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Voorwoord 

Performance auditing is een vorm van onderzoek waarbij de performantie van overheidsdiensten 

wordt beoordeeld. Dit is een vrij nieuwe ontwikkeling in de geschiedenis van audit. De opkomst van 

performance audit is een antwoord op de groei van overheidsprogramma’s, zowel in omvang als in 

complexiteit (Shah, 2007: 323). Het besef groeide dat het niet langer volstond louter financiële of 

rechtmatigheidsaudits uit te voeren. Alhoewel performance auditing al bestond voor er sprake was 

van New Public Management, zien verschillende auteurs wel een verband tussen hervormingen in 

het publiek management en de groei en vormgeving van performance audit (Pollitt et al., 1999: 53-

55; Pollitt, 2003b; Put & Bouckaert, 2011; Power, 1997). 

 

Performance audits geven aan waar efficiënter en effectiever gewerkt kan worden. Performance 

audits leveren dus informatie die bruikbaar is om het beleid en de beleidsimplementatie te 

verbeteren en ondersteunen op die manier een “evidence-based policy”. Daarnaast vervullen 

performance audits een accountability-functie. Zij leveren informatie waarmee door de burger 

verkozen politieke vertegenwoordigers - op lokaal, regionaal, nationaal, supranationaal niveau - de 

uitvoerende organen op deze niveaus (regeringen, ...) ter verantwoording kunnen roepen. Op die 

manier ondersteunen zij de democratische controle.  

 

Performance auditing bestaat zowel op lokaal, regionaal, nationaal als supranationaal niveau. Er zijn 

reeds verschillende handleidingen beschikbaar, onder meer van INTOSAI (de internationale 

koepelorganisatie van rekenhoven) en van het IIA (de koepelorganisatie van interne audit diensten). 

Daarnaast hebben vele rekenhoven en interne auditdiensten ook eigen handleidingen uitgewerkt.  

 

Deze handleiding is, in vergelijking met bestaande handleidingen, meer generiek: zij richt zich tot 

auditors op alle mogelijke overheidsniveaus, zowel interne als externe auditors, en zowel tot 

auditdiensten in strikte zin als tot inspectie-, toezichts- en ombudsdiensten die soms ook audit-

achtige onderzoeken uitvoeren. In vergelijking met reeds bestaande handleidingen wil deze 

handleiding ook een brug te bouwen tussen de auditpraktijk en de beschikbare wetenschappelijke 

literatuur om op die manier een bescheiden bijdrage te leveren tot een meer "Evidence Based 

performance auditing". 
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Deel I - Inleiding 

In dit eerste deel wordt een omschrijving gegeven van performance auditing en worden de 

belangrijkste concepten toegelicht. 

Hoofdstuk 1 - Wat is een performance audit ? 

1.1. Een omschrijving van performance audit 

Veelal wordt performance audit beschreven als een onderzoek naar de zogenaamde “drie E’s” : 

“economy”, “efficiency” en “effectiveness”. De definitie van het INTOSAI, de International 

Organisation of Supreme Audit Organisations , de koepelorganisatie van rekenhoven (2004: 11) heeft 

het daarnaast ook over het toepassen van gezonde administratieve principes, goede 

managementpraktijken... : 

‘Performance auditing is concerned with the audit of economy, efficiency and effectiveness and embraces: 

(a) audit of the economy of administrative activities in accordance with sound administrative 
principles and practices, and management policies; 

(b) audit of the efficiency of utilisation of human, financial and other resources, including 
examination of information systems, performance measures and monitoring arrangements, and 
procedures followed by audited entities for remedying identified deficiencies; and 

(c) audit of the effectiveness of performance in relation to achievement of the objectiveness of the 
audited entity, and audit of the actual impact of activities compared with the intended impact.’ 

 

Soms wordt deze definitie aangevuld met eigen klemtonen, zie bijv. de Canadese Rekenkamer (OAG 

Canada, 2004: 13): 

‘A performance audit is a systematic, purposeful and objective examination of government activities. It 
provides Parliament with an assessment on the performance of these activities; with information, observations 
and recommendations designed to promote accountable government, an ethical and effective public service, 
good governance, sustainable development and the protection of Canada’s legacy and heritage. 

 

De manier waarop performance audits in de praktijk worden ingevuld verschilt van deze definitie. In 

het onderzoek van Sterck et. al. (2006), waar de focus van performance audits van SAIs (Supreme 

Audit Institutions) in drie verschillende landen (Algemene Rekenkamer in Nederland, National Audit 

Office in het Verenigd Koninkrijk en Office of the Auditor General in Canada) in kaart werd gebracht, 

identificeerden de onderzoekers vijf clusters van invalshoeken:  

 De categorie "beheer" verwijst naar het functioneren van organisaties: de primaire, 

ondersteunende en managementactiviteiten.  

 De categorie "beleid" slaat op de omkadering waarbinnen organisaties werken: regelgeving, 

budgetten, institutionele kaders en beleidsdoelstellingen. 
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 De categorie "prestaties" gaat over de omvang, het bereik, de doorlooptijd, de kwaliteit en 

de kostprijs van de productie van overheidsdiensten.  

 "Effectiviteit" gaat over de impact van het gevoerde beleid op de samenleving.  

 Tot slot verwijst de categorie "verantwoording" naar de informatie over het presteren van de 

overheid die het parlement ontvangt van de overheid. 

 

 

Figuur 1 - Focus van performance audits (Sterck et al., 2006, p. 111) 

 

De drie E’s uit de definitie van het INTOSAI vallen, zoals later in dit handboek wordt toegelicht in de 

categorieën “Prestaties” en “Effectiviteit”. Wat opvalt is dat relatief weinig auditrapporten gefocust 

waren op prestaties en effecten. Auditinstellingen lijken zich veeleer toe te spitsen op de categorieën 

beheer en beleid, d.i. het nagaan van goede managementpraktijken en goede beleidspraktijken. 

 

Na een rapportenanalyse van verschillende rekenkamers komt Put (2005: 25) tot volgende definitie:  

- Performance audits zijn empirische onderzoeken; 
- die plaatsvinden nadat beleidsbeslissingen zijn genomen; 
- gesteund zijn op een professionele methodologie; 
- waarbij een beoordeling wordt gegeven van hetzij: 

1. de resultaten van overheidsbeleid in de samenleving (de prestaties van de overheid en de 
effecten daarvan); 

2. de voorwaarden binnen de overheid om deze te realiseren (een goed management en een goed 
beleid); 

3. de verantwoordingsinformatie over resultaten van beleid die door ministers wordt bezorgd aan 
het parlement. 

- die uitgevoerd worden door onafhankelijke en onpartijdige auditors die bijzondere bevoegdheden hebben 
om hun taak te kunnen uitoefenen; 
- en waarbij de onderzoeksresultaten leiden naar een publieke rapportering die bestemd is voor het 
parlement en die deel uitmaakt van de democratische parlementaire controle op de regering. 
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De drie E’s uit de definitie van het INTOSAI verdwijnen in deze definitie van de voorgrond, terwijl de 

voorwaarden om tot een performant beleid te komen nu de plaats krijgen die ze volgens de 

empirische realiteit verdienen. 

