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SAMENVATTING Onze overheden moeten als gevolg van de fi-
nanciële crisis budgettair besparen. Maar ook in deze tijden van 
financiële en budgettaire krapte draagt de overheid de eindver-
antwoordelijkheid voor de uitvoering van vele publieke taken. 
Deze beleidsuitvoering is de laatste decennia meer op een afstand 
geplaatst, via verzelfstandiging of via samenwerking met de 
private sector. Internationaal zien we wel steeds meer dat deze 
uitvoeringsvormen onder druk komen te staan. In dit beschouwend 
artikel gaan we in op de impact en de trends inzake verzelfstandi-
ging en publiek-private samenwerking in tijden van crisis.

Onze overheden zitten in woelig vaarwater. 
Na de crisis op de financiële markten, die de 
bancaire wereld op haar grondvesten deed da-
veren, worden nu ook onze overheden gecon-
fronteerd met het wantrouwen op deze markten. 
Begrotingstekorten moeten daarom vermeden 
worden en de schuldgraad moet naar beneden. 
Momenteel zijn alle westerse overheden op zoek 
naar een balans tussen nieuwe inkomsten en be-
sparingen op overheidsuitgaven. Maar ook in 
deze tijden van financiële en budgettaire krapte 
draagt de overheid de eindverantwoordelijkheid 
voor de uitvoering van vele publieke taken.

Deze beleidsuitvoering is de laatste decennia 
meer op een afstand geplaatst, via verzelfstandi-
ging of via samenwerking met de private sector. 
Internationaal zien we wel steeds meer dat deze 
uitvoeringsvormen onder druk komen te staan. 
In dit beschouwend artikel gaan we in op de 
impact en de trends inzake verzelfstandiging en 

publiek-private samenwerking in tijden van crisis. 
Ook trachten we enkele mogelijke prioriteiten 
inzake beleidsgericht onderzoek weer te geven 
om overheden bij te staan in de moeilijke keuze 
die ze moeten maken. Eerst komt de verzelfstan-
digingstendens aan bod. Vervolgens gaan we 
dieper in op de samenwerking met de private 
sector. 

1.  Taakuitvoering op afstand: verzelfstan-
diging in tijden van crisis

In het laatste decennium is er voor het Vlaams, 
provinciaal en lokaal niveau een nieuw decre-
taal kader gecreëerd voor een weloverwogen 
verzelfstandiging van de beleidsuitvoering. Het 
Kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid en het Ge-
meentedecreet/Provinciedecreet definiëren een 
duidelijke typologie van verzelfstandigingstypes 
met verschillende gradaties van beheersautono-
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mie, waarbij verdergaande vormen van verzelf-
standiging sterker moeten worden gemotiveerd 
dan zachtere vormen. De sturingsrelaties tussen 
de moederbesturen en deze verzelfstandigde 
organisaties worden geschraagd door de be-
heersovereenkomst, dat de wederzijdse rechten 
en plichten van beide actoren regelt. Deze na-
druk op de beheersovereenkomst als centraal stu-
rings- en opvolgingsinstrument heeft ook tot doel 
de sturing meer op hoofdlijnen en resultaten te 
richten, zodat de sturingsdiscussie zich focust op 
de strategische aspecten en niet op de operati-
onele aspecten van de beleidsuitvoering. Dit is 
de verantwoordelijkheid van de agentschappen. 

Om een gebrek aan coördinatie tussen adminis-
traties en agentschappen tegen te gaan, voor-
zien de regelgevende kaders instrumenten voor 
afstemming tussen deze spelers (zoals de be-
leidsraad op Vlaams niveau). Op Vlaams niveau 
is de grote verzelfstandigingsgolf (inclusief de 
omzetting van reeds bestaande Vlaamse open-
bare instellingen) gebeurd in de periode 2004 
tot en met 2006, met de creatie van 64 ‘nieuwe-
stijl’-agentschappen. Op lokaal en provinciaal 
niveau is, naast nieuwe verzelfstandigingen, de 
omzetting van voormalige gewone gemeente-
bedrijven, autonome gemeentebedrijven en ge-
meentelijke vzw’s naar de nieuwe verzelfstandi-
gingsvormen momenteel een belangrijk thema. 
De omvorming diende immers te gebeuren voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 (VER-
HOEST et al., 2012b).  

Op federaal niveau ontbreekt een ééngemaakt 
wettelijk kader voor verzelfstandiging en is de 
verzelfstandiging bovendien gebaseerd op ver-
ouderde regelgevende kaders zoals de wet van 
16 maart 1954. De sturing door de federale 
moederdepartementen is nog steeds sterk gericht 
op inputs en processen, waaraan op een ad-
hocwijze resultaatsgerichte sturingsinstrumenten, 
zoals beheerscontracten, worden toegevoegd. 
De ongeveer zeventig verzelfstandigde agent-
schappen die bestaan op federaal niveau vallen 
uiteen in een gefragmenteerd landschap van ver-

zelfstandigingstypes die op verschillende wijze 
geregeld zijn. De instellingen van sociale zeker-
heid zijn het best gekend. 

