overzichtelijkheid, relevantie en volledigheid van de begroting werden 
door de raadsleden hoog gewaardeerd. Van Helden merkte wel op dat 
wat men in sommige gevallen aanduidde als een product helemaal geen 
product was, maar een proces, een activiteit, of zelfs een te gebruiken 
middel. Voorts stelde de auteur vast dat de door hem onderzochte 
gemeenten in het geheel niet aan effectmeting deden. Daarnaast viel 
de waardering over een aantal andere  kenmerken van BBI lager uit. Het 
inzicht in de kosten door middel van projectrapportages werd door de 
bevraagde raadsleden bijvoorbeeld betrekkelijk laag ingeschat. Tevens 
waren de raadsleden van mening dat voor het lezen en het begrijpen 
van de financiële stukken relatief veel expertise vereist was (Van 
Helden & Den Ouden, 1998).  

 
• Bordewijk en Klaassen (2000) deden dan weer onderzoek naar de 

aanwezigheid van prestatie-informatie in de begrotingen van negen 
grotere gemeenten. Volgens de auteurs kwam de productbegroting in 
enge zin in geen van deze gemeenten voor. Wel werd volgens hen de 
ruimer gedefinieerde prestatiebegroting alom gebruikt.  

 
• Ter Bogt (2000 & 2001) bracht voor drie Nederlandse steden, namelijk 

Den Haag, Leeuwarden en Groningen in kaart of en in welke mate de 
wethouders er gebruik maakten van de kwantitatieve informatie die hen 
door middel van de productbegrotingen aangeboden werd. Daartoe 
interviewde hij dertien wethouders. De auteur kwam enerzijds tot de 
bevinding dat hoewel de productbegrotingen van de drie 
bovengenoemde steden allen een zekere hoeveelheid kwantitatieve 
informatie met betrekking tot de producten bevatten, zij verre van 
volledig waren. De bestudeerde begrotingen reikten immers niet over 
alle relevante outputs klare informatie aan. Anderzijds kwam uit de 
interviews met de wethouders naar voren dat hoewel gemeenten 
officieel wel focusten op outputs en aldus op een resultaatgerichte 
verantwoording, de kwantitatieve informatie over de te leveren 
prestaties in de praktijk slechts een bescheiden rol speelde. De 
wethouders hechtten daarentegen veel meer belang aan kwalitatieve 
informatie op basis waarvan men processen en activiteiten in beeld kon 
brengen. 

 
• Op basis van een longitudinaal onderzoek naar de begrotingen van de 

jaren 1993, 1996 en 2000 van negen gemeenten konden Van Helden & 
Johnsen (2002) concluderen dat het aantal prestatie-indicatoren in de 
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geselecteerde begrotingen met ruim vijftig percent toenam over de 
periode 1993-1996. De auteurs wijzen er echter op dat de informatie 
omtrent kwaliteitsstandaarden en productkost in de praktijk vaak een 
onbeduidende rol speelde. 

 
• Ter Bogt (2002) rapporteerde de resultaten van een survey die werd 

toegezonden aan 698 wethouders van 165 Nederlandse gemeenten. Uit 
zijn onderzoek kwam naar voor dat wethouders de door hun gewenste 
informatie in hoofdzaak verkregen via persoonlijk overleg met 
ambtelijke managers. Daarnaast zouden wethouders wat betreft 
formele schriftelijke informatiebronnen vooral de beleidsnota’s en de 
ambtelijke rapporten raadplegen. Op andere schriftelijke 
informatiebronnen zoals de begroting werd door het merendeel van de 
wethouders slechts in beperkte mate een beroep gedaan. Meer ervaring 
met outputgerichte gegevens bleek bovendien niet te leiden tot een 
intensiever gebruik ervan. De bevraagde wethouders gaven daarenboven 
aan dat hun betrokkenheid bij het opstellen van prestatie-indicatoren 
slechts beperkt was. Dit proces werd door hen in hoofdzaak gezien als 
een louter ambtelijke aangelegenheid. 

 
• Aardema (2002) evalueerde het BBI-project op basis van twee criteria: 

aan de ene kant de mate waarin de Nederlandse gemeenten BBI kenden 
en aan de andere kant de mate waarin ze bereid waren het 
gedachtegoed van BBI over te nemen. Hij kon besluiten dat meer dan 
negentig percent van de gemeentelijke belanghebbenden op de hoogte 
waren van de intenties van het BBI-project en dat een grote 
meerderheid daarvan het BBI-gedachtegoed aanvaardde. Aardema kwam 
daarbij wel tot de bevinding dat de adoptie van BBI verschilde 
naargelang de fase waarin het project zich bevond. De eerste fase, de 
vertaling van politieke wensen en verlangens in concrete 
beleidsplannen, werd algemeen aanvaard. Het nut van het aansluiten 
van de concrete afdelings- en sectorplannen op de beleidsplannen bleek 
daarentegen in mindere mate erkend te worden. De andere 
doelstellingen van BBI, zijnde de aanpassing van de gemeentelijke 
organisatie ten behoeve van een doelmatige uitvoering van het beleid 
en verbetering van de informatievoorziening, de ontwikkeling van 
tussentijdse management- en bestuursrapportages, de ontwikkeling van 
een jaarverslag en een jaarrekening als beleidsinstrumenten, de 
ontwikkeling van normen en kengetallen, en ten slotte de ontwikkeling 
van een instrumentarium voor maatschappelijke effectmeting, kon men 
wel terugvinden in sommige gemeenten, maar zij konden niet 
beschouwd worden als een effect van het BBI-project alleen. Wat 
betreft de ontwikkeling van instrumenten voor effectmeting 
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concludeerde Aardema dat er slechts weinig vooruitgang was. Er werden 
weliswaar ratios ontwikkeld, maar ze bleken geen voorname rol te 
spelen in de planning & controle cycli van de gemeenten.  

 
 
>  3.2.4. (Neven)effecten van het beleids- en beheersinstrumentarium 

Zoals reeds uit bovenstaande studie van Aardema (2002) naar voren kwam, 
bleek het voor veel onderzoekers moeilijk de impacts en effecten van BBI te 
onderscheiden van die van andere gelijkaardige initiatieven. Een aantal 
grotere steden, waaronder Tilburg, Delft, Enschede en Groningen 
ontwikkelden ten tijde van het BBI-project immers een aantal eigen 
instrumenten los van het BBI-instrumentarium. Vooral het Tilburgmodel 
werd al snel bekend als een best practice model, ook over de Nederlandse 
landsgrenzen heen (Schrijvers, 1993; van der Poel, 2001).  
 
BBI bleek daarentegen vooral belangrijk als impuls voor het moderniseren 
van de gemeentelijke organisatie en het implementeren van nieuwe 
financiële instrumenten voor de Nederlandse gemeenten waarvan het 
inwoneraantal zich situeerde tussen 10.000 en 100.000 inwoners (Van 
Helden, 1998a). Het bestaande onderzoek naar de impacts, effecten en 
neveneffecten van de invoering van BBI wordt in onderstaande paragrafen 
behandeld.  
 
Ter Bogt (2007) analyseerde op basis van drieëntwintig interviews met 
lokale managers en lokale politici van twaalf gemeenten en twee provincies 
de effecten van het introduceren van een aantal nieuwe beleids- en 
beheersinstrumenten in de gemeentelijke organisaties. Met betrekking tot 
de productbegroting concludeerde de auteur dat zij door het merendeel van 
de bevraagden als moeilijk te implementeren werd bestempeld. Vooral de 
overdaad aan papierwerk en het gegeven dat de raad niet in staat bleek die 
hoeveelheid informatie op te volgen werden genoemd als de voornaamste 
knelpunten van de productbegroting. Daarnaast werd kritiek geleverd op de 
kwaliteit, het nut en de inhoud van de gemeentelijke productbegrotingen 
en de daarop aansluitende rapporten. Positieve effecten waren volgens de 
geïnterviewden dat het BBI-project hun interesse in planning & controle 
opnieuw gewekt had. BBI zou voorts een positief effect hebben gesorteerd 
op de transparantie van de kosten en de kostenstructuur van departementen 
en activiteiten enerzijds en op de kwaliteit van het begroten en de 
financiële verslaggeving anderzijds. Als een resultaat hiervan zouden minder 
organisaties over- of ondergespendeerd hebben, hetgeen volgens Ter Bogt 
suggereert dat BBI wel degelijk heeft bijgedragen aan een beter financieel 
beheer van de betrokken gemeentelijke organisaties. Verscheidene 



 

 ׀ 64 ׀

bevraagden waren bovendien van mening dat het invoeren van een op 
outputs gerichte begroting henzelf en hun collega’s gestimuleerd had om 
meer in termen van producten en prestaties te denken. Daarnaast gingen 
veel geïnterviewden akkoord met de stelling dat onder invloed van BBI de 
gemeentelijke organisatiecultuur was geëvolueerd van een volledig op 
inputs en processen gerichte cultuur naar een organisatiecultuur die 
gekenmerkt wordt door een grotere output-georiënteerdheid. Als 
neveneffect van BBI werd er door de bevraagden meermaals op gewezen dat 
de productie en interpretatie van planning & controle gegevens niet langer 
exclusief tot het takenpakket van de financieel specialisten behoort. Ook de 
werknemers met een beleidsinhoudelijk takenpakket zouden als gevolg van 
BBI steeds meer aandacht moeten besteden aan de financiële informatie.  
 
Wat betreft het afleggen van verantwoording op basis van de bereikte 
beleidsresultaten, een element dat tot de kern van het BBI-project 
behoorde, toonde Budding (2004) in een recent onderzoek aan dat men 
lokale managers nog steeds veel meer afrekent op basis van zogenaamde 
throughput indicatoren dan aan de hand van echte output indicatoren. 
Budding omschrijft throughput indicatoren daarbij als standaarden en 
criteria die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de gemeente. 
Output indicatoren brengen daarentegen de prestaties van het beleid in 
kaart.  
 
Onderzoek dat werd uitgevoerd door Groot en Budding (2004) in 2000 wees 
uit dat de invoering van BBI en de bijhorende productbegroting een invloed 
heeft gehad op de berekening van de retributiegelden voor gemeentelijke 
diensten. Deze vaststelling moet echter genuanceerd worden. BBI bleek 
namelijk niet alle kostprijsberekeningen en prijsbeslissingen op een 
gelijkaardige wijze te beïnvloeden. Bovendien waren er ook tussen de 
verscheidene gemeentelijke diensten aanzienlijke verschillen terug te 
vinden in de mate waarin de retributie beïnvloed werd door de BBI-
instrumenten. Terwijl de prijzen voor het aangaan van een huwelijk 
schenen gestegen te zijn als een gevolg van BBI, zouden zij bijvoorbeeld 
stabiel gebleven zijn voor de huisvuilophaling. Het introduceren van een 
gedecentraliseerde structuur, in Nederland het concernmodel genaamd, 
bleek bovendien veel meer effect te sorteren op de mate waarin men 
kosten monitort en men indirecte kosten toewijst aan de prijzen van 
producten dan het invoeren van een productbegroting.  
 
 



 ׀ 65 ׀

>  3.2.5. Naar een globale evaluatie van het beleids- en 
beheersinstrumentarium 

Globaal kan men stellen dat het BBI-gedachtegoed aanvankelijk erg positief 
werd onthaald door vele gemeenten en provincies. Vooral de 
productbegroting bleek erg in trek. Onmiddellijk na afsluiting werd het 
project dan ook als zeer geslaagd beoordeeld. Enige jaren later diende men 
dit beeld echter gedeeltelijk bij te stellen. Uit een aantal studies (Van 
Helden, 1998b; Van Helden & Jansen, 2002) bleek immers dat BBI vooral 
wat betreft de verspreiding van de NPM-ideologie en –instrumenten veel 
invloed heeft uitgeoefend. De impacts van BBI op de dagelijkse, 
operationele managementgebruiken en daarmee ook op de concrete 
resultaten van het beleid bleken daarentegen slechts gering. De 
voornaamste redenen hiervoor waren volgens Van Helden (1998a) een 
gebrek aan klare prestatiemaatstaven, onvoldoende draagvlak op 
gemeentelijk afdelingsniveau en de afwezigheid van een prestatiegerichte 
organisatiecultuur. Daarenboven waren een aantal gemeentebestuurders 
ontevreden over de kwaliteit van de planning & controle-instrumenten. 
Vooral dan het gegeven dat het college en de raad als een gevolg van de 
productbegroting omkwamen in gegevens waar zij onvoldoende mee uit de 
voeten konden werd als problematisch beschouwd.  
 
 

>  3.3. Comptabiliteitsvoorschriften 1995 

Met de inwerkingtreding van een nieuwe Gemeentewet en een nieuwe 
Provinciewet in 1994 werd men ertoe verplicht de oude 
comptabiliteitsvoorschriften op een aantal technische punten bij te werken. 
Deze gelegenheid werd meteen aangegrepen om een nieuwe set van 
comptabiliteitsvoorschriften uit te vaardigen, waarin zowel de begrotings- 
en boekhoudregels voor de gemeenten als die voor de provincies ingepast 
werden. Met betrekking tot de activerings- en afschrijvingsvoorschriften 
werd het bestaande onderscheid tussen beide vormen van lokale overheid 
weliswaar behouden. De nieuwe comptabiliteitsvoorschriften traden in 
werking in 1995 en bleven geldig tot 2004, wanneer het besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten in werking trad (cfr. infra). 
 
In een eerste onderdeel van deze paragraaf worden de algemene kenmerken 
van het besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 besproken. Het tweede 
onderdeel gaat vervolgens dieper in op de implementatiestrategie die 
gehanteerd werd om de vernieuwde comptabiliteitsvoorschriften in te 
voeren. Omdat er totnogtoe weinig of geen studies voorhanden zijn die de 
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impacts en effecten van deze tweede herziening van de 
comptabiliteitsvoorschriften onderzoeken, wordt hieraan in deze paragraaf 
geen apart onderdeel gewijd.  
 
 
>  3.3.1. Algemene kenmerken van de Comptabiliteitsvoorschriften 

1995 

De uitgangspunten die ten grondslag lagen aan het besluit 
comptabiliteitsvoorschriften 1995 kunnen volgens Gerritsen (2007) als volgt 
worden opgelijst:  
• de financiële verslaglegging moest voldoen aan algemeen aanvaarde 

kwaliteitseisen met betrekking tot juistheid, betrouwbaarheid, 
volledigheid en relevantie; 

• de verslagleggingsvoorschriften voor ondernemingen, die vervat zitten 
in titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dienden als leidraad 
voor de nieuwe regelgeving, behalve wanneer de eigenheid van 
gemeenten en provincies andere eisen stelde aan de financiële 
verslaggeving; 

• omdat men de autonomie van de gemeenten en de provincies zo min 
mogelijk wou beperken, verankerde men enkel de noodzakelijke 
voorschriften in regelgeving. 

 
Bac (2002) voegde hieraan nog twee basisassumpties toe. Volgens hem werd 
van de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften tevens verwacht dat zij: 
• een harmonisatie van de gemeentelijke en provinciale 

boekhoudvoorschriften zouden teweegbrengen; 
• de informatie over de financiële toestand van de gemeenten en 

provincies kwalitatief zouden verbeteren.  
 
Belangrijk te vermelden is dat de nieuwe voorschriften uitdrukkelijk werden 
geformuleerd als minimumeisen voor de externe verslaglegging (‘financial 
accounting’). Zij bevatten zodoende geen bepalingen omtrent het intern 
financieel management van de gemeenten en de provincies (‘management 
accounting’), en hun administratie en organisatie. Deze aanpak was een 
rechtstreeks gevolg van het uitgangspunt dat de autonomie van de 
gemeenten en provincies zo min mogelijk beperkt mocht worden. Relevant 
in dit kader is ook lid 1 van artikel 124 van de Nederlandse grondwet. Dit 
stelt immers dat voor provincies en gemeenten de bevoegdheid tot regeling 
en bestuur inzake hun huishouding aan hun besturen wordt overgelaten. 
 
Gemeenteraden konden vanzelfsprekend zelf nadere eisen stellen, 
bijvoorbeeld inzake de opname van andere paragrafen dan de 
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risicoparagraaf (cfr. infra). De voorschriften lieten dus zeker toe dat meer 
informatie werd verstrekt door de besturen. Dit werd zelfs sterk 
aangemoedigd.  
 
Bij de ontwikkeling van de comptabiliteitsvoorschriften 1995 werden de 
pijlers van het besluit comptabiliteitsvoorschriften 1985 grotendeels 
behouden. Het begrotingsstelsel, het begrotingstijdvak, de functionele 
indeling en de economische categorieën zoals die werden vooropgesteld in 
de comptabiliteitsvoorschriften 1985 vormden aldus ook het fundament van 
de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften.  
 
De voorschriften werden weliswaar aan de tijd aangepast. Een van de 
aanpassingen was bijvoorbeeld de introductie van de bepaling dat een 
begroting na afloop van een begrotingsjaar niet meer kon worden gewijzigd. 
In de comptabiliteitsvoorschriften 1985 werden begrotingswijzigingen nog 
toegestaan tot 1 april volgend op het begrotingsjaar. Hoewel gestipuleerd 
werd dat deze slechts een administratief-technische betekenis konden 
hebben, werden zij in de praktijk gebruikt om de begrotingscijfers in 
overeenstemming te brengen met de werkelijk behaalde resultaten. Met als 
doel het karakter van de begroting als beleidsinstrument en van de rekening 
als instrument om verantwoording over het gevoerde beleid af te leggen 
terug op te knappen, werd dan ook een einde gesteld aan deze 
mogelijkheid.  
 
Wat betreft de functionele indeling trachtte men de omschrijving van de 
functies slechts in beperkte mate te wijzigen. Wel werd de omschrijving van 
de provinciale functies globaler gemaakt zodat zij in die zin geharmoniseerd 
werden met die van de gemeenten. De onderwerpen van gemeentelijke zorg 
werden ingedeeld naar een tachtigtal functies, die op hun beurt verzameld 
werden in een tiental hoofdfuncties. Bepaald werd dat de gemeenten en 
provincies binnen de voorgeschreven inhoud van de functies vrij waren om 
onderverdelingen aan te maken en de elementen daarvan als subfuncties in 
de begroting en de rekening op te nemen. Op deze wijze poogde men tot 
een situatie te komen waarbij de gemeenten en provincies het te voeren 
beleid en de aard van hun organisatie naar eigen behoefte tot uitdrukking 
konden brengen in hun begroting en rekening.  
 