 

We kunnen besluiten dat de reikwijdte van een performance audit zich verder uitstrekt dan het 

onderzoeken van de "drie E's". Ook het onderwerp van onderzoek kan zeer divers zijn: een 

overheidsinstelling, een project, een overheidsprogramma, een beleidsdomein ....  

Performance audits focussen zich op activiteiten waar men een actor (instelling, organisatie, 

persoon) voor verantwoordelijk kan stellen. Er kan geen audit worden uitgevoerd voor activiteiten of 

fenomenen waarvoor men niemand kan ter verantwoording roepen (NAO Finland, 2007: 10).  

Het feit dat er vele invalshoeken zijn om vele verschillende onderwerpen aan te pakken maakt van de 

performance audit een zeer heterogeen product. 

1.2. Performance audit versus financiële- en rechtmatigheidsaudits 

Zowel in performance audits als rechtmatigheids- en financiële audits wordt het overheidsoptreden 

getoetst aan bepaalde normen en worden deels gelijkaardige onderzoeksmethoden gebruikt. Beide 

types van audits hebben zowel een accountability-functie (de geauditeerde ter verantwoording 

roepen) als een leerfunctie (bijdragen aan een beter functioneren, o.m. door aanbevelingen te 

formuleren). In onderstaande tabel worden de belangrijkste punten van verschil samengevat (op 

basis van o.a. ERK, 2006: 11 & CAG India, 2004:11-12): 

 

Aspecten 
 

Financiële- en 
rechtmatigheidsaudit 

Performance audit 

Voorwerp Beoordeling van de financiële 
verantwoording, de financiële 
verrichtingen, boekhouding en 
essentiële controleprocedures.  

Beoordeling van organisaties, 
beleid, project, ....  

Beoordelings-
normen / audit 
criteria 

Beoordeling of de financiële 
verrichtingen wettig en regelmatig 
zijn uitgevoerd en of de 
rekeningen betrouwbaar zijn. 
Gestandaardiseerde criteria voor 
alle controles bepaald in wet- en 
regelgeving. Weinig discretionaire 
ruimte voor de auditor. 

Beoordeling van de zuinigheid, 
efficiëntie en doeltreffendheid  
 
 
Niet op voorhand duidelijk. Vaak 
zijn het de doelstellingen van de 
organisatie. Ruimte voor de auditor 
om ad hoc criteria op te stellen 

Academische 
kennisbasis 

Accountancy en rechten Economie, politieke 
wetenschappen, sociale 
wetenschappen, enz. 

Methoden Gestandaardiseerd. Variabel. Afhankelijk van onderwerp 
en doel van de audit. 

Verslagen Verslagen worden gepubliceerd op 
geregelde basis, bijvoorbeeld 

Ad hoc. Structuur en inhoud 
varieert naar gelang de 
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jaarlijks. De rapportering is dikwijls 
beknopt en gebeurt dikwijls 
volgens een standaard format. 

doelstellingen van de audit. 

 

Een belangrijk verschilpunt is het voorwerp van de audit: bij financiële audit wordt de financiële 

verantwoording beoordeeld, bij performance audits wordt het functioneren en de resultaten van 

organisaties, beleidsmaatregelen, ... nagegaan. Daarbij zijn de waarheidsgetrouwheid van de 

financiële verantwoording resp. de zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit de belangrijkste 

beoordelingsnormen. Bij financiële audit liggen deze normen vast, bij performance audit heeft de 

auditor een grotere vrijheid om beoordelingsnormen te formuleren. Beide types van audits steunen 

dan ook op een andere kennisbasis: boekhoudkundige en juridische kennis bij financiële audit, 

sociaalwetenschappelijke en bedrijfseconomische kennis bij performance auditors (waarbij de 

benodigde kennis uiteraard varieert naargelang het type van performance audit). Financiële audit 

vindt jaarlijks plaats en resulteert in een beknopt en gestandaardiseerd rapport, performance audit is 

een ad hoc gebeuren en leidt vaak tot een uitgebreide rapportering. 

1.3. Performance audit versus beleidsevaluatie 

Net als bij de omschrijving van wat performance audit is bestaan er verschillende definities van wat 

evaluatie inhoudt. Een veelgebruikte definitie is die van McDavid en Hawthorn (2006): 

“Evaluation can be viewed as a structured process that creates and synthesizes information intended to reduce 
the level of uncertainty for stakeholders about a given problem or policy. It is intended to answer questions or 
test hypotheses, the results of which are then incorporated into the information bases used by those who have 
a stake in the program or policy.” 

 

Uit deze definitie kunnen volgende aspecten worden gehaald: 

- het doel van evaluatie: verminderen van onzekerheid. 

- het verloop: gestructureerd proces waarbij informatie gecreëerd en samengevat wordt. 

- de methode van evaluatie: vragen beantwoorden, assumpties testen.  

 

Wat is dan het verschil met het werk dat performance auditors doen?  

- De rol van de performance auditor is fundamenteel anders dan die van de evaluator (Pollitt et al., 

1999: 17). Auditors maken deel uit van een gezaghebbend systeem van controles in de overheid 

en worden verondersteld de transparantie te verhogen en de overheid aansprakelijk te houden 

voor hun daden. Hun mandaat is statutair bepaald en bakent de limieten van hun terrein af. 

Evaluaties worden door verschillende organisaties, die diverse statuten hebben, uitgevoerd. 

Anders dan auditinstellingen wordt van hen niet verwacht de overheid aansprakelijk te houden 

maar om dieper in te gaan op bepaalde kwesties en problemen, ze vanuit een ander standpunt 
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te zien en een wetenschappelijke achtergrond mee te geven als duiding (Pollitt & Summa, 1997: 

89).  

- Nationale auditinstellingen zijn stevig geïnstitutionaliseerd, verankerd door nationale en 

internationale standaarden en netwerken (bv. INTOSAI, EUROSAI). Aan de zijde van evaluatie 

daarentegen bestaat een volledig gamma aan instituties, met veel verschillende kenmerken, veel 

regionale verschillen waarbij evaluatie nog niet altijd als een professie is doorgebroken 

(Toulemonde, 1995). Evaluatie wordt onder andere uitgevoerd door universiteitsdepartementen, 

onafhankelijke denktanks, consultancybedrijven ...  

- Het mandaat van de auditor is in tegenstelling tot die van de evaluator gestoeld op de premisse 

van onafhankelijkheid. Evaluatoren daarentegen verkrijgen hun middelen vaak door het 

aannemen van opdrachten en worden frequent ingeschakeld om kwesties te evalueren gezien 

vanuit het oog van hun opdrachtgever (Pollitt et al., 1999: 17). Evaluatoren kunnen vaak niet de 

toegang tot bepaalde gevoelige documenten afdwingen en moeten deze trachten te 

onderhandelen, terwijl auditors normaliter een wettelijke geregeld recht hebben op deze 

informatie (Pollitt & Summa, 1997: 95).  

