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Zowel de vraag naar als het aanbod van indicatoren en indices die de prestaties van overheden

vergelijken, stijgt. Dit rapport gaat in op een aantal van deze indicatoren, zonder een volledig

overzicht te willen geven. In de eerste plaats analyseren we indicatoren van het openbaar

bestuur. Wat is de kwaliteit van het overheidshuishouden volgens deze rangschikkingen? Daarna

gaan we in op indicatoren van een aantal beleidsdomeinen. Hoe goed zijn de beleidsresultaten?

De analyse toont aan dat België niet goed (maar ook niet uitzonderlijk slecht) scoort op de

bestuurlijke rankings. De rangschikkingen van een aantal beleidsdomeinen geven dan weer aan

dat Vlaanderen/België excelleert op een aantal vlakken en slecht scoort op andere gebieden. In

de derde paragraaf nemen we afstand van de concrete cijfers en gaan we in op de kwaliteit van

de rangschikkingen zelf. De cijfers spreken niet zomaar voor zich en er zijn veel redenen waarom

rankings vaak weinig zinvol zijn.
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We kunnen nog iets leren van Noord-Korea. Volgens de ‘Global E-Government index’ scoort

Noord-Korea hoger op de e-government graadmeter dan landen als Luxemburg, Oostenrijk,

Israël en België (West, 2006). Moeten we dringend een studiebezoek aan Pjongjang

organiseren?

Griekenland dan. Griekenland is de bakermat van de westerse beschaving, maar behoort de

publieke sector in Griekenland werkelijk tot de meest efficiënte van Europa, zoals een bepaalde

studie beweert (Afonso et al., 2003)?

Beleidsmakers, media en bedrijven hebben steeds meer interesse in internationale

rangschikkingen. Deze rangschikkingen vergelijken het beleid en/of het bestuur van landen. Het

stijgende belang van het meten van prestaties past in een algemene trend van modernisering van

het overheidsapparaat. Budgettaire problemen en het mondiger worden van de burger zorgen

voor een toenemende druk in de richting van effectiviteit en efficiëntie (Pollitt & Bouckaert, 2004).

Rankings zorgen voor interne en externe druk om de eigen werking en de behaalde resultaten te

verbeteren.

Meer en meer worstelen we met de vraag of onze publieke diensten en diensten wel goed

genoeg functioneren. Om deze vraag te beantwoorden, moeten we vergelijken. Dat is een

zinvolle oefening. We moeten echter waakzaam zijn. Niet alle rangschikkingen zijn van een

goede kwaliteit. De voorbeelden van Noord-Korea en Griekenland tonen aan dat men regelmatig

kort door de bocht gaat. We moeten vergelijken en lessen trekken, maar wel op basis van een

stevig fundament. Dat betekent, op basis van degelijke rangschikkingen.

Deze tekst heeft een dubbel doel. Enerzijds geven we een weliswaar onvolledig overzicht van

een aantal rangschikkingen en de positie van België/Vlaanderen. We maken een onderscheid

tussen rangschikkingen van beleid en rangschikkingen van bestuur. Anderzijds bespreken we de

belangrijkste pijnpunten in de rangschikkingen.

��� %HOJLs�9ODDQGHUHQ�JHUDQJVFKLNW�

In dit deel analyseren we de positie van Vlaanderen/België in internationale vergelijkingen. We

beperken ons steeds tot de 15 ‘oude’ lidstaten van de Europese Unie. Er werd zo veel mogelijk

gekeken naar de gegevens voor Vlaanderen. Eerst gaan we in op rangschikkingen die ons iets

vertellen over het functioneren van het overheidsapparaat zelf. Daarna bespreken we de
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rangschikkingen op een viertal beleidsvelden: economie, criminaliteit, onderwijs en

gezondheidszorg. Het is zeker niet onze bedoeling om volledig te zijn. Er bestaan heel wat meer

indicatoren en indices. We beperken ons tot enkele belangrijke cases.

Eerst moeten we een terminologisch onderscheid maken tussen een indicator en een index. Een

LQGLFDWRU is een variabele die een verschijnsel kwantitatief meet. De omvang van het BBP is

hiervan een voorbeeld. Een LQGH[ wordt samengesteld op basis van meerdere indicatoren en

tracht een achterliggend fenomeen te meten. Een simpel voorbeeld hiervan is het indexcijfer van

de consumptieprijzen. Hierin zitten een aantal consumptiegoederen die iets kunnen zeggen over

de evolutie van het algemene prijspeil. De evolutie van de verschillende goederen in de index, is

echter niet steeds dezelfde. Als een internetabonnement goedkoper wordt, is het perfect mogelijk

dat de prijs van champagne stijgt. De index van consumptieprijzen is een index die -mede door

de opvolging door een representatieve enquête- een vrij goed beeld geeft van het algemene

prijspeil. Problematischer wordt het echter wanneer we meer abstracte begrippen gaan meten.

Welke indicatoren gebruiken we om ‘de levenskwaliteit’ te meten? Wat is een ‘goede

administratie’?

2.1 Rangschikkingen van de bestuurlijke prestaties

2.1.1 Openbare schuld

Een eerste indicator van de prestaties van de overheid, is de RSHQEDUH� VFKXOG. In Italië en

Griekenland ligt die schuld boven 100% van het BBP. België komt op de op twee na laatste

plaats. Wat zegt dit over het huidige beleid? Presteren we slecht?

Sinds de jaren ’80 is de schuldafbouw een prioriteit van de verschillende regeringen. In 1993

bedroeg de schuld 137,1% van het BBP. Anno 2005 was dat maar 93,3% meer. Op middellange

termijn zal België waarschijnlijk bij de drie slechtst presterende landen op dit terrein blijven. De

kloof met Duitsland, dat met 67,7% van het BBP na België, Griekenland en Italië de hoogste

schuld heeft, zal niet snel overbrugd worden. Een statische benadering die zich beperkt tot één

punt in de tijd, benadeelt dus de landen met een historisch hoge schuld. Wanneer we vergelijken

doorheen de tijd, doet België het heel wat beter. Enkel Denemarken heeft tussen 1995 en 2005

zijn schuld met een gelijkaardig percentage doen dalen.
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Deze observatie geldt wel vaker. Rangschikkingen hebben de neiging om absolute waarden op te

nemen. Als we echter de prestaties van het huidige beleid en bestuur willen meten, is het vaak

interessanter om de verandering te bekijken.

2.1.2 ECB ranking

De VWXGLH�YDQ�GH�(XURSHVH�&HQWUDOH�%DQN��(&%� is alomvattend en tracht de efficiëntie en de

effectiviteit van zowel bestuur als beleid te evalueren. Een deel van de index bestaat uit een

aantal indicatoren over de administratie. Hierin haalt België een 11
e

plaats. Is er een probleem?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we dieper graven in de manier waarop de index is

samengesteld. De effectiviteit van de administratie wordt berekend op basis van vier indicatoren:

de graad van corruptie en ‘red tape’ (surveys), de kwaliteit van het justitiële apparaat (survey) en

de grootte van de schaduweconomie (schatting).

)LJXXU����%HUHNHQLQJ�HIIHFWLYLWHLW�YDQ�GH�RYHUKHLG��$IRQVR�HW�DO���������
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We gaan hier dieper in op één indicator: de omvang van de schaduweconomie. Deze wordt

berekend als percentage van het BBP. Onder ‘schaduweconomie’ verstaat men zowel transacties

van illegale goederen (vb. drugs) als transacties van legale goederen waarbij taxatie op een

onwettige manier ontdoken wordt. Is dit een goede maatstaf voor de prestaties van de

administratie?

Toegegeven, een aantal overheidsdiensten (bijv. inspectiediensten) zijn bezig met het

terugdringen van de schaduweconomie. Maar het gros van de administratie is bezig met andere

zaken: cultuur, onderwijs, gezondheidszorg, milieu, mobiliteit … Het is unfair om deze diensten af

te rekenen op basis van de omvang van de schaduweconomie. Daar zijn ze helemaal niet bezig.