De bestaande indeling naar economische categorieën bleef eveneens 
grotendeels gehandhaafd. Ook hier werd bepaald dat de provincies en 
gemeenten vrij waren binnen de voorgeschreven indeling naar hun eigen 
behoefte verfijningen en specificaties aan te brengen. Voor de begroting 
werd het accrual stelsel, weliswaar met een aantal technische afwijkingen, 
behouden. Als voornaamste argument daarvoor werd het betere inzicht in 



 

 ׀ 68 ׀

de kosten die zijn verbonden zijn met de uitvoering van de gemeentelijke 
taken naar voren geschoven.  
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de bestaande 
comptabiliteitsvoorschriften waren geconcentreerd rond een elftal 
onderwerpen. Zij kunnen als volgt worden opgelijst1: 
 

1. Wat betreft de afbakening van de publieke sector: In de 
comptabiliteitsvoorschriften 1985 werd expliciet aangegeven 
wanneer er sprake was van een bedrijf. In de nieuwe situatie werd 
het onderscheid tussen bedrijfs- en overheidssector echter volledig 
opgeheven. Het voornaamste argument daarvoor was dat men het 
niet mogelijk achtte deze grens klaar af te lijnen, waardoor de kans 
bestond dat een groot grijs gebied tussen beide sectoren zou 
ontstaan. Voor de gehele organisatie werden dan ook uniforme 
verslagleggingsvoorschriften voorgeschreven. Tevens werd 
gestipuleerd dat de gemeenten en provincies integrale ramings- en 
verantwoordingsdocumenten van de organisatie als rechtspersoon op 
functieniveau moesten presenteren. Ten opzichte van de bestaande 
situatie betekende dit dat de begroting, de meerjarenraming, de 
jaarrekening en het verslag van de gemeentelijke organisatie de 
gehele rechtspersoon moesten beslaan.  

 
2. Consolidatie van derde-rechtspersonen: In de 

comptabiliteitsvoorschriften 1985 werd de consolidatie van derde-
rechtspersonen noch voorgeschreven noch aanbevolen. Ook in het 
besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 werd de consolidatie van 
derde-rechtspersonen niet voorgeschreven. Men vreesde immers dat 
een dergelijke verplichte consolidatie onoverzichtelijke en 
ondoorzichtige ramings- en verantwoordingsdocumenten tot gevolg 
zou hebben. Wel werd gestipuleerd dat men de financiële risico’s 
die volgen uit een deelname in derde-rechtspersonen moest 
opnemen in een risico-paragraaf bij de begroting (cfr. infra) en 
werd aanbevolen 100%-deelnemingen te consolideren. Bovendien 
werd bepaald dat gemeenten die tot consolidatie overgaan hierbij 
nadere toelichting moesten geven. Men vereiste bijvoorbeeld dat 

                                                 
 
 
1 Nota van toelichting provinciale en gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften bij het 

Ontwerpbesluit tot vaststelling van voorschriften ter uitvoering van de artikelen 189, 
vierde lid en 190 van de Provinciewet en de artikelen 185, vierde lid en 186 van de 
Gemeentewet (Besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995).  
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aangegeven werd welke instellingen bij de consolidatie betrokken 
waren.  

 
3. Kapitaaldienst: Met de comptabiliteitsvoorschriften 1995 werd de 

kapitaaldienst, een overblijfsel van het oudere kasstelsel, 
afgeschaft. In plaats daarvan werd toegestaan dat kapitaaluitgaven 
op een ander moment dan bij vaststelling van de begroting werden 
geautoriseerd. De relevante informatie-elementen die tevoren in 
rekening van de kapitaaldienst vervat zaten, behoorde men vanaf 
1995 in de toelichting op de balans te presenteren. Daarnaast 
werden de gemeenten ertoe verplicht in de toelichting op de 
begroting een investerings- en financieringsstaat op te nemen.  

 
4. Waarderingsgrondslagen: Tot 1995 werd voor de overheidssector de 

netto-variant van de historische kostprijs als waarderingsgrondslag 
toegepast. Dit hield in dat de activa moesten worden gewaardeerd 
op het bedrag aan kosten dat daaraan werd besteed, verminderd 
met de daarvoor ontvangen bijdragen en met het bedrag van de 
gecumuleerde afschrijving. Met het besluit 
comptabiliteitsvoorschriften 1995 werd de waarderingsgrondslag in 
de mate van het mogelijke aangepast aan die van de private sector. 
De nieuwe comptabiliteitsvoorschriften schreven meer bepaald voor 
dat men voor de gehele organisatie één waarderingsgrondslag moest 
hanteren, namelijk de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Deze 
komt overeen met de historische kostprijs of met de zogenaamde 
aanschaffings- of vervaardigingskosten. De verkrijgingsprijs werd 
omschreven als de inkoopprijs vermeerderd met de bijkomende 
kosten, terwijl de vervaardigingsprijs werd gedefinieerd als de 
aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen 
vermeerderd met de overige kosten die rechtstreeks aan de 
vervaardiging kunnen worden toegerekend. Daarnaast werden, net 
zoals dat in titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek het geval 
is, voor de volgende activa andere waarderingsgrondslagen 
voorgeschreven: voorraden, vorderingen, effecten, schulden, 
voorzieningen en liquide middelen. Voor immateriële vaste activa 
werd in de nieuwe situatie een maximale afschrijvingstermijn van 
tien jaar voorgeschreven. Om de autonomie van de gemeenten 
zoveel mogelijk te bewaren werd in de nieuwe 
comptabiliteitsvoorschriften de mogelijkheid gecreëerd de 
waarderingsgrondslag bruto of netto toe te passen. De gemeente 
kon op deze wijze de variant kiezen die het best bij haar paste. Het 
gebruik van beide varianten naast elkaar werd vanzelfsprekend niet 
toegestaan. Hoewel titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
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de mogelijkheid bood te opteren voor de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs dan wel voor de actuele waarde, werd deze 
keuzemogelijkheid niet opgenomen in de 
comptabiliteitsvoorschriften 1995. Men vreesde vooral dat een 
dergelijke toepassing van de waarderingsgrondslagen de 
uniformiteit en de vergelijkbaarheid zou schaden.  

 
5. Voorgeschreven staten: Het besluit comptabiliteitsvoorschriften 

1985 bepaalde nog dat de informatie die men in de begroting en 
rekening en in de toelichtingen daarop verstrekte, de vorm moest 
aannemen van voorgeschreven staten. De 
comptabiliteitsvoorschriften 1995 bevatten daarentegen geen 
vormvoorschriften meer, maar schreven voor welke relevante 
informatie-elementen moesten worden opgenomen in de begrotings- 
en verantwoordingsdocumenten en in de toelichtingen daarop. Er 
werd enkel bepaald dat deze informatie door de gemeenten moest 
worden gepresenteerd op functieniveau en op hoofdfunctieniveau.  

 
6. Verdeeldienst: In de verdeeldienst werden tot 1995 de verschillende 

kostensoorten over de verscheidene functies in de begroting en in 
de rekening verdeeld. Gemeenten dienden in tegenstelling tot de 
provincies hun indirecte kosten niet toe te rekenen aan een functie. 
Ze hadden de keuze tussen verantwoorden op een functie zelf of 
verantwoorden op een X00-functie. Daarnaast konden zij de  
indirecte kosten van het bestuursapparaat verantwoorden op een 
functie 002. Met het besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 werd 
de verdeeldienst echter volledig opgeheven. De informatie die 
tevoren via de verdeeldienst werd verstrekt werd teruggebracht tot 
het algemeen noodzakelijke voor het algemeen bestuur. Wat betreft 
de autorisatie van de deelbudgetten werd enkel een rekening van 
de kosten en opbrengsten vereist, waarin deze naar functie waren 
gerangschikt. Op deze wijze werd tevens een grotere 
outputgerichtheid gestimuleerd. Daarnaast werden de besturen voor 
de informatieverstrekking over de aangewende middelen ertoe 
verplicht in de toelichting op de begroting en de rekening een 
kostenverdeelstaat op te nemen, die inzicht diende te verschaffen 
in de verdeling van de kosten en opbrengsten die de organisatie wou 
toerekenen aan meerdere functies. In die kostenverdeelstaat 
moesten alle kostenplaatsen van de organisatie, al dan niet 
geaggregeerd, opgenomen worden, en moesten de kosten en 
opbrengsten per kostenplaats gespecifieerd worden in economische 
categorieën.  
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7. Toerekening van de indirecte kosten: In het besluit 
comptabiliteitsvoorschriften 1995 werd voorgeschreven dat de 
indirecte kosten op functieniveau moesten worden toegerekend. 
Tevoren was, zoals hierboven reeds werd aangekaart, de 
toerekening van de indirecte kosten niet verplicht voor de 
gemeenten. Daardoor werd het inzicht in de kosten bemoeilijkt. Om 
een goede toerekening van de indirecte kosten te verkrijgen werden 
in 1995 voor de gemeenten de X00-functies opgeheven en werd de 
functie 002 ‘geschoond’. Meer bepaald mocht men aan de functie 
002 enkel nog de feitelijke kosten van de bestuursondersteuning 
toerekenen. Deze werden omschreven als ‘kosten die beter niet aan 
een andere functie kunnen worden toegerekend, omdat ze te maken 
hebben met het functioneren van de organisatie als bestuursorgaan 
op grond van de Provinciewet of de Gemeentewet’.  Voor de wijze 
van toerekening werden geen voorschriften uitgevaardigd. Er werd 
enkel bepaald dat uit de toelichting op de begroting of rekening 
duidelijk moest blijken hoe de toerekening gebeurd was.  

 
8. Meerjarenraming: Daarnaast bevat het besluit 

comptabiliteitsvoorschriften 1995 een aantal bepalingen voor 
jaarlijks over te leggen, aldus zogenaamde revolverende, 
meerjarenramingen. Omdat in de comptabiliteitsvoorschriften 1985 
strenge voorwaarden voor de inrichting en de samenstelling van de 
meerjarenraming nog volledig ontbraken, werden in het besluit 
comptabiliteitsvoorschriften 1995 hiervoor een aantal 
kwaliteitseisen geformuleerd. Daarenboven werd vooropgesteld dat 
de meerjarenraming de basis zou gaan vormen voor het opstellen 
van de begroting. Het gebruik van de meerjarenraming als 
strategisch beleidsinstrument werd aldus sterk gestimuleerd.  

 
9. Risicoparagraaf: Terwijl gemeenten en provincies voor 1995 nog vrij 

waren te beslissen of en hoe ze informatie verstrekten over de 
risico’s waarvoor geen voorzieningen werden gevormd, werd in het 
besluit comptabiliteitsvoorschriften bepaald dat het dagelijks 
bestuur in de toelichtingen op de begroting en op de 
meerjarenraming alle risico’s moest noemen en toelichten die haar 
bekend waren. 

 
10. Reserves en voorzieningen: Het besluit comptabiliteitsvoorschriften 

1995 kende nog voorgeschreven staten voor de verslaglegging over 
reserves, voorzieningen en fondsen. In de praktijk bleek dit 
onderscheid echter onvoldoende duidelijk te zijn geregeld. Met de 
comptabiliteitsvoorschriften 1995 werden de fondsen dan ook 
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afgeschaft en werd het onderscheid tussen reserves en 
voorzieningen scherper afgebakend. Voor de definiëring van beide 
vormen werd aansluiting gezocht bij titel 9 van boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. Voorts werden de reserves onderscheiden in 
één algemene reserve en in bestemmingsreserves, waaraan het 
bestuur een bepaalde bestemming gegeven had. In aansluiting op de 
financiële verslagleggingsvoorschriften die voor bedrijven gelden, 
werd voorgeschreven dat rentetoerekening aan voorzieningen niet 
was toegestaan. In afwijking van de financiële 
verslagleggingsvoorschriften voor de private sector werd 
rentetoerekening aan reserves door het besluit 
comptabiliteitsvoorschriften 1995 wel mogelijk. Naast de algemene 
reserve en de bestemmingsreserves konden gemeenten ook gebruik 
maken van zogenoemde stille reserves. Een stille reserve werd 
omschreven als ‘het verschil tussen de actuele waarde en de 
boekwaarde, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt dan de 
tweede’. Met de comptabiliteitsvoorschriften 1995 diende men deze 
stille reserves zichtbaar te maken in de toelichting op de balans.  

 
11. Onderscheid tussen toelichting op de rekening en verslag: Tot 1995 

was er enkel sprake van een toelichting en een aanbiedingsbrief van 
het College. Deze laatste had zelfs geen officiële status. In het 
besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 werd het verslag 
uiteindelijk geïntroduceerd en werd een onderscheid aangebracht 
tussen de toelichting op de rekening en het verslag. Bepaald werd 
dat de toelichting, als deel van de jaarrekening, vooral objectieve 
informatie diende te bevatten. Ze moest meer bepaald de cijfers in 
de jaarrekening onderbouwen. Het verslag werd dan weer gezien als 
een plaats waarin men ook de min of meer speculatieve en 
beleidsevaluerende informatie, zoals bijvoorbeeld de verwachte 
toekomstige ontwikkelingen, kon opnemen. Wat betreft de 
jaarrekening bepaalde het besluit comptabiliteitsvoorschriften dat 
zij moest bestaan uit een rekening van kosten en opbrengsten per 
hoofdfunctie en functie met een toelichting, een recapitulatie van 
de totaalbedragen per hoofdfunctie en de balans met een 
toelichting.  

 
Net zoals het besluit comptabiliteitsvoorschriften 1985, betekende het 
nieuwe besluit comptabiliteitsvoorschriften van 1995 aldus in hoofdzaak een 
opschuiven in de richting van de financiële verslagleggingsvoorschriften voor 
het bedrijfsleven. Toch moet opgemerkt worden dat nog steeds een beperkt 
aantal afwijkingen van titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
werden toegestaan, en dit omwille van de eigenheid van de publieke sector.  
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>  3.3.2. Voorbereiding en implementatie van de 
Comptabiliteitsvoorschriften 1995 

Het ontwikkelingsproces van de comptabiliteitsvoorschriften 1995 ging van 
start binnen de commissies voor de provinciale en voor de gemeentelijke 
comptabiliteitsvoorschriften, die destijds ingesteld waren door het besluit 
comptabiliteitsvoorschriften 1985.   
 
Op basis van een aantal knelpunten in de bestaande voorschriften werden 
binnen de commissie voor de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften 
een aantal werkgroepen opgericht. Zij hadden als taak deze knelpunten 
nader te onderzoeken. De werkgroep Externe Verslaglegging onderzocht hoe 
men een betere financiële verslaglegging kon inrichten. De bestaande 
onvrede over de voorgeschreven wijze van verslaglegging had in hoofdzaak 
betrekking op de balans en de onderliggende staten. Daarnaast werd een 
werkgroep Functionele Classificatie ingericht, die de opdracht kreeg te 
inventariseren welke problemen de bestaande functionele classificatie met 
zich meebracht voor de gemeenten. Een derde werkgroep werkte ten slotte 
rond de betekenis van de kapitaaldienst, die nog tot 1995 deel uitmaakte 
van de Nederlandse gemeentebegrotingen. De evaluaties die werden 
opgemaakt door de verschillende werkgroepen binnen de commissie voor 
gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften werden vervolgens getoetst bij 
de verschillende partners in het beleidsveld.  
 
Zowel aan de commissie voor de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften 
als aan de commissie voor de provinciale comptabiliteitsvoorschriften werd 
bovendien gevraagd om een evaluatie van de comptabiliteitsvoorschriften 
1985 en een inventarisatie van de gevolgen van de herziening van de 
gemeente- en provinciewet in 1994 op de bestaande regelgeving op te 
maken. Nadat de afzonderlijke werkgroepen hun werkzaamheden hadden 
afgerond, richtten beide commissies met het oog op de harmonisering van 
de voorschriften tussen het gemeentelijke en het provinciale niveau een 
gezamenlijke werkgroep op, die als taak had voorstellen te formuleren tot 
verbetering van de bestaande regelgeving. De voorstellen van deze 
gezamenlijke werkgroep werden gebundeld in een negental notities en 
voorgelegd aan een extern adviesbureau voor een second opinion, waarna 
deze documenten bezorgd werden aan de commissies voor de gemeentelijke 
en de provinciale comptabiliteitsvoorschriften. Beide spraken zich uit over 
de voorstellen en besloten de vastgestelde voorstellen tot herziening van de 
provinciale en de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften aan een 
nieuwe samengevoegde commissie over te dragen voor verdere afwerking.  
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De commissies voor de gemeentelijke en de provinciale 
comptabiliteitsvoorschriften werden derhalve al in een vroeg stadium 
samengevoegd tot één commissie. De samengevoegde commissie werd meer 
bepaald ingesteld op 1 januari 1993. Enerzijds ging men ervan uit dat een 
dergelijke samenvoeging een bijdrage kon leveren tot de harmonisatie van 
de gemeentelijke en provinciale comptabiliteitsvoorschriften. Anderzijds 
was men van mening dat het bijeenbrengen van beide commissies 
noodzakelijk was voor een efficiënte uitvoering van het herzieningsproces 
van de comptabiliteitsvoorschriften en voor het waarborgen van de 
continuïteit ervan.  
 
De samengevoegde commissie bracht in april 1993 haar adviezen uit aan de 
minister van Binnenlandse Zaken en raadde hem aan de voorstellen tevens 
voor te leggen aan de Raad voor de Gemeentefinanciën (Rgf), het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG), en dit met als doel een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. 
Daarnaast adviseerde de samengevoegde commissie de minister de 
provincies en gemeenten ruim voor de inwerkingtreding van de nieuwe 
voorschriften te informeren om de overgang naar de nieuwe 
comptabiliteitsvoorschriften zo soepel mogelijk te laten verlopen. Beide 
adviezen werden door de minister gevolgd. De gemeenten en provincies 
werden nog in april 1993 via een circulaire geïnformeerd over de geplande 
wijzigingen van de comptabiliteitsvoorschriften. Ook voor de omzetting van 
de voorstellen in een ontwerpbesluit werd extern advies gevraagd. Het 
ontwerpbesluit werd eerst aan een extern adviesbureau en later aan de 
Raad van State voorgelegd. Al in september 1993 verkregen de gemeenten 
en provincies nadere informatie over het ontwerpbesluit. 
 