- Volgens Pollitt & Summa (1997: 89) lijkt het erop dat audit en evaluatie verschillende vragen 

beantwoorden. In audit is men eerder geïnteresseerd in de vraag of wat gedaan is in 

overeenstemming is een “wat” vraag. Evaluatoren streven ernaar te begrijpen welke de oorzaak 

is van bepaalde gewenste of ongewenste effecten- een “waarom” vraag. Dit verschilpunt is 

evenwel gradueel en vervaagt.  

- De bewijsverzameling verloopt anders in auditinstellingen dan bij evaluatoren. Auditors zijn eerst 

en vooral bekommerd om verificatie van feiten en met het opzoeken van officiële documenten 

(Pollitt & Summa, 1998: 74). Ze hebben een professionele afkeer van hypothetische 

argumentatie en bewijs dat niet geworteld is in officiële papieren of uitspraken. Evaluatoren zijn 

echter meer geïnteresseerd in het toetsen van de realiteit aan (beleids-)modellen en theorieën 

en gebruiken een breder gamma aan bewijs- en bronnenmateriaal.  

- Tot slot gebeurt een audit steeds ex post, d.i. nadat de beleidsbeslissingen genomen zijn. 

Evaluaties kunnen op drie verschillende momenten plaatsvinden (De Peuter et al., 2007: 36) in 

de beleidscyclus: tijdens de beleidsvoorbereiding (ex ante evaluatie), de beleidsuitvoering 

(tussentijdse evaluatie) en de beleidsbeoordeling (ex post evaluatie).  

 

Toch zijn er veel gelijkenissen tussen performance audit en beleidsevaluatie. Beide leveren 

informatie over de performantie van de overheid en gebruiken dan ook dikwijls gelijkaardige 

beoordelingsnormen (effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit van dienstverlening, goede 

managementpraktijken, …). De gereedschapskist van technieken en instrumenten die auditoren 
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gebruiken bij de uitvoering en analyse gelijkt sterk op die van evaluatoren (Pollitt & Summa, 1997: 

98-99). Net als evaluatoren maken auditors gebruik van surveys, interviews, expert panels, case 

studies, sensitiviteitsanalyses, statistische correlaties, economische concepten, enz.  

Afgezien van de verschillende institutionele context waarin beide evaluatietypes plaatsvinden, 

groeien beide vormen van onderzoek naar elkaar toe. Chelimsky (1996: 61) verwoordt het zo: 

“Indeed, there is quite wide consensus today that audit and evaluation have moved, and are 

continuing to move, toward increasing closeness with regard to understanding and to methodological 

approach”. 
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Hoofdstuk 2 - Welke vragen worden gesteld in performance audits ? 

De overheid produceert publieke goederen met publieke middelen. Om dit productieproces te 

beschrijven wordt dikwijls het input-outmodel gehanteerd. Dat wordt beschreven in § 2.1. In de 

volgende paragraaf 2.2 worden vervolgens de drie E's toegelicht met behulp van dit model. Tot slot 

wordt 'performantie' in § 2.3. in een ruimer kader bekeken.  

2.1. Het input-outputmodel 

Met het input-output schema kunnen organisaties, beleidsmaatregelen ... worden voorgesteld als 

een keten van inputs (middelen), processen (activiteiten), outputs (prestaties) en effecten. In het 

Nederlands wordt ook het acroniem MAPE (Middelen, Activiteiten, Prestaties, Effecten) gebruikt. 

De inputs zijn de middelen die worden aangewend om de doelen te bereiken. Enerzijds zijn dit 

middelen ter financiering van het programma (bijv. een budget om subsidies voor een 

energiebesparende maatregel te betalen), anderzijds gaat het om middelen die gebruikt worden in 

het verwerkingsproces. Wat dat laatste betreft kan een onderscheid worden gemaakt tussen 

materiële middelen (overheidsgebouwen, informatica, ...) en menselijke middelen. De middelen 

kunnen uitgedrukt worden in financiële termen (hoeveelheid geld) of in fysieke termen (bijv. 

aantallen personeel). De financiële middelen kunnen uitgedrukt worden in uitgaven of in kosten.  

In het proces worden de inputs gebruikt om de outputs te bekomen. Bijv. het afhandelen van een 

subsidie, van aanvraag tot betaling en controle, is een proces. Een efficiënt proces houdt onder meer 

in dat de kosten zo laag mogelijk blijven en dat de output binnen de voorziene tijd geleverd wordt. 

Het proces dient ook binnen de toepasselijke wettelijke kaders handelen.  

De outputs zijn de resultaten van de processen die binnen een organisatie worden doorlopen om 

een beleidsdoelstelling te realiseren. Belangrijk is ook dat de output terecht komt bij de doelgroep 

van het overheidsbeleid. De meetbaarheid van overheidsoutput is in de praktijk gemakkelijker in 

vergelijking met effecten (Algemene Rekenkamer, 2005: 16). Informatie over prestaties is meestal 

aanwezig of eenvoudig te verzamelen. Een voorbeeld: het aantal verstrekte subsidies voor een 

energiebesparende maatregel. 

Effecten zijn de gevolgen van het beleid. Bijv. een lager energiegebruik als gevolg van een 

energiebesparende maatregel. Om de effectiviteit te kunnen beoordelen moeten eerst de effecten 

kunnen gemeten worden en moet vervolgens worden vastgesteld in welke mate deze effecten door 

het overheidsbeleid zijn veroorzaakt. Naast het overheidsbeleid kunnen immers ook andere factoren 

bijdragen tot de nagestreefde effecten (bijv. beleid van andere overheden, particuliere initiatieven, 

maatschappelijke evoluties ....), het zal niet gemakkelijk zijn om de impact van deze factoren te 

scheiden van het overheidsbeleid. Wanneer uit onderzoek blijkt dat de beoogde effecten niet bereikt 
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zijn, dient de ganse keten onder de loep genomen te worden: waren er voldoende middelen om het 

gewenste effect te verzekeren; werden deze middelen omgezet in de juiste hoeveelheid 

productiemiddelen met de juiste kwaliteiten (ICT, human resources); werden deze 

productiemiddelen optimaal ingezet om de gepaste hoeveelheid en kwaliteit aan outputs te leveren 

binnen de voorziene tijd; .... (zie ook: Raaum & Morgan, 2009: 12). Naast bedoelde effecten kunnen 

er ook neveneffecten zijn als gevolg van een beleidsmaatregelen. Deze kunnen zowel negatief als 

positief zijn (Algemene Rekenkamer, 2005: 17).  