Deze zwart-witschets tussen enerzijds de Vlaam-
se/lokale besturen met een modern verzelfstandi-
gingsbeleid en anderzijds de federale overheid 
met een verouderd verzelfstandigingsmodel is 
geen accurate weergave van de werkelijkheid. 
Immers, de uitvoering van de ‘moderne’ ver-
zelfstandigingswetgeving op Vlaams en lokaal 
niveau laat immers veel te wensen over. Zo 
bestaan er op Vlaams niveau nog altijd ca. 49 
‘oude’ verzelfstandigingsvormen (zoals diensten 
Afzonderlijk Beheer, Eigen Vermogens en Open-
bare Instellingen van categorie A) naast of sa-
men met de ‘nieuwe’ agentschappen. De reden 
ligt onder meer bij vertragingen in de uitvoering 
van het rekendecreet. De sturing op resultaten 
gaat moeizamer dan verwacht en traditionele 
toezichtsarrangementen zoals regeringscommis-
sarissen zijn opnieuw ingevoerd. Ondanks heel 
wat inspanningen, zijn er in het verzelfstandigde 
overheidslandschap in Vlaanderen nog steeds 
problemen met de aansturing van verzelfstan-
digde agentschappen en is er een tekort aan co-
ordinatie en samenwerking tussen entiteiten (zie 
op dat vlak de nog steeds actuele analyse van 
SPANHOVE & VERHOEST, 2008, alsook VER-
HOEST et al., 2010). Op provinciaal en lokaal 
niveau loopt de omzetting van ‘oude’ naar ‘nieu-
we’ verzelfstandigingen heel wat vertraging op. 
Er stelt zich op alle niveaus een probleem van 
proliferatie van de managementondersteunende 
diensten. Kleine verzelfstandigde agentschap-
pen die de kritische massa ontbreken, ontwik-
kelen toch hun eigen ondersteunende diensten. 
Zeker bij de hoogste ambtelijke functies in vele 
lokale besturen lijkt het enthousiasme voor ver-
gaande verzelfstandiging van de gemeentelijke 
beleidsuitvoering toch enigszins bekoeld.

Deze vraagtekens bij verzelfstandiging lijken een 
echo te zijn van een bredere internationale evo-
lutie, waarbij factoren zoals de moeilijkheid van 
sturen op afstand, maar ook de economische 
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crisis en globalisering een rol spelen. Vanuit een 
recente analyse van het verzelfstandigingsbeleid 
in 30 verschillende landen (VERHOEST et al., 
2012a) detecteren we drie belangrijke trends 
die hoogstwaarschijnlijk ook hun weerslag zullen 
hebben op het verzelfstandigingsbeleid in België 
en Vlaanderen.

1.1.  De onbereikbaarheid van een ééndui-
dige sturing

Het aansturen van verzelfstandigde organisaties 
blijkt toch wel één van de meest interessante, 
maar ook één van de meest weerspannige pro-
blemen in de bestuurskunde: hoe kan autonomie 
en flexibiliteit voor het agentschap samengaan 
met een afdoende politieke sturing en democra-
tische controle? Het Nieuw Overheidsmanage-
ment (New Public Management) schrijft voor dat 
agentschappen dienen te worden gestuurd door 
duidelijke resultaatsdoelstellingen, gemeten met 
kwantitatieve indicatoren en outputnormen, die 
worden gemonitord, geëvalueerd en eventueel 
gesanctioneerd door de betrokken minister en 
moederdepartement. Financiering gebeurt op 
via output gebaseerde bekostiging, waarbij een-
heidsprijzen gebaseerd zijn op integrale kost-
prijsberekening en waarbij prikkels voor doel-
matig werken worden voorzien. Het agentschap 
krijgt in ruil een ruime mate van beheersautono-
mie inzake personeel, financieel management en 
organisatie. Op die manier ontstaat een soort 
contractuele opdrachtgever-opdrachtnemerrela-
tie gebaseerd op marktgerichte sturingsprincipes. 
Echter, dit ‘zuivere’ model van NPM-agentschap-
pen met een ‘harde’ marktgerichte sturing is ook 
internationaal nauwelijks te vinden (zie POLLITT 
et al., 2005; VERHOEST et al., 2012). Meer 
nog, verschillende recente evoluties lijken dit mo-
del steeds meer onder druk te zullen zetten.

Een recente evaluatie van de Nederlandse ba-
ten-lastendiensten, vergelijkbaar met de intern 
verzelfstandigde agentschappen, geeft een aan-
tal pijnpunten van het NPM-model aan (ministerie 

van Financiën, juli 2011). Ten eerste blijkt de 
‘zuivere’ sturing op output moeilijk te realiseren 
voor de meeste publieke taken, omdat de output 
vaak moeilijk te definiëren of niet homogeen en 
meetbaar is. Sturing blijkt vooral op processen 
en activiteiten te gebeuren. De bekostiging op 
output blijkt bij vele van de Nederlandse baten-
lastendiensten ver te zoeken; inputbekostiging 
blijkt voor de meeste diensten de norm te blijven. 
Ten tweede, in plaats van ‘harde’ contractuele 
relaties waarbij agentschap en minister, behalve 
bij de contractonderhandelingen, zo weinig mo-
gelijk met elkaar interfereren, blijkt internationaal 
de sturing meer te evolueren naar een min of 
meer continue ‘performance dialogue’ waarbij 
op geregelde tijdstippen en via intensief con-
tact de beide actoren de evolutie van beleid en 
beheer monitoren en gezamenlijk zoeken naar 
bijsturing (zie VAN THIEL et al., 2012; zie ook 
VAN DOOREN, 2011; MOYNIHAN, 2008 
voor de implicaties voor meetsystemen). Dit be-
tekent helemaal niet dat beheersovereenkomsten 
hun nut verliezen, maar wel dat ze gebruikt wor-
den als een dynamisch instrument dat primair 
dient om de samenwerkingsrelatie tussen minister 
en agentschap te structureren. Ten derde, in de 
praktijk blijken agentschappen en hun aansturen-
de moederdepartementen niet echt te handelen 
volgens de logica van wantrouwen die een typi-
sche principaal-agentrelatie kenmerkt. Ze blijken 
namelijk meer te handelen vanuit een perspec-
tief van wederzijdse afhankelijkheid, netwerk-
relaties en stewardship. De stewardship-theorie 
(SCHILLEMANS,  2010) stelt dat de uitvoerende 
diensten en hun leidinggevenden niet primair 
gedreven worden  uit eigenbelang maar door 
maatschappelijke belangen, en dat de belan-
gen van de uitvoerende diensten eerder congru-
ent zijn met die van hun aansturende minister. 
Harde contractuele sturing en strenge financiële 
prikkels halen niet het verhoopte succes en moe-
ten eerder worden vervangen door een goede 
selectie van de agentschapshoofden, het ontwik-
kelen van een gezamenlijke visie, niet-financiële 
prikkels die gericht zijn op versterking of verlies 
van autonomie en reputatie, en monitoring op 
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basis van maatschappelijke waarde en effecten 
(eerder dan op basis van nauw gedefinieerde 
outputs) (SCHILLEMANS, 2010).