Enerzijds omdat de gemeenten en provincies al in een vroeg stadium via 
nieuwsbrieven en circulaires geïnformeerd waren over de herziening van de 
comptabiliteitsvoorschriften, en anderzijds omdat een overgangstermijn zou 
indruisen tegen de uniformiteitsgedachte, werd besloten geen 
overgangstermijn in het besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 op te 
nemen. Gesteld werd dat gemeenten en provincies genoeg tijd hadden 
gehad om op de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften te anticiperen.2  
 

                                                 
 
 
2 Nota van toelichting provinciale en gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften bij het 

Ontwerpbesluit tot vaststelling van voorschriften ter uitvoering van de artikelen 189, 
vierde lid en 190 van de Provinciewet en de artikelen 185, vierde lid en 186 van de 
Gemeentewet (Besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995).  
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Midden jaren negentig werd de samengevoegde commissie voor de 
comptabiliteitsvoorschriften echter opgeheven. Deze stap leidde tot heel 
wat discussie, aangezien er op het veld heel wat vragen omtrent de 
implementatie van de CV 1995 rezen, en er geen verdere ondersteuning 
voor de gemeenten meer voorhanden was. Om dit vacuum op te vullen werd 
in 1998 uiteindelijk de werkgroep finver opgericht, die belast werd met de 
taak de bestaande begrotings- en boekhoudvoorschriften te monitoren, de 
eenduidige toepassing ervan te bewaken en hun werkbaarheid voor de 
gemeenten in kaart te brengen. Op deze wijze droeg finver bij aan de 
voorbereiding van het besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten dat in 2004 in werking trad (cfr. infra).  
 
 
 
>  3.4. De wet dualisering gemeentebestuur en het besluit begroting en 

verantwoording 

Aan de ene kant omdat de afbakening tussen Titel 9 Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek en de specifieke begrotings- en 
verantwoordingsvoorschriften voor gemeenten in de praktijk niet duidelijk 
genoeg bleek, en aan de andere kant omdat de dualisering van het 
gemeentelijke bestuursmodel nieuwe eisen stelde aan de gemeentelijke 
financiële functie, werd in 2003 het besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) uitgevaardigd3.  
 
Het BBV omvat de voorschriften waaraan de begroting, de meerjarenraming, 
het jaarverslag en de jaarrekening van de provincies en de gemeenten 
moeten voldoen. Het besluit trad in werking in 2004 en vervangt sindsdien 
het besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995.4  
 
In een eerste onderdeel van deze paragraaf wordt kort ingegaan op de 
speerpunten van de wet dualisering gemeentebestuur, die de inrichting van 
de Nederlandse gemeentebesturen op een ingrijpende wijze heeft 

                                                 
 
 
3 Besluit van 17 januari 2003, houdende de voorschriften voor de begrotings- en 

verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden van 
provincies en gemeenten (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten), 
Staatsblad 2003, 27.  

4 Afdeling Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur - Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Circulaire Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten van 17  januari 2003. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.  
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veranderd.5 Het tweede luik belicht vervolgens de gemeentelijke financiële 
cyclus zoals die werd vooropgesteld in deze wet en in het BBV. Daarna 
wordt in een derde onderdeel beknopt het implementatietraject van het 
BBV beschreven. In het laatste onderdeel wordt ten slotte aandacht besteed 
aan de impacts en (neven)effecten van de wet dualisering gemeentebestuur 
en van het BBV.  
 
 
>  3.4.1. De wet dualisering gemeentebestuur 

De wet dualisering gemeentebestuur heeft de inrichting van de Nederlandse 
gemeentebesturen op een ingrijpende wijze veranderd. Hij had als doel om 
binnen het bestaande grondwettelijke kader een zo groot mogelijke stap in 
de richting van een formeel-dualistisch bestuursmodel voor de lokale 
besturen te zetten. Met de invoering van het dualisme wou men via een 
versterking van de gemeenteraad de herkenbaarheid van de lokale 
democratie en de rolverdeling tussen raad en college opnieuw aanscherpen. 
Daarbij volgde men in hoofdlijnen het advies van de Staatscommissie 
‘Dualisme en lokale democratie’ – ook wel de Commissie Elzinga genoemd 
naar de Groningse hoogleraar Douwe Jan Elzinga aan wie men in 1998 de 
opdracht had gegeven deze commissie samen te stellen. 
 
Door middel van de wet dualisering gemeentebestuur heeft men gepoogd 
een oplossing te formuleren voor een aantal problemen die zich voordeden 
op het lokale niveau en die allen onder de centrale noemer van vervlechting 
onder te brengen waren. Daarbij refereerde men enerzijds aan de 
problematische vervlechting tussen de landelijke en de lokale politiek, en 
aan de andere kant aan de vervlechting tussen de lokale politiek en het 
lokale openbaar bestuur. Verondersteld werd immers dat beide vormen van 
vervlechting een te grote afstand tussen kiezer en verkozene 
teweegbrachten.  
 
De kern van de wet dualisering gemeentebestuur werd bijgevolg gevormd 
door de ontvlechting van de posities van de gemeenteraad en van het 
College van Burgemeester en Wethouders. Men bracht meer bepaald een 
strikte scheiding aan in de samenstelling, de functies en de bevoegdheden 
van de raad en het college. De raad zou zich voortaan moeten concentreren 
op haar kaderstellende, controlerende en vertegenwoordigende functie, 
                                                 
 
 
5 Wet van 28 februari 2002 tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten tot 

dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het gemeentebestuur 
(Wet dualisering gemeentebestuur), Staatsblad 2002, 111.  
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terwijl de bestuursbevoegdheden formeel werden toegewezen aan het 
college, dat per definitie bevoegd is voor het dagelijks bestuur van de 
gemeente en voor de voorbereiding en uitvoering van de raadsbesluiten. 
Wat betreft de ontvlechting van de samenstelling van de raad en het college 
werd onder meer een onverenigbaarheid ingesteld tussen het 
raadslidmaatschap en het wethouderschap, waarbij men eveneens de 
mogelijkheid voorzag om ook niet-raadsleden tot wethouder te benoemen 
(Steen, 2007).  
 
Daarnaast werden de verordenende bevoegdheid en de controlerende 
functie van de gemeenteraad formeel versterkt. De raad verkreeg op die 
manier een aantal nieuwe bevoegdheden, waaronder het recht op 
ambtelijke bijstand. Voorts kan de gemeenteraad sinds de inwerkingtreding 
van de wet dualisering gemeentebestuur een beroep doen op een 
raadsgriffie, die haar ondersteunende taken onafhankelijk van de eigenlijke 
ambtelijke organisatie vervult. Voor de bevoegdheden waarover de raad 
voor de wet dualisering gemeentebestuur al beschikte, zoals bijvoorbeeld 
het recht op initiatief, werd een wettelijke verankering en laagdrempelige 
toekenning ervan in de Gemeentewet vooropgesteld. Om de controlerende 
functie van de Raad extra kracht bij te zetten werd met de wet dualisering 
gemeentebestuur daarenboven een nieuw bestuursorgaan in de 
Gemeentewet geïntroduceerd: de gemeentelijke rekenkamer(functie) (cfr. 
infra).6  
 
 
>  3.4.2. De gemeentelijke financiële cyclus zoals vooropgesteld in de 

wet dualisering gemeentebestuur en het besluit begroting en 
verantwoording 

In wat volgt wordt de organisatie en de inrichting van de financiële cyclus in 
de Nederlandse gemeenten, zoals die in de huidige situatie van toepassing 
is, uitvoerig besproken. Voor de indeling van dit onderdeel wordt de 
fasering van de financiële cyclus gevolgd. Achtereenvolgens komen aldus de 
gemeentelijke begroting, boekhouding en auditfunctie aan bod.  
 

                                                 
 
 
6 Hand. Tweede Kamer Der Staten-Generaal, Wijziging van de Gemeentewet en enige andere 

wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het 
Gemeentebestuur (Wet dualisering Gemeentebestuur) – Memorie van toelichting, 2001, 
27 751-3, (08.10.2007, Overheid.nl: http://www.overheid.nl). 
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>  3.4.2.1. De gemeentelijke begrotingsstructuur volgens het BBV 

Wat betreft het gemeentelijke begrotingsproces volgen de bepalingen in het 
BBV strikt het dualistische bestuursmodel. De ontvlechting van de posities 
van de raad en het college wordt weerspiegeld in de keuze voor niet één, 
maar meerdere begrotingsdocumenten. De raad en het college verkrijgen 
meer bepaald elk een eigen begrotingsdocument. Terwijl de kaderstellende 
functie en de controlerende taak van de raad ondersteund worden door een 
programmabegroting, worden de uitvoerende bestuursbevoegdheden van 
het college gekoppeld aan een productenraming. Daarnaast moeten de 
Nederlandse gemeenten in een apart document ‘informatie voor derden’ 
voorzien.7 
 
Zowel de begroting, de meerjarenraming, de jaarstukken, de 
productenraming als de productenrealisatie gebeuren op basis van accruals, 
en maken aldus gebruik van kosten en opbrengsten in plaats van inkomsten 
en uitgaven (Van der Hoek, 2005).   
 
a. De gemeentelijke meerjarenraming 
 
De Nederlandse gemeenten zijn ertoe gehouden jaarlijks over te leggen 
meerjarenramingen op te stellen. Elke meerjarenraming moet een raming 
van de financiële gevolgen voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar 
bevatten. Gemeenten moeten hierin onder meer de kosten en opbrengsten 
van het bestaande en het nieuwe beleid dat in de programma’s is 
opgenomen, weergeven. Ze dienen daarbij in het bijzonder aandacht te 
besteden aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten, de investeringen, de 
financiering en de stand en het verloop van de reserves en de 
voorzieningen. De toelichting bij de meerjarenraming moet ten minste de 
gronden bevatten waarop de ramingen zijn gebaseerd en de belangrijkste 
ontwikkelingen omschrijven ten opzichte van de meerjarenraming van het 
vorige begrotingsjaar.8  
 
 
                                                 
 
 
7 Afdeling Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur - Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Circulaire Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten van 17 januari 2003. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

8 Artikel 22-23. Besluit van 17 januari 2003, houdende de voorschriften voor de begrotings- en 
verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden van 
provincies en gemeenten (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten), 
Staatsblad 2003, 27.  
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b. De programmabegroting van de raad 
 
De begroting waarop de raad een beroep doet is een programmabegroting. 
Ze wordt ingericht als een instrument van planning & controle ter 
ondersteuning van de programma’s. De gemeenteraad is vrij in de keuze van 
de programma’s en in het precieze aantal ervan. Als ideaal stelt het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een 
gemeentebegroting bestaande uit tien tot vijftien programma’s voorop. De 
voorheen vaste voorgeschreven functionele indeling van de 
gemeentebegroting werd met BBV bijgevolg opgeheven. De raad stelt de 
begroting vast op programmaniveau. De geraamde kosten en opbrengsten 
moeten dan ook per programma aangegeven worden.9 
 
Vereist wordt dat de indeling van de gemeentelijke programmabegroting 
identiek is aan die van de jaarrekening. De programmabegroting dient ten 
minste een beleidsbegroting en een financiële begroting te omvatten. De 
beleidsbegroting moet daarbij worden uitgewerkt in een programmaplan en 
in paragrafen (cfr. infra). De financiële begroting bestaat op haar beurt uit 
een overzicht van kosten en opbrengsten en de toelichting daaromtrent 
enerzijds en een uiteenzetting van de financiële positie en de daarop 
aansluitende toelichting anderzijds. Het programmaplan bevat de te 
realiseren programma’s, het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen – 
de inkomsten van een gemeente die niet direct aan een bepaald programma 
zijn toe te rekenen – en het ‘bedrag voor onvoorzien’. Met deze laatste post 
wordt gedoeld op het bedrag voor de dekking van eventuele kosten die niet 
in de begroting werden opgenomen. Vervolgens moet het programmaplan 
per programma, dat omschreven wordt als een samenhangend geheel van 
activiteiten, de doelstelling, en in het bijzonder de beoogde 
maatschappelijke effecten, de wijze waarop ernaar gestreefd wordt die 
effecten te bereiken en de bijhorende raming van kosten en opbrengsten 
bevatten. Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen bestaat op zijn 
beurt uit de volgende posten: lokale heffingen waarvan de besteding niet 
gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de 
financieringsfunctie, saldo tussen de compensabele BTW en de uitkering uit 
het BTW-compensatiefonds, en ten slotte overige algemene 
dekkingsmiddelen.  
 

                                                 
 
 
9 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties i.s.m. VNG en platform finfunduaal 

(2002). Handreiking duale begroting. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.  
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De zogenaamde ‘verbonden partijen’, dat zijn privaatrechterlijke of 
publiekrechterlijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een 
financieel belang heeft, worden niet geconsolideerd in de begroting en de 
jaarstukken. Daarnaast kunnen ook de deelgemeenten beschouwd worden 
als verbonden partijen. Zij hoeven dan ook niet geconsolideerd te worden in 
de gemeentelijke begroting en de jaarstukken.10  
 
Een nieuwigheid aan de programmabegroting van de gemeenteraad was de 
uitbreiding van de zogenaamde paragrafen. Deze paragrafen, die ook in de 
jaarrekening aan bod komen, reiken als het ware een dwarsdoorsnede van 
de begroting aan. Ze richten zich in hoofdzaak op de beleidslijnen van de 
relevante beheersmatige aspecten waarbij sprake kan zijn van een grote 
financiële impact of van een grote politieke betekenis. Met de opname van 
de paragrafen in de gemeentebegroting wil men de raadsleden ertoe in 
staat stellen de beleidslijnen van de verscheidene onderdelen van de 
financiële functie vast te stellen en de hoofdlijnen van de uitvoering ervan 
op te volgen. De informatie die de paragrafen momenteel weergeven kon 
men tevoren wel al terugvinden in de begroting, jaarstukken of andere 
documenten, maar die informatie was erg versnipperd, wat de opvolging 
ervan door de raad erg bemoeilijkte. De raad heeft met de paragrafen aldus 
een instrument verkregen om een aantal producten met een regulier 
karakter en waarvan de relatie met de maatschappelijke effecten duidelijk 
is, op een systematische wijze te gaan opvolgen. Dat kan bijvoorbeeld het 
geval zijn voor het onderhoud van de wegen. Dergelijke activiteiten moeten 
dan niet meer steeds afzonderlijk in de begroting aan bod komen, en de 
raad hoeft ook niet langer alles op detailniveau te autoriseren. Daarnaast 
zorgen de paragrafen ervoor dat de raad meer zelf kan gaan bepalen. De 
raad heeft immers niet alleen de plicht haar kaderstellende en 
controlerende bevoegdheden uit te voeren. Hij móet daarnaast ook zelf 
kaders stellen en controleren. Door middel van de paragrafen wordt de 
gemeenteraad er dan ook beter toe in staat gesteld om ook wat betreft de 
financiële positie van de gemeente kaders te stellen, en de uitvoering ervan 
te controleren. Het betreft dan vooral aangelegenheden waarbij de 
gemeenten onderling te sterk verschillen om top-down standaardnormen 
verplichtend op te leggen. Men vindt het immers belangrijk dat, met het 
oog op voldoende transparantie, de raad zelf kan aangeven wat hij onder 
een bepaalde paragraaf verstaat en welk beleid hij daaromtrent wil. 

                                                 
 
 
10 Artikel 2-8. Besluit van 17 januari 2003, houdende de voorschriften voor de begrotings- en 

verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden van 
provincies en gemeenten (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten), 
Staatsblad 2003, 27.  
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Zodoende wordt de raad ook voor dergelijke zaken in de gelegenheid 
gesteld te gaan sturen op hoofdlijnen. De raad kan derhalve voor de 
activiteiten met een regulier karakter kaders stellen, waarbij de kwaliteit, 
de vereiste middelen en de financiële vertaling voor elk van deze 
activiteiten systematisch in de begroting aan de orde komen.11  
 
De Nederlandse gemeenten werden er met BBV toe verplicht ten minste de 
volgende zeven paragrafen in hun begroting op te nemen12: 
• Lokale heffingen: bevat de beleidsvoornemens voor de lokale lasten en 

een overzicht op hoofdlijnen van de verscheidene belastingen en 
heffingen; 

• Weerstandsvermogen: geeft de weerstandscapaciteit van de gemeente 
weer in relatie tot de risico’s en toont aan hoe robuust de begroting is 
met betrekking tot mogelijke financiële tegenvallers;  

• Onderhoud kapitaalgoederen: gaat in op de onderhoudstoestand en de 
kosten van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken, etc.;  

• Financiering: is in het kader van de wet financiering decentrale 
overheden al sinds 2002 verplicht bij begroting en jaarrekeningen en 
geeft de beleidsplannen voor de schatkistfunctie voor de komende jaren 
en in het bijzonder voor het eerstkomende jaar weer.13 Deze paragraaf 
bevat onder andere gegevens over de algemene ontwikkelingen en de 
concrete beleidsplannen binnen het schatkiststatuut, zoals de plannen 
voor het risicobeheer, de gemeentefinanciering en het kasbeheer; 

• Bedrijfsvoering: moet inzicht geven in de beleidsvoornemens en de 
stand van zaken omtrent de bedrijfsvoering (personeel, informatisering, 
automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en 
huisvesting); 

• Verbonden partijen: dient inzicht te geven in de relaties van de 
gemeente met derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt 
uitgeoefend en/of waarmee financiële belangen gemoeid zijn; 

                                                 
 
 
11 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties i.s.m. VNG en platform finfunduaal 

(2002). Handreiking duale begroting. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

12 Artikel 9-16. Besluit van 17 januari 2003, houdende de voorschriften voor de begrotings- en 
verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden van 
provincies en gemeenten (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten), 
Staatsblad 2003, 27. 

13 Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van 
openbare lichamen (wet financiering decentrale overheden), Staatsblad 2000, 587.  
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• Grondbeleid: omschrijft de visie op het grondbeleid in relatie tot de 
uitvoering van de doelstellingen, zoals die werden opgenomen in de 
programmaplan.  