Visueel kan het input-output schema als volgt worden voorgesteld:  

 

Figuur 2 – Input-outputschema (Bouckaert & Auwers, 1999, p.17) 

Het input-output model wordt (impliciet of expliciet) vaak door auditors gebruikt als kapstok om vaak 

complexe overheidsprojecten te structureren. Het vertrekt vanuit een machineachtige metafoor van 

het overheidsfunctioneren (Morgan, 1997: 26): doelen worden vooropgesteld en men organiseert 

zich rationeel, efficiënt en helder om deze te bereiken; door middel van een productieproces worden 

middelen omgezet in prestaties om de gewenste effecten te genereren. Dit machinemodel is 

dominant in het denken over performance audit, maar het is niet de enige mogelijke kijk op de 

overheid. Organisaties kunnen ook bekeken worden als organismen, als culturen, als politieke 

arena's... (zie Bolman & Deal, 2003; Harrison & Shirom, 1999; Morgan, 1997). 

2.2. Drie criteria in performance audit 

Het input-outputmodel laat toe  veelgebruikte concepten binnen performance audit te visualiseren:  

 

  Figuur 3  – Input-outputschema (Van Dooren, Bouckaert & Halligan,  2010, p. 18)  
 

Het criterium van zuinigheid verwijst naar in hoeverre de nodige middelen aan de laagst mogelijke 

prijs werden aangeschaft, terwijl men de kwaliteit op peil houdt. Problemen rond zuinigheid 

focussen zich dus op de kost van inputs. Er kunnen zuinigheidswinsten worden gerealiseerd wanneer 

inputs van dezelfde kwaliteit kunnen worden verkregen aan lagere prijzen.  
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De risico’s bij overheidsorganisaties (Europese Rekenkamer,2006: 20) op het gebied van zuinigheid 

zijn onder andere: 

- Het risico van verspilling. Dit zou betekenen dat middelen worden ingezet die onnodig waren om 

de gewenste output te verkrijgen, bijv. meer personeel dan nodig. 

- Het risico teveel te betalen. Middelen verwerven die wel worden gebruikt, maar die ook tegen 

een lagere prijs te verkrijgen waren geweest (bijv. via raamcontracten). 

- Het risico te dure middelen aan te schaffen. Dit zou betekenen dat betaald wordt voor inputs van 

een hogere kwaliteit dan nodig is om de gewenste output of resultaten te bereiken. Bijv. Was het 

nodig beveiligingscamera’s te installeren met infraroodoptie ? Of volstond een goedkoper zwart-

wit model? 

 

Het criterium efficiëntie heeft betrekking op de verhouding tussen de gebruikte middelen en de 

output. Door prestaties te relateren aan de daarvoor ingezette middelen, en dit te vergelijken met 

dezelfde verhouding van vergelijkbare organisaties en/of met andere momenten in de tijd krijgt men 

inzicht in de relatieve efficiëntie van de prestaties in kwestie (Algemene Rekenkamer, 2003a: 9).  

Het criterium van efficiëntie kan worden toegepast op tal van zaken (CAG India, 2004: 4):  

- Efficiënte organisaties zijn diegene die de dingen gedaan krijgen met een minimum aan 

verspilling, dubbel werk en verbruik van middelen. 

- Efficiënte personen zijn zij die veel gedaan krijgen in een korte tijdsspanne.  

- Efficiënte aanwending van middelen gebeurt wanneer de grootste totale waarde voor de 

maatschappij gecreëerd wordt uit de bestaande middelen. 

- Efficiënte keuzes diegene die resulteren in de grootste (maatschappelijke) winst voor 

dezelfde kost, of de kleinste kost gegeven de winst. 

Bovenstaande voorbeelden zijn telkens variaties van hetzelfde thema: het maximum uit iets te halen. 

Het begrip efficiëntie verwijst dus naar het perfectioneren van de relatie tussen de inputs en de 

outputs. Vaak bedoelt men met een “efficiëntieverhoging” het maximaliseren van de output gegeven 

een bepaalde input (figuur A in kader) 
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 Figuur 4 - Mogelijke evoluties in input-outputrelaties bij een efficiëntieverbetering (Bouckaert & 

Auwers, 1999: 20; Pollitt & Bouckaert, 2004: 140) 

Er zijn echter nog verschillende andere vormen denkbaar hoe deze relatie kan verbeterd worden 

(Bouckaert & Auwers, 1999: 20): 

(B) Een sterke verhoging van de input die leidt tot een grote verhoging van de output. 

(C) Een sterke verlaging van de input die leidt tot een minder sterke verlaging van de output. 

(D) Een verlaging van de input die leidt tot een verhoging van de output. 

(E) Een verlaging van de input waarbij de output gelijk blijft. 

In de context van voorbeeld (A) en (E) worden twee termen frequent gebruikt, namelijk 

“inputefficiëntie” en “outputefficiëntie”. Men spreekt van inputefficiëntie om uit te drukken hoeveel 

minder een organisatie zou kunnen besteden om dezelfde output te creëren. De tegenpool, 

outputefficiëntie, wordt gebruikt om uit te drukken hoeveel groter de output zou kunnen zijn indien 

men dezelfde hoogte van uitgaven behoudt en deze middelen efficiënter zou inzetten. Auditors 

kunnen dus tijdens hun onderzoek nagaan of prestaties met minder middelen gerealiseerd had 

kunnen worden (inputefficiëntie) dan wel of niet meer prestaties verwezenlijkt hadden kunnen 

worden met dezelfde middelen (outputefficiëntie). (zie ook Algemene Rekenkamer, 2003b: 3). Als de 

middelen voor de organisatie een gegeven zijn opteert men beter voor een outputoriëntatie. Als de 

prestaties een gegeven zijn voor de organisatie is een inputoriëntatie de juiste keuze. 
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Een kengetal over de verhouding tussen de ingezette middelen enerzijds en de prestaties anderzijds, 

zegt niets als dat kengetal niet wordt afgezet tegen een bepaalde norm. Vaak kan een relatieve 

indicatie worden gegeven door de prestaties af te zetten tegenover (INTOSAI, 2004: 16): prestaties 

van andere organisaties; prestaties bij soortgelijke activiteiten; prestaties in het verleden; 

efficiëntiestandaarden die hun waarde in het verleden bewezen hebben of vergelijking met 

zogenaamde “best practices”. Bij vergelijking tussen prestaties is het belangrijk dat wordt vergeleken 

met prestaties van dezelfde kwaliteit. Onderling verschillende effecten/prestaties mogen niet op één 

hoop gegooid worden. Wanneer de verhouding tussen het aantal ‘gemakkelijke’ en ‘moeilijke’ 

prestaties tussen de te vergelijken organisaties of van jaar op jaar verschilt, moeten de prestaties 

worden gedifferentieerd naar moeilijkheidsgraad (Algemene Rekenkamer, 2003a: 18). 

Indicaties van efficiëntieproblemen zijn onder andere: een wanverhouding tussen de voorziene 

middelen en de doelen; tekortkomingen in de kwaliteit van dienstverlening zoals bijvoorbeeld 

verhoogde wachttijden; ... 