Bovendien benadeelt deze indicator landen met een grote overheid. “,Q�DOPRVW�DOO�VWXGLHV�LW�KDV�

EHHQ�IRXQG�RXW��WKDW�WKH�LQFUHDVH�RI�WKH�WD[�DQG�VRFLDO�VHFXULW\�FRQWULEXWLRQ�EXUGHQV�LV�RQH�RI�WKH�

PDLQ�FDXVHV�IRU�WKH�LQFUHDVH�RI�WKH�VKDGRZ�HFRQRP\” (Schneider, 2002). Met andere woorden:

overheden met veel inkomsten en uitgaven (zoals de Belgische) worden in de huidige berekening

benadeeld. Hoe hoger de belastingsvoet, hoe hoger het percentage van het BBP dat de

schaduweconomie zal innemen. Dit is logisch. De baten van belastingsontduiking stijgen, terwijl

de kosten (de sancties) meestal stabiel blijven. Grote overheden hebben het dus per definitie

moeilijker om de schaduweconomie terug te dringen. De indicator houdt hier echter geen

rekening mee in de berekening van de effectiviteit van de administratie. België heeft een grote

overheid en scoort dus slecht op de indicator ‘omvang van de schaduweconomie’.

Bij de berekening van de efficiëntie worden grote overheden een tweede keer bestraft. De

efficiëntie bekomt men immers door de effectiviteit van de administratie te delen door het

percentage van het BBP dat de overheid uitgeeft. Grote overheden scoren slecht ‘ondanks’ het

feit dat ze zo groot zijn, luidt de redenering. In feite is het correcter te stellen dat grote overheden

slechter scoren op deze indicator ‘omdat’ ze groter zijn. In landen waar er een groot

overheidsbeslag is, wordt immers meer gefraudeerd, los van de efficiëntie van de administratie.

De drie andere indicatoren meten de percepties van bevoorrechte getuigen (meestal managers

en bedrijfsleiders), niet de feitelijke situatie. Vandaar de stelling dat de studie van het ECB vooral

het imagoprobleem van de Belgische administratie bevestigt (Van de Walle, 2003). Is er naast

het imagoprobleem ook een echt probleem? Misschien wel, maar de ECB-studie laat niet toe hier

een uitspraak over te doen.
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Naast de administratie heeft de ECB-studie ook nog aandacht voor een aantal andere indicatoren

die samen subindexen vormen. Op hun beurt worden deze gegroepeerd in één index die de

effectiviteit en de efficiëntie van de publieke sector moet vatten (zie figuur). Ook hierop scoort

België relatief slecht. Bij de efficiëntie van de publieke sector komt België zelfs in de ‘rode zone’.

Maar opnieuw blijft de vraag: meet deze index werkelijk de effectiviteit en de efficiëntie van de

publieke sector? De keuze voor de indicatoren wordt nauwelijks verantwoord, net als het gewicht.

Waarom maakt de kwaliteit van de communicatie en transportinfrastructuur 14% uit van de index

die de effectiviteit van de publieke sector meet, en de werkloosheid nog geen 5%? Wat is er

belangrijker: de economische prestaties van een land, of de verdeling van de welvaart? Of de

stabiliteit van de economische groei? Of onderwijs? In wezen zijn dit allemaal politieke vragen,

waar niet één juist antwoord op bestaat. Het gemak waarmee deze kwestie door de ECB-studie

genegeerd wordt, verbaast dan ook.

2.1.3 Corruptie

Het exact vaststellen van de feitelijke corruptie in een land is vanzelfsprekend zeer moeilijk tot

zelfs onmogelijk. Inherent aan corruptie is uiteraard dat het niet gezien mag worden. Het aantal

zaken dat uiteindelijk voor de rechtbank kwam, meet de corruptie die ontdekt is en kan dus zowel

wijzen op een hoge corruptie als op een performant detectiesysteem.

We bespreken twee maatstaven die dit probleem trachten op te lossen. De &RUUXSWLRQ�

3HUFHSWLRQV� ,QGH[� �&3,�� is een index die is samengesteld op basis van de mening van

ondernemers en specialisten. Er wordt gebruik gemaakt van 12 databronnen van 9 instellingen.

Allemaal meten ze de graad van corruptie in een land. Toch zijn er verschillen in de definities die

de verschillende onderzoeken hanteren. Sommige surveys trachten het corruptieniveau van de

overheid te meten. Andere onderzoeken zien corruptie als een globaler fenomeen binnen een

land, dat zich ook voordoet in de relatie tussen private actoren (Johnston, 2000). De samenhang

tussen de verschillende indicatoren is evenwel vrij sterk en mede daardoor wordt de CPI aanzien

als een vrij betrouwbare benadering van de graad van corruptie van een land.

De resultaten tonen een regionaal patroon: de Scandinavische landen scoren het best, de

Zuiderse landen het slechtst. België staat op de tiende plaats, vlak na Frankrijk en Ierland. Net

zoals bij andere surveys, moet ook hier rekening gehouden worden met de

betrouwbaarheidsmarges. Enkel van Italië en Griekenland kunnen we op basis van de CPI met

zekerheid zeggen dat ze meer corrupt zijn dan België. Finland, Denemarken, Zweden, Oostenrijk,
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Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg zijn minder corrupt. Over de verschillen tussen

het corruptiecijfer van België en dat van Duitsland, Frankrijk, Ierland, Spanje en Portugal is het

statistisch onmogelijk zinvolle uitspraken te doen. Wat wel blijkt uit de CPI, is dat ons land het

een stuk beter doet in vergelijking met de tweede helft van de jaren ’90 (Van de Walle et al.,

2004)
1
.

Daar waar de CPI ingaat op de percepties van corruptie binnen een land, peilt de European

Social Survey naar feitelijke HUYDULQJHQ�PHW�FRUUXSWLH ELQQHQ�GH�RYHUKHLG. Er werd aan een

representatief staal van burgers gevraagd of het in de vijf jaar voor de survey is voorgekomen dat

een ambtenaar vroeg om een gunst of smeergeld in ruil voor een dienst. De resultaten van deze

analyse geven aan dat corruptie bij overheidsdiensten binnen de EU-15 enkel in Griekenland een

significant probleem is (12,5% van de respondenten kwam een ambtenaar tegen die om een

gunst of smeergeld vroeg). Net als bij de CPI, staat het land hier laatste. In de overige landen

stelde meestal maar één à drie percent van de bevolking dat ze met corruptie binnen de overheid

te maken had.

Het vergelijken van landen op basis van deze vraag is moeilijk omdat ook hier de

betrouwbaarheidsmarges te breed zijn. Het kan puur toevallig zijn dat België (zevende plaats)

lager scoort dan het van het best scorende land (Finland). Met andere woorden, België had ook

op de eerste plaats kunnen staan.

Bovendien is het oppassen voor het probleem van sociale wenselijkheid. Bij het beantwoorden

van een vragenlijst zijn respondenten vaak niet geneigd om onpopulaire antwoorden te geven of

als onwenselijk beschouwde zaken toe te geven, zeker als het een face-to-face enquête betreft

(Fowler et al., 1998).

2.1.4 World Bank Governance Indicators

De µ*RYHUQDQFH� ,QGLFDWRUV¶ van de Wereldbank bevatten verschillende maatstaven die iets

zeggen over de kwaliteit van het overheidsapparaat. De Wereldbank verzamelt indicatoren rond

zes thema’s: voice and accountability, political stability, regulatory quality, rule of law, control of

corruption en government effectiveness (Kaufmann et al., 2006).

1
Omwille van wijzigingen in de onderzoeksmethodiek moet steeds voorzichtig worden omgesprongen met

het maken van vergelijkingen doorheen de tijd. Zowel qua ranking, als qua score ging België er sterk op
vooruit. Bovendien was er gelijktijdig een algemene verbetering van het imago van de Belgische overheid.
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Net zoals de CPI haalt de Wereldbank haar data uit andere onderzoeken. Om de ‘government

effectiveness’ van een land te beoordelen, wordt gekeken naar negen andere indices en

indicatoren
2
. Soms gaat het om surveys, soms om meer objectieve metingen. Het feit dat er met

surveys gewerkt wordt, heeft tot gevolg dat het imago van de overheid eveneens een rol zal

spelen. De uiteindelijke rangschikking is dus geen objectieve meting van de prestaties van de

administratie.

Door het grote aantal gebruikte onderzoeken is het onvermijdelijk dat de index van ‘government

effectiveness’ verschillende zaken meet: de kwaliteit van de publieke diensten, de kwaliteit van

de ambtenarij en haar onafhankelijkheid van politieke druk, en de kwaliteit en de

geloofwaardigheid van het beleid. De variatie aan databronnen heeft voor- en nadelen. Het

nadeel is dat het moeilijk in te schatten is wat er eigenlijk gemeten wordt (Van de Walle, 2006).