 
Onderstaande figuur schetst de relatie tussen de programma’s en de 
paragrafen in een Nederlandse gemeentebegroting. Ze werd integraal 
overgenomen uit de zogenaamde Handreiking duale begroting (Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties i.s.m. VNG en platform 
finfunduaal, 2002, 43). 
 
Figuur 5. Relatie tussen de programma’s en paragrafen in de 
Nederlandse gemeentebegroting  

 
 
 
 
Uit bovenstaande figuur komt duidelijk naar voor dat de programma’s en de 
paragrafen de gemeentebegroting vanuit een andere invalshoek in kaart 
brengen. De paragrafen vormen in feite een dwarsdoorsnede van de 
eigenlijke programmabegroting. Terwijl de programma’s focussen op het 
beleid en de bijhorende beleidsdoelstellingen, inventariseren de paragrafen 
de belangrijkste beheersmatige aspecten. 
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Artikel 17 van het BBV geeft aan uit welke onderdelen het overzicht van 
baten en lasten, dat deel uitmaakt van de financiële begroting, moet 
bestaan:  
a) per programma, of per programmaonderdeel, een raming van kosten en 

opbrengsten en het saldo daarvan; 
b) het overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen en het 

geraamde bedrag voor onvoorzien; 
c) het geraamde resultaat voor bestemming, volgend uit de onderdelen a 

en b; 
d) de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per 

programma; 
e) het geraamde resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en 

d. 
 
Voorts wordt in artikel 19 aangegeven welke componenten de toelichting op 
het overzicht van kosten en opbrengsten minstens dient te bevatten:  
a) het gerealiseerde bedrag van het voorvorig begrotingsjaar (i.e. t-2), het 

geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging (i.e. t-1) en 
het geraamde bedrag voor het begrotingsjaar (t); 

b) de gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd en, in geval van 
aanmerkelijk verschil met de raming, respectievelijk de realisatie, van 
het vorig (i.e. t-1), respectievelijk voorvorig (i.e. t-2) begrotingsjaar, de 
oorzaken van dat verschil;  

c) een overzicht van de geraamde incidentele kosten en opbrengsten. 
 
Met betrekking tot de uiteenzetting van de financiële positie van de 
gemeente, die tevens deel uitmaakt van de financiële begroting, stelt 
artikel 20 van het BBV dat ze een raming voor het begrotingsjaar van de 
financiële gevolgen van het bestaande en nieuwe beleid moet omvatten. 
Daarbij behoort ze in het bijzonder aandacht te besteden aan:  
a) de jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen 

van vergelijkbaar volume; 
b) de investeringen, onderscheiden in investeringen met een economisch 

nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk 
nut; 

c) de financiering; 
d) de stand en het verloop van de reserves;  
e) de stand en het verloop van de voorzieningen.  
 
Volgens artikel 21 ten slotte moet de toelichting op de uiteenzetting van de 
financiële positie minstens de gronden bevatten waarop de ramingen zijn 
gebaseerd en een toelichting op belangrijke ontwikkelingen ten opzichte 
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van de uiteenzetting van de financiële positie van het vorige 
begrotingsjaar.14  
 
c. De productenraming van het college van burgemeester en wethouders 

De programmabegroting waarop de raad een beroep doet beperkt zich tot 
de hoofdlijnen van het beleid. Zij wordt verder uitgewerkt in de 
productenraming, het begrotingsdocument van het college van 
burgemeester en wethouders. Men kan daartoe bijvoorbeeld per programma 
subprogramma’s gaan onderscheiden die samenvallen met productgroepen 
en deze verder gaan uitsplitsen in producten. Een productenraming kan 
aldus omschreven worden als een vertaling van de programmabegroting in 
de uitvoerende activiteiten. In de regelgeving wordt enkel bepaald dat er 
een dergelijke raming moet zijn en dat zij aan enkele algemene principes 
moet voldoen. De Nederlandse gemeenten krijgen aldus veel vrijheid bij de 
invulling van hun productenraming, wat maatwerk op het niveau van de 
gemeente mogelijk maakt.15  
 
De productenraming moet ten minste de uitwerking van de programma’s in 
producten, de geraamde kosten en opbrengsten per product en het 
verdelingsprincipe volgens hetwelk de producten over de programma’s zijn 
verdeeld, omvatten. Belangrijk daarbij is dat de productenraming integraal 
dient te zijn en dat de totale kosten en opbrengsten ervan bijgevolg gelijk 
moeten zijn aan die van de programmabegroting. De productenraming 
behoort dus, net zoals de programmabegroting, alle gemeentelijke 
activiteiten te dekken. Voorts moet de toelichting bij de productenraming 
ten minste een overzicht van de kapitaalkosten, met daarin de 
afschrijvingen en de toegerekende rente, aanbieden.16  
 
Een product van een productenraming wordt door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties omschreven als het resultaat van 

                                                 
 
 
14 Besluit van 17 januari 2003, houdende de voorschriften voor de begrotings- en 

verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden van 
provincies en gemeenten (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten), 
Staatsblad 2003, 27. 

15 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties i.s.m. VNG en platform finfunduaal 
(2002). Handreiking duale begroting. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

16 Artikel 66-68. Besluit van 17 januari 2003, houdende de voorschriften voor de begrotings- en 
verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden van 
provincies en gemeenten (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten), 
Staatsblad 2003, 27.  
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samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in tijd, geld en kwaliteit. 
Daarnaast werden een aantal criteria vooropgesteld voor het definiëren van 
producten. 
 
Een product moet in principe derhalve: 
• duidelijk en herkenbaar zijn omschreven; 
• gekoppeld zijn aan een beleidsdoelstelling van de programmabegroting; 
• gekoppeld zijn aan een doelgroep; 
• het resultaat zijn van een deelproces; 
• meet- en toetsbaar zijn; 
• stabiel zijn; 
• financieel en politiek relevant zijn. 
 
Ook de keuze voor het aggregatieniveau van de producten wordt volledig 
aan de gemeenten overgelaten. Het is immers in sterke mate afhankelijk 
van de aard van het budget en het onderwerp. In sommige gevallen, 
bijvoorbeeld indien prestaties niet goed meetbaar zijn, kan men niet anders 
dan terugvallen op inputbudgettering. Verhoudingsgewijs kan men dan best 
een hoog aggregatieniveau aanwenden. De term product wordt in de 
Nederlandse gemeentebegroting zodoende ruim gedefinieerd. Het kan zowel 
slaan op een goed, op een voorziening, op een dienst als op een activiteit. 
De essentie van de productenraming, of het nu gaat om inputs of meetbare 
outputs, is immers dat er taakstellende en toetsbare grootheden zijn, op 
basis waarvan kan aangestuurd en verantwoord worden.  
 
Met betrekking tot de opzet van een productenraming beschouwt het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het beantwoorden 
van de volgende vragen per product essentieel: 
• relatie met het programma: wat willen we bereiken?  
• wat moet bereikt worden in meetbare eenheden product: wat gaan we 

daarvoor doen?  
• kosten en opbrengsten: wat mag het kosten?  
 
Appendix 1 bij dit rapport bevat ter illustratie een voorbeeld van een 
productbeschrijving, zoals deze werd vooropgesteld door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het voorbeeld werd integraal 
overgenomen uit de door haar gepubliceerde handreiking duale begroting.17 

                                                 
 
 
17 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties i.s.m. VNG en platform finfunduaal 

(2002). Handreiking duale begroting. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 
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c. Informatie voor derden 
 
Zoals uit de voorgaande beschrijving al bleek hebben de Nederlandse 
gemeenten de mogelijkheid om zelf in belangrijke mate hun 
begrotingsontwerp te bepalen. Wat betreft de programmabegroting zijn ze 
vrij in de keuze van de programma’s en in het precieze aantal ervan. Met 
betrekking tot de productenraming zijn slechts enkele algemene vereisten 
in de regelgeving opgenomen. Binnen dit algemene kader mogen de 
gemeenten zelf invulling geven aan de opzet van hun productenraming. Een 
dergelijke regeling biedt het voordeel dat ze ruimte schept voor maatwerk 
op het gemeentelijke niveau.  
 
De vrijheid die men aan de Nederlandse gemeenten gaf om hun begroting 
grotendeels zelf in te richten, maakte het echter noodzakelijk dat er 
voorschriften werden bepaald voor het verlenen van informatie aan derden 
om de financiële informatie van verschillende gemeenten onderling te 
kunnen blijven vergelijken. 
 
De regeling Informatie voor derden werd daarnaast hoofdzakelijk ingegeven 
door de categoriale indeling die nodig is voor het EMU-saldo van de lokale 
overheden. Zij is derhalve vanzelfsprekend ook van toepassing op de 
jaarrekening en de kwartaalrapportering door de Nederlandse gemeenten 
(cfr. infra). 
 
De verplichting om de begroting volgens de opgelegde functionele indeling 
te structureren viel weg met de vervanging van het besluit 
comptabiliteitsvoorschriften 1995 door het besluit begroting en 
verantwoording in 2003. Dat de functionele indeling van de begroting niet 
langer verplicht is, wil echter niet zeggen dat zij helemaal verdwenen is. 
Het college wordt er immers toe verplicht de cijfers van haar begroting om 
te zetten naar een functionele indeling, en zij moet deze, samen met de 
begroting van de raad, bezorgen aan de toezichthoudende overheid. 
Daarnaast wordt van het college van burgemeester en wethouders verwacht 
dat het deze cijfergegevens toestuurt aan het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, dat instaat voor het genereren van de benodigde statistische 
gegevens op jaar- en kwartaalbasis voor de Europese Unie.  
 
De conversie van de eigen begroting en de bijhorende producten in 
informatie voor derden werd uitgewerkt in de regeling informatie voor 
derden uit 2003. Ze gebeurt voor de begroting op basis van een vernieuwde 
functionele indeling. De functionele indeling waarin men de gegevens van 
de gemeente dient om te zetten, werd gewijzigd ten aanzien van de 
indeling die door het besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 als standaard 
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werd opgelegd. Men heeft weliswaar getracht deze wijzigingen zo beperkt 
mogelijk te houden om de gemeenten niet meer werklast dan nodig te 
bezorgen. Er heeft dan ook geen algemene hernummering van het stelsel 
plaatsgevonden.  
 
De eerste ervaringen met de regeling Informatie voor derden bleken niet 
helemaal positief te zijn. De EMU-tekorten bleken achteraf immers veel 
hoger dan men op grond van de aangeleverde kwartaalgegevens had 
verwacht. Men diende dan ook een aantal maatregelen in het leven te 
roepen om de kwaliteit van de Informatie voor derden te verhogen.18 
 
d. Mogelijkheid tot een begrotingsscan voor de gemeenten 
 
In wat volgt wordt beknopt ingegaan op een aspect dat sterk gerelateerd is 
aan het toezicht op de gemeentelijke financiën, namelijk de gemeentelijke 
begrotingsscan. Hoewel men een dergelijk onderdeel op het eerste zicht 
niet op deze plaats zou verwachten, wordt toch even stilgestaan bij de 
mogelijkheid voor de gemeenten om hun begroting te laten scannen, al is 
het maar ter verduidelijking van de rol van de Nederlandse provincies ten 
aanzien van de gemeenten.  
 
De Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden (IFLO) van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt sinds 1999 
samen met de provincies aan de gemeenten de kans om een 
‘begrotingsscan’ te laten uitvoeren. Tot en met 2003 werden in dit kader al 
ruim 75 gemeenten doorgelicht. Doel van een dergelijke begrotingsscan is 
de gemeenten de gelegenheid te geven hun financiële positie te laten 
evalueren.  
 
Om de financiële positie van een gemeente beter te kunnen situeren wordt 
zij vergeleken met een zogenoemde selectiegroep van gemeenten. Een 
dergelijke selectiegroep bestaat doorgaans uit gemeenten die gelijkaardige 
structuurkenmerken vertonen en die een vergelijkbare opbouw van de 
algemene uitkering uit het gemeentefonds kennen. Ook andere zaken 
worden doorgaans getoetst bij een dergelijke begrotingsscan, zoals 
bijvoorbeeld de risicoparagraaf van de gemeente in kwestie. Daarnaast 
wordt onderzocht of een gemeente eventueel voor een aanvullende 

                                                 
 
 
18 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2004). Circulaire Informeren over 

de ontwikkelingen Informatie voor derden van 17 december 2004. Den Haag: Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
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uitkering op basis van artikel 12 van de financiële verhoudingswet in 
aanmerking kan komen.  
 
De IFLO-inspecteur en de provinciale toezichthouder treden als deskundigen 
bij dit proces op. Met betrekking tot de omvang en de aard van de 
begrotingsscan wordt een onderscheid gemaakt tussen een volledige 
begrotingsscan en een quick scan. Op basis van de scan stellen de provincie 
en het IFLO samen een rapport op, waarin zij aanbevelingen aan de 
gemeenten doen. De gemeenten kunnen autonoom bepalen hoe zij met 
deze resultaten omgaan. Wel is het de gewoonte dat in de aanbiedingsbrief 
van de begrotingsscan aan de gemeenteraad of het college om een 
schriftelijke reactie wordt gevraagd. In het bijzonder wordt dan gepeild 
naar wat de gemeente met de aanbevelingen van het IFLO en de provincie 
zal doen.  
 
In principe is de begrotingsscan een openbaar document. Tenzij de 
gemeente daar bezwaar tegen maakt, wordt de begrotingsscan op de 
internetsite van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties geplaatst. Voorts kan de scan indien dat gevraagd wordt 
toegezonden worden aan de gemeenten uit de selectiegroep. Bovendien 
kunnen de gemeenten op de site van de IFLO een begrotingsanalyse, een 
soort van zelftoets, terugvinden, op basis waarvan zijzelf al aan de slag 
kunnen met hun begroting.19 
 
Vanaf 2007 is het IFLO met een pilootproject gestart in het kader van de 
gemeentelijke herindelingsprocessen die in een aantal Nederlandse 
gemeenten aan de gang zijn. De taak van de IFLO werd daarmee uitgebreid. 
Hij voert immers naast de gewone begrotingsscans nu ook financiële 
onderzoeken uit naar de financiële posities van gemeenten zoals zij eruit 
zouden zien na een voorgenomen gemeentelijke herindeling.  
 
Met deze herindelingsscans tracht men zo vroeg mogelijk in het 
gemeentelijke herindelingsproces aan de gemeentelijke fusiepartners een 
aantal instrumenten aan te reiken waarmee zij kunnen sturen op financiële 
verschillen en de daarmee verbonden aangelegenheden. Naast de zaken die 
men ook in een gewone begrotingsscan kan terugvinden, zou een 

                                                 
 
 
19 Directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie, Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties en 

Bestuur -Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2004). De 
begrotingsscan: werkwijze. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.  
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herindelingsscan van het IFLO volgens de junicirculaire gemeentefonds 2007 
de gemeenten tevens informatie aanbieden over20: 
• De effecten van de herindeling op de algemene uitkering van het 

gemeentefonds; 
• Het doel en de berekening van de (tijdelijke) verdeelmaatstaf 

herindeling en duiding van mogelijke frictiekisten; 
• De mogelijke effecten op de belastingen en de bijbehorende tarieven; 
• De financiële positie van de afzonderlijke te fuseren gemeenten. 
 
>  3.4.2.2. De gemeentelijke boekhouding volgens het BBV 

In dit onderdeel worden de gemeentelijke boekhoudvoorschriften zoals die 
momenteel van toepassing zijn, uiteengezet. Een eerste onderdeel 
bespreekt de algemene kenmerken van het Nederlandse gemeentelijke 
boekhoudsysteem onder het BBV. Het biedt onder meer een overzicht van 
de punten waarop het BBV van de comptabiliteitsvoorschriften 1995 
verschilt. Daarnaast wordt ook aangegeven in welke zin het BBV het beleid 
onder de comptabiliteitsvoorschriften 1995 continueert. Een tweede 
onderdeel behandelt vervolgens de door de regelgever vereiste 
verslagleggingsdocumenten. 
 
a. Algemene kenmerken van het Nederlandse gemeentelijke 
boekhoudsysteem onder het BBV 

Een van de uitgangspunten van het besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 
was het zo min mogelijk beperken van de autonomie van de gemeenten en 
de provincies. Deze lijn werd volledig doorgetrokken in het BBV. Ook het 
BBV verankert immers enkel de noodzakelijke voorschriften in de 
regelgeving. Zaken die niet worden geregeld in het besluit kunnen door de 
gemeenten en provincies geheel vrij worden ingevuld. De bepalingen die 
werden opgenomen in het BBV hebben, net zoals dat bij de 
comptabiliteitsvoorschriften 1995 het geval was, dan ook in hoofdzaak 
betrekking op de financiële verslagleggingsvoorschriften die gemeenten en 
provincies moeten naleven (financial accounting). Over de interne 
organisatie van de gemeenten en de provincies bevat het BBV daarentegen 
weinig of geen bepalingen (management accounting).  
 
                                                 
 
 
20 Afdeling Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur - Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Circulaire gemeentefonds van 29 juni 2007. Den Haag: Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  
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Het BBV verschilt dan weer wel sterk van het besluit 
comptabiliteitsvoorschriften 1995 wat betreft de nadruk die het legt op de 
eigenheid van de gemeenten. Terwijl men met de 
comptabiliteitsvoorschriften 1995 nog sterk de harmonisatie met de 
financiële verslagleggingsvoorschriften voor het bedrijfsleven nastreefde, 
creëerde het BBV immers een eigenstandig kader voor de gemeenten, 
aangepast aan hun publieke karakter. De specifieke verslagleggingsregels 
voor de gemeenten worden bijgevolg niet langer als uitzonderingen op de 
verslagleggingsvoorschriften voor de private sector beschouwd. Ze worden 
sinds het BBV daarentegen veeleer gezien als een op zichzelf staand 
regelgevend kader.  
 