 

Met het criterium van effectiviteit wordt gemeten in welke mate de vooropgestelde doelen bereikt 

zijn dankzij het beleid. Effectiviteit verwijst naar de oorzaak-gevolg relatie tussen output en effect. 

Het gaat dus in essentie over de verhouding tussen de output van een overheid en de 

maatschappelijke effecten die de output teweeg brengt. Aangezien het eindproduct, zijnde 

maatschappelijke doelstellingen, zich vaak op langere termijn manifesteert wordt vaker gekozen voor 

een onderzoek naar de direct meetbare output. Enkele voorbeelden van vragen die peilen naar de 

effectiviteit: heeft een departementaal programma een duidelijke, positieve impact gehad op de 

dienstverlening voor de burger, welke impact heeft het veranderde beleid gehad op het milieu ? 

Om effectiviteit te onderzoeken moet de auditor eerst nagaan of de beleidsdoelstellingen behaald 

zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat die doelstellingen voldoende duidelijk omschreven zijn om 

dergelijk onderzoek mogelijk te maken. Daarnaast moet de auditor analyseren in welke mate het 

bereiken van deze doelstellingen toe te schrijven is aan het gevoerde beleid, m.a.w. of een causale 

relatie bestaat tussen het gevoerde beleid en de resultaten in de praktijk. Er is pas een causale relatie 

wanneer aan de volgende voorwaarden voldaan wordt (The World Bank Group, 2007: 233): 

- Een logisch beleidsmodel. De relatie tussen het overheidsprogramma en de resultaten op het 

terrein moeten logisch, zinnig zijn. Zo is het zinnig te veronderstellen dat het opvoeren van 

de snelheidscontroles de algemene snelheid op de openbare weg zal doen verminderen.  

- De tijdsorde. De interventies dienen plaats te vinden vóór het resultaat op het terrein wordt 

opgemeten. De vermindering van de algemene snelheid op de openbare weg mag pas dalen 

nadat de snelheidscontroles opgevoerd zijn om van een causale relatie te spreken. 
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- Covariatie. Zowel de interventie als de uitkomst moeten de mogelijkheid hebben om te 

variëren. Bijv. naarmate er meer strenge controles zijn, zal de impact op de snelheid groter 

zijn. 

- Controle voor omgevingsfactoren: Het is noodzakelijk dat rekening wordt gehouden met 

exogene factoren, die het bereiken van de doelstellingen gedeeltelijk kunnen verklaren. In 

vele gevallen is het de uitkomst niet enkel het resultaat van het beleid dat gevoerd werd 

door de geauditeerde, maar is het slechts één van de verklarende factoren (Algemene 

Rekenkamer, 2006: 10). Een experimentele setting, waarbij het mogelijk is het effect van de 

onafhankelijke variabele, in casu het overheidsbeleid, te isoleren, door te vergelijken met 

een identieke situatie zonder overheidsbeleid (een controlegroep), zal zelden aanwezig zijn. 

In de praktijk zijn bovenstaande vergelijkingen moeilijk te maken, ten dele omdat er vaak geen 

controlegroep voorhanden is. In zulke gevallen moet de auditor zich met tweedebeste opties 

tevreden stellen. Minder ambitieuze alternatieven bestaan er onder andere in na te gaan in welke 

mate de doelstellingen bereikt zijn (cf. infra), welke doelgroepen bereikt zijn of hoe hoog de kwaliteit 

van de output is. De optie om de output te analyseren als proxy voor het geleverde effect is geen 

neutrale beslissing. Geleverde prestaties leiden immers niet noodzakelijkerwijs tot het beoogde 

(maatschappelijke) effect (Algemene Rekenkamer, 2005: 17). Ze zijn hoogstens een noodzakelijke, 

maar geen voldoende voorwaarde voor het realiseren van het beoogde effect.  

De effecten van beleid zijn vaak talrijker dan diegene die door de overheidsorganisatie vooropgesteld 

zijn. Men heeft het in dit verband over zogenaamde neveneffecten. Een audit van de neveneffecten 

van beleid is complex aangezien de audit een ‘open einde’ heeft. De audit wordt niet begrensd door 

beleidsdoelstellingen en de neveneffecten kunnen veelvuldig zijn. Een mogelijke manier om de audit 

naar neveneffecten te begrenzen is om zich te concentreren op de effecten die men door andere 

beleidsinitiatieven tracht te bestrijden.  

 

Bij het onderzoek naar doelrealisatie wordt de na de invoering van het beleid feitelijk ontstane 

(maatschappelijke) situatie in kaart gebracht en vergeleken met de oorspronkelijke doelstellingen 

van het beleid (de beoogde maatschappelijke situatie) (Algemene Rekenkamer, 2005: 3). De vraag bij 

het onderzoek naar doelrealisatie is eenvoudig: “In hoeverre worden de doelen van het beleid 

behaald?” Om dit onderzoek te starten is het, net zoals bij een effectiviteitsonderzoek noodzakelijk 

dat de doelstellingen meetbaar zijn. tegenstelling tot een effectiviteitsonderzoek wordt niet 

onderzocht of en in welke mate de doelstellingen toe te schrijven zijn aan het gevoerde beleid. Het is 

dus niet mogelijk om op basis van onderzoek naar doelrealisatie te bepalen of het beleid succesvol is 

geweest. Onderzoek naar doelrealisatie is een meer bescheiden onderzoek dan 

effectiviteitsonderzoek.  



19 

 

In het onderzoek naar prestaties en/of effecten is het van belang om inzicht te krijgen in mogelijke 

oorzaken van eventueel achterblijvende prestaties en effecten. In de handleiding performance audit 

van de Algemene Rekenkamer (2005) van Nederland is een matrix te vinden die een aantal mogelijke 

oorzaken van achterblijvende prestaties en effecten inventariseert:  

 

 Verklaringen voor achterblijvende 
prestaties van de geauditeerde 

Verklaringen voor achterblijvende 
maatschappelijke effecten 

Interne factoren 
 
Binnen de directe 
beïnvloedingssfeer 
van de geauditeerde 

Organisatie en uitvoering van het beleid 
- Mismatch tussen prestatiedoelen, tijd, 
mensen en middelen (té ambitieus)  
- Doelen te weinig sturend 
- Doelen te weinig specifiek 
- Doelen niet meetbaar 
- Doelen niet relevant  
- Doelen niet gebonden in de tijd 
- Inconsistente doelen 
- Recente reorganisatie 
- Overproductie van beleid 
- Hoog ziekteverzuim 
- Gebrekkige handhaving 
- Bedrijfsvoeringsproblemen: 
onvoldoende financieel en 
materiaalbeheer, ontoereikende ICT, 
onrechtmatigheden. 
- Onduidelijke taken en bevoegdheden. 