Maar klinkt dit allemaal niet heel honingzoet in 
het huidige klimaat? Immers, onder druk van de 
financieel-budgettaire crisis en geconfronteerd 
met de moeilijke financieel-budgettaire aanstu-
ring van agentschappen, zien we in verschil-
lende landen een sterker teruggrijpen naar de 
vertrouwde inputbegroting. Wederom betekent 
dit niet dat output-informatie geen rol meer speelt 
in begrotingsdocumenten, maar wel dat bekos-
tiging niet meer rechtstreeks gekoppeld wordt 
aan outputs. Het budget wordt in feite bepaald 
op basis van het budget van vorige jaren, waar-
bij enkel onderhandeld wordt over het nieuwe 
beleid, hetgeen een budgetteringsmethode is 
die we van oudsher kennen. In dezelfde lijn 
hanteren verschillende landen zoals Australië, 
Nieuw-Zeeland, Denemarken, Finland en Zwe-
den automatische productiviteitskortingen voor 
hun agentschappen, waarbij in reële termen 
de agentschappen minder budget krijgen om 
hetzelfde te presteren. ‘Automatische productivi-
teitskortingen’ klinkt natuurlijk beter dan de tra-
ditionele kaasschaafmethode, maar het betekent 
in feite hetzelfde. Het voornaamste voordeel is 
politiek. De regering moet immers geen politiek 
moeilijke afwegingen maken en heeft weinig in-
formatie nodig om besparingen door te voeren.

Dus vanuit de moeilijkheid van ‘pure’ sturing op 
resultaten en onder druk van de financiële crisis 
evolueert de sturing van agentschappen naar 
een hybride combinatie van sturing op taken 
en activiteiten met een intensieve interactie tus-
sen minister en agentschap, gecombineerd met 
een traditionele inputbegroting waarop jaarlijks 
wordt gekort. Echter, het gevaar van een toene-
mende ‘oversturing’ of ‘detailsturing’ is niet ver 
weg, alsook de botheid van lineaire besparin-
gen die geen onderscheid maken tussen reeds 
efficiënt werkende organisaties en inefficiënte 
agentschappen. Daarom blijft het, ondanks 
deze trends, toch belangrijk om te investeren in 

een steeds betere meting van resultaten, zodat 
de sturing en bekostiging voldoende worden 
gebaseerd op deze resultaten. Deze resultaten 
zullen minder dan in het verleden afgedwongen 
worden op contractuele basis, maar  zij zullen 
het onderwerp zijn van een dialoog tussen de-
partement en agentschap. 

1.2.  De dwingendheid van coördinatie, 
samenwerking én rationalisatie

Een tweede trend in de meeste landen is de 
nadruk op een sterke samenwerking tussen de-
partementen, agentschappen en andere orga-
nisaties. ‘Joined-up government’ staat hoog op 
de agenda. Beleidsmatig worden regeringen 
geconfronteerd met globale crisissen (milieu en 
klimaatsverandering, financiële crisis) en com-
plexe maatschappelijke uitdagingen die multidi-
mensionaal zijn. Complexe problemen vragen 
om een gecoördineerde aanpak van verschil-
lende overheden en overheidsorganisaties. 
Burgers vragen een geïntegreerde aanpak van 
beleidsproblemen en een geïntegreerde dienst-
verlening. Kokers moeten worden doorbroken, 
tussen beleidsdomeinen maar ook binnen be-
leidsdomeinen. Daarom zoeken onze regeringen 
en administraties naar goed functionerende plat-
formen en mechanismen voor coördinatie (zoals 
beleidsdomeinoverschrijdende programma’s en 
actieplannen). Niet alleen zoekt men de juiste 
instrumenten, maar evenzeer de juiste samenwer-
kingsgerichte cultuur. Ook is men het erover eens 
dat een volledige scheiding van beleidsvoorbe-
reiding en -uitvoering de kwaliteit van het beleid 
niet ten goede komt. In de meeste landen laat 
men toe dat agentschappen, onder coördinatie 
van de departementen, een input kunnen leveren 
in de beleidsvoorbereiding. Coördinatie is één 
van de onderbestudeerde fenomenen in de be-
stuurskunde en lijkt soms meer een kunst dan een 
bestuurlijke kunde. 