Zoals in de bovenstaande paragraaf reeds uitvoerig werd uiteengezet, heeft 
het BBV de begrotingsstructuur van de Nederlandse gemeenten 
fundamenteel gewijzigd. Zo werd onder meer het principe geïntroduceerd 
dat iedere doelgroep over een eigen informatiedocument moet kunnen 
beschikken. Ook het invoeren van de zeven paragrafen en het voorschrijven 
van de productenindeling voor het college en de programma-indeling voor 
de raad kan men als fundamentele wijzigingen ten aanzien van de 
comptabiliteitsvoorschriften 1995 beschouwen. Toch moet benadrukt 
worden dat het BBV in grote mate de feitelijke ontwikkelingen bij de 
gemeenten heeft gevolgd. Sinds BBI was er immers al een meerderheid 
onder hen aan de slag gegaan met ofwel producten ofwel programma’s. 
Gemeenten die toch nog een functionele indeling volgden, kunnen dat na 
BBV bovendien nog steeds. Van hen wordt weliswaar verwacht dat ze de 
functies waaruit hun begroting bestaat onderbrengen in programma’s en 
producten.  
 
De belangrijkste wijzigingen in het gemeentelijke boekhoudingsysteem ten 
opzichte van de comptabiliteitsvoorschriften 1995 kunnen als volgt worden 
opgesomd21:  
• Er werd een onderscheid gemaakt in activa met een economisch en 

activa met een maatschappelijk nut, de zogenoemde investeringen in de 
openbare ruimte. Terwijl investeringen met een economisch nut 
verplicht moeten geactiveerd worden, ligt de keuze voor het al dan niet 
activeren van investeringen met een maatschappelijk nut bij de 
gemeenten zelf. Bovendien mogen gevormde reserves in mindering 

                                                 
 
 
21 Afdeling Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur - Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Circulaire Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten van 17  januari 2003. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 
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worden gebracht op dergelijke investeringen, en mag er 
resultaatafhankelijk op deze activa worden afgeschreven, hoewel beide 
handelingen verboden zijn voor activa met een economisch nut. Wel 
stelt de regelgever dat men investeringen met een maatschappelijk nut, 
indien zij geactiveerd worden, in een zo kort mogelijke periode moet 
afschrijven.  

• De classificatie van de reserves en de voorzieningen werd veranderd.  
Bepaald werd dat er sprake is van een voorziening zodra de bestemming 
van een reserve niet meer door de raad kan worden gewijzigd. Voor 
gelden die van derden verkregen werden voor een specifiek doel en die 
nog niet besteed werden, werd aangegeven dat ze tot de voorzieningen 
behoren.  

• Hoewel de comptabiliteitsvoorschriften dit nog toestonden, werd met 
het BBV het activeren van tekorten volledig verboden.  

• Wel werd toegestaan dat, onder bepaalde voorwaarden, bijdragen in 
activa van derden geactiveerd worden als financiële vaste activa.  

• Met als doel een duidelijker inzicht te verkrijgen in de wijze waarop het 
resultaat wordt bepaald en bestemd, werd gestipuleerd dat 
toevoegingen aan en verminderingen van reserves na bepaling van het 
resultaat van de programma’s worden begroot en verantwoord. 

• Het BBV staat, in tegenstelling tot de comptabiliteitsvoorschriften 1995, 
geen resultaatgerichte afschrijvingen meer toe, behalve voor de 
hierboven reeds aangehaalde investeringen in de openbare ruimte.  

• Wat betreft de verbonden partijen (cfr. supra) mogen ook deelnemingen 
niet langer worden geconsolideerd. De rapporterende entiteit beslaat 
bijgevolg enkel nog de gemeentelijke kernoverheid.  

• Voor arbeidsgerelateerde en jaarlijks voor een gelijkvolume 
terugkerende kosten, zoals bijvoorbeeld de vakantiegelden, mogen niet 
langer voorzieningen worden getroffen. 

 
In 2007 werd het BBV dan weer op een aantal punten aangepast. De 
belangrijkste wijziging betrof de bepaling van artikel 44, tweede lid BBV. 
Vóór deze wijziging van het BBV gold dat de gemeente de ontvangen maar 
nog niet bestede middelen van bijvoorbeeld het Rijk voor een specifiek doel 
in een voorziening moesten stoppen. Nadeel daarvan was dat een last werd 
verantwoord waar de gemeenten feitelijk nog niets hadden gepresteerd, 
wat ook het budgetrecht van de gemeenteraad in zekere zin aantastte. 
Daarom werd in 2006 bepaald dat voor het gedeelte waarvoor de gemeente 
nog activiteiten gaat ontplooien de al ontvangen middelen als een 
vooruitontvangst op de balans moeten komen. Het gaat nadrukkelijk om 
geldstromen, van bijvoorbeeld het Rijk, waaraan naast een 
prestatieverplichting ook een terugbetalingsverplichting kleeft. Is die 
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terugbetalingsverplichting er niet dan blijft een voorziening de 
voorgeschreven methode.22 

 
b. De voorgeschreven verslagleggingsdocumenten onder het BBV 

De vier onderdelen van de jaarstukken corresponderen met de in onderdeel 
b van paragraaf 4.2.1.2. opgesomde begrotingsdocumenten. Zo bepaalt het 
BBV dat de jaarstukken ten minste een jaarverslag en een jaarrekening 
behoren te omvatten. Het jaarverslag dient daarbij ten minste te bestaan 
uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De jaarrekening moet 
op zijn beurt enerzijds een programmarekening en een bijhorende 
toelichting en anderzijds een balans en de daarop aansluitende toelichting 
omvatten. In onderstaande tabel worden de onderdelen van de begroting 
uitgezet ten opzichte van de corresponderende onderdelen van de 
jaarstukken. Deze tabel werd overgenomen uit de Handreiking duale 
begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
i.s.m. VNG en het platform finfunduaal (2002). 
 
Tabel 6. Indeling van de begroting en van de jaarstukken   

begroting jaarstukken 
1. programmaplan 1. programmaverantwoording beleids-

begroting 2. paragrafen 
jaar-
verslag 2. paragrafen 

3. overzicht van baten 
en lasten 

3. programmarekening 
financiële 
begroting 4. uiteenzetting van de 

financiële positie 

jaar-
rekening 4. balans 

 
 
In de programmaverantwoording dient men ten minste een verantwoording 
over de realisatie van de programma’s en een overzicht van de algemene 
dekkingsmiddelen op te nemen. Daarnaast moet inzicht worden verschaft in 
het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien. Vervolgens moet de 
programmaverantwoording per programma zicht bieden op de mate waarin 
de doelstellingen zijn gerealiseerd, de wijze waarop getracht is de beoogde 
maatschappelijke effecten te bereiken en de gerealiseerde kosten en 
opbrengsten. De paragrafen in het jaarverslag moeten dan weer de 

                                                 
 
 
22 Besluit van 10 juli 2007 tot wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies 

en gemeenten.  
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verantwoording bevatten van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in 
de begroting is overeengekomen.  
 
De programmarekening, die deel uitmaakt van de jaarrekening, kent 
dezelfde indeling als het overzicht van kosten en opbrengsten uit de 
begroting en moet volgens artikel 27 van het BBV de volgende onderdelen 
bevatten:  
a) de gerealiseerde kosten en opbrengsten per programma; 
b) het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen; 
c) het gerealiseerde resultaat voor bestemming, volgend uit de onderdelen 

a en b; 
d) de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves; 
e) het gerealiseerde resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c 

en d; 
 
Artikel 28 van het BBV stipuleert voorts dat de toelichting op de 
programmarekening ten minste uit de volgende componenten dient te 
bestaan:  
a) voor alle onder artikel 27 genoemde onderdelen (cfr. supra) een analyse 

van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de 
programmarekening; 

b) een overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien; 
c) een overzicht van de incidentele kosten en opbrengsten.  
 
Ten slotte bepalen de artikelen 51 tot en met 57 van het BBV nog welke 
informatie de toelichting op de balans moet bevatten. In de toelichting op 
de balans moet onder meer worden aangegeven volgens welke methode de 
afschrijvingen worden berekend. Ook dient men aan te geven welke 
investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden 
geactiveerd, welke afschrijvingstermijn hiervoor wordt voorzien en welke 
reserves hiervoor naar verwachting beschikbaar zijn. Daarnaast moeten in 
de toelichting op de balans de niet in de balans opgenomen belangrijke 
financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is 
verbonden, worden vermeld. Voorts moeten de aard en de reden van elke 
reserve en voorziening en de wijzigingen worden toegelicht. De toelichting 
op de balans moet ten slotte de rentelast van alle vaste schulden voor het 
begrotingsjaar en de borgstellingen, gespecifieerd naar de aard van de 
geldleningen, weergeven.  
 
Wat betreft de beheers- en uitvoeringsinformatie over het gevoerde beleid 
van het College zijn vooral de productenrealisatie en de bijhorende 
toelichting van belang. De productenrealisatie is qua indeling en opbouw 
volledig identiek aan de productenraming (zie ook 4.2.1.3.). De toelichting 
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op de productenrealisatie bevat naast een overzicht van de kapitaallasten 
echter ook nog een lijst van verbonden partijen (cfr. supra) en een 
toelichting op onderhanden werk inzake grondexploitatie. 
 
De jaarrekening wordt met behulp van een verdelingsmatrix omgezet in 
informatie voor derden. Deze verdelingsmatrix heeft de functionele en 
categoriale indelingen als ingangen, en moet enkel ingevuld worden waar 
dat relevant is. Terwijl de functionele indeling, zoals al aangehaald werd in 
onderdeel  4.2.1.4., slechts in beperkte mate gewijzigd werd om de 
gemeenten niet meer werklast dan nodig te bezorgen, waren de wijzigingen 
in de categoriale indeling, een economische classificatie, uitgebreider. Een 
aantal veranderingen waren immers noodzakelijk geworden als een gevolg 
van nieuwe vereisten in het kader van de Europese Unie. Daarnaast moeten 
de Nederlandse gemeenten elk kwartaal een verdelingsmatrix en een stand 
van zaken met betrekking tot een aantal activa en passiva uit de balans aan 
het CBS toesturen.  
 
In onderstaand schema, afkomstig uit de circulaire Regeling Informatie voor 
derden van 6 februari 2003 (Afdeling Financiële Organisatie Binnenlands 
Bestuur - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2003), 
wordt vervolgens aangegeven welke informatie voor derden wanneer moet 
aangeleverd worden en hoe dat moet gebeuren. De vereisten voor de 
informatie aan derden ten tijde van de begroting werden pro memorie mee 
in het schema opgenomen (cfr. onderdeel d van paragraaf 4.2.1.4.).  
 



 ׀ 95 ׀

Tabel 7. Modaliteiten van de regeling Informatievoorziening van derden 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten tijde van de begroting jaar t:  
 een conversietabel producten – programma’s waarin wordt aangegeven welke 
producten onder welke programma’s vallen, inclusief de verdeelsleutel en 
wat de kosten en opbrengsten en saldo per product zijn 

 een conversietabel producten – functionele indeling waarin wordt aangegeven 
welke producten onder welke programma’s vallen, inclusief de verdeelsleutel 
en wat de kosten en opbrengsten volgens de functionele indeling zijn.  

De informatie voor derden voor een bepaald begrotingsjaar moet voor 15 
november van het jaar t-1 aan de toezichthouder en het Centraal Bureau voor de 
Statistiek worden toegestuurd, voorzien van een verklaring van het college dat de 
gegevens aan de gestelde eisen voldoen.  
 
Ten tijde van de jaarrekening jaar t:  

 een conversietabel producten – programma’s waarin wordt aangegeven welke 
producten onder welke programma’s vallen, inclusief de verdeelsleutel en 
wat de kosten en opbrengsten en saldo per product zijn 

 een conversietabel producten – functionele indeling waarin wordt aangegeven 
welke producten onder welke programma’s vallen, inclusief de verdeelsleutel 
en wat de kosten en opbrengsten volgens de functionele indeling zijn.  

 een verdelingsmatrix. Dit is een kruistabel met de functies, balansmutaties en 
kostenplaatsen op de horizontale rijen en de categorieën in de kolommen.  

De informatie voor derden ten tijde van de jaarrekening t moet voor 15 juli van 
het jaar t+1 naar de toezichthouder en het CBS worden toegestuurd, voorzien van 
een verklaring van het college dat de gegevens aan de gestelde eisen voldoen. 
 
Voor elk kwartaal:  

 een verdelingsmatrix op kwartaalbasis 
 de stand van zaken op kwartaalbasis met betrekking tot een aantal activa en 
passiva uit de balans.  

De kwartaalopstellingen moeten binnen een maand na het verstrijken van het 
kwartaal naar het CBS worden toegestuurd, voorzien van een verklaring van het 
college dat de gegevens aan de gestelde eisen voldoen. 
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Daarnaast zijn de Nederlandse gemeenten er sinds 2006 toe verplicht een 
bijlage aan de jaarrekening toe te voegen in het kader van de regeling SISA 
(Single Information, Single Audit): de zogenoemde ‘bijlage 
verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen’ (cfr. infra).  
 
>  3.4.2.3. De gemeentelijke audit- en controlepiramide  

In dit onderdeel zal de controlepiramide zoals die georganiseerd is in de 
Nederlandse gemeenten uitgebreid aan bod komen. Bij deze bespreking 
wordt de cascade van de publieke controlepiramide gevolgd. In een eerste 
onderdeel wordt zodoende ingegaan op de inrichting van de interne controle 
in de Nederlandse gemeenten. Het tweede onderdeel besteedt vervolgens 
aandacht aan de organisatie van de gemeentelijke interne audit. Ten slotte 
wordt de externe auditfunctie belicht.  
 
a. Organisatie van interne controle 
 
Net zoals dat voor de begroting en de boekhouding het geval is, verkrijgen 
de Nederlandse gemeenten voor de organisatie van hun interne controle 
relatief veel vrijheid. Wederom heeft de regelgever enkel de noodzakelijke 
voorschriften in de regelgeving verankerd om de autonomie van de 
gemeenten inzake hun intern management zo minimaal mogelijk te 
beperken.  
 
Meer nog, artikel 212 van de Gemeentewet stelt slechts dat de raad bij 
verordening de uitgangspunten voor het financiële beheer en voor de 
inrichting van de financiële organisatie moet vaststellen in een zogenoemde 
financiële verordening. Gestipuleerd wordt dat deze raadsverordening dient 
te waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en 
controle wordt voldaan.  
 
Daarnaast verplicht de Gemeentewet de raad er door middel van artikel 213 
toe de regels vast te stellen voor de controle op het financiële beheer en op 
de inrichting van de financiële organisatie in een zogeheten 
controleverordening. Deze verordening moet op zijn beurt waarborgen dat 
de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de 
financiële organisatie wordt getoetst.  
 
De Gemeentewet stelt bijgevolg alleen dat er een intern controlesysteem 
moet zijn, maar laat de invulling daarvan volledig over aan de gemeenten 
zelf.  
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Nog belangrijk om op te merken is dat de artikelen 212 en 213 niet verder 
gaan dan de verplichting tot het opzetten van een intern controlesysteem in 
louter financiële zin.23 De meer kwaliteitsgerichte benadering van interne 
controle, en daarop aansluitend de bewaking van de doelstellingen, wordt 
beschouwd als een zaak van intern management waarover de gemeenten 
volledig autonoom kunnen beslissen. In de praktijk zal het veelal de 
controller (‘management accountant’) of het hoofd Financiën zijn die 
verantwoordelijk wordt gesteld voor de interne controle op het financiële 
beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Terwijl de hoofden 
Financiën in hoofdzaak gericht zijn op inputsturing, tenderen controllers in 
het algemeen veel meer naar outputsturing. In kleinere gemeenten, die niet 
over een controller beschikken, wordt deze rol veelal ingevuld door de 
gemeentesecretaris.  
 
Wat betreft de controllerfunctie kan gesteld worden dat zij binnen de 
Nederlandse gemeenten op erg diverse manieren wordt ingevoerd. Ze wordt 
beschouwd als een zaak van intern management en wordt bijgevolg niet 
door de wet opgelegd of ingevuld. De invulling van de controllertaak wordt 
dan ook grotendeels door de gemeente zelf bepaald. Sommige gemeenten 
zouden in de controller bijvoorbeeld de belichaming van het financiële 
geweten zien, terwijl andere gemeenten hem veeleer de rol van 
beleidsinhoudelijk regisseur toedichten. Bovendien worden de 
werkzaamheden van de controllers, al dan niet onder een andere 
functiebenaming, op zeer verschillende wijzes gepositioneerd binnen de 
Nederlandse gemeenten.  
 
De controllerfunctie is er dan ook nog relatief nieuw. Pas tijdens de BBI-
hervormingen eind jaren tachtig vonden de eerste controllers hun weg naar 
de gemeentelijke organisaties. Vaak combineerden zij toen hun 
controllerfunctie nog met de functie van hoofd Financiën of directeur 
Middelen. Pas later werden beide rollen echt van mekaar losgekoppeld en 
stelden de gemeenten controllers aan die volledig los stonden van de 
afdeling Financiën en waarvan verwacht werd dat zij naast hun 
kaderstellende taken op het gebied van de inputs ook de realisatie van de 
outputs zouden opvolgen (Anderson, 2006).  
 
Meer aandacht besteedt de regelgever aan de accountantsverklaring. De 
Gemeentewet stelt meer bepaald dat de gemeenteraad een of meerdere 
zogenoemde externe accountants moet aanwijzen. Zij worden belast met de 

                                                 
 
 
23 Wet van 14 februari 1992, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten.  
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controle van de jaarrekening, het daarbij verstrekken van een 
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van hun 
bevindingen.  
 
De accountantsverklaring moet op grond van de door de externe 
accountants uitgevoerde controle aangeven of: 
• de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de kosten en de 

opbrengsten als de grootte en de samenstelling van het vermogen; 
• de kosten en opbrengsten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot 

stand zijn gekomen en; 
• de jaarrekening is opgesteld met de bij of krachtens algemene 

maatregel van bestuur te stellen regels. 
 
Het verslag van de bevindingen behoort ten minste de bevindingen van de 
accountants te omvatten over de vraag of de inrichting van het financiële 
beheer en van de financiële organisatie een getrouwe en rechtmatige 
verantwoording mogelijk maken en over eventuele onrechtmatigheden in de 
jaarrekening. Beide documenten, de accountantsverklaring en het verslag 
van de bevindingen, moeten toegezonden worden aan de raad. Het college 
van burgemeester en wethouders dient men een afschrift daarvan toe te 
sturen. De externe accountants kunnen eventueel in gemeentelijke dienst 
worden aangesteld. In dat geval worden ze door de raad benoemd, 
geschorst en ontslagen.24  
 
In het kader van de dualisering en het daaruit volgende besluit begroting en 
verantwoording gemeenten werd de reikwijdte van de accountantscontrole 
uitgebreid. Voor 2004 betrof de accountantsverklaring immers alleen ‘het 
getrouwe beeld’ van de jaarrekening. Sinds 2004, met de inwerkingtreding 
van het BBV, wordt van de accountants tevens verwacht dat ze de 
rechtmatigheid van de kosten en opbrengsten, en de balansmutaties toetsen 
en in de accountantsverklaring opnemen.  
 
Recent veranderde het toepassingsgebied van de controle door de externe 
accountants opnieuw, ditmaal in het kader van de regeling SISA (Single 
Information, Single Audit). Het SISA-project is van toepassing sinds 2006 en 
heeft als doel de verantwoordings- en controle-informatie van gemeenten 
en provincies aan het rijk te vereenvoudigen en te stroomlijnen.25  
                                                 
 
 
24 Artikel 213, §1-7. Wet van 14 februari 1992, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot 

gemeenten.  
25 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Circulaire single information single 

audit 2007. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  
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Voorheen moesten gemeenten zich immers voor elke subsidiestroom 
afzonderlijk verantwoorden aan het desbetreffende rijksdepartement. 
Daarbij werd dan nog vaak per subsidiestroom een aparte 
accountantsverklaring gevraagd. Tevens moest men verantwoording 
afleggen aan de eigen raad. Deze sectorale verplichtingen waaraan de 
gemeenten moesten voldoen kwamen bovenop de gewone toezichtsregeling, 
waardoor de gemeenten administratief sterk belast werden.  
 
In het kader van de SISA-regeling heeft de regelgever derhalve gesteld dat 
wat betreft de sectorale verantwoording aan het rijk moet kunnen volstaan 
worden met een jaarrekening en een ‘bijlage verantwoordingsinformatie 
specifieke uitkeringen’ die per subsidiestroom een aantal gegevens bevat. 
Het geheel van de jaarstukken wordt dan gevormd door een jaarverslag, een 
jaarrekening met een aanbiedingsbrief van het College, de bijlage 
verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen, de accountants-
verklaring, het verslag van de bevindingen van de accountant en een tabel 
uit het rapport van bevindingen over fouten en onzekerheden.  
 
De SISA-regeling werd gefaseerd ingevoerd. Ze had wat betreft de 
jaarrekening 2006 betrekking op 29 subsidiestromen. In 2007 gold SISA al 
voor ruim 80 subsidiestromen. Voor zover SISA van toepassing is, zijn de 
vroeger per subsidiestroom afzonderlijk verplichte verantwoordingen en 
accountantsverklaringen aldus weggevallen. Als een gevolg daarvan zijn de 
werkzaamheden van de accountants in omvang afgenomen. Wel dient de 
accountant rekening te houden met de bepalingen van het besluit 
accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG). Daarop wordt in deze 
tekst echter niet dieper ingegaan. De tabel op de volgende pagina geeft de 
belangrijkste verschillen tussen de situatie voor de invoering van SISA en de 
situatie na de invoering van SISA weer. Hij werd overgenomen uit Onderdeel 
IV, de Nota verwachtingen accountantscontrole, van de circulaire single 
information single audit 2007 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.  
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Tabel 8. Een vergelijking tussen de situatie voor SISA en de situatie na de 
invoering van SISA 

 
Situatie voor SISA Situatie na de invoering van 

SISA 

Vorm van 
verantwoording 

Uitgebreide afzonderlijke 
verantwoording per 
specifieke uitkering. 

Verantwoording via toelichting 
in de jaarrekening: bijlage 
verantwoordingsinformatie 
specifieke uitkeringen. 
Beperktere verantwoording. 

Accountants-
verklaring 

Afzonderlijke 
accountantsverklaring / 
controle per 
verantwoording van een 
specifieke uitkering. 

Geen afzonderlijke verklaring. 
Jaarrekening inclusief 
accountantsverklaring is 
voldoende. 

Tijdstip van 
verantwoording 

Verantwoording op diverse 
momenten per jaar aan 
diverse vakdepartementen. 

1 verantwoordingsmoment 
(uiterlijk 15 juli) aan het CBS 
namens het ministerie van BZK. 

Controle op 
specifieke 
uitkering 

Intensieve controle per 
specifieke uitkering, zoals 
steekproef van 300 
gevallen. 

Minder intensieve controle van 
specifieke uitkeringen: reguliere 
jaarrekeningcontrole + evt. 
enige controle voor Algemene 
Rekenkamer (art. 3a BAPG). 

Controle-
protocollen 

Controleprotocol per 
specifieke uitkering. 

Protocollen vervallen. 
Jaarrekeningcontrolevoorschrift
en (BAPG en Nota 
Verwachtingen 
Accountantscontrole) volstaan. 

Verslag van 
bevindingen 

Verslag van bevindingen per 
specifieke uitkering. 

Rapporten per specifieke 
uitkering vervallen. Verslag van 
bevindingen per jaarrekening 
met tabel over specifieke 
uitkeringen volstaat (art. 5, 
vierde lid BAPG). 

 
 
Ook de paragrafen weerstandsvermogen en financiering in de 
beleidsbegroting en in het jaarverslag kunnen in principe beschouwd worden 
als elementen van interne controle.  
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b. Organisatie van interne audit 
 
Voor de organisatie van de interne audit in de Nederlandse gemeenten geldt 
hetzelfde als voor de inrichting van de interne controle. De verplichting tot 
het uitvoeren van interne audits werd wel in de Gemeentewet opgenomen, 
maar de gemeenten kunnen opnieuw relatief autonoom de interne 
auditfunctie nader invullen.  
 
Artikel 213a van de Gemeentewet stelt voorop dat het college van 
burgemeester en wethouders periodiek onderzoek dient te verrichten naar 
de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur 
en dit volgens de regels die door de raad bij verordening hierover werden 
opgesteld. Daarnaast moet het college schriftelijk verslag uitbrengen aan de 
raad over de resultaten van deze onderzoeken. Tevens dient het college de 
rekenkamer of, indien er geen rekenkamer werd ingesteld, de personen die 
de rekenkamerfunctie uitoefenen, tijdig op de hoogte te stellen van de 
onderzoeken die hij heeft doen instellen en haar of hen een afschrift van 
het raadsverslag toe te zenden (cfr. infra).  
 
Dit bewuste artikel 213a werd ingevoerd als een gevolg van de dualisering 
en is bijgevolg nog betrekkelijk nieuw voor de Nederlandse gemeenten. Dit 
is niet het geval voor de hierboven besproken verordeningen 212 en 213. Zij 
veranderden weliswaar van karakter door de dualisering, in die zin dat ze 
meer dan voorheen de beleidsmatige uitgangspunten voor de financiële 
functie bevatten en zich in mindere mate focussen op de regels voor de 
administratieve en ambtelijke organisatie.  
 
Een ander belangrijk verschil tussen de artikelen 212 en 213 die handelen 
over de interne controle binnen de gemeentelijke organisaties en het artikel 
213a dat de verplichting tot de organisatie van interne audits instelt, is dat 
de eerste twee louter en alleen gericht zijn op het financiële, terwijl het 
laatste zich toespitst op de doelmatigheids- en doeltreffendheidscontrole 
van het door het college gevoerde bestuur.  
 
c. Organisatie van externe audit 
 
Om de controlerende functie van de raad extra kracht bij te zetten werd 
met de al eerder aangehaalde wet dualisering gemeentebestuur een nieuw 
bestuursorgaan in de Gemeentewet geïntroduceerd: de gemeentelijke 
rekenkamer. De keuze om ofwel een rekenkamer ofwel een 
rekenkamerfunctie te installeren liet men aan de gemeenteraden zelf. Met 
de term rekenkamer wordt hier verwezen naar een onafhankelijke 
rekenkamer die op eigen initiatief audits uitvoert en op basis daarvan de 
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raad adviseert. Een rekenkamerfunctie wordt daarentegen deels of geheel 
ingevuld door raadsleden zelf. Omdat het in de praktijk voor kleinere 
gemeenten veelal niet mogelijk is een rekenkamer van voldoende kwaliteit 
in te stellen, voorzag de wet daarnaast ook in de mogelijkheid tot het 
vormen van zogenoemde gemeenschappelijke rekenkamers.26 
 
In de gemeentewet handelen in het bijzonder de artikelen 182 tot en met 
artikel 185 over de bevoegdheden van een lokale rekenkamer. In deze 
alinea wordt op de belangrijkste bepalingen daarvan ingegaan. Artikel 182 
beschrijft de voornaamste taakstelling van een gemeentelijke rekenkamer 
als volgt: “De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de 
doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur 
gevoerde bestuur”. Het economy-aspect of zuinigheidsaspect dat deel 
uitmaakt van de praktijk van prestatie audit, werd bijgevolg niet wettelijk 
verankerd.  
 
Door middel van artikel 183 van de gemeentewet wordt de medewerking 
van de geauditeerden aan de onderzoeken van een rekenkamer wettelijk 
gegarandeerd. Artikel 184 behandelt daarop het werkterrein van een 
rekenkamer. Uit dit artikel volgt dat een rekenkamer haar bevoegdheden 
kan uitoefenen ten opzichte van de volgende instellingen: alle organen, 
diensten en gesubsidieerde instellingen waarvan de gemeente de activiteit 
geheel of in belangrijke mate bekostigt, BV’s en NV’s waarvan de gemeente 
meer dan vijftig percent van de aandelen bezit, en andere 
privaatrechterlijke personen waar de gemeente meer dan vijftig percent 
van de baten aan verstrekt. De tweede en derde paragraaf van het artikel 
behandelen de bevoegdheid van de rekenkamer om bij de betrokken 
instellingen nadere inlichtingen in te winnen.  
 
Artikel 185 gaat ten slotte dieper in op de rapportering door de rekenkamer. 
Een rekenkamer moet volgens dit artikel haar bevindingen en haar oordeel 
vastleggen in rapporten, met dien verstande dat hierin geen gegevens en 
bevindingen mogen worden opgenomen die naar hun aard vertrouwelijk 
zijn. Vervolgens moet ze aan de raad, het college, en desgevallend aan de 
betrokken instelling, de opmerkingen en bedenkingen meedelen die zij naar 
aanleiding van haar bevindingen belangrijk acht. Zij kan daarbij aan de raad 
of het college ook voorstellen ter zake doen. Daarnaast wordt via dit artikel 

                                                 
 
 
26 Hand. Tweede Kamer Der Staten-Generaal, Wijziging van de Gemeentewet en enige andere 

wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het 
Gemeentebestuur (Wet dualisering Gemeentebestuur) – Memorie van toelichting, 2001, 
27 751-3, (08.10.2007, Overheid.nl: http://www.overheid.nl). 
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wettelijk gegarandeerd dat de rapporten en verslagen van de rekenkamer 
openbaar zijn. Ten slotte dient een rekenkamer jaarlijks een jaarverslag op 
te stellen.27 
 
De wettelijke bepalingen in verband met de samenstelling en inrichting van 
de lokale rekenkamers kan men terugvinden in de gemeentewet vanaf 
artikel 81a tot en met artikel 81o. Volgens deze bepalingen is het aan de 
raad om het aantal leden van een gemeentelijke rekenkamer vast te stellen 
en hen te benoemen voor een periode van zes jaar. De raad beslist ook over 
de herbenoeming, het ontslag en de op-non-activiteit-stelling van de leden 
van de rekenkamer. Daarnaast moet de raad, indien de rekenkamer uit twee 
of meer leden bestaat, uit deze leden een voorzitter benoemen. Daartoe 
behoort de raad overleg te plegen met de rekenkamer. Van de leden van de 
rekenkamer wordt vereist dat zij eventuele andere functies die zij nog 
vervullen, openbaar maken. Daarenboven werden door middel van artikel 
81f een aantal onverenigbaarheden voor de rekenkamerleden ingesteld. 
Artikel 81i stipuleert voorts dat een lokale rekenkamer een reglement van 
orde voor haar werkzaamheden moet vaststellen en dit dient toe te zenden 
aan de raad, die de rekenkamer de nodige middelen ter beschikking stelt.28 
 
Zowel de ‘Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en 
Rekenkamercommissies’ (NVRR) als ‘De Lokale Rekenkamer BV’ vormen 
koepels voor lokale rekenkamers. Beiden publiceren op hun websites 
auditrapporten van de bij hen aangesloten rekenkamers of 
rekenkamerfuncties. Daarnaast monitoren ze de stand van zaken met 
betrekking tot de Nederlandse rekenkamers, organiseren ze opleidingen en 
congressen, en verstrekken ze advies en ‘best practices’ gidsen aan 
rekenkamers en rekenkamerfuncties. 
 
d. Een publieke controlepiramide in de Nederlandse gemeenten? 
 
Samengevat kan men stellen dat men in het kader van de Nederlandse 
gemeenten niet echt kan spreken van een publieke controlepiramide zoals 
die wordt omschreven in de managementtheorie. Idealiter wordt deze 
controlepiramide immers vooropgesteld als een cascadesysteem waarbij het 
interne controlesysteem van een organisatie als uitgangspunt dient voor de 

                                                 
 
 
27 Art. 182 t.e.m. art. 185 gemeentewet. Wet van 14 februari 1992, houdende nieuwe 

bepalingen met betrekking tot gemeenten.  
28 Art. 81a t.e.m. art. 81o gemeentewet. Wet van 14 februari 1992, houdende nieuwe 

bepalingen met betrekking tot gemeenten.  
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interne audit, die op haar beurt de leidraad vormt voor het uitvoeren van de 
externe audit (Sterck e.a., 2005). Het Nederlandse systeem is daarentegen 
zo ingedeeld dat de verschillende lagen van de publieke controlepiramide 
verscheidene normen van beleid en beheer belichten. Onderstaand schema 
geeft per norm de relevante verplichtingen waaraan de Nederlandse 
gemeenten ten minste moeten voldoen, weer. Uiteraard kunnen zij buiten 
dit wettelijke kader op eigen initiatief de publieke controlepiramide in hun 
organisatie verder uitbouwen.  
 
Onderstaande tabel geeft de relevante verplichtingen voor de Nederlandse 
gemeenten in het kader van interne controle, interne audit en externe audit 
weer. Hij werd ontleend aan de Handreiking voor de financiële en 
controleverordeningen van de Vernieuwingsimpuls dualisme en lokale 
democratie (2003).  
 
Tabel 9. Relevante verplichtingen voor de Nederlandse gemeenten in het 
kader van interne controle, interne audit en externe audit 

 Rechtmatigheid 
Doelmatigheid & 
Doeltreffendheid 

Borging intern / 
college 

Verordening 212 
Verordening 213 

Verordening 213a 

Raad / extern 
Accountant  
(Lokale rekenkamer(functie)) 

Lokale rekenkamer(functie) 

 
 
>  3.4.3. Implementatie van het besluit begroting en verantwoording 

Al in 1998 werden de voorbereidingen voor het BBV gestart. In dat jaar werd 
de werkgroep ‘finver’ opgericht. De werkgroep werd belast met de taak de 
bestaande begrotings- en boekhoudvoorschriften te monitoren, de 
eenduidige toepassing ervan te bewaken en hun werkbaarheid voor de 
gemeenten in kaart te brengen.  
 
‘finver’ verenigde zowel vertegenwoordigers van de gemeenten, de 
provincies, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
het ministerie van Financiën, het Centraal Bureau voor de Statistiek, als van 
de Vereniging Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid 
(FAMO). Alle stakeholders werden aldus van bij de aanvang bij het nieuwe 
project betrokken.  
 
Uit de verslagen van de werkgroep kwam naar voren dat een aantal van de 
bestaande voorschriften dringend aangescherpt moesten worden. Daarnaast 
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werd op vraag van de werkgroep in 2000 een studie uitgevoerd door KPMG 
waarin werd onderzocht wat de gemeenten precies onderscheidt van 
ondernemingen en of en welke implicaties dit heeft voor de voorschriften 
voor de gemeentelijke financiële verslaggeving. 
 
Nadat de Staatscommissie ‘Dualisme en lokale democratie’ zich had 
uitgesproken voor de invoering van het dualistische gemeentelijke 
bestuursmodel en voor aparte begrotingsformaten voor raad en College, 
stelde het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties samen 
met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het ‘platform finfunduaal’ 
in. Dit platform verenigde elf gemeenten en één provincie.  
 
finfunduaal nam deel aan het ontwikkelingsproces van de nieuwe 
regelgeving en werkte in een later stadium mee aan de introductie van BBV. 
Het platform organiseerde consultatierondes met een aantal andere 
organisaties zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het 
Interprovinciaal Overleg (IPO), i.e. de koepelorganisatie van de twaalf 
Nederlandse provincies, en de Raad voor de Financiële verhoudingen van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De visies van alle 
stakeholders werden op die manier in het project meegenomen. Nadat men 
de vooropgestelde hervormingsplannen een eerste maal gepubliceerd had, 
werd tevens het advies ingewonnen van diverse accountantskantoren en van 
het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA). Op 
basis daarvan werd de nieuwe regelgeving in beperkte mate aangepast. 
 
Het implementatieproces werd aldus begeleid door het platform 
finfunduaal. Daarnaast werd een Commissie Besluit Begroting en 
Verantwoording Provincies en Gemeenten in het leven geroepen op basis 
van artikel 75 van het besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten. Zij vloeide voort uit de werkgroep ‘finver’. De Commissie BBV 
heeft als missie zorg te dragen voor een eenduidige toepassing en uitvoering 
van het BBV. Enerzijds moet zij daartoe een document bijhouden dat uitleg 
geeft over het BBV, het zogenaamde document ‘uitgangspunten voor een 
gemodificeerd stelsel van baten en lasten’. Anderzijds wordt zij geacht de 
praktijkvragen van provincies en gemeenten te beantwoorden. Op eigen 
initiatief publiceert de Commissie BBV daarenboven richtlijnen en notities 
over onderwerpen waarover veel vragen worden gesteld.  
 
Bij de samenstelling was een van de uitgangspunten dat de expertise van 
alle relevante doelgroepen in de commissie aanwezig moest zijn. De 
Commissie BBV bestaat aldus uit veertien leden die afkomstig zijn vanuit de 
verschillende doelgroepen. De voorzitter wordt door de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemd, terwijl de secretaris 
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door de minister wordt aangewezen. De overige leden van de Commissie 
worden op hun beurt door de voorzitter benoemd. Het merendeel werd 
voorgedragen vanuit de verschillende doelgroepen, zoals bijvoorbeeld de 
VNG, het IPO, en het CBS. 
 
Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies wijkt op 
een aantal punten af van de International Public Sector Accounting 
Standards (IPSAS). De reden hiervoor is dat bij de ontwikkeling van de BBV-
regelgeving er nog geen aparte set van boekhoudvoorschriften voor de 
publieke sector voorhanden was. Men kon bijgevolg enkel een beroep doen 
op de International Accounting Standards (IAS) of zoals zij nu genoemd 
worden de International Financial Reporting Standards (IFRS) die ontwikkeld 
werden voor de private sector. De toenmalige minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties vond een dergelijke harmonisatie met de 
financiële verslagleggingsvoorschriften van de private sector echter te 
verregaand en meende dat zij afbreuk deden aan het unieke karakter van 
de overheid (Bac, 2003). Ondertussen werden de verschillen tussen de 
IPSAS-normen en de regelgeving in het BBV-besluit nog steeds niet helemaal 
uitgevlakt. 
 
 
>  3.4.4. Gebruik en neveneffecten van het besluit begroting en 

verantwoording 

Over het gebruik en de neveneffecten van de duale begroting is vooralsnog 
weinig bekend. Evaluaties van het door middel van BBV ingevoerde 
begrotingssysteem worden veelal per gemeente opgemaakt, maar een 
globaal beeld ontbreekt vooralsnog. Het besluit begroting en 
verantwoording gemeenten en provincies is immers al te recent om de 
impacts en (neven)effecten ervan te gaan bestuderen.  
 
Academische evaluaties zijn dan ook nog niet beschikbaar. Wel al 
voorhanden zijn enkele evaluaties van lokale rekenkamers. Uit een eerste 
evaluatie van de programmabegrotingen van drie gemeenten kwam naar 
voor dat de kwaliteit van deze programmabegrotingen over het algemeen 
beter kon, dat gemeenteraden meer zelf met hun begroting aan de slag 
moesten en ten slotte dat zij er ook voor moesten openstaan om van elkaar 
te leren. Deze conclusies dienen wel genuanceerd te worden, in die zin dat 
de evaluaties van de programmabegrotingen sterk verschillen van gemeente 
tot gemeente.  
 
Omdat de uitbreiding van de accountantsverklaring met de 
rechtmatigheidstoets zowel voor de gemeenten als voor de accountants 
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geen eenvoudige opdracht bleek, gaf het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties zowel in 2004 als in 2005 aan het consultancybureau 
‘Haute Finance’ de opdracht een studie uit te voeren naar de stand van 
zaken van de rechtmatigheid bij de gemeenten. Aan het onderzoek over het 
jaarverslag 2004 namen 88% van de gemeenten deel. Over 2005 bedroeg dit 
percentage 91. Vastgesteld werd dat 192 gemeenten (45%) over het jaar 
2005 een goedkeurend oordeel van de accountant in het kader van hun 
rechtmatigheid ontvingen. Bij de eindrapportage over 2004 waren dat er 
nog maar 49 (12%). Er was bijgevolg sprake van een positieve ontwikkeling 
inzake de rechtmatigheidstoets bij de gemeenten. Daarnaast kwam uit de 
analyse van de verslagen van bevindingen van de accountants naar voor dat 
de interne controles nog niet structureel waren ingebed in de 
bedrijfsprocessen (Haute Finance in opdracht van Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2005). Het onderzoek werd 
opnieuw uitgevoerd in 2006. De resultaten bevestigden bovengenoemde 
tendensen: meer bepaald twee op drie Nederlandse gemeenten kon in 2006 
over een goedkeurende accountantsverklaring beschikken (Haute Consulting 
in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
2006). 
 
Ondertussen werden tevens al enkele studies gepubliceerd die de uitvoering 
van de zogenoemde 213a-onderzoeken door de gemeenten in kaart brengen. 
Een eerste onderzoek werd midden 2004 uitgevoerd. Het had als doel 
inzicht te verschaffen in de wijze waarop de Nederlandse gemeenten 
invulling gaven aan de interne auditfunctie. In totaal namen 107 gemeenten 
deel aan dit onderzoek. Uit deze studie kwam naar voren dat het merendeel 
van de onderzochte gemeenten midden 2004 nog geen onderzoek zoals 
vooropgesteld in artikel 213a van de Gemeentewet had uitgevoerd. De 
gemeenten bleken daarentegen veelal nog te worstelen met de opzet en 
inrichting van de artikel 213a-onderzoeken. Wat betreft de 
auditjaarplannen gaf bijna de helft van de onderzochte gemeenten aan dat 
deze op basis van een risicoanalyse werden opgesteld. Daarnaast werden de 
onderzoeksonderwerpen ook op basis van reeds in gang gezette 
verbetertrajecten of andere onderzoeken geselecteerd. Problematisch in 
2004 scheen de ingezette capaciteit voor de periodieke onderzoeken zoals 
omschreven in artikel 213a. Hoewel de gemeenten aangaven iedere 
gemeentelijke organisatie-eenheid en gemeentelijke taak eens in de vier 
jaar in zijn geheel aan een toetsing te willen onderwerpen, kwam uit 
onderzoek naar voren dat bestuur en management slechts tot een half 
fulltime-equivalent beschikbaar stelden voor het uitvoeren van de interne 
audits. Ook hinderlijk bleek in vele gemeenten de positionering van de 
interne auditfunctie in de organisatiestructuur. Hoewel het om een goede 
interne evaluatiefunctie te vervullen vereist is onafhankelijk te zijn, bleek 
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uit het onderzoek dat meer dan driekwart van de auditoren samenwerkt 
met stafafdelingen. In een aantal andere gemeenten werd de interne 
auditfunctie geïntegreerd in de controllerfunctie. Zij verkrijgt door middel 
van deze positionering zowel een inrichtende als een evaluerende rol in de 
organisatie, wat dan weer het risico op belangenvermenging verhoogt. 
Samengevat lijkt het er dus op dat de gemeenten in 2004 nog moesten 
bepaalden waar ze naartoe wilden met de artikel 213a-onderzoeken 
(Bakker, 2005).  
 
Recent werd een ‘DoeMee-onderzoek’ over de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van artikel 213a-onderzoeken uitgevoerd door de Lokale 
Rekenkamer BV, een koepelorganisatie voor lokale rekenkamers in 
Nederland. 120 gemeenten namen deel aan dit onderzoek. Van de 
bevraagde controllers in deze gemeenten antwoordde 30% dat in hun 
gemeente sinds de invoering van de wettelijke verplichting nog geen enkel 
artikel 213a-onderzoek werd uitgevoerd. Daarnaast bleken de colleges van 
ruim tweederde van de gemeenten de eigen beleidsuitvoering niet op 
doelmatigheid en doeltreffendheid te onderzoeken. Het onderzoek van de 
Lokale Rekenkamer BV maakt zelfs melding van de volgende collectieve 
houding die zou ontstaan zijn omtrent de interne auditfunctie: “als niemand 
het doet, dan wij ook niet”. Daardoor zouden de artikel 213a-onderzoeken 
er niet in slagen een systematische schakel te vormen tussen de interne 
controlesystemen en de periodieke rekenkameronderzoeken.  
 
Wat  betreft de lokale rekenkamers bleek uit een inventarisatie van de 
rekenkamer(functie)s door de Lokale Rekenkamer BV eind 2005 dat het 
aantal rekenkamers en rekenkamerfuncties in Nederland tussen 1999 en 
2004 slechts zeer geleidelijk was gegroeid. Het overgrote deel van de 
Nederlandse gemeenten zou pas eind 2005, toen de wettelijke deadline 
naderde, een rekenkamer of rekenkamerfunctie hebben ingesteld. Met 
betrekking tot de inrichting van de rekenkamer(functie)s bleek dat de 
gemeenteraden in 52 percent van de gevallen kozen voor het gemengde 
model, waarbij een rekenkamer zowel bestaat uit raadsleden als uit externe 
leden. In 31 percent van de gemeenten werden de lokale rekenkamers 
geheel ingevuld door externe leden, terwijl slechts 7 percent van de 
gemeenteraden besloot enkel gemeenteraadsleden te benoemen. Daarnaast 
opteerden 87 percent van de gemeenten ervoor hun rekenkamer volgens het 
commissiemodel te organiseren, waarbij meerdere rekenkamerleden worden 
benoemd onder één voorzitter. In maar 5 percent van de gemeenten was 
het directeursmodel, waarbij de raad één persoon aanstelt als de 
vertegenwoordiging van de lokale rekenkamer, de uitkomst van het 
keuzeproces. Bovendien kozen 48 percent van de gemeenten voor een 
bepaalde vorm van samenwerking, een zogenaamde personele unie, om de 
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overheadkosten te beperken en de mogelijkheid van benchmarking optimaal 
te benutten (De Lokale Rekenkamer, 2005). Uit de ‘Rekenkamermonitor’, 
die jaarlijks wordt uitgegeven door de Lokale Rekenkamer BV, komt naar 
voor dat de budgetten waarover de diverse rekenkamers kunnen beschikken, 
erg uiteenlopend zijn. Onderstaande tabel (Wildeman, G. & Hoogstad, M., 
2006) geeft de verdeling van de budgetten over de verschillende 
rekenkamers weer in 2006. 
 
Tabel 10. Jaarbudget 2006 van de rekenkamer(functie)s in Nederland in 
euro (Wildeman, G. & Hoogstad, M., 2006) 

Budget 2006 in 
euro’s 

Aantal rekenkamers of 
rekenkamer- 

functies  (in absolute 
cijfers) 

Aantal rekenkamers of 
rekenkamer- 

functies (in %) 

Minder dan 10 000 24 8.11 

10 000 – 25 000 88 29.73 

25 000 – 40 000 61 20.61 

40 000 – 70 000 46 15.54 

70 000 – 100 000 32 10.81 

Meer dan 100 000 45 15.20 
 
 
 
Doorgaans zou het merendeel van het budget van een rekenkamer(functie) 
gespendeerd worden aan de inhuur van externe onderzoeksbureaus (40 
percent) en aan de eigen vergoedingen (30 percent). De overige 30 percent 
zou vooral besteed worden aan eigen ondersteuning en zaken zoals 
opleidingen, drukwerk en huur van vergaderlocaties (Wildeman & Hoogstad, 
2006).  
 
Met betrekking tot de selectie van onderzoeksonderwerpen bleek uit een 
inventarisatie van de onderzoeksplannen van de rekenkamer(functie)s dat 
het belangrijkste criterium om een onderwerp daadwerkelijk te gaan 
onderzoeken het maatschappelijk belang ervan is. Ook de toegevoegde 
waarde van een onderzoek en het financiële belang van een onderwerp 
zouden door het merendeel van de rekenkamers als belangrijke 
selectiecriteria gehanteerd worden.  
 
Daarnaast kwam uit dezelfde studie naar voor dat de 
onderzoeksonderwerpen van de rekenkamer(functie)s onderling sterk 
variëren. Weliswaar kon bijna de helft van de onderzoeken die men van plan 
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was uit te voeren ondergebracht worden in de beleidsterreinen ‘Sociale 
Zaken’ en ‘Algemeen Bestuur’. Vooral het subsidiebeleid en de planning- en 
controlecyclus bleken erg populaire onderwerpen (Kloor, 2006).  
 
 
 
>  3.5. Besluit 

De rol van de gemeentelijke financiële administratie is de afgelopen eeuw 
sterk geëvolueerd. Aan het begin van de twintigste eeuw was de organisatie 
en reorganisatie van de financiële transfers naar de ‘ondergeschikte’ 
bestuursniveaus een reden om vanuit het centrale gezag de controlefunctie 
te benadrukken. Na de tweede wereldoorlog en vooral na de jaren zestig 
van de vorige eeuw werd de gemeentelijke dienstverlening in aanzienlijke 
mate uitgebreid. Zij expandeerde als het ware. Functioneel-economische 
classificatieschema’s en input/output tabellen werden de normerende 
kaders om deze evoluties te beheersen. De statistische finaliteit werd 
daarbij geënt op de controlefinaliteit.  
 
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw staat het management binnen de 
overheid in het kader van de New Public Management beweging volop in de 
belangstelling (Bouckaert, 2006). Zowel externe als interne druk hebben 
ervoor gezorgd dat overheden zich veel meer dan vroeger dienen te 
beroepen op de prestaties en de effecten van hun beleid (Pollitt & 
Bouckaert, 2005). Actoren, documenten, procedures, 
verantwoordelijkheden en mechanismen om verantwoording af te leggen, 
worden derhalve zo georganiseerd dat de door de overheden geleverde 
prestaties meer centraal komen te staan (Bouckaert, 2006).  
 
Uit dit hoofdstuk kwam duidelijk naar voren dat het antwoord van de 
Nederlandse gemeenten op bovenstaande ontwikkelingen sterk verschilt van 
dat van de Vlaamse lokale besturen. Terwijl de Nederlandse gemeenten al 
snel volop de kaart van het New Public Management getrokken hebben, 
weliswaar aangepast aan hun eigen behoeften en noden, namen de Vlaamse 
lokale besturen gedurende lange tijd een veeleer afwachtende houding aan. 
Het Nederlandse gemeentelijke financiële systeem kan vanzelfsprekend niet 
zonder meer getransfereerd worden naar de Vlaamse context. Enerzijds 
wijkt de gemeentelijke setting in Nederland af van die in Vlaanderen. 
Anderzijds zijn er een aantal historisch gegroeide verschillen die men in 
rekening dient te brengen (Steen, 2007). Bovendien hebben de Nederlandse 
gemeenten er ook twintig jaar over gedaan om te staan waar zij nu staan, 
en hebben zij meerdere hervormingsbewegingen nodig gehad alvorens het 
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streven naar een resultaatgericht financieel management begon door te 
dringen in de gemeentelijke organisatieculturen (Ter Bogt, 2007).  
 
Dit neemt echter niet weg dat niet geleerd kan worden uit de ervaringen die 
de Nederlandse gemeenten hebben opgedaan met de introductie van de 
resultaatgerichte financiële instrumenten.  
 
We kunnen daarbij verschillende niveaus onderscheiden: een concreet en 
een algemeen niveau. De lessen voor Vlaanderen op het algemene niveau 
worden apart behandeld in een volgend onderdeel. Zij worden meer 
bepaald meegenomen in de identificatie van de kritische succes- en 
faalfactoren en randvoorwaarden voor de op stapel staande hervormingen 
van de Vlaamse gemeenten en OCMW’s.  
 
Met de lessen op concreet niveau wordt in deze context gedoeld op op 
zichzelf staande financiële instrumenten die zeer betekenisvol kunnen zijn 
binnen de Vlaamse context en an sich geen ingrijpende veranderingen of 
hervormingen vragen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
instrumenten zoals de begrotingsscan, die in onderdeel e van paragraaf 
3.4.2.1. van dit rapport besproken werd. Bovendien werd in dit rapport 
waar mogelijk aandacht besteed aan de effecten en neveneffecten van het 
streven naar een resultaatgericht financieel management binnen de 
Nederlandse context. Ook hieruit kan geleerd worden voor de Vlaamse 
situatie. Zij kunnen immers een signalerende functie vervullen en ons 
waarschuwen voor de potentiële effecten en neveneffecten van de geplande 
hervormingen in de Vlaamse gemeenten en OCMW’s.  
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4. Lessen voor de Vlaamse lokale besturen 

Op basis van de voorgaande hoofdstukken kunnen een aantal lessen voor de 
modernisering van het financieel instrumentarium van de Vlaamse 
gemeenten en OCMW’s geformuleerd worden. Deze lessen hebben in 
hoofdzaak betrekking op het macroniveau van de hervormingen, i.e. de 
implementatiestrategie die men aanwendt om nieuwe financiële 
instrumenten in deze lokale besturen in te voeren.  
 
Naast het macroniveau kan men tevens een meso- en microniveau 
onderscheiden. Het mesoniveau betreft in deze context het 
organisatieniveau. De lessen op mesoniveau zijn dan gericht op het 
beantwoorden van de vraag aan welke randvoorwaarden de Vlaamse 
gemeenten en OCMW’s moeten voldoen om de nieuwe instrumenten 
succesvol in hun organisatie te introduceren en welke succes- en 
faalfactoren hiervoor bepalend kunnen zijn. Aan deze vraag zal in een 
latere fase van het onderzoeksproject tegemoet gekomen worden door 
middel van survey-onderzoek. Het microniveau wordt niet als een apart 
onderdeel meegenomen in het onderzoekstraject, maar zal wel zijdelings 
aan bod komen bij de behandeling van de overige onderzoeksniveaus.  
 
Op basis van het literatuuronderzoek kunnen een negental lessen 
vooropgesteld worden met betrekking tot de te volgen 
implementatiestrategie. Zij worden in wat volgt behandeld.  
 
 
>  4.1. Prestatiegegevens 

Problematiek: Uit de analyse van de financiële hervormingen in de 
Nederlandse gemeenten in hoofdstuk III kwam naar voren dat het gebrek 
aan kwaliteit van de prestatiegegevens en de niet-financiële informatie, 
zoals onder meer de hoeveelheid aan geleverde diensten en de impact van 
de geleverde diensten, aanvankelijk een van de voornaamste hinderpalen 
was voor een succesvolle integratie van beleid en financiën (Van Helden, 
1998a). Ook in andere hervormingstrajecten bleek het gebrek aan klare 
prestatiemaatstaven een kritische faalfactor voor de modernisering van de 
financiële organisatie van de lokale besturen (Wang, 2000). 
Prestatiemanagement zou derhalve als een belangrijk aandachtspunt in het 
hervormingsverhaal van de Vlaamse gemeenten en OCMW’s moeten 
meegenomen worden.  
 
 



 ׀ 113 ׀

Aanpak: Binnen de lokale besturen moet de nodige capaciteit om 
beleidsdoelstellingen correct te formuleren, prestaties te monitoren, 
geschikte prestatie-indicatoren te ontwikkelen, etc. opgebouwd worden. 
Verwacht kan worden dat de gemeenten en OCMW’s voor bepaalde publieke 
diensten, namelijk diegene waarvoor ze in het verleden al sectorale plannen 
en rapportages hebben opgesteld in het kader van een subsidieregeling, 
reeds enige ervaring hebben opgedaan met prestatiemanagement. De 
prestatie-instrumenten die voor deze diensten in het verleden al ontwikkeld 
werden, worden best verder verfijnd binnen de organisaties zelf (Sanderson, 
2001). Voor de overige beleidsdomeinen zal men in meer begeleiding voor 
de lokale besturen moeten voorzien. Enerzijds kan men dit realiseren door 
het bevorderen van een actieve kennisverspreiding (opleiding en vorming in 
prestatiemanagement, gerichte werving en selectie, opbouw van kennisfora 
en -centra, conferenties waarop best practices aan bod komen, etc.). 
Anderzijds kan het nuttig zijn om voor de gemeenten en OCMW’s die bij 
aanvang van de hervormingen nood hebben aan een intensievere vorm van 
begeleiding, een aantal handleidingen en formaten voor 
prestatiemanagement te publiceren en enkele concrete praktijkvoorbeelden 
uit te werken.  
 
Aanknopingspunt: Ook in het gemeentedecreet wordt op verschillende 
plaatsen indirect naar de rol van prestatiemanagement verwezen. Het 
decreet stipuleert bijvoorbeeld dat de strategische nota de 
beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te 
voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd moet 
weergeven (art. 146 §2), en dat de financiële nota de financiële 
consequenties van deze beleidsopties moet bevatten (art. 146 §3). Een 
andere indirecte verwijzing naar prestatiemanagement vinden we terug in 
artikel 150. Volgens dit artikel behoort de beleidsnota het beleid dat de 
gemeente gedurende het boekjaar zal voeren, te verwoorden en de 
beleidsdoelstellingen verder te concretiseren. Daarnaast dient hij de 
aansluiting met de financiële nota te expliciteren. Bovendien refereren ook 
de artikelen die de gemeentelijke verzelfstandiging regelen meermaals aan 
vooraf vastgestelde doelstellingen. 
 
 
>  4.2. Cultuur 

Problematiek: Uit de Nederlandse case bleek dat het te beperkte draagvlak 
op gemeentelijk afdelingsniveau en de afwezigheid van een 
prestatiegerichte organisatie- en beleidscultuur erg nefast zijn geweest voor 
de verspreiding van de Beleids- en Beheersinstrumenten (BBI) op de 
gemeentelijke werkvloer. Het creëren en stimuleren van een dergelijke 
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cultuur, waarin het formuleren van beleidsdoelstellingen gekoppeld wordt 
aan het opmaken van omgevingsanalyses en waarbij de lokale 
dienstverlening op deze beleidsdoelstellingen georiënteerd wordt, verdient 
dan ook de nodige aandacht in het kader van de Vlaamse hervormingen.  
 
Aanpak: Hoewel het opbouwen van een prestatiegerichte organisatie- en 
beleidscultuur heel wat tijd vraagt (en nog zal vragen), kan men in 
Vlaanderen hieraan enigszins tegemoet komen door ervoor te zorgen dat de 
hervormingen niet enkel gedragen worden door de gemeentelijke en OCMW-
ambtenaren met een financiële functie. Het voeren van een actieve 
promotiepolitiek, het aanbieden van opleidingen die specifiek gericht zijn 
op ambtenaren zonder financiële achtergrond én het benadrukken van die 
hervormingsfacetten die noodzakelijkerwijs gedragen moeten worden door 
personeelsleden met een beleidsinhoudelijke achtergrond, zoals 
bijvoorbeeld het formuleren van de beleidsdoelstellingen, kunnen de 
betrokkenheid van de niet-financiële actoren binnen de organisaties 
stimuleren. Eveneens wordt hierdoor intern aan de organisaties een ruimer 
draagvlak gecreëerd voor de op stapel staande hervormingen binnen de 
gemeenten en OCMW’s.  
 
Aanknopingspunt: Met betrekking tot het cultuuraspect van de 
hervormingen kan als aanknopingspunt verwezen worden naar de al 
bestaande kwaliteitsplatformen in Vlaanderen. Voorbeelden daarvan zijn de 
‘regionale ondersteuningspunten kwaliteitszorg’, ‘de Belgische 
kwaliteitsconferentie’ en het ‘kwaliteitsnetwerk voor lokale besturen’, dat 
onder meer het ‘kwaliteitscongres voor lokale besturen’ organiseert. Deze 
kwaliteitsplatformen kunnen gezien worden als een opstap naar de bredere 
verspreiding van een prestatiegerichte organisatie- en beleidscultuur.  
 
 
>  4.3. Draagvlak 

Problematiek: Het draagvlak voor de hervormingen moet vanzelfsprekend 
zowel intern als extern aan de lokale organisaties gecreëerd worden. 
Opmerkelijk aan de Nederlandse case is dat er bij elk van de in het vorige 
hoofdstuk besproken moderniseringstrajecten ruimschoots aandacht werd 
besteed aan het betrekken van alle stakeholders bij het concreet uittekenen 
van de hervormingen. Bovendien werd door de bevoegde minister steevast 
rekening gehouden met de adviezen van koepelorganisaties zoals de 
‘Vereniging van Nederlandse Gemeenten’, het ‘Interprovinciaal Overleg’, de 
‘Vereniging Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid’, 
etc. Op deze wijze slaagde men erin een win-win-situatie te creëren voor 
de betrokken partijen. De rijksoverheid kon delen in de kennis van het 
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gemeentelijke bestuursniveau waarover de koepelorganisaties beschikten, 
en de koepelorganisaties hadden op hun beurt de inspraak die zij wilden. 
Daarnaast droegen zij hun instemming met de hervormingen actief uit naar 
de gemeenten, waardoor automatisch een ruim draagvlak gecreëerd werd. 
Ook in Vlaanderen zal de samenwerking tussen de overheid en de 
koepelorganisaties naar alle waarschijnlijkheid een cruciale rol spelen in het 
al dan niet welslagen van de hervormingen.  
 
Aanpak: Als belangrijke koepelorganisaties voor de Vlaamse hervormingen 
kunnen bijvoorbeeld worden geïdentificeerd: de ‘Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten’ (VVSG), de ‘Vlaamse Federatie van 
Gemeentesecretarissen’ (VFG), de ‘Vlaamse Lokale Ontvangers’ (VLO), de 
‘Vlaamse Vereniging van OCMW-Secretarissen’ (VVOS), de Vlaamse afdeling 
van de ‘Koninklijke Federatie van Gewestelijke Ontvangers van België’, 
zijnde de ‘Vlaamse Gewestelijke Ontvangers’ (VLAGEWO) en de ‘Vereniging 
van Vlaamse Provincies’ (VVP). Van belang is dat zij in een vroeg stadium al 
actief bij de hervormingen betrokken worden.  
 
Aanknopingspunt: Het e3posteam binnen het agentschap voor Binnenlands 
Bestuur levert reeds inspanningen om goede contacten te onderhouden met 
zowel de koepelorganisaties als het werkveld. Ook vanuit het agentschap 
voor Binnenlands Bestuur zelf wordt deze werkwijze gesteund. Het zou dan 
ook een goede zaak zijn voor de hervormingen mochten deze contacten met 
de koepelorganisaties op zijn minst gehandhaafd blijven, of zelfs nog verder 
uitgebreid worden.  
 
 
>  4.4. Omkadering en ondersteuning 

Problematiek: In Nederland slaagde men er met het Bestuur & Management 
Consultants team (BMC), dat voornamelijk uit praktijkmensen bestond, in de 
geloofwaardigheid van het Beleids- en Beheersinstrumentarium voor 
gemeentemanagers te verhogen. Ook in Vlaanderen kan de samenstelling 
van de projectteams van de uitvoerende administratie een bepalende 
succesfactor zijn.  
 
Aanpak: De samenstelling van het e3posteam in Vlaanderen kan als een 
sterkte voor de hervormingen worden gezien. Net zoals het BMC team in 
Nederland bestaat e3pos immers voornamelijk uit praktijkmensen die 
voorheen elk in hun OCMW of in hun gemeente de ambtelijke 
verantwoordelijkheid droegen over het financieel beheer of de aansturing 
van de organisatie. Het inzetten van deze praktijkmensen kan ervoor zorgen 
dat, zoals eerder ook in Nederland het geval was, de Vlaamse gemeenten en 
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OCMW’s sneller geneigd zullen zijn de vooropgestelde goede praktijken over 
te nemen en te aanvaarden. Een verdere uitbouw van het e3posteam op 
deze wijze kan in de toekomst, naarmate de financiële hervormingen verder 
evolueren, dan ook aangewezen zijn.  
 
Aanknopingspunt: Als aanknopingspunt met het gemeentedecreet kan voor 
de omkadering en ondersteuning verwezen worden naar de rol van de 
managementteams. Zo bepaalt artikel 98 van het decreet dat deze de 
coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de 
beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie moeten ondersteunen. Daarnaast 
hebben zij als taak de eenheid in de werking, de kwaliteit van de 
organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne 
communicatie te bewaken. Dat deze managementteams op een adequate 
wijze ondersteund en begeleid worden opdat zij de hen toegewezen 
verantwoordelijkheden kunnen dragen kan dan ook als een kritische factor 
beschouwd worden in het geheel van de op stapel staande hervormingen.  
 
 
>  4.5. Politieke betrokkenheid 

Problematiek: Ook de politieke betrokkenheid blijkt steeds weer een 
cruciaal gegeven in het doorvoeren van financiële hervormingen in de 
publieke sector. Enerzijds zal immers in voldoende middelen moeten 
worden voorzien om de geplande financiële hervormingen in de gemeenten 
en in de OCMW’s door te voeren. Anderzijds zullen niet alleen de ambtelijke 
maar ook de politieke actoren op lokaal niveau moeten wennen aan de 
nieuwe financiële instrumenten en er op een gepaste wijze mee moeten 
leren omgaan.  
 
Aanpak: Voor het stimuleren van de politieke betrokkenheid kan gedacht 
worden aan een actieve promotiepolitiek waarbij duidelijk wordt gesteld 
welke voordelen de nieuwe financiële instrumenten aan het politieke niveau 
bieden en waarbij helder wordt aangebracht hoe men deze instrumenten in 
de praktijk kan gebruiken.  
 
Aanknopingspunt: Artikel 87 §2 van het gemeentedecreet stelt dat de 
gemeentesecretaris ten minste na iedere volledige vernieuwing van de 
gemeenteraad mede namens het managementteam een afsprakennota moet 
sluiten met het college van burgemeester en schepenen en met de 
burgemeester over de wijze waarop hij en de overige leden van het 
managementteam met het college van burgemeester en schepenen en met 
de burgemeester zullen samenwerken om de beleidsdoelstellingen te 
realiseren, en over de omgangsvormen tussen bestuur en administratie. 
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Deze afsprakennota kan op gemeentelijk niveau aangewend worden als 
instrument om de politieke betrokkenheid bij de hervormingen te 
stimuleren.  
 
 
>  4.6. IT-ondersteuning 

Problematiek: Een andere belangrijke randvoorwaarde voor het welslagen 
van de hervormingen is de ontwikkeling van ondersteunende IT-applicaties 
voor de gemeenten en OCMW’s. Deze moeten enerzijds afgestemd worden 
op de behoeften van de verschillende gebruikers. Anderzijds dienen zij 
voldoende flexibel te zijn om maatwerk te kunnen leveren op niveau van de 
organisatie.  
 
Aanpak: Opdat de informatiesystemen volledig operationeel zijn wanneer de 
nieuwe financiële rapporteringsvereisten in werking treden, is overleg en 
samenwerking met de softwarehuizen in een vroeg stadium van de 
hervormingen essentieel. Het e3posteam levert reeds inspanningen om in 
samenwerking met de softwarehuizen de IT-infrastructuur tijdig op punt te 
stellen. Aanbevolen wordt dan ook om deze overlegstrategie voort te zetten 
en in de toekomst nog verder te intensiveren.  
 
Aanknopingspunt: De coördinatie en afstemming van de bestaande IT-
infrastructuur op de nieuwe financiële rapporteringsvereisten moet als een 
algemene voorwaarde voor het welslagen van de hervormingen beschouwd 
worden.  
 
 
>  4.7. Provinciale niveau 

Problematiek: Uit de Nederlandse case kwam bovendien naar voren dat het 
provinciale niveau er een niet te onderschatten rol heeft gespeeld en nog 
steeds speelt bij de implementatie van nieuwe financiële instrumenten. We 
kunnen daarbij bijvoorbeeld verwijzen naar de opzet van de begrotings- en 
herindelingsscans, die door de provincies in samenwerking met de Inspectie 
Financiën Lokale en provinciale Overheden georganiseerd worden. Welke de 
rol van de provincies in de Vlaamse hervormingen zal zijn, is echter nog niet 
duidelijk.  
 
Aanpak & aanknopingspunt: Ook in Vlaanderen kan het uitbouwen van het 
provinciale bestuursniveau een nuttige piste zijn om in de begeleiding van 
de gemeenten en OCMW’s te voorzien, vooral dan omdat de federaties van 
secretarissen en –ontvangers ook sterk langs de provinciale lijnen 
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gestructureerd zijn. Aan de ene kant kan men daardoor de 
kennisverspreiding over de nieuwe instrumenten stimuleren via reeds 
bestaande structuren en kanalen, hetgeen de continuïteit van de 
begeleiding in de hand werkt. Aan de andere kant kan men op termijn de 
informatiedoorstroming ook bottom-up concreet vorm geven langs deze 
weg.  
 
 
>  4.8. Organisatie van een leertraject 

Problematiek: Een meer algemene les die uit het Nederlandse verhaal naar 
voren komt is dat men erin geslaagd is een leertraject voor de gemeenten 
te creëren. De Nederlandse gemeenten kregen bij elke hervorming de tijd 
en ruimte om zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving en aan de 
nieuwe omstandigheden. Daarenboven werd de gemeentelijke autonomie 
steevast sterk benadrukt. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de gemeenten er 
openstonden voor vernieuwing en dat er in de latere fases van de 
hervormingen voldoende ruimte was voor evaluatie en bijsturing. Ook naar 
de Vlaamse context toe is het dan ook aangewezen een dergelijk leertraject 
uit te stippelen.  
 
Aanpak & aanknopingspunt: Binnen dit kader kan onder meer gedacht 
worden aan het voorzien van formaten en handleidingen, het creëren van 
vormingsmogelijkheden en benchmarkingsopportuniteiten, en het opzetten 
van een helpdeskfunctie.  
 
 
>  4.9. Het consolideren 

Problematiek: Een laatste maar daarom zeker niet minder belangrijk punt 
van zorg is de aandacht die men zal moeten besteden aan het 
consolidatievraagstuk. Lüder en Jones (2003) stelden op basis van hun 
landenanalyse, die werd besproken in het tweede hoofdstuk, immers vast 
dat de consolidatie van de financiële rekeningen van de lokale overheden 
door een aantal landen niet echt prioritair bevonden werd. Meer aandacht 
zou er daarentegen zijn uitgegaan naar het verhogen van de efficiëntie van 
de publieke sector en naar het introduceren van private 
managementtechnieken. Het transparantiestreven zou daardoor enigszins 
naar het achterplan verdrongen zijn. Zowel vanuit dit transparantie-oogpunt 
als vanuit de zorg voor de beheersbaarheid van de lokale besturen wordt 
aangeraden om van het consolidatievraagstuk een belangrijk agendapunt te 
maken in de Vlaamse hervormingen.  
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Aanpak & aanknopingspunt: De Vlaamse regering dient nog nadere regels 
vast te stellen voor de consolidatie van de jaarrekening van de gemeente 
met de jaarrekeningen van de autonome gemeentebedrijven en de 
gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen met privaatrechtelijke 
vorm (Gem. Decr. Art. 172). Vanuit een beheersstandpunt kan echter een 
meer maximalistische visie worden bepleit waarbij men vooropstelt dat 
naast de jaarrekeningen ook de verschillende beleidsplannen dienen 
geconsolideerd te worden in de strategische nota. Hiervoor kan opnieuw 
verwezen worden naar artikel 146 van het gemeentedecreet dat stelt dat de 
strategische nota de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het 
extern en intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en 
geïntegreerd moet weergeven. Naar de toekomst toe kan hetzelfde gesteld 
worden voor de rapportering, de auditpraktijk en de verslaglegging. Daarbij 
kan verwezen worden naar artikel 173 van het gemeentedecreet, dat stelt 
dat het college van burgemeester en schepenen tijdens de vergadering 
waarop de gemeenteraad over de jaarrekening beraadslaagt niet alleen 
verslag dient uit te brengen over de financiële toestand en over de 
uitvoering van het budget, maar ook over het gevoerde beleid en beheer 
tijdens het voorgaande jaar.  
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Appendix 1. Voorbeeld van een productbeschrijving van een Nederlandse 
gemeente  
 
 

Product 

 

Openbaar vervoer: 

 

Doelgroep 

 

Bewoners 

 

Product-

omschrijving 

 

Het laten uitvoeren van het openbaar vervoer zoals overeengekomen 

met de vervoersmaatschappij van de  

lijnen 4 en 6.  

 

Doel 

 

• passend aanbod openbaar vervoer op vraag 

• meer gebruik openbaar vervoer 

 

Indicator/ 

prestatie 

 

Het aanbieden van openbaar vervoer in elke buurt binnen  

een straal van 400 meter.  

 

Aantal te 

realiseren 

eenheden 

 

• het aantal bushalten vergroten met 2 per jaar (tot aan 2004); 

• toename passagiers met 5% in 2004. 

 

Vereiste 

kwaliteit 

 

Vertragingen beperken tot < 10%. 

 

Realisatie 

-wijze 

 

Uitbesteed aan busmaatschappij X. 



 ׀ 131 ׀

 

In te zetten 

middelen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2003 2004 2005 2006 
Lasten 
Prioriteit 
Overige 645 670 675 680 

Baten 
Prioriteit 
Overige 269 331 282 290 

Saldo (376) (339) (393) (390)  

 

Financiële 

toelichting 

 

De baten bestaan uit de ontvangsten rijksbijdrage uit hoofde van 

openbaar vervoer. Deze wordt – naast de eigen gemeentelijke 

bijdrage – direct doorgestort aan de busmaatschappij X.  

 

Beheers-

producten  

 

Openbaar Vervoer 

 
 
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties i.s.m. VNG en platform 
finfunduaal (2002). Handreiking duale begroting. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties.  
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