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Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter, bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: De Vlaamse Brede Heroverweging 

___________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter, 

 

De voorbije tien maanden is door tientallen experten en de Vlaamse administraties een 

diepgaande analyse gemaakt van de Vlaamse begroting: de zogenaamde ‘Brede 

Heroverweging’. Het moet de noodzaak en de efficiëntie van de 50 miljard euro aan Vlaamse 

uitgaven stelselmatig in kaart brengen. Het probleem in dit land – en zeker in dit Gewest – is 

dat we te vaak vanuit de overheid via een subsidie dingen proberen op te lossen. 

 

De paradigmaverschuiving is ongezien. Bij de begrotingsopmaak vertrekt men immers nog te 

vaak van het historische budget terwijl bij de heroverweging de filosofie heerst dat de overheid 

zichzelf constant in vraag moet stellen. Het kadert in de bredere mentaliteitsshift waar we met 

de prestatiebegroting naartoe moeten werken: uitgaven meer op hun daadwerkelijk resultaat in 

plaats van vooral op hun intentie beoordelen. 

 

Het is de bedoeling dat elke administratie elke uitgave tegen het licht houdt om te zien of ze 

concreet tegemoetkomt aan een beleidsprioriteit. Bij de Nederlandse overheid is het een traditie 

om zijn uitgaven elke legislatuur door te lichten. 

 

Zo’n 26 miljard is ondertussen doorgelicht. Bij veel uitgaven worden vraagtekens geplaatst 

omdat het nut ervan twijfelachtig is, of omdat de taak beter wordt overgelaten aan de privésector 

of de lokale besturen. Sommige uitgaven leiden zelfs tot administratieve overlast en ongewenste 

neveneffecten. 

 

Het doel van de heroverweging is niet louter een besparingsronde. Het moet tot een 

cultuuromslag leiden. Een proefproject over de zin en onzin van dienstencheques toont dat het 

om meer gaat dan besparingen zoeken: zo blijkt uit een analyse dat dienstencheques niet enkel 

zwartwerk tegengaan, werk en gezin beter combineerbaar maken en mensen met een moeilijk 

arbeidsprofiel op de arbeidsmarkt krijgen, maar ook zorgt dat 75-plussers nog even thuis helpt 

wonen. 

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 

 In welke mate licht het College de uitgaven door om na te gaan of ze concreet 

tegemoetkomen aan de beleidsacties en -prioriteiten? 

 Over welke nodige controle-instanties en -procedures beschikt het College en haar 

diensten om na te gaan of subsidies efficiënt en effectief besteed worden? 

 De VBH verloopt samen met de invoering van een subsidiedatabank. Het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest heeft reeds een subsidiedatabank, zij het nog niet volledig. In welke 

mate beschikken het College en de diensten over een register met subsidies die de VGC 

uitgeeft? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 