De druk van de financieel-budgettaire crisis zet 
overheden er ook toe aan om samenwerking in-
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zake beheer te stimuleren of zelfs op te leggen. 
Efficiëntiewinsten via gezamenlijke aankoopfor-
mules en shared services behoren in de meeste 
landen tot de bestuurlijke hervormingsagenda. 
Het vrijwillig integreren van managementonder-
steunende diensten van agentschappen en depar-
tementen wordt in veel landen gestimuleerd (het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland), al dan niet 
met de druk van efficiëntienormen die aan de en-
titeiten worden opgelegd als stok achter de deur. 
In andere landen, zoals Denemarken, wordt de 
integratie van managementondersteunende dien-
sten in een beperkt aantal gemeenschappelijke 
dienstverleners eenvoudigweg opgelegd, on-
danks de traditie van vrij autonome agentschap-
pen. De problematiek van de rationalisering van 
de managementondersteunende functies speelt 
momenteel sterk op het Vlaamse overheidsniveau, 
maar zeker ook op het lokale niveau. Ook daar 
kan verzelfstandiging niet automatisch inhouden 
dat een agentschap zijn eigen managementon-
dersteunende diensten krijgt. Immers, de schaal 
van lokale verzelfstandigde entiteiten is in vele 
gevallen te klein om eigen managementonder-
steunende diensten te verantwoorden. Er bestaat 
veel handboekwijsheid over het terdege regelen 
van de samenwerkingsrelaties tussen het agent-
schap en de aanleverende managementonder-
steunende dienst (of shared service), alsook de 
governance van dergelijke diensten. Maar de 
praktijk blijkt toch veel moeilijker.

De meest radicale trend, namelijk het terug-
schroeven van het aantal agentschappen zelf, 
wil theoretisch zowel de beleidsmatige coördi-
natie versterken als de beheersmatige efficiëntie 
door samenvoeging verhogen, maar ze wil te-
gelijkertijd een antwoord bieden op de geperci-
pieerde ondoorzichtigheid van het administratief 
apparaat. Veel CEE-landen, zoals Roemenië en 
Hongarije, maar evenzeer West-Europese lan-
den zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland snoeien danig in hun verzelfstandigde 
agentschappen door hen samen te voegen of, 
in mindere mate, terug te laten inkantelen in de 
administratie. In het Verenigd Koninkrijk spreekt 

men zelfs van ‘Agency-Bashing’, waarmee men 
wil aangeven dat het vooral gaat om een poli-
tiek visibele daad die aan de bevolking moet 
tonen hoe krachtdadig de politiek in tijden van 
crisis optreedt tegenover een zogenaamde ge-
fragmenteerde, inefficiënte administratie. 

Er is in een aantal van die landen een reëel 
probleem met de kritische massa van de verzelf-
standigde agentschappen en met de coördina-
tie tussen deze entiteiten. Maar veel van deze 
herstructureringen en samenvoegingen gebeurt 
zonder afwegingskader en resulteert in hoge, 
maar niet-ingeschatte transitiekosten. Behalve 
de politieke winst die deze herstructureringspro-
gramma’s opleveren, is het niet zo duidelijk in 
hoeverre deze inkantelings- en samenvoegings-
programma’s effectieve financieel-budgettaire 
winst of personeelsbesparingen opleveren, om-
dat slechts heel zelden publieke taken effectief 
ophouden te bestaan. Hoe dan ook, er is reeds 
langer een trend naar meer multifunctionele en 
grotere overheidsentiteiten. Na de superminis-
teries krijgen we nu ook meer en meer ‘super-
agentschappen’.

Vandaag lijken er in Vlaanderen en bij de lokale 
besturen nog geen ideeën voor dergelijke grote 
rationalisatieprogramma’s te groeien. De toe-
komst zou er anders kunnen uitzien, gezien de 
groeiende weerstand tegen een al te vergaande 
verzelfstandiging binnen de administraties en 
gezien de toenemende behoefte van zetelende 
politici aan zichtbare maatregelen tegen het zo-
genaamd ‘inefficiënte’ overheidsapparaat.

1.3.  Verzelfstandiging is geen garantie op 
goed bestuur en performantie

Zowel uit onderzoek als uit de praktijk blijkt 
dat verzelfstandiging (het verhogen van de au-
tonomie) niet zonder meer voldoende is om de 
efficiëntie en effectiviteit van diensten te verho-
gen (zie onder meer VERHOEST & LAEGREID, 
2011). Naast de noodzakelijke flexibiliteit spe-
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len er ook heel wat interne en omgevingsfactoren 
mee die de performantie van verzelfstandigde 
agentschappen kunnen verklaren. Leiderschap is 
daarbij een cruciale variabele en het versterken 
van leiderschapskwaliteiten door aangepaste 
programma’s is belangrijk. Maar ook de sturing, 
de beheersing, de verantwoording en het toe-
zicht van deze entiteiten moet deugdelijk worden 
georganiseerd. De ‘government governance’ 
moet goed zitten, zowel op het niveau van de 
aparte organisatie als op het niveau van het be-
leidsdomein en de volledige Vlaamse overheid. 
Daarom is de huidige zoektocht van de Interne 
Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) naar 
enerzijds kwaliteitstoetsen voor verantwoording 
en anderzijds een wijze om de maturiteit van 
de interne controle en risico’s te rapporteren op 
beleidsdomeinniveau sterk aan te moedigen (zie 
SPANHOVE & VERHOEST, 2007). Bij de verant-
woording moet uitgegaan worden van het idee 
van een ‘verantwoordingsarrangement’, waarbij 
agentschappen niet enkel verantwoording afleg-
gen aan hun bevoegde minister maar ook aan 
klanten, peers, toezichthouders enzovoort. Het 
formuleren van een breed gedragen code voor 
deugdelijk bestuur staat terug hoger op de agen-
da van de Vlaamse regering, maar die oefening 
zou moeten worden gebaseerd op een grondige 
evaluatie van de governance-instrumenten en 
structuren die in de relevante regelgeving (zoals 
het kaderdecreet BB) zijn voorzien.

Hierbij moeten we rekening houden met het 
meerlagig systeem waarbinnen verzelfstandigde 
entiteiten steeds meer functioneren. Verschillende 
agentschappen zitten sterk ingebed in intensieve 
interacties en netwerken met collega-entiteiten 
op andere bestuursniveaus, andere landen of 
op EU-niveau. De impact van die relaties op de 
autonomie en sturing van verzelfstandigde agent-
schappen is nog onvoldoende duidelijk. In toe-
nemende mate blijken agentschappen rekening 
te moeten houden met sturingssignalen en met 
de invloed van andere overheidsniveaus (vooral 
EU), naast die van hun eigen minister en over-
heid. De veelheid van deze interacties versterkt 
de uitvoeringscapaciteit, maar maakt de demo-

cratische controle op deze agentschappen er 
niet gemakkelijker op.

2.  Taakuitvoering in samenwerking: PPS 
in woelige tijden2

Na de verzelfstandigingstendens nemen we ook 
de samenwerking tussen publiek en privaat on-
der  de loep. Zeker voor de Vlaamse regering 
is publiek-private samenwerking jarenlang een 
toverwoord geweest. Men zag in PPS het ge-
droomde financieringskanaal voor langverwach-
te investeringen die de overheid zelf niet op zich 
kon nemen. De hooggespannen verwachtingen 
zijn niet volledig ingelost. In haar enthousiaste 
dadendrang heeft de Vlaamse regering zich vrij 
snel gewaagd aan grote, complexe en dus ge-
durfde PPS-projecten en -formules, dit in interna-
tionaal wijzigende markten. Daar is naderhand 
leergeld voor betaald. 

De Vlaamse regering koos in haar PPS-projecten 
van de eerste en de tweede generatie van 2001 
tot 2007 dikwijls voor minder gekende hybride 
projectstructuren, waarbij een publiek-privaat fi-
nancieringsvehikel een contractuele PPS diende 
af te sluiten met private consortia die de infra-
structuur voorzien. Er werd aangenomen dat een 
dergelijke PPS-vorm de overheid een grotere zeg-
gingschap en controle zou geven, grotere pri-
vate interesse bij grote risico’s of kredietschaarste 
zou verzekeren en capaciteitsproblemen inzake 
projectsturing zou oplossen. Dit bleek echter niet 
altijd het geval. De private sector liep niet echt 
warm voor dergelijke internationaal onbekende 
structuren (zie voor een grondige analyse VAN 
GESTEL et al., 2011). Bovendien waren vele 
projecten, zoals sociale huisvesting, scholen-
bouw en jeugdherbergen, in feite geclusterde 
PPS waarbij de Vlaamse overheid als contractant 
of als onderhandelaar optrad voor een bundel 
van lokale projecten. Dergelijke projecten verho-
gen verder de complexiteit omdat enerzijds de 
gebundelde lokale projecten niet noodzakelijk 
sterk gestandaardiseerd zijn en anderzijds de 
lokale besturen voldoende inspraak of zelfs uit-
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stapmogelijkheden doorheen het proces willen. 
Deze factoren verhogen de risico’s voor de pri-
vate partners danig.

Bij de meeste Vlaamse PPS-projecten van de 
eerste en de tweede generatie werd telkens op-
nieuw de structurering, de processen, de contrac-
ten geherdefinieerd met een minimum aan stan-
daardisering. Ook de eerste lokale PPS-projecten 
waren vooral gestoeld op maatwerk in alle fa-
sen van de voorbereiding. Dit leidde tot lange 
duurtijden voor de structurering en gunning, tot 
een grote nood aan externe expertise en tot een 
sterke juridisering van projectonderhandelingen 
(VAN GESTEL et al., 2011).

Lerend uit deze ervaringen, heeft de Vlaamse 
overheid in haar PPS-beleid de laatste jaren re-
soluut de kaart getrokken van standaardisatie. 
De ontwikkeling en het gebruik van gestandaar-
diseerde processen (draaiboeken), instrumenten 
(bv. risicomatrix; ex ante evaluatie-instrumenten), 
standaardcontractdocumenten en outputspecifi-
caties en zelfs in toenemende mate standaard-
structuren voor Vlaamse en lokale PPS-projecten 
bieden een antwoord op de hoger vermelde pro-
blemen. Standaardisatie van processen, structu-
ren, instrumenten en contractdocumenten zou de 
transactiekosten en termijnen voor contractslui-
ting substantieel verlagen, de leereffecten over 
projecten heen vergroten en de marktinteresse 
voor biedingen (en zodoende de competitie) 
stimuleren. Bij de Vlaamse-lokale geclusterde 
PPS-projecten komt er nog het aspect van stan-
daardisatie van de projectinhoud en definitie bij 
(zie sociale huisvesting, scholenbouw, sportinfra-
structuur). Bij lokale projecten trad er soms een 
soort van organische standaardisatie op waarbij 
best-practices door andere besturen overgeno-
men werden.

Nu, anno 2012, blijft PPS belangrijk in conti-
nentaal Europa. In het Verenigd Koninkrijk daar-
entegen lijkt PPS (via het Private Finance Initia-
tive (PFI)) over haar hoogtepunt heen. PFI was 
vroeger ‘the only game in town’, terwijl het nu 
– net als in Vlaanderen – expliciet enkel voor PPS 

wordt gekozen als het een meerwaarde gene-
reert. In Frankrijk benadert men PPS veel minder 
vanuit de ESR-problematiek3, maar eerder vanuit 
het streven naar kwaliteits- en efficiëntiewinsten 
door het inschakelen van de private sector. De 
verwachtingen zijn dus wel wat getemperd en 
de Vlaamse en lokale overheden zijn ondertus-
sen heel wat meer beslagen. Dat moet ook wel 
want de huidige financieel-budgettaire crisis stelt 
nieuwe uitdagingen aan het PPS-beleid. Publiek-
private samenwerking lijkt zich de komende ja-
ren volgens drie trends te zullen ontwikkelen, die 
onderling sterk verweven zijn.

2.1. ‘Small is beautiful’

PPS blijft belangrijk in de nabije toekomst. Om-
wille van de budgettaire tekorten en een hoge 
schuldgraad hebben de Belgische overheden 
zelf weinig mogelijkheden om te investeren met 
eigen middelen. De tijd van de grootschalige 
PPS-projecten lijkt wel wat voorbij. In de lopen-
de geclusterde projecten inzake scholenbouw 
en sportinfrastructuur wordt gepoogd om meer 
maatwerk binnen te brengen om zo de lokale 
besturen tegemoet te komen (bv. grotere scholen, 
multifunctionele sportcentra). Maar de grote winst 
bij dergelijke projecten situeert zich vooral daar 
waar de projectinhoud sterk gestandaardiseerd 
kan worden over de verschillende lokale deel-
projecten heen (zoals kunstgrasvelden of kleine 
scholen). Omwille van de krapte op de krediet-
markt en de voorzichtige houding van banken 
is er weinig animo bij kredietinstellingen om in 
te stappen in nieuwe omvangrijke en complexe 
geclusterde DBFM-projecten. Daarom wordt de 
groeimarkt voor PPS vooral gezien bij Vlaamse 
kleinere projecten en bij lokale PPS4. 

PPS is echter minder evident voor kleinere pro-
jecten omwille van de technische, financiële en 
juridische complexiteit. Door de veelal kleine 
schaal en de beperkte ervaring met PPS blijkt De-
sign Build Finance Maintenance (DBFM) (op ba-
sis van projectfinanciering) veelal een te zware 
procedure (VAN GESTEL, 2011). Via ondersteu-
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ning, standaardisering van contracten en lichtere 
PPS-formules probeert de Vlaamse overheid in 
samenwerking met andere actoren deze markt 
te faciliteren. Zo heeft het Kenniscentrum PPS het 
DBFM(O)-standaardcontract aangepast tot een 
lichter contract (de zgn. mini-DBFM), hetgeen 
het beter geschikt maakt voor lokale projecten. 
Dit model laat toe de transactiekosten omlaag te 
halen, zonder afbreuk te doen aan de principes 
van DBFM en van ESR-neutraliteit (VAN GESTEL, 
2011).  

2.2. Financiering als struikelsteen

De financiering van DBFM(O)-projecten blijkt 
momenteel niet vanzelfsprekend. Het wantrou-
wen op de financiële markten en de strengere 
kapitaaleisen aan banken maken dat kredietin-
stellingen weinig geneigd zijn om in risicovolle 
projecten te stappen. Dat brengt een aantal con-
crete problemen en uitdagingen met zich mee. 
Een eerste reeks problemen zijn punctueel van 
aard. Zo dient te worden onderzocht hoe men 
de concurrentie optimaal kan laten spelen wan-
neer er door het samengaan van de financier 
en de uitvoerder slechts weinig potentieel en 
voldoende sterke inschrijverscombinaties kunnen 
meedingen.

Een tweede uitdaging is het verlagen van het 
risico voor de financier. Ten eerste stelt zich de 
vraag hoe om te gaan met het vergunningsrisico 
in samenloop met de vereiste zekerheden inzake 
financiering in de huidige moeilijke markten. 
Immers, kredietinstellingen willen vermijden dat 
ze in een PPS-project stappen dat achteraf niet 
of heel moeilijk de noodzakelijke vergunningen 
krijgt. Ten tweede is er een groeiende trend om 
voor lichtere formules (in vergelijking met een  
DBFMO) te kiezen. In Nederland is er een 
‘DBFM Light’ ontwikkeld waarbij de financie-
ringscomponent heel beperkt wordt gehouden of 
zelfs door de overheid wordt gedragen. Ook bij 
ons op lokaal niveau wordt er meer en meer ge-
bruik gemaakt van lichtere vormen van PPS zoals 

de DBF-formule. Hierbij kan gevarieerd worden: 
ofwel wordt de volledige som van de investering 
betaald na oplevering, gefinancierd met eigen 
middelen of met klassieke overheidslening; ofwel 
met een gespreide betaling, bv. door middel van 
financiële lease. In DBF-formules (bv. via een pro-
motie-overeenkomst) worden enkel het ontwerp 
en de bouw samengebracht en worden exploita-
tie en onderhoud uit het project gelaten. Zo biedt 
een bank momenteel een standaardcontract 
aan voor gemeentelijke infrastructuur, waarbij 
zij optreedt als bouwheer voor de infrastructuur 
(incl. ontwerp en bouw) en ze de infrastructuur 
vervolgens least aan de betrokken gemeente 
voor langere duur. Ook wordt er steeds meer 
gedacht aan de verruiming van PPS- naar DB(M)-
contracten, waarbij de financieringscomponent 
volledig bij de overheid blijft. De overheid kan 
immers goedkoper lenen dan de privépartners, 
maar een dergelijke operatie is dan weer niet 
ESR-neutraal. In dergelijke contracten zoekt men 
vooral naar kostenverlaging door het verminde-
ren van de interfacekosten tussen de bouw en 
de ontwerpfase en door het inbrengen van sy-
nergieën in de projecten (bv. de bouw van een 
school gecombineerd met appartementen). 

Een derde uitdaging is het zoeken naar andere 
financiële markten die kunnen worden aange-
boord. Financiering via vastgoedbevaks blijkt 
moeilijk want bevaks brengen de meerwaarde 
bij verkoop mee in rekening, terwijl er bij PPS 
in de vorm van DBFM(O) geen verkoop is maar 
een teruggave aan de overheid op het einde van 
het contract. Pensioenfondsen zijn dan wel weer 
interessant want deze hebben ook een lange 
looptijd, net als de PPS-projecten zelf, en heb-
ben nood aan relatief zekere beleggingen. Pro-
bleem is dat pensioenfondsen momenteel geen 
expertise hebben om projecten te beoordelen op 
risicoprofiel.

Een vierde uitdaging is de problematiek van de 
overheidswaarborgen en de ESR95-problema-
tiek. Overheidswaarborgen blijven belangrijk. 
Op gemeentelijk niveau is het een manier om 
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PPS-projecten betaalbaar te houden. De bouw 
van zwembaden via PPS kan enkel met over-
heidswaarborg. Maar er moet zuinig met derge-
lijke waarborgen omgesprongen worden en er 
moet over gewaakt worden dat de overheid niet 
te veel risico’s terug binnentrekt. Deze discussie 
speelt zich bovendien af in een situatie waar ook 
de lokale overheden in financieel minder goede 
papieren zitten. In het geval van de Vlaamse 
overheid blijft de ESR-neutraliteit van investerings-
projecten heel belangrijk in de nabije toekomst. 
Maar door de invoering van de gemeentelijke 
beleids- en beheerscyclus vanaf 2014 worden 
de gemeenten op een meer accurate manier 
mee geconsolideerd voor de berekening van de 
staatsschuld, waarbij de nood verhoogt om ook 
de lokale besturen te responsabiliseren om mee 
de overheidsschuld beperkt te houden. Het zal 
afhankelijk zijn van de strengheid van het toe-
zicht van de EU in hoeverre deze ESR-neutraliteit 
een belangrijk issue wordt bij lokale PPS, maar 
voldoende voorzichtigheid is geboden. Het zou 
een impact kunnen hebben op de wijze waarop 
gemeenten met overheidswaarborgen voor PPS 
omgaan. Het recent ontwikkelde standaardcon-
tract voor mini-DBFM door het Kenniscentrum PPS 
zorgt voor een instrument voor lokale besturen 
dat tegemoet komt aan de ESR-problematiek 
(VAN GESTEL, 2011).

1.3.  Standaardisatie versus maatwerk als 
dilemma?

Zoals gezegd is standaardisatie een punt waar 
de laatste jaren heel veel vooruitgang is geboekt 
door de Vlaamse overheid en de ondersteu-
nende entiteiten voor het PPS-beleid, zoals het 
Kenniscentrum PPS. Dit maakt de PPS-formule ook 
aantrekkelijker voor kleinschaligere projecten en 
het verhoogt de leesbaarheid van de PPS-formu-
les voor de private partijen, inclusief de financier. 
Daarnaast bevordert het de internationale com-
petitie bij meer omvangrijke PPS. Maar iedere 
oplossing heeft een keerzijde. Er spelen twee 
aspecten mee.

Ten eerste is er hoger reeds gewezen op de spe-
cifieke problematiek van de geclusterde Vlaams-
lokale projecten, waarbij de standaardisering 
versus maatwerk inzake de projectinhoud een 
heel belangrijk thema is. De formule van clus-
tering is in feite het meest interessant voor sterk 
gestandaardiseerde projecten waar de wensen 
van de lokale besturen sterk gelijklopend zijn. 
Maar voor andere projecten is meer maatwerk 
gewenst. De Vlaamse overheid probeert nu in 
dezelfde geclusterde projecten een meer gedi-
versifieerde strategie te volgen, die aangepast is 
aan de kenmerken van een individueel project. 
Een duidelijk voorbeeld is de PPS inzake sport-
infrastructuur met een intekenformule voor sterk 
gestandaardiseerde kunstgrasvelden, maar met 
afzonderlijke onderhandelingen tussen de lokale 
besturen en de private aanbieders voor niet-
gestandaardiseerde multifunctionele sportcentra.

Ten tweede leert de ervaring dat een overmatige 
standaardisering van processen en instrumenten 
(zoals contracten) mogelijks ook negatieve effec-
ten kan hebben door het verstikken van innova-
tie-potentieel, het verminderen van het eigenaar-
schap bij de betrokken overheid en de interactie 
met de private partner, het verliezen van het pro-
jectspecifieke karakter en potentialiteiten, enz. 
Bovendien, daar waar de processen en instru-
menten gemakkelijk te standaardiseren zijn, blijkt 
de standaardisering van contractdocumenten en 
de uitvoeringsaansturing veel moeilijker te ma-
terialiseren in de praktijk. Zelfs in PPS-projecten 
waarin de standaardprocessen en -instrumenten 
volledig gevolgd worden, blijven projectspeci-
fieke afwijkingen in de contractering en contract-
documenten gebruikelijk, ondanks het gebruik 
van standaardcontracten. Des te meer lijkt dit het 
geval bij de contractuitvoering en het bijhorende 
contractmanagement. Ten slotte blijkt standaar-
disering in verschillende mate mogelijk en suc-
cesvol bij verschillende soorten PPS-projecten: in 
volgorde van dalende mogelijkheid inzake stan-
daardisering hebben we infrastructuur-DBFMO-
projecten, dienstverlenings-PPS en gebiedsont-
wikkelingsprojecten. 
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Dit vraagstuk naar de optimale mate van stan-
daardisering is een thema waar ook andere bui-
tenlandse overheden mee worstelen. Het is dan 
ook cruciaal een verder inzicht te krijgen in de 
wijze waarop met gestandaardiseerde elemen-
ten in een PPS wordt omgegaan door publieke 
en private partners en op welk punt en in welke 
opzichten het nastreven van standaardisatie dis-
functioneel wordt voor het welslagen van het 
PPS-samenwerkingsverband.

Taakuitvoering in een volatiele omgeving: 
conclusie

In dit beschouwend artikel hebben we gepoogd 
enkele trends voor taakuitvoering op afstand aan 
te geven. Duidelijk is dat heel wat uitdagingen 
op de agenda van overheden zullen komen. De 
financieel-economische crisis zorgt ervoor dat re-
geringen, maar ook media en maatschappelijke 
actoren kritischer kijken naar de governance van 
taken op afstand. De toewijzing van financiële 
middelen aan deze taken, de manier waarop 
deze taken zijn vormgegeven, de wijze van aan-
sturing, beheersing, toezicht en verantwoording 
door de betrokken organisaties: de schaarste van 
middelen bij publieke, maar ook bij private acto-
ren (zoals kredietinstellingen) brengt deze dimen-
sies in een nieuw, meer kritisch licht. Belangrijk 
is dat men zich behoedt voor drastische herstruc-
tureringsmaatregelen die weinig doordacht zijn 
en weinig efficiëntiewinst opleveren, maar die 
in feite vooral de politieke daadkracht tegenover 
kiezers en belangengroepen willen belichten. 
Het is de taak van bestuurskundig wetenschap-
pelijk onderzoek om deze overheden zo goed 
mogelijk te ondersteunen met wetenschappelijk 
gefundeerde beleidsadviezen.

Referenties

LAEGREID, P. & VERHOEST, K. (eds.) 
(2010). Governance of public sector organi-
zations: proliferation, autonomy and perform-
ance. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

MOYNIHAN, D.P. (2008). “Advocacy and 
Learning; an interactive dialogue approach 
to performance information use”. In VAN 
DOOREN, W. & VAN DE WALLE, S. (eds.). 
Performance information in the Public Sector: 
how it is used. Basingstoke: Palgrave.

Ministerie van Financiën (juli 2011). Evalu-
atie regeling baten-lasten diensten. Den 
Haag: Ministerie van Financiën.

ONGARO, E., PARRADO, S. & VERHOEST, 
K. (2012). “Comparing agencification in 
Latin countries”. In VERHOEST, K., VAN 
THIEL, S., BOUCKAERT, G. & LAEGREID, 
P. (eds.). Government agencies: Practices 
and lessons from 30 countries. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, pp. 145-155.

POLLITT, C., TALBOT, C., CAULFIELD, J. 
& SMULLEN, A. (2004). Agencies: How 
governments do things through semi-autono-
mous organizations. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan.

SCHILLEMANS, T. (2010). De belangente-
genstelling voorbij. Theoretische inzichten 
en praktische aanbevelingen voor het 
organiseren van vertrouwen tussen beleid en 
uitvoering. Beschouwing in opdracht van het 
Ministerie van BZK. Niet-uitgegeven rapport. 
Den Haag: Ministerie van BZK.

SPANHOVE, J. & VERHOEST, K. (2007). 
“Analyse van government governance op 
verschillende niveaus: ontwikkeling van een 
normatief en analytisch raamwerk gebaseerd 
op principes, processen, instrumenten en 
cycli”. In Vlaams Tijdschrift voor Overheids-
management, 12 (4), 56-71.

VTOM_nr_1_2012.indd   36 13/04/12   09:22



Koen Verhoest Besturen in tijden van crisis en globalisering: uitdagingen voor publieke taakuitvoering op afstand

37

Spanhove, J. & verhoeSt, K. (2008). 
Deugdelijk Bestuur in de Vlaamse Overheid 
anno 2008: een kwalitatieve analyse van 
nieuwe Government Governance mechanis-
men in BBB. Leuven: SBov.

van Dooren, W. (2011). “Better perform-
ance Management”. In Public Performance & 
Management Review, 34 (3), 420-433.

van GeSteL, K. (2011). Lokale PPS: het 
realiseren van duurzame infrastructuur. niet-
gepubliceerde paper. Brussel: Kenniscentrum 
ppS.

van GeSteL, K., voetS, J. & verhoeSt, 
K. (2011). Pijlers voor een performante 
samenwerking: handreikingen voor de 
PPS-praktijk op basis van vijf Vlaamse PPS-
projecten. Leuven: Steunpunt bestuurlijke 
organisatie vlaanderen.

verhoeSt, K., van thIeL, S., Bou-
cKaert, G., LaeGreID, p. (2012a). Go-
vernment agencies: Practices and lessons 
from 30 countries. Basingstoke: palgrave 
Macmillan.

verhoeSt, K., DeMuzere, S. & roM-
MeL, J. (2012b). “Belgium”. In verhoeSt, 
K., van thIeL, S., BoucKaert, G. & 
LaeGreID, p. (eds.). Government agencies: 
Practices and lessons from 30 countries. Ba-
singstoke: palgrave Macmillan, pp. 84-98.

verhoeSt, K., van Den DrIeSSche, F. & 
roMMeL, J. (2010). “verzelfstandiging in 
vlaanderen: theorie en praktijk”. In JaDouL, 
p., LoMBaert, B. & tuLKenS, F. (eds.). 
Le Paraétatisme. Nouveaux Regards sur la 
Décentralisation Fonctionnelle en Belgique et 
dans les Institutions Européennes. Bruxelles: 
la charte.

EINDNOTEN

1 Koen Verhoest is verbonden aan de Onderzoeks-
groep Management & Bestuur als onderzoeks-
professor (ZapBOf), Universiteit antwerpen en 
deeltijds geaffilieerd aan het Instituut voor de 
Overheid, KU Leuven.

2 Dit stuk is mede gebaseerd op recente gesprekken 
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onder meer Kit van Gestel van het Kenniscentrum 
ppS.

3 Het ESR95-kader legt strikte budgettaire regels 
op aan de Europese lidstaten. Onder bepaalde 
omstandigheden, zoals het alloceren van bepaalde 
risico’s aan de private partner, kan men een ppS-
constructie als ESR95-neutraal beschouwen: dat 
betekent dat de investering geen invloed heeft op 
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4 In Vlaanderen wordt met lokale PPS-projecten de 
ppS-projecten bedoeld van de lokale besturen en 
van de ervan afhangende rechtspersonen.
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