Kwaliteit van het beleid 
 
- Gebrekkige beleidstheorie 
(instrumentkeuze is ontoereikend of 
geen rekening gehouden met 
neveneffecten)  
- Onvoldoende adaptief vermogen om in 
te spelen op veranderende 
omstandigheden.  
- Achterblijvende prestaties van de 
geauditeerde. 
 

Externe factoren 
 
Buiten de directe 
beïnvloedingssfeer 
van de geauditeerde 

Betrokkenheid van en uitvoering door 
derden 
- Ontbreken van draagvlak bij 
stakeholders 
- Strijdig beleid met andere organisaties 
- Strijdig beleid met EU, ministeries, 
provincies en gemeenten  
- Uitvoerders die wel willen, maar niet 
kunnen 

Overmachtssituaties 
 
- Ingrijpende gebeurtenissen zoals 
oorlog, ongelukken en natuurrampen 
- Meer files 
- Economische, demografische of 
klimatologische ontwikkelingen 
- Strijdig beleid met EU, ministeries, 
provincies, gemeentes  

Tabel 1 - Verklaringenmatrix Algemene Rekenkamer 

 

De interne verklaringen geven in het algemeen mogelijkheden om de prestaties en effecten op te 

krikken omdat de organisatie in kwestie hieraan zelf iets kan verbeteren. De externe factoren 

daarentegen zijn vaak niet door de geauditeerde organisatie te beïnvloeden ze geven dus wel 

verklaringen voor inefficiëntie en ineffectiviteit maar reiken geen mogelijkheden tot verbetering aan 

(Algemene Rekenkamer, 2003b).  

2.3. Een goede overheid is meer dan "driemaal E" 

Zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit zijn niet de enige waarden die van belang zijn bij het 

overheidsoptreden. Er zijn ook andere publieke waarden, zoals rechtmatigheid, transparantie ...  
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Sommige auteurs trekken de reikwijdte van performance audit open spreken van vier of zelfs 5 E’s 

(Vinten, 1998: 89), waarbij naast economy, efficiëntie en effectiviteit ook aan “environmental” en 

ethische normen wordt getoetst. Het probleem met deze toevoeging is dubbel. Vooreerst is het niet 

duidelijk waarom net deze publieke waarden of sectoren zouden worden toegevoegd, er zijn immers 

nog andere publieke waarden. Ten tweede moet men de vraag stellen of deze indeling wel consistent 

is. INTOSAI (2007:11) ziet naast de financiële, rechtmatigheids- en performance audit ook een milieu-

audit niet als een wezenlijk apart type audit. De drie types kunnen elk op hun manier de 

problematiek rond het milieu aan een onderzoek onderwerpen. Zo kunnen financiële audits nagaan 

of de jaarrekeningen van de overheid de milieukosten en -verplichtingen nakomt. 

Rechtmatigheidsaudits kunnen nagaan of verdragen, beleidsplannen en reglementeringen die met 

het milieu verband houden worden nageleefd. Performance audits tenslotte kunnen nagaan of de 

milieudoelstellingen die de overheid voorop heeft gezet worden behaald en of dit op een efficiënte 

en zuinige manier gebeurt.  

Een inventaris van 72 (!) publieke waarden werd na literatuuranalyse door Jörgensen & Bozeman in 

2007 opgemaakt. Hierin komen ook de criteria van zuinigheid (=spaarzaamheid of ‘parsimony’) en 

effectiviteit naar voren: 

 

Public sector's contribution to 
society: 
Common good 
Public interest 
Social cohesion 
Altruism 
Human dignity 
Sustainability 
Voice of the future 
Regime dignity 
Regime stability 
 
Transformation of interests to 
decisions:  
Majority rule 
Democracy 
Will of the people 
Collective choice 
User democracy 
Local governance 
Citizen involvement 
Protection of minorities 
Protection of individual rights 
 
Relationship between public 
administrators and politicians: 
Political loyalty 
Accountability 
Responsiveness 

Relationship between public 
administrators and their 
environment: 
Openness–secrecy 
Responsiveness 
Listening to public opinion 
Advocacy–neutrality 
Compromise 
Balancing of interests 
Competitiveness–cooperativeness 
Stakeholder or shareholder value 
 
Intraorganizational aspects of 
public administration: 
Robustness 
Adaptability 
Stability 
Reliability 
Timeliness 
Innovation 
Enthusiasm 
Risk readiness 
Productivity 
Effectiveness 
Parsimony 
Business-like approach 
Self-development of employees 
Good working environment 
 

Behavior of public-sector 
employees: 
Accountability 
Professionalism 
Honesty 
Moral standards 
Ethical consciousness 
Integrity 
 
Relationship between public 
administration and the citizens: 
Legality 
Protection of rights of the 
individual 
Equal treatment 
Rule of law 
Justice 
Equity 
Reasonableness 
Fairness 
Professionalism 
Dialogue 
Responsiveness 
User democracy 
Citizen involvement 
Citizen’s self-development 
User orientation 
Timeliness 
Friendliness 
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Tabel 2 - Publieke waarden (Jorgensen & Bozeman, 2007: 360-361). 

 

Dit lijstje is erg lang en disparaat. Een meer hanteerbare indeling van publieke waarden vinden we bij 

Hood (1991). Hood onderscheidt drie types publieke waarden: het sigma-type (zuinigheid en 

spaarzaamheid), het theta-type (eerlijkheid en correctheid) en het lambda-type (veiligheid en 

veerkrachtigheid):  

 

 Sigma-type waarden 
 

Theta-type waarden Lambda-type waarden 

Succesparameter Soberheid  
(het matchen van 
middelen aan taken voor 
doelstellingen) 

Oprechtheid 
(bereiken van 
rechtvaardigheid, 
wederkerigheid,…) 

Veerkrachtigheid 
(bereiken van 
betrouwbaarheid, 
aanpassingsvermogen, 
robuustheid) 

Faalparameter Verspilling  
(knoeien, verwarring, 
inefficiëntie)  

Wanbeheer 
(onrecht, vertekeningen, 
machtsmisbruik) 

Catastrofe  
(risico, panne, instorting) 

Valuta van 
succes en falen 

Geld en tijd 
 

Vertrouwen en rechten 
(overeenstemming, 
volgen van de 
procedures, legitimiteit) 

Veiligheid en overleving 
 

Controlenadruk Output Proces Input/proces 

Balast Laag  Medium Hoog 

Doelen Vast/Eén Incompatibel Acuut/Veelvoudig 

 Tabel 3 - Drie sets van kernwaarden in publieke management (Hood, 1991: 11) 

 

De sigma-type waarden, ook wel product-waarden genoemd (Van Dooren, Bouckaert & Halligan, 

2010: 23), zijn publieke waarden die bekommerd zijn om de match tussen de middelen met de nauw 

omgeschreven taken. Er is van succesvol beleid te spreken wanneer met deze middelen zuinig en 

doelgericht is omgegaan. Omgekeerd faalt het beleid als er verspilling of incompetentie is. 