Het voordeel is dat het gebruik van verschillende onderzoeken ervoor zorgt dat eventuele

meetfouten minder doorwegen.

Los van deze kritiek, blijkt uit de resultaten dat de scores van de verschillende landen vrij

consistent zijn over de verschillende indices heen. Finland zit voor alle maatstaven in de top-3.

Italië is dan weer steevast laatste of voorlaatste. België zit steeds in de tweede helft van de

rangschikking, behalve voor de ‘government effectiveness’ waar het de zevende plaats behaalt.

Van de buurlanden scoort enkel Frankrijk systematisch slechter. De betrouwbaarheidsmarges

laten echter niet toe te stellen dat het steeds om betekenisvolle verschillen gaat.

2.1.5 E-government indices en indicatoren

Er bestaan verschillende maatstaven die internationale vergelijkingen maken op het vlak van e-

government. We bespreken er hier twee. Een eerste -zeer eenvoudige- indicator is gebaseerd op

surveydata. In elk land werd gevraagd hoe vaak de burgers JHEUXLN� PDDNWHQ� YDQ� H�

JRYHUQPHQW. De Scandinavische landen scoorden hierop het best, net als Nederland en

Luxemburg. België vinden we in de onderste helft van het klassement. Er zijn evenwel een aantal

verschillen tussen de regio’s. E-government is blijkbaar populairder in het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest dan in (respectievelijk) Vlaanderen en Wallonië.

De vorige indicator gaat echter enkel om het gebruik van e-government. De *OREDO� (�

*RYHUQPHQW� LQGH[ tracht de volledige aanbodzijde te meten (West, 2006). Bijna 200 landen

2
Eén van de indices om de effectiviteit van de administratie te meten, is de Global E-Government index (die

we verder bespreken).
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worden gerangschikt op basis van een negental overheidswebsites. Landen kunnen punten

behalen op de aanwezigheid van publicaties, databanken, audio- en videoclips, elektronische

dienstverlening, een privacywaarschuwing, … België behaalt op deze ranking de voorlaatste

plaats (binnen de EU-15) en laat enkel Griekenland achter zich. Het Verenigd Koninkrijk, Ierland

en Duitsland scoren het best.

Er zijn echter een aantal problemen met deze ranking. Een eerste bezwaar is dat er enkel

gekeken wordt naar de ‘front-office’, een probleem dat we bij veel e-government benchmarks

terugvinden (Janssen et al., 2003). Veel van de voordelen van e-government situeren zich echter

in de ‘back-office’ (De Looze, 2006). We denken hierbij bijvoorbeeld aan de uitwisseling van data,

zoals dat door de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid gebeurt. Dit soort zaken wordt echter

niet opgenomen in de ranking. Het effect dat e-government in de back-office kan hebben op de

efficiëntie en effectiviteit van de overheid is echter moeilijk te overschatten.

De rangschikking van de Global E-Government index is globaal. Een tweede bezwaar is dan ook

dat de noden voor het gebruik van e-government niet in elk land hetzelfde zijn. Zo wordt bij

Zambia de datingsite van de overheid mee in rekening gebracht. In de meeste Westerse landen

wordt dit niet gezien als een prioriteit van het overheidsbeleid. Landen krijgen extra punten

wanneer hun websites bereikbaar zijn voor PDA’s (Personal Digital Assistant), maar is het voor

ontwikkelingslanden echt nodig hierin te investeren? Het rapport oordeelt bijvoorbeeld ook

negatief over e-government in de eilandengroep Vanuatu omdat de overheidswebsites zich

eerder op toeristen en investeerders richten. In Vanuatu ligt het aantal internetgebruikers zeer

laag. Toerisme is daarentegen één van de pijlers van de economie. Is het richten van de

overheidswebsites op toerisme in plaats van de eigen burgers dan slecht beleid, of eerder goede

marketing? Idealiter analyseren benchmarks het verschil tussen de vraag van burgers naar e-

government en het aanbod van de overheid. In realiteit wordt echter voornamelijk het

overheidsaanbod bestudeerd (Snijkers, 2006).

2.1.6 Global Competitiveness Index

De *OREDO�&RPSHWLWLYHQHVV�,QGH[�van het World Economic Forum (WEF) tracht te meten hoe

competitief de economieën van de verschillende landen zijn. De index veranderde recent van

samenstelling. Dit zorgt ervoor dat de resultaten niet altijd vergelijkbaar zijn. Het bezorgde België

in 2006 een 20
e

plaats, tegenover de 33
e

een jaar eerder. Fundamenteel is er echter weinig

veranderd in de concurrentiepositie van België. Als we de nieuwe berekeningswijze op het jaar

2005 toepassen, komt België ook in dat jaar op de 20
e

plaats.
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De competitiviteitsindices zijn maar in beperkte mate ‘governance rankings’. De rol van de

overheid is slechts één element in de berekeningen. De subindex ‘Public Institutions’ tracht een

beeld te geven van de effectiviteit en efficiëntie van de overheid in de verschillende landen.

Componenten zijn: de bescherming van eigendomsrechten, ethiek en corruptie, onpartijdigheid

van administratie en justitie, bureaucratie (in de pejoratieve betekenis van het woord) en

veiligheid. Uit de operationalisering van de subindex blijkt dat de rol van de overheid vrij eenzijdig

wordt ingevuld. De indicatoren geven een beeld van een overheid die het bedrijfsleven zo weinig

mogelijk hindert. Op zich is dat uiteraard logisch aangezien de indices gericht zijn op de

ondersteuning van bedrijfsleiders (Van de Walle, 2006). Het zijn trouwens bedrijfsleiders die

participeren aan de surveys van het WEF.

Als we kijken naar de resultaten, behaalt België op de deelindex ‘publieke instituties’ de twaalfde

plaats en laat het enkel Italië, Griekenland en Spanje achter zich. De zuiderse landen scoren over

het algemeen slecht op de bestuurlijke rankings. Finland, Denemarken en Duitsland behalen de

beste scores.

Competitiviteitsindices zijn een schoolvoorbeeld van hoe moeilijk het is een breed en abstract

concept als ‘competitiviteit’ in een index samen te vatten. Zwitserland staat bovenaan de ranglijst

van het World Economic Forum. Weinig bedrijven zullen echter geneigd zijn om hun

massaproductie naar dat land te verhuizen.

2.1.7 Conclusie

In annex is de globale rangschikking van de bestuurlijke indices en indicatoren toegevoegd.

Finland komt als beste uit deze vergelijkingen. Het land zit quasi overal bij de beste drie landen.

Enkel in studies waarbij we grote vraagtekens kunnen plaatsen (ECB, Global E-Government

Index) behaalt het land mindere resultaten. De geringe betrouwbaarheid van de ECB-studie blijkt

ook uit de resultaten van Griekenland. Dat land scoort slecht op zo goed als alle indicatoren. Uit

de ECB-studie zou echter blijken dat het land de op één na meest efficiënte publieke sector van

de EU-15 zou hebben.

België doet het globaal gezien nooit beter dan de zevende plaats, en is dus een middenmoter in

de bestuurlijke rangschikkingen. De meeste van de deze rankschikkingen zijn samengesteld op

basis van surveys. De score is allicht voor een groot deel te wijten aan het imagoprobleem dat

de Belgische overheden - meer dan overheden in andere landen - had in de jaren ’90. Het kan
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goed zijn dat er ook een objectief probleem is met de performantie van de Belgische overheden.

Op basis van de cijfers die nu voorhanden zijn, kunnen we hier echter niets over zeggen.

2.2 Rankings volgens beleidsveld

Statistieken bestaan er op veel terreinen. Het is niet mogelijk alle beschikbare indicatoren te

bespreken. We geven een aantal voorbeelden van rangschikkingen van vier belangrijke

beleidsdomeinen: economie, criminaliteit en (on)veiligheid, onderwijs en vorming en

gezondheidszorg.

In de selectie duikt het eerste probleem op. Het is niet steeds duidelijk wat de rol van de overheid

in een beleidsdomein is. Vaak heeft de overheid maar een beperkt aantal instrumenten in handen

om te zorgen voor een verandering in een beleidsdomein (vb. wat kan de overheid doen om het

aantal regelmatige sportbeoefenaars of theaterbezoekers te verhogen). Het is moeilijk om

omgevingsfactoren te scheiden van de impact van het beleid. Daarnaast verschilt de rol van de

overheid tussen landen. Wanneer we overheidsprestaties vergelijken, moeten we met deze

institutionele verschillen rekening houden.

2.2.1 Economie

Er bestaan heel wat economische indicatoren. Het werken met indicatoren is in deze sector een

verworven methode. De traditionele maatstaf om de economische prestaties van een land te

analyseren, is het %UXWR� %LQQHQODQGV� 3URGXFW� (BBP). Luxemburg, Ierland en Denemarken

scoren hier het hoogst. België staat op de zesde plaats. Een analyse van de evolutie van dat

BBP levert in bepaalde gevallen een compleet ander plaatje op. België staat hierbij bijna bij de

slechtst scorende landen. Denemarken, dat hoog scoort in absolute cijfers, scoort heel wat

minder voor wat de groeivoet van dat BBP betreft. Het omgekeerde is waar voor Griekenland, dat

een laag BBP heeft, maar toch nog een relatief sterke economische groei kende.

Merk op dat men voor de berekening van het BBP aanneemt dat de overheid geen

productiviteitsgroei kent. Men volgt de nulhypothese die stelt dat wat de overheid produceert net

zoveel waard is als wat het gekost heeft. De waarde van de output wordt dus gelijkgesteld met de

waarde van de input. Momenteel wil men deze conventie openbreken door de output van

overheidsproductie rechtstreeks te meten en te waarderen. In praktijk blijkt dat echter moeilijk te

realiseren.
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Naast de hoogte van de welvaart, is er uiteraard ook nog de YHUGHOLQJ daarvan. Een indicator

van de Eurostat (het Europese statistische bureau) geeft de ratio van het totale inkomen van de

rijkste 20% tegenover de armste 20%. België zit hierbij, net als bij het BBP zelf, in de

middenmoot. De ongelijkheid is het grootst in de Zuid-Europese landen, en het kleinst in de

Scandinavische. Wanneer we binnen België opsplitsen naar regio, komt Vlaanderen op de vierde

plaats.

Een aandachtspunt van verschillende regeringen in binnen- en buitenland is het verhogen van de

DFWLYLWHLWVJUDDG (verhouding van de actieve bevolking op de totale bevolking tussen 15 en 64

jaar) onder de bevolking. Uit de data blijkt duidelijk dat België hier nog een lange weg heeft af te

leggen. Enkel in Griekenland en Italië ligt de activiteitsgraad lager. Bij de opsplitsing naar de

regio’s tonen de resultaten dat de problemen het meest urgent zijn in Wallonië en Brussel. In

Vlaanderen (10
e

plaats) is het probleem iets kleiner
3
. De hoge activiteitsgraad in Scandinavië, en

dan vooral Denemarken, zorgt ervoor dat beleidsmakers in die landen inspiratie zoeken om de

activiteitsgraad ook in ons land te verhogen.

2.2.2 Criminaliteit en (on)veiligheid

De laatste jaren worden er grote inspanningen gedaan om te komen tot statistieken over

misdrijven die toelaten om vergelijkingen te maken tussen verschillende landen. Het ‘European

Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics’ is hiervan een voorbeeld. We kijken hier

naar twee indicatoren: YHUNUDFKWLQJ�en PRRUG. Op de eerste indicator scoort België zeer slecht

en moet het enkel Zweden achter zich laten. Wat moord betreft, behaalt België de 10
e

plaats (van

de 13). Opvallend is dat de landen die totnogtoe meestal vrij slecht scoorden (Italië, Spanje,

Portugal en Griekenland) het nu zeer goed doen.

We moeten deze cijfers echter met meer dan één korrel zout nemen. Ten eerste spreken we hier

over het aantal geregistreerde misdrijven. Niet alle misdrijven worden effectief doorgegeven aan

de politie. Als er in bepaalde landen meer schroom bestaat om bijvoorbeeld na een verkrachting

aangifte te doen, is dat een groot probleem voor de vergelijkbaarheid van de statistieken. Een

tweede probleem is dat verschillende landen vaak een andere invulling geven aan een zelfde

concept. Het European Sourcebook geeft zelf een systematisch overzicht van deze verschillen in

definities (Aebi et al., 2006). Zelfs een schijnbaar eenduidig begrip als ‘verkrachting’ wordt op

3
De landendata zijn voor 2005. De gegevens voor de regio’s zijn een schatting op basis van het cijfer van

België (2005) en de verhoudingen tussen de regio’s (2004).
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verschillende manieren ingevuld. Er zijn dus problemen met de kwaliteit van de data. Ten derde

is veiligheid meer dan een objectief gegeven. Een stijging van de criminaliteit resulteert niet

noodzakelijk in een groter onveiligheidsgevoel (en omgekeerd). Daarom kijken we ook naar een

indicator die het (on)veiligheidsgevoel meet.

De European Social Survey laat gedeeltelijk toe deze drie problemen op te lossen. In de

Europese lidstaten werd gevraagd aan respondenten of zij, of iemand uit hun huishouden in de

afgelopen vijf jaar slachtoffer zijn geweest van een inbraak of van lichamelijk geweld. Naar het

onveiligheidsgevoel werd gepeild door te vragen hoe veilig de respondent zich voelt in zijn

woonbuurt wanneer hij of zij daar in het donker rondloopt.

Geregistreerde versus feitelijke criminaliteit. We zouden kunnen verwachten dat de vraag of de

respondent (of iemand uit het huishouden) VODFKWRIIHU� LV� JHZHHVW van lichamelijk geweld of

inbraak, sterk zou correleren met de officiële statistieken. Tot op zekere hoogte is dat zo
4
, maar

er is zeker geen sprake van een één-op-één relatie, zoals ook blijkt uit de samenvattende tabel in

annex.

Feitelijke criminaliteit versus het RQYHLOLJKHLGVJHYRHO. Opmerkelijk is de kloof tussen Vlaanderen

en Wallonië. Naast Brussel lag het aantal slachtoffers van geweld of inbraak in de onderzochte

landen van de EU-15 nergens zo hoog als in Wallonië. Vlaanderen komt daarentegen op de

vijfde plaats. De kloof tussen de regio’s is evenwel kleiner wanneer we enkel kijken naar het

onveiligheidsgevoel. Let ook op het resultaat van Finland. In geen enkel land waren meer

mensen slachtoffer van een inbraak of lichamelijk geweld. Ook de officiële statistieken wijzen op

een relatief grote criminaliteit in Finland. Uit de European Social Survey blijkt echter dat in geen

enkel ander land de mensen zich veiliger voelden in hun eigen woonbuurt. Een en ander

betekent dat objectieve en subjectieve veiligheid als aparte variabelen moeten behandeld worden

in internationale vergelijkingen.

Een laatste thema dat de laatste jaren veel aandacht heeft gekregen, is de YHUNHHUVYHLOLJKHLG.

In de tabel in annex staat de rangschikking van landen voor het aantal verkeersdoden per

100.000 inwoners. België scoort hierin vrij slecht en laat enkel de Zuid-Europese landen achter

zich. Toch moeten we hier twee kantekeningen bij plaatsen. Wanneer we opsplitsen naar gewest

doet Wallonië het slechter dan elk ander lid van de EU-15. Vlaanderen doet het beter en heeft

minder verkeersslachtoffers dan Griekenland, Portugal, Spanje, Luxemburg en Oostenrijk.

Wanneer we onze aandacht verleggen naar de evolutie van het aantal doden, verandert de

4
Door het beperkte aantal landen kunnen we weinig uitspraken doen over de significantie van de

correlaties.
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conclusie opnieuw. Tussen 2001 en 2005 daalde het aantal doden op de Europese wegen het

sterkst in respectievelijk Frankrijk, Luxemburg en België (European Transport Safety Council,

2006). De daling in België heeft zich echter vooral in Vlaanderen voorgedaan.

Ook hier duiken dezelfde problemen op. Uit recent onderzoek blijkt immers dat de registratie van

ongevallen vaak gebreken vertoont. Recent koppelden onderzoekers politiegegevens aan

ziekenhuisbestanden (De Mol & Lamar, 2006). In de data van de ziekenhuizen was het aantal

gewonden door verkeersongevallen veel groter. De vertekening was het grootst bij de zwakke

weggebruikers. Ziekenhuizen noteerden meer dan vijf keer zoveel gewonden als de politie. De

kwaliteit van de statistieken verschilt bovendien van land tot land.

2.2.3 Onderwijs en vorming

Wat de resultaten van het onderwijs voor minderjarigen betreft, scoort België -en dan vooral

Vlaanderen- zeer goed. Het ‘Program for International Student Assessment’ (PISA) van de OESO

meet op basis van gestandaardiseerde testen bij leerlingen van 15 jaar de effectiviteit van de

kennisoverdracht in het onderwijs in verschillende landen. De OESO test leesvaardigheid,

wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid en het oplossen van problemen. Vlaanderen was

hierbij steeds eerste of tweede (na Finland) in de rangschikking van de oude EU-landen. Minder

positief is dat in België/Vlaanderen meer dan in de andere landen sociale status een rol blijkt te

spelen in de resultaten (Kuhry et al., 2004). In de tabel in annex werd de gemiddelde score

berekend op de vier indicatoren.

Opvallend in deze dataset is het grote verschil met Wallonië, dat steeds aan de staart van het

peloton bengelt. Dit lijkt erop te wijzen dat het beleid wel degelijk een verschil kan maken. Het

moet ons ook behoeden voor het gevaar van de zaken enkel te analyseren op Belgisch niveau.

Dit kan leiden tot een vertekend beeld van de situatie in Vlaanderen. Het beleid kan maar iets

leren van deze internationale vergelijkingen, als de cijfers samenvallen met de

bevoegdheidsverdeling. Onderwijs is een Vlaamse bevoegdheid, en dus zijn Vlaamse cijfers

nodig.

Deze goede scores komen ook naar voren in de subjectieve EHRRUGHOLQJHQ�YDQ�EXUJHUV in de

EU-15. De European Social Survey vroeg in 2004 naar de tevredenheid van burgers met het

onderwijs in hun land. Finland (eerste; 95% tevreden) en Vlaanderen (tweede; 84% tevreden)

scoren hier zeer goed. In tegenstelling tot objectieve en subjectieve veiligheid is er hier wel

degelijk een verband tussen de harde data en de mening van respondenten.
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Als laatste indicator voor het thema ‘onderwijs en vorming’ kijken we naar de mate waarin de

beroepsbevolking aan ‘OHYHQVODQJ�OHUHQ’ doet. België staat hierbij op de 10
e

plaats. 10% van de

Belgische beroepsbevolking had in 2005 in de vier weken voor de enquête deelgenomen aan een

opleiding. Veel minder dan Zweden (34,7%), het Verenigd Koninkrijk (29,1%), Denemarken

(27,6%) en Finland (24,8%). De Scandinavische landen scoren dus relatief hoog op deze

indicator. Het verschil tussen Vlaanderen (11%) en Wallonië (7%) is hier veel beperkter dan in de

PISA-testen. De cijfers zijn bovendien verzameld aan de hand van een survey, dus moeten we

ook rekening houden met betrouwbaarheidsmarges. Opvallend: de landen die slecht scoren op

de PISA-indicator, doen het ook slecht bij levenslang leren. Het omgekeerde is echter niet steeds

het geval.

2.2.4 Gezondheidszorg

Een eerste indicator die we kunnen gebruiken om de gezondheidszorg te evalueren, is de

OHYHQVYHUZDFKWLQJ. Uit de data blijkt dat die in Spanje, Zweden en Italië het hoogst ligt.

Opnieuw stellen we een groot verschil vast tussen Vlaanderen en Wallonië en dit ondanks het

bijna volledig federale gezondheidsbeleid. Vlaanderen bezet de vierde plaats, Wallonië de

laatste. Het doet vermoeden dat de levensverwachting minder nuttig is om de effectiviteit van het

beleid te meten. Culturele en historische factoren spelen een belangrijke rol. Studies die de

levensverwachting gebruiken om de effectiviteit van het gezondheidsbeleid te beoordelen, zoals

de ECB-studie, moeten dus met een korrel zout genomen worden. We kijken beter naar

indicatoren die nauwer aansluiten bij prestaties van de gezondheidszorg.

Op de indicator van het aantal kinderen dat VWHUIWH�ELM�GH�JHERRUWH haalt België een 11
e

plaats.

Opmerkelijk bij deze indicator is de uiteenlopende scores van de Scandinavische landen. Finland

en Zweden scoren het best. Denemarken haalt echter maar de 12
e

plaats. Normaal gezien halen

de drie landen gelijkaardige scores. Bepaalde Scandinavische landen registreren premature

geboortes met een zeer lage overlevingskans als ‘levende geboortes’, terwijl andere landen dit

niet doen. Afhankelijk van het land komt een gelijkaardige situatie wel of niet in de statistieken.

Dit maakt betrouwbare vergelijkingen tussen uiteraard zeer moeilijk.

De reeds eerder aangehaalde European Social Survey vroeg aan mensen hoe zij de

JH]RQGKHLGV]RUJ�EHRRUGHHOGHQ. Van alle landen waren de respondenten in België het meest

positief. We zien dus een zekere tegenstelling tussen de harde, objectieve data en de zachte,

subjectieve data. De regionale verschillen in de beoordeling van de gezondheidszorg zijn in dit
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geval beperkt. Ook Wallonië en Brussel scoren beter dan het tweede land in de rangschikking:

Finland. Wat opvalt, is het zeer grote verschil tussen de goed en de slecht scorende landen. In

Portugal en Ierland is respectievelijk minder dan 20 en 30% tevreden over de gezondheidszorg.

In Vlaanderen is dat bijna 90%. België heeft op dit vlak dus een troef in handen, in die zin zelfs

dat het VBO ervoor pleit om van gezondheidszorg een nieuw Belgisch exportproduct te maken

(De Standaard, 10 april 2006).

2.2.5 Conclusie

We hebben een aantal indicatoren bekeken die de resultaten van het beleid meten. Door het

grote aantal beschikbare indicatoren, dreigt het globale beeld wat te vertroebelen. Uiteraard

bestaat er ook een index om dit euvel te verhelpen. De +XPDQ�'HYHORSPHQW�,QGH[�(HDI) van

de Verenigde Naties tracht de kwaliteit van het leven in de verschillende landen van de wereld te

berekenen. Er wordt rekening gehouden met drie dimensies, die we hierboven reeds besproken

hebben:

1. een lang en gezond leven. De gebruikte indicator is de levensverwachting bij de

geboorte.

2. kennis. Hiervoor wordt gekeken naar de geletterdheid bij volwassen en de

gecombineerde primaire, secundaire en tertiaire (bruto) inschrijvingsratio

3. een behoorlijke levensstandaard. Het BBP per capita is hierbij de indicator.

Op basis hiervan wordt de index berekend. Ierland voert de rangschikking aan binnen de EU-15.

Duitsland, Spanje en Griekenland halen de laagste scores. België komt op de vijfde plaats. De

index van 2006 is de eerste volgens de nieuwe berekeningsmethode, waarbij geen rekening werk

gehouden de scholing van volwassenen. Door deze wijziging daalde België een aantal plaatsen

op de rangschikking.

Volgens de oude methodiek is een berekening gemaakt voor Vlaanderen, waaruit bleek dat

Vlaanderen -indien het een land zou zijn- op de derde plaats zou staan. De HDI is een

gerespecteerd instrument om de ontwikkeling van landen te monitoren. Toch moet men ook hier

voorzichtig zijn met vergelijkingen doorheen de tijd omwille van wijzigingen in de

onderzoeksmethodiek (Morse, 2003). Om die reden is Vlaanderen niet opgenomen in de tabel in

annex.
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Wanneer we de scores op de bestuurlijke rangschikkingen en de beleidsrangschikkingen

vergelijken, valt het op dat er voor beleidsprestaties geen kopgroep is. Het bestuurlijk walhalla is

volgens de rangschikkingen Scandinavië en Luxemburg met Nederland en het VK als

subtoppers. Het plaatje bij de beleidsprestaties is heel wat meer divers. Elk land, ook de

Scandinavische landen hebben hun sterke en zwakke punten.

��� +RH�NXQQHQ�ZH�UDQJVFKLNNLQJHQ�EHWHU�LQWHUSUHWHUHQ"�

In deze tekst hebben we totnogtoe de rangschikkingen en hun zwakten besproken. Dit neemt niet

weg dat vergelijken nuttig is. Het moet wel op een zinvolle manier gebeuren. In wat volgt geven

we een aantal pistes aan om rangschikkingen beter te interpreteren.

3.1 De verandering (delta) is vaak interessanter dan het absolute cijfer

Cijfers dienen steeds in de context geplaatst te worden waarin de meting gebeurd is. Surveydata

kunnen gevoelig zijn voor eenmalige gebeurtenissen. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderzoeken die

ingaan op zaken als het onveiligheidsgevoel of het vertrouwen in de instellingen (Chanley et al.,

2000). Ook officiële data zijn aan de meetcontext onderhevig. Dat België slecht scoort in de

rangschikkingen van de begrotingsschuld, is een gevolg van een historisch passief. Het hoge

aantal verkeersslachtoffers, is deels een gevolg van de ruimtelijke ordening. Meer dan andere

landen zien we in België echter een verbetering in deze indicatoren. Deze verandering ten goede

reflecteert beleidsinspanningen om de begroting te saneren en verkeersveiligheid te verhogen.

Het is dus best om indicatoren te analyseren in twee richtingen: enerzijds tussen verschillende

landen, anderzijds doorheen de tijd. Het kan ook interessant zijn om de verandering te vergelijken

tussen landen om zo te analyseren of de wijzigingen een gevolg zijn van de veranderende

context of van een goed beleid.

3.2 Er is nood aan een statistische autoriteit

Internationale organisaties zijn afhankelijk van nationale statistische diensten voor de data-

toelevering. Hier rijzen echter vaak problemen. Er moet gewerkt worden met uniforme definities

en er moet controle zijn op de naleving hiervan. Beide voorwaarden zijn vaak niet vervuld (Van

Dooren et al., 2006). Het voorbeeld van het Griekse tekort is sprekend. Dat land is op basis van
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onjuiste begrotingsgegevens toegelaten in de Eurozone. Het begrotingstekort werd jarenlang

systematisch onderschat (Van Dooren et al., 2004). In een interview gaf de directeur-generaal

van Eurostat toe dat zijn diensten mede door de onderbemanning niet anders kunnen dan op de

diensten van de lidstaten te vertrouwen (De Standaard, 24 september 2004). In het Verenigd

Koninkrijk geeft het Office for National Statistics een kwaliteitslabel aan goede cijfers. Iets

soortgelijks zou ook nuttig zijn voor internationaal vergelijkende data.

3.3 Expliciteer de beleidsvisie achter de index

We moeten beseffen dat indices niet neutraal zijn. Een index wordt in verschillende stappen

opgemaakt. Eerst moeten de indicatoren gekozen worden die samen de index moeten vormen.

De studie van de ECB die de effectiviteit en efficiëntie van de publieke sector wou meten, bevatte

indicatoren rond onder meer onderwijs, economie en administratie. Maar in de index werd niets

gezegd over zaken als milieu, cultuur, openbaar vervoer, duurzame ontwikkeling, de

overheidsfinanciën, sport, buitenlands beleid, inburgering, … Nochtans maakt een goede

prestatie op deze gebieden in de beleving van veel mensen ook deel uit van een effectieve en

efficiënte publieke sector.

Verschillende mensen geven een andere invulling geven aan concepten als een ‘levenskwaliteit,

of een ‘goedwerkende overheid’,… Een voorbeeld kan dat illustreren. De Human Development

Index meet de ontwikkeling van een land op basis van de levensverwachting, levensstandaard en

de kennis die binnen een land aanwezig is. De New Economics Foundation (een Britse denktank)

stelde een ‘Happy Planet Index’ op. Die ging ook in op de ontwikkeling van de verschillende

landen, maar dan vanuit een ander perspectief (New Economics Foundation, 2006). Variabelen

in de Happy Planet Index waren de levensverwachting, de mate waarin burgers tevreden waren

met hun leven (de ‘happy life years’) en de ecologische voetafdruk. De correlatie tussen beide

indices is echter laag (0,185; correlaties van de rangschikkingen). Noorwegen, dat eerste staat in

de HDI, komt bij de HPI pas op de 116
e

plaats. Het verschil is dat de HPI een sterk ecologische

invalshoek heeft, wat tot totaal verschillende resultaten leidt. Een en ander is dus afhankelijk van

de definitie van de term ‘ontwikkeling’.

Naast de keuze van de indicatoren, is er de wijze waarop de indicatoren deel moeten uitmaken

van de index. Sommige indicatoren wegen zwaarder door dan andere. Hierbij worden dan

gewichten toegepast. Zelden wordt echter verantwoord waarom indicator X belangrijker is dan

indicator Y. Soms worden indicatoren ook getransformeerd. Binnen de economie wijzen veel

auteurs op het dalend marginaal nut van een inkomen. De Human Development Index past
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daarom een transformatie toe op het BBP die ervoor zorgt dat de verschillen tussen de rijke

landen wat worden uitgevlakt. De ECB-studie doet dit echter niet. Kiezen voor één van beide

methodes zorgt uiteindelijk echter voor verschillende rankings.

Conclusie: dé index van hoe de overheid op één gebied of als geheel presteert, bestaat niet.

Mogelijk kan een oplossing voor de huidige moeilijkheden liggen in het uitvoeren van onderzoek

naar wat burgers werkelijk willen. Het afzetten van objectieve indicatoren tegen een subjectieve

vraag, kan een meer betekenisvolle rangschikking van overheden opleveren (Yang & Holzer,

2006). Daarnaast mogen we ons niet blindstaren op de score alleen. Eerst moeten we het

uitgangspunt en de beleidsvisie van de studie kennen, pas dan wordt de rangschikking zinvol.

3.4 Vergelijken, maar met wie?

Wie indicatoren en indices analyseert, komt tot de bevinding dat buurlanden vaak geclusterd zijn

rond dezelfde posities. Wanneer Spanje slecht scoort, is het vrij onwaarschijnlijk dat Portugal

bovenaan de ranglijst zal staan. Een omvangrijker onderzoek naar de prestaties van overheden

maakte de onderverdeling tussen de Angelsaksische landen en Noord-, Zuid-, West- en Centraal-

Europa
5
. We geven hier de kenmerken van de verschillende landengroepen en hun sterktes en

zwaktes.

7DEHO����.HQPHUNHQ�YDQ�GH�ODQGHQJURHSHQ��GH�.DP�HW�DO���������

Item Noord-Europa West-Europa Zuid-Europa Centraal-Europa Angelsaksisch

Vergrijzing matig matig hoog laag laag

Welvaart matig matig laag laag hoog

Economische groei matig laag hoog hoog matig

Publieke uitgaven hoog matig laag laag laag

Omvang quartaire
sector

hoog gemengd laag laag/matig matig

Privaat aandeel
quartaire sector

laag matig laag/matig laag matig/hoog

Onderwijsdifferentiatie laag hoog/matig Matig gemengd laag/matig

Onderwijsprestaties matig/hoog matig/hoog laag laag/matig hoog

Zorgstelsel Beveridge Bismarck Beveridge Bismarck Beveridge

Zorgprestaties hoog hoog matig/hoog laag/matig matig/hoog

Repressiviteit
politie/justitie

laag matig matig matig/hoog gemengd

5
Noord-Europa: Finland, Zweden en Denemarken.

West-Europa: Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België en Nederland, met Luxemburg als speciaal geval.
Zuid-Europa: Griekenland, Portugal, Spanje en Italië. Cyprus en Malta zijn speciale gevallen.
Centraal-Europa: Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Polen, Slovenië en de Baltische staten
Angelsaksische landen: VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, met Ierland als speciaal geval.
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Item Noord-Europa West-Europa Zuid-Europa Centraal-Europa Angelsaksisch

Criminaliteit hoog matig laag Laag gemengd

Kwaliteit openbaar
bestuur

hoog matig laag/matig laag/matig matig/hoog

Geaggregeerd
vertrouwen

hoog matig/hoog laag/matig laag/matig matig

In dit rapport vergeleken we voornamelijk met de landen van de EU-15. Zelfs binnen deze landen

zien we echter clusters ontstaan. Dit wijst erop dat het mogelijk beter is in de eerste plaats te

vergelijken met de directe buurlanden met een gelijkaardige context.

3.5 België? Of Vlaanderen?

Bij een aantal indicatoren (onderwijs, verkeersveiligheid, …) liepen de scores van Vlaanderen en

Wallonië zeer sterk uit elkaar. Over veel andere indicatoren kunnen we echter geen uitspraak

doen, aangezien de data op Belgisch niveau worden weergegeven. Onvolledige data leiden tot

foute input voor het beleid. Om deze reden moet het opsplitsen van internationaal vergelijkende

indicatoren (zoals de Studiedienst van de Vlaamse Regering dat reeds doet) verder een prioriteit

blijven. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om de juiste beleidsconclusies te trekken. Allicht is

het ook nuttig om tot een lijst van vergelijkbare regio’s te komen om Vlaanderen te benchmarken.

3.6 “Geen nieuws goed nieuws”, of “goed nieuws geen nieuws”?

“Geen nieuws, is goed nieuws” luidt het spreekwoord. Soms lijkt het in de media echter alsof

goed nieuws, geen nieuws is. Een voorbeeld om dit te illustreren. De reeds aangehaalde Global

Competitiveness Index rangschikt landen volgens hun competitiviteit. België bekleedde in 2005

de 31
e

plaats. Dit jaar (2006) werd de methodologie gewijzigd om beter aan te sluiten bij nieuwe

inzichten. België kwam daarbij op de 20
e

plaats terecht. Om de vergelijkbaarheid doorheen de tijd

te verzekeren, werd gekeken naar de evolutie volgens de oude en de nieuwe methode. In de

oude methode behaalde België in 2006 de 33
e

plaats. Een beperkte daling van twee plaatsen

met andere woorden. Met de nieuwe (verbeterde) methode staat België op de 20
e

plaats in 2005

en in 2006 (status quo). Men zou kunnen zeggen dat de concurrentiepositie van België beter is

dan men tot in 2005 dacht of dat er geen evolutie in de competitiviteit is waar te nemen volgens

de nieuwe methode. Het persbericht dat een nieuwsagentschap de wereld instuurde luidde

echter: “Concurrentiepositie België verslechtert”. Niet alleen rangschikkingen, maar ook de

berichtgeving daarover moet kritisch bekeken worden.
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3.7 De grijze zone: let op de betrouwbaarheidsmarges

Weinigen zullen betwisten dat Finland minder corrupt is dan Griekenland, en dat Griekenland op

zijn beurt minder corrupt is dan Georgië. Het probleem is echter dat veel van de rankings geen

metingen zijn, maar schattingen door middel van surveys. Inherent aan het werken met surveys

is dat context en methode een sterke invloed hebben op de resultaten (Billiet, 1993). Zelfs een

goed uitgevoerde survey zal enkel een schatting kunnen geven van een fenomeen. Wanneer we

rekening houden met de betrouwbaarheidsmarges wordt het vaak onmogelijk uitspraken te doen

over de verschillen tussen landen die dicht bij elkaar staat in de rangschikking. Er is meestal een

kopgroep die duidelijk beter scoort dan de slechtst scorende landen. Daartussen zitten echter

een groot aantal landen waarvan we quasi onmogelijk met zekerheid kunnen stellen dat de

resultaten ook werkelijk de effectieve ranking weergeven. Er is met andere woorden vaak een

grijze zone, of een ‘messy middle’ (Besançon, 2003).

Hoewel officiële data (vb. verkeersongevallen) een schijn van objectiviteit met zich meebrengen,

is de betrouwbaarheid hier soms nog lager. Bij surveys kunnen we de marges nog relatief

makkelijk berekenen. Bij ‘objectieve’ data die zijn aangetast door meetfouten of uiteenlopende

definities, is dit echter onmogelijk.

3.8 Wie wordt bevraagd?

Surveys zijn een handig instrument wanneer officiële data niet bestaan of van slechte kwaliteit

zijn. Wanneer er gewerkt wordt met een survey, is het belangrijk te weten wie er bevraagd wordt.

Concepten als ‘een efficiënte administratie’ of ‘een goed werkende overheid’ zullen door

bedrijfsleiders op een andere manier ingevuld worden dan door burgers. Het ‘International

Institute for Management Development’ (IMD) bevraagt alumni van hun MBA programma om de

competitiviteit van landen in te schatten. Deze alumni vinden we eerder in een multinational dan

in een KMO. Competitiviteitsbeleid voor KMO’s verschilt echter van dat voor multinationals.

Opnieuw is het belangrijk dat we achter de cijfers kijken, en de methodiek blootleggen. Pas dan

kunnen we de juiste conclusies trekken. De mening van de IMD alumni is immers best relevant.

We mogen ze echter niet gelijkstellen met de mening van ‘de ondernemer’.
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Steeds meer gegevens zijn beschikbaar, en steeds vaker laten de data toe om internationale

vergelijkingen te maken. Dit rapport ging in op een aantal van deze indicatoren, zonder evenwel

exhaustief te willen zijn. België werd gepositioneerd tegenover de 14 andere ‘oude’ Europese

lidstaten. Waar mogelijk werd gekeken naar de positie van Vlaanderen. Het beeld dat deze

vergelijkingen schetsen is niet eenduidig. Geen enkel land scoort overal zeer slecht of zeer goed.

Elk land komt minstens een keer voor in de tweede kolom van het ‘klassement’.

België/Vlaanderen doet het vrij goed in bepaalde beleidsdomeinen (gezondheidszorg, onderwijs).

Elders worden dan weer lagere scores behaald. In de bestuurlijke rankings is België een

middenmoter.

Het rapport toont aan dat deze rangschikkingen kritisch bekeken moeten worden. Daarvoor zijn

een aantal redenen: surveydata en officiële statistieken komen vaak tot andere conclusies, er

moet rekening gehouden worden met de meetcontext, de samenstelling van indices heeft een

effect op de resultaten, er kunnen verschillen zijn binnen een land, surveys zijn steeds

schattingen en de kwaliteit van officiële data is vaak onvoldoende.

We willen echter niet de boodschap meegeven dat het onmogelijk is te vergelijken. Het is nuttig

en mogelijk, als het goed gebeurt. We gaven een aantal pistes aan waardoor vergelijken zinvoller

wordt.

1. De verandering (delta) is vaak interessanter dan het absolute cijfer. Het absolute cijfer is

een neerslag van een historisch gegroeide toestand. De verandering vertelt iets over wat

het beleid aan die toestand doet.

2. Er is nood aan een statistische autoriteit. Internationale organisaties hebben vaak wel de

reputatie, maar niet de impact om datakwaliteit te garanderen. Reputatie is geen

kwaliteitsgarantie.

3. Expliciteer de beleidsvisie achter de index. Indices en indicatoren lijken vaak de enige

waardheid te zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Achter indicatoren en indices zit bijna altijd een

ideologie en een beleidsvisie. Pas als deze beleidsvisie duidelijk is, worden indicatoren

echt zinvol.

4. Vergelijken, maar met wie? We moeten vergelijken met vergelijkbare landen. Er bestaat

onderzoek naar clusters van landen dat hierbij kan helpen.

5. België? Of Vlaanderen? Heel wat beleid is regionaal. Als Vlaanderen voor het Vlaamse

beleid wil leren van het buitenland, hebben we Vlaamse cijfers en vergelijkbare

eenheden nodig.
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6. “Geen nieuws goed nieuws”, of “goed nieuws geen nieuws” Hoe komen rangschikkingen

in de media? Welk verweer heeft het beleid tegen rangschikkingen met een slechte

kwaliteit?

7. De grijze zone: let op de betrouwbaarheidsmarges. Elke bachelorstudent die een

statistiekcursus volgt, wordt gewezen op het belang van betrouwbaarheidsmarges. Heel

wat rankings generaliseren ook op basis van surveys, maar publiceren de

betrouwbaarheidsmarges niet. Puur door toeval, kan de rangschikking dramatisch

verschuiven.

8. Wie wordt bevraagd? De methodologie moet duidelijk zijn. Willen we antwoorden op een

survey interpreteren, dan moeten we ook een zicht hebben op wie er juist geantwoord

heeft.

&21&/86,(6�

1. Internationale vergelijkingen kunnen zinvol zijn en iets vertellen over de prestaties van

overheden.

2. België is een middenmotor in de bestuurlijke rankings.

3. In de rangschikkingen naar beleidsveld is het beeld minder duidelijk. Soms scoort België

goed, soms slecht.

4. De datakwaliteit van de indicatoren en de controle daarop is vaak onvoldoende.

Methodologisch zijn nog heel wat verbeteringen mogelijk.

5. Hoe abstracter het concept, hoe moeilijker het meetbaar is. De invulling van iets als een

‘goede administratie’ is steeds waardegeladen.

6. Houd steeds rekening met de context, die soms verschillend is van land tot land. Het is

daarom aan te raden zowel over verschillende landen als doorheen de tijd te meten.

7. Ook binnen een land zijn er vaak grote verschillen. Het desaggregeren van statistische

gegevens naar regio is daarom een goede optie.

8. Om te komen tot een verbetering van internationale indicatoren, is verder onderzoek

noodzakelijk (zie agenda voor onderzoek en beleid).

�
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We hebben een aantal indices en indicatoren besproken en soms bekritiseerd. Het is duidelijk

dat internationale vergelijkingen een belangrijk onderwerp zullen blijven in de toekomst, zowel
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voor onderzoeker, als voor beleidsmakers. We moeten leren omgaan met rangschikkingen om

zo het kaf van het koren te scheiden, en dan lessen te trekken voor het beleid. Zoals uit het

rapport blijkt, kan er op verschillende terreinen vooruitgang geboekt worden. We geven daarom

een aantal punten die in de toekomst verder moeten onderzocht worden.

1. Er is voorlopig geen systematische inventarisering van alle beschikbare indices en

indicatoren, hun producenten en hun kwaliteit. Een rangschikking van de

rangschikkingen kan een nuttig instrument zijn om de kwaliteit snel te beoordelen.

2. Bewijzen van de werkelijke impact van rangschikkingen in beleids- of

investeringsbeslissingen zijn eerder anekdotisch. Een systematische analyse ontbreekt.

3. Een kloofanalyse van de afstemming van vraag naar en aanbod van rangschikkingen

moet toelaten lacunes te analyseren. Eventueel kunnen deze lacunes zelf opgevuld

worden met eigen data. We kunnen dan precieze beleidsvragen stellen, indicatoren

definiëren en Vlaanderen/België vergelijken met vergelijkbare regio’s.

�
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De tabellen op de volgende pagina’s geven de resultaten weer van de internationale vergelijkingen. Er is gewerkt volgens het

‘verkeerslichtprincipe’. De drie best scorende landen staan in het groen aangeduid, de drie slechtst scorende in het rood. Waar mogelijk werden

de data binnen België opgesplitst naar regio. De regio’s werden niet beschouwd als aparte landen. Wanneer zij bij de best- of slechtstscorenden

zaten, werd er een extra land aangeduid, dat dan bijvoorbeeld op de vierde plaats kwam in de rangschikking van landen en regio’s.
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Openbare schuld 13 3 12 4 11 15 2 14 1 8 9 10 6 5 7

ECB; effectiviteit administratie 11 3 8 1 12 13 6 15 7 3 2 14 10 9 3

ECB; efficiëntie administratie 13 9 5 1 14 11 3 15 3 8 1 12 6 7 10

ECB; publieke sector effectiviteit 9 4 8 7 10 15 5 13 1 3 2 14 12 11 6

ECB; publieke sector efficiëntie 12 11 9 8 12 2 5 15 1 9 6 6 2 2 14

Corruption Perceptions Index 11 2 8 1 9 15 9 14 5 4 5 13 12 5 3

ESS; contact met corruptie 7 1 12 11 2 5 17 6 14 4 16 15 13 3 7 10 7

Global E-Government index 14 10 3 7 8 15 2 9 12 6 13 11 4 1 5

Gebruik e-govornment door burgers 10 5 2 15 11 12 4 3 6 14 7 8 9 13 1

Wereldbank; voice & accountability 9 1 8 2 11 15 5 14 6 3 12 7 13 10 4

Wereldbank; political stability 10 7 9 1 14 12 4 15 2 8 5 6 11 13 3

Wereldbank; gov. effectiveness 7 1 10 2 11 14 8 15 4 3 9 13 12 6 5

Wereldbank; regulatory quality 11 3 9 2 13 15 5 14 1 4 7 12 10 6 8

Wereldbank; rule of law 10 1 7 3 11 14 9 15 2 6 4 13 12 8 5

Wereldbank; control of corruption 10 2 7 1 11 15 9 14 8 5 4 13 12 6 3

WEF; Global Competitiveness Index 9 3 4 1 8 15 10 14 11 5 7 13 12 6 2

WEF; Public Institutions Index 12 1 3 2 11 14 9 15 8 4 6 10 13 7 5



Meten is weten !/? België/Vlaanderen in internationale indicatoren en indices

Steven Van Roosbroek & Wouter Van Dooren 29

7DEHO����%HOHLGVLQGLFDWRUHQ�HQ�LQGLFHV�

B
e
lg

ië

B
ru

s
s
e
l

D
e
n
e
m

a
rk

e
n

D
u
its

la
n
d

F
in

la
n
d

F
ra

n
k
rijk

G
rie

k
e
n
la

n
d

Ie
rla

n
d

Ita
lië

L
u
x
e
m

b
u
rg

N
e
d
e
rla

n
d

O
o
s
te

n
rijk

P
o
rtu

g
a
l

S
p
a
n
je

V
e
re

n
ig

d

K
o
n
in

k
rijk

V
la

a
n
d
e
re

n

W
a
a
ls

G
e
w

e
s
t

Z
w

e
d
e
n

Bruto Binnenlands Product 6 3 10 9 11 14 2 12 1 4 5 15 13 7 8

Groei BBP tussen 1996 en 2005 11 12 14 4 12 3 1 15 2 8 9 10 5 7 6

Gelijkheid inkomens 7 2 10 3 9 14 11 13 4 6 15 12 4 8 1

Activiteitsgraad 14 18 1 9 6 13 15 7 16 11 2 5 8 12 4 10 17 3

Criminaliteit: Verkrachting 14 6 8 8 12 1 10 4 5 7 11 2 2 13 15

Criminaliteit: Moord 10 8 5 11 6 3 1 6 13 12 2 4 9

ESS; slachtoffer misdrijf 12 17 11 1 15 14 7 4 8 6 2 3 10 9 5 16 13

ESS; veiligheidsgevoel 8 16 2 11 1 12 14 15 13 4 3 7 10 17 6 9 5

Verkeersdoden 14 1 5 6 7 8 17 9 10 13 2 12 16 15 4 11 18 3

PISA; score op testen 4 9 8 1 6 16 7 14 12 3 10 15 13 2 11 5

ESS; tevredenheid met onderwijs 5 12 3 16 1 15 14 4 13 6 9 17 11 7 2 10 8

Levenslang leren bij
beroepsbevolking

10 6 3 12 4 14 18 13 16 11 5 7 17 8 2 9 15 1

Levensverwachting 7 11 16 9 11 5 6 14 3 15 9 8 18 1 11 4 17 2

Kindersterfte bij geboorte 11 12 7 2 4 7 14 7 4 7 13 6 3 15 1

ESS; tevredenheid
gezondheidszorg

2 3 7 15 5 9 14 16 6 11 8 17 10 12 1 4 13

VN; Human Development Index 5 8 13 3 9 14 1 10 5 3 7 15 12 10 2

Drie best scorende landen

Middengroep

Drie slechtst scorende landen
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Openbare schuld Eurostat; http://ec.europa.eu/eurostat/ 2005

Efficiëntie en effectiviteit

publieke sector en

administratie

(Afonso et al., 2003) 2002 of

vroeger

Corruption Perceptions

Index

http://www.transparency.org/ 2006

European Social Survey http://www.europeansocialsurvey.org/ 2004

Global E-Government index (West, 2006); http://www.insidepolitics.org/ 2006

Gebruik e-government Eurostat; http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/3095.htm 2005

World Bank Governance

Indicators

www.worldbank.org/wbi/governance/govdata/ 2005

Indices World Economic

Forum

World Economic Forum Global Competitiveness Report 2006-2007

www.weforum.org

2006

BBP Eurostat 2005

Gelijkheid inkomens Eurostat 2004

Activiteitsgraad Eurostat 2005; 2004

voor de regio’s

Officiële misdaadstatistieken (Aebi et al., 2006); http://www.europeansourcebook.org/ 2003

Verkeersdoden http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/idnr.htm 2004

PISA-testen http://www.pisa.oecd.org/ 2003

Levenslang leren Eurostat 2005

Levensverwachting http://www.statbel.fgov.be/ 2003

Kindersterfte bij geboorte OECD health data 2006; http://www.oecd.org 2004

Human Development Index http://hdr.undp.org/ 2006
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