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bestuurskracht centrale dataverzameling 

De Vlaamse overheid maakt met het portaal Lokale Sta-
tistieken gebruik van informatietechnologie en digitali-
sering van data om tot een verbeterde interbestuurlijke 

gegevensuitwisseling tussen de lokale besturen en het Vlaam-
se overheidsniveau te komen, en zet deze informatie in voor 
benchmarkingsdoeleinden.

Zo kunnen niet alleen lokale besturen zich onderling ver-
gelijken maar kan die informatie ook gemakkelijker gedeeld 
worden met andere overheidsniveaus (Government-to-Govern-
ment/G2G), onder meer in het kader van bestuurlijk toezicht. 
Dankzij ICT-ontwikkelingen kan een nieuwe dynamiek ont-
staan op het vlak van interbestuurlijke relaties, én in de relatie 
met burgers en bedrijven zodat lokale overheden hun betere 
diensten kunnen leveren.

Bouwstenen
Eerst is er een inventaris nodig van alle lokale overheidsdata 
die nu al centraal verzameld worden binnen de Vlaamse over-
heid. Veel actuele gegevens zijn beschikbaar, maar de verzame-
ling gebeurt veelal per specifiek beleidsdomein. Daarnaast is er 
veel lokale socio-economische, demografische, geografische en 
ecologische informatie, met daarnaast ook subjectieve oordelen 
uit de Stadsmonitor en de Stedenfondsrapporten.

Ook de nieuwe regels voor de beleids- en beheersrapporte-
ring (BBC) bieden bijkomende kansen om systematisch, perio-
diek, centraal en digitaal lokale data te verzamelen. Aangezien 

er momenteel door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur 
(ABB) werk gemaakt wordt van een systeem voor het digitaal 
opvragen van de beleids- en beheersrapporten (meerjarenplan, 
budget en jaarrekening) bij de lokale overheden, bestaat een 
aan te bevelen volgende stap erin deze digitale rapportering 
te integreren in het unieke centrale informatieplatform met 
lokale data.

Exploitatievoordelen
Zo kan het platform verder evolueren in de richting van één 
uniek informatieplatform met (officiële) data, cijfers en statis-
tieken over de werking en de dienstverlening van de Vlaamse 
lokale besturen. Dat levert vanzelfsprekend tal van mogelijk-
heden tot exploitatie. Het is nog wel nodig dat hiervoor het  
portaal Lokale Statistieken verder ontwikkeld wordt tot een 
interactieve en gebruiksvriendelijke databank.

Een dergelijke databank maakt het proces van centrale ge-
gevensverzameling voor lokale besturen eenvoudiger en ef-

Dankzij het portaal Lokale Statistieken 
kan iedereen nu al allerlei cijferreeksen 
van Vlaamse gemeenten bekijken en 
vergelijken, maar er is nog veel meer 
mogelijk. Door het centrale platform 
verder uit te werken kunnen overheden 
onderling ook meer informatie 
uitwisselen en kunnen de  
prestaties van lokale besturen 
beoordeeld en vergeleken worden door 
politici en mensen uit de administratie 
maar ook door burgers en bedrijven. 
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Met een centraal platform dat lokale 
gegevens efficiënt, consistent, betrouwbaar en 
verifieerbaar verzamelt en verwerkt, kunnen 
lokale besturen zich onderling vergelijken. 

Cijfers voor een beter beleid
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ficiënter net zoals de verwerking, analyse en consultatie van 
informatie op een systematische wijze. En omdat dan alle re-
levante gegevens en informatie vanuit de lokale overheden op 
één plaats verzameld en geïntegreerd worden, en de centrale 
overheid hieraan informatie kan toevoegen, ontstaat een uniek 
interbestuurlijk instrument om kennis te vergaren en te delen. 

Dit leidt zowel voor de lokale besturen zelf als voor de cen-
trale overheid tot beter geïnformeerde en dus meer onder-
bouwde (evidence based) fasen van de beleidscyclus. Een voor-
beeld hiervan is de integratie van lokale inputgegevens (zoals 
over budget of personeel) en prestatie-informatie, waardoor 
(sectorale) subsidiëringsbeslissingen van de centrale overheid 
tegenover een lokaal bestuur op een effectievere wijze kun-
nen plaatsvinden, dus afhankelijk van wat er nodig is in dat 
beleidsveld, gekoppeld aan de monitoring over hoe die lokale 
overheid in dat veld presteert. 

Door het integreren en analyseren van gegevens van lokale 
besturen kunnen hun bestuurskracht en prestaties beter in 
kaart gebracht worden. Bovendien kan iedereen die er belang 
bij heeft die ook lezen: politici, ambtenaren, burgers, bedrijven, 
organisaties of academici. Een centraal informatieplatform 
vormt dus een uitgelezen instrument om de verantwoording 
vanuit de lokale besturen beter en breder mogelijk te maken. 

Ook ontstaat zo de mogelijkheid om de prestaties van lokale 
overheden te vergelijken, in relatie tot andere besturen maar 
ook in de loop van de tijd. Benchmarking moet meer zijn dan 
een eenmalige prestatievergelijking, en zal pas tot (gedrags-)
verandering leiden als het een cyclisch proces is, waarbij aan 
de hand van de prestatievergelijking duidelijke verbeterdoelen 
opgesteld worden.  
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  deze bijdrage is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd in het kader 
van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV II 
- 2007-2011), gefinancierd door de Vlaamse overheid. de inhoud 
van deze bijdrage vermeldt de mening van de auteur en niet 
deze van de Vlaamse overheid. 
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matieplatform met lokale data. Een analyse van beïnvloedende 
factoren en exploitatiemogelijkheden, 84 pp. Leuven: Steunpunt 
Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.

Door het integreren en analyseren van 
gegevens van lokale besturen kunnen hun 
bestuurskracht en prestaties beter in kaart 
gebracht worden. Bovendien kan iedereen die er 
belang bij heeft die ook lezen.
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