Performance auditors zijn vaak met dit type waarden bezig. De theta-type waarden, ook wel proces-

waarden genoemd (Van Dooren et al., 2010: 23), zijn waarden die ijveren voor een eerlijke, 

rechtvaardige en transparante overheid waar zo weinig mogelijk sprake is van machtsmisbruik en 

ongelijke behandelingen. Overheidsorganisaties die theta-type waarden voorop plaatsen zijn eerder 

gericht op het procesmatige, d.i. de manier waarop het beleid tot stand komt.  

Enkele vragen die de auditor zou kunnen stellen bij het onderzoek naar theta-type waarden kunnen 

de volgende zijn: 
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Invalshoek 
 

Vragen 

Mandaat - Heeft het management de goedkeuring van de bevoegde autoriteit (bv. 
wetgevend orgaan) voor het overheidsprogramma? 

Rechtvaardigheid - Zijn de outputs van het overheidsprogramma beschikbaar voor de bedoelde 
groepen zonder discriminatie? Heeft iedereen toegang tot de voordelen? 
- Heeft het management eerlijk en onbevooroordeeld gehandeld? 

Ethiek - Heeft het management procedures geïmplementeerd die erover waken dat de 
publieke gelden eerlijk gespendeerd worden? 
- Conflicteert de regelgeving niet met ethische normen?  

Transparantie - Zijn de gebruikte systemen en procedures binnen de geauditeerde organisatie 
transparant en promoten ze de concepten van accountability en good 
governance? 

Accountability-
relaties 

- Biedt het raamwerk van de organisatie duidelijke accountability-relaties? 
- Zijn de procedures en het systeem binnen de organisatie alsook de 
dienstverlening transparant? 
- Voldoet de planning, uitvoering en output aan het concept van good 
governance? 

 

De lambda-type waarden, ook wel regime-waarden genoemd (Van Dooren et al., 2010: 23), zijn 

waarden die in verband staan met de veerkracht, weerbaarheid en aanpassingsvermogen van de 

overheid. Een goede overheid is er vanuit dit oogpunt één die tegenslagen en fouten kan weerstaan 

en hieruit kan leren. Deze overheid kenmerkt zich in weerbaarheid door sterke interne controle 

systemen, back up mechanismen en het gebruik van meer middelen dan wat strikt noodzakelijk is 

voor de levering van de output. Dit betekent een vrij hoge graad van “ballast” om voldoende 

capaciteit te behouden om te leren of voor beschermingsmechanismes. Enkele vragen die de auditor 

zou kunnen stellen bij het onderzoek naar lambda-type waarden kunnen de volgende zijn: 

 

Invalshoek 
 

Vragen 

Bescherming van 
bedrijfsactiva 

- Is er een uitgedacht beleid voor de bescherming van de belangrijkste 
bedrijfsactiva, d.i. de activa die cruciaal zijn voor het succes en eventueel de 
overleving van de organisatie? Deze activa kunnen sleutelfiguren, 
toeleveringsbronnen, intellectueel eigendom en machinerie zijn. 

Monitoring en 
rapportering 

- Worden de resultaten gemonitord en gerapporteerd tegenover de gestelde 
doelen? 
- Gebeurt de rapportering zo dat het management en de output ten goede 
komt? Is er sprake van een grote administratieve last?  
- Is de rapportering accuraat? Worden de feiten correct voorgesteld? 
- Wordt er op basis van de rapporten actie ondernomen? 

Interne evaluatie - Bestaat er een goed functionerende interne audit-dienst? 
- Worden de overheidsopdrachten doortastend geëvalueerd? 
- Worden ook de neveneffecten onderzocht? 
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De vraag naar de verenigbaarheid van deze drie waardensets is niet eenvoudig te beantwoorden. Het 

is niet moeilijk om in te zien dat verschillende waardes een zekere mate van overlap kunnen kennen 

in de uitvoering ervan. Het is volgens Hood echter moeilijk om een sobere, rechtvaardige en 

veerkrachtige overheid te organiseren op alle dimensies, aangezien het fundamentele uitgangspunt 

anders is (Hood, 1991: 15). Een overheid die zeer sterk inzet op de veiligheid van het systeem, 

waarbij drievoudige controleprocedures moeten gevolgd worden zal wellicht meer middelen nodig 

hebben, een lagere output produceren, en dus minder effectief zijn als organisaties die meer risico’s 

nemen en minder belang hechten op een falen van het systeem. Deze dilemma’s die zich in 

overheidsorganisaties stellen maken er de job van performance auditor niet gemakkelijker op. Steeds 

moeten verschillende waarden en verschillende waardesets tegenover elkaar afgewogen worden bij 

de beoordeling. 
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Hoofdstuk 3 - Onafhankelijkheid van de auditor 

Van een auditinstelling wordt een onafhankelijke beoordeling verwacht. In dit hoofdstuk wordt het 

concept "onafhankelijkheid" nader bekeken en wordt een theoretische achtergrond gegeven die 

verduidelijkt waarom de auditor onafhankelijk dient te staan tegenover de geauditeerde. 

3.1. Theoretische fundering van het belang van onafhankelijkheid 

Het bestaan van audit wordt dikwijls verantwoord vanuit de principaal-agent theorie. Dit is een 

verklarende maar ook normatieve theorie over de situatie waar een principaal (opdrachtgever) een 

bepaalde opdracht delegeert aan een agent (Troupin & Verhoest, 2007: 6). Bijv. de relaties tussen 

kiezers en verkozenen, parlement en regering, gemeenteraad en schepencollege, raad van bestuur 

en topmanagement, management en personeel, ... kunnen beschreven worden in termen van 

principal-agent theorie. In een principal-agent relatie is er een dubbel probleem: enerzijds is er zgn. 

informatieasymmetrie tussen principaal en agent (de agent is dikwijls beter geïnformeerd dan de 

principaal) en anderzijds is er doelstellingenincongruentie (de agent kan eigen belangen nastreven, 

die niet stroken met deze van zijn opdrachtgever). Verhoest (2003) wijst op drie mechanismen om de 

controle van de principaal over de agent te vergroten: de principaal kan ten eerste ex ante 

waarborgen inbouwen zodat de agent geen acties zal nemen tegen de belangen van de principaal in 

("bonding"); de principaal kan ten tweede sancties en beloningen voorzien om de agent te prikkelen, 

dit vermindert de doelincongruentie; de principaal kan tenslotte het gedrag en/of de resultaten van 

de agent waarnemen, opvolgen en evalueren ("monitoring"), dit vermindert de 

informatieasymmetrie. Audit is een voorbeeld van het derde mechanisme. De auditor analyseert de 

handelingen van de agent en rapporteert hierover bij de principaal.  

 

  

 Figuur 5 - De auditor in het principaal-agent model (Eigen illustratie) 

 

Naast de meestal geciteerde principal-agent theorie zijn er ook andere theoretische kaders mogelijk 

om een onafhankelijke auditfunctie te funderen.  
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Een belangrijk argument voor het onafhankelijke statuut van de auditinstelling komt uit sociaal-

psychologische hoek. De experimenten van Asch (1952) en Milgram (1974) tonen aan hoezeer 

mensen de neiging hebben zich te conformeren aan heersende opvattingen, aan autoriteiten. In zijn 

boek 'Why societies need dissent' pleit Sunstein (2003), met verwijzing naar deze en andere 

experimenten, voor een cultuur waarbij mensen met andersluidende visies aangemoedigd worden 

deze te uiten. Op deze manier hadden volgens de auteur grote bedrijven zoals Enron, Worldcom en 

Tyco het faillissement kunnen vermijden: “The problem is that when corporate directors, even 

intelligent and powerful ones, are placed in groups that punish dissenters, they almost invariably 

begin to conform. This is a serious problem for shareholders, because the evidence suggests that 

companies do best if they have highly contentious boards “that regard dissent as an obligation and a 

threat no subject as undiscussable.” Het is onder andere op deze basis dat audit een meerwaarde kan 

betekenen: door een potentieel dissidente stem uit te brengen doorbreekt audit het eventueel 

aanwezige conformistische denken binnen de organisatie. Een onafhankelijk statuut is een 

noodzakelijke (maar geen voldoende) voorwaarde om deze rol te spelen. 

Een onafhankelijke auditfunctie kan ook onderbouwd worden vanuit de filosofie. In de politieke 

filosofie van Popper wordt een antwoord gezocht op de vraag “Hoe kunnen we onze politieke 

instituties zo organiseren dat slechte of incompetente regeerders verhinderd kunnen worden al te 

veel schade aan te richten” (Popper, 1945: 121). Popper schuift nadrukkelijk een theorie van checks 

and balances (Popper, 1945: 122) naar voren waar de macht van de ene uitgebalanceerd wordt door 

de macht van de andere. Er dienen dus instituties te bestaan die de machthebbers van weerwoord 

kunnen dienen en die het mandaat hebben deze te controleren. Auditinstellingen vervullen onder 

meer deze rol. Enkel wanneer professies zoals audit een onafhankelijk statuut genieten zijn zij 

voldoende afgeschermd om hun taak binnen de checks and balances van Popper naar behoren uit te 

voeren. 

3.2. Onafhankelijkheid in de praktijk 

Onafhankelijkheid kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd.  

Shah (2007: 355) onderkent drie niveaus:  

1. Het structurele / organisationele niveau. Wanneer de instelling aangeduid wordt door en 

rapporteert aan een instantie die buiten de hiërarchie van de geauditeerde staat kan men 

spreken van een structureel onafhankelijke instelling. Structurele onafhankelijkheid betekent dus 

dat de geauditeerde niet in staat is de auditor uit zijn functie te ontzetten maar evengoed dat de 

geauditeerde niet in staat is om in het budget, voorzien voor de audit, te snijden. Een goed 

wettelijke kader - waarin o.m. voldoende  onderzoeksbevoegdheden, financiering, ... worden 

vastgelegd - is een belangrijke garantie tegen externe invloeden. 
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2. Het niveau van de omgeving duidt op de relaties die de auditinstelling heeft met haar omgeving, 

vooral de relatie auditinstelling-geauditeerde. Een instelling is omgevingsonafhankelijk wanneer 

auditors hun verrichtingen kunnen uitvoeren zonder hinder, grenzen of druk vanwege de 

geauditeerde om hun conclusies aan te passen. Volgens Jeppesen (1998: 529) is er hier een 

permanent risico op beïnvloeding, aangezien men van een performance auditor twee 

verschillende rollen verwacht. Enerzijds moet de auditor de “accountability”-functie opnemen en 

wordt hem een onafhankelijk, objectief oordeel gevraagd. De communicatie tussen auditor en 

geauditeerde is hier zakelijk, de nodige afstand noodzakelijk. Anderzijds moet de auditor een 

verbeterfunctie opnemen, een functie waar de afstand met de cliënt een stuk kleiner hoort te 

zijn, de communicatie open en waar wederzijdse beïnvloeding kan plaatsvinden. 

3. Op het individueel niveau kan men spreken van onafhankelijkheid wanneer auditors vrij zijn van 

interne conflicten (belangenconflicten - bijv. de geauditeerde was de vorige werkgever van de 

auditor, persoonlijke voorkeuren, ethische overwegingen,…) die onbevooroordeelde conclusies 

kunnen bemoeilijken. De auditor mag geen persoonlijk belang hebben bij de uitkomst. De 

onafhankelijkheid zoals bepaald in de structuren en statuten is geen voldoende voorwaarde voor 

auditors om ook onafhankelijk te denken en te handelen. Flint (1994: 59-61) wijst er op dat de 

mate van onafhankelijkheid bij een audit ook ligt bij de mentale weerbaarheid van de auditor. 

Wel moeten de randvoorwaarden zo zijn dat auditors die onafhankelijk willen werken dit kunnen 

en duidelijk beschermd worden van externe invloed. Interne standaarden, peer reviews, 

opleidingen ... kunnen de auditors weerbaarder maken tegen druk van buitenaf. Hoe steviger de 

kennisbasis van de auditor, hoe minder is hij afhankelijk van de geauditeerde. 

 

Sommige auteurs (Mautz & Sharaf, 1985: 206-207; Dunn, 1991: 17) bekijken onafhankelijkheid naar 

gelang de fase van de audit:  

- Programming independence of onafhankelijkheid in de programmering. De voorwaarden om 

onafhankelijk te worden genoemd in de programmering van audits zijn (Mautz & Sharaf, 

1985: 207): vrijheid van interventie vanwege het management van de geauditeerde om de 

audit, of een gedeelte ervan, te bannen, specificeren of modificeren; vrijheid van interventie 

om de methodes en technieken die zullen gebruikt worden (dataverzameling, analyse,…) in 

de audit te wijzigen en vrijheid van pogingen van buitenaf om het auditwerk te reviseren met 

een ander doel dan voor het auditproces. 

- Investigative independence of onafhankelijkheid tijdens het onderzoek. De voorwaarden 

voor een onafhankelijk onderzoek volgens Mautz & Sharaf (1985:207) zijn: onmiddellijke en 

vrije toegang tot alle documenten, verslagen, functionarissen en personeelsleden en andere 

bronnen van informatie die belangrijk lijken voor de uitvoering van de audit; actieve 
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medewerking van het personeel gedurende de audit; vrij zijn van elke poging vanwege het 

management van de geauditeerde om de activiteiten die onderzocht moeten worden aan te 

duiden of te specificeren of om te bepalen hoe het bewijsmateriaal moet worden ingeschat 

en vrij zijn van persoonlijke belangen of relaties die als gevolg hebben dat bepaalde 

activiteiten, documenten, of personen niet of gelimiteerd aan een audit worden 

onderworpen. 

- Reporting independence of onafhankelijkheid in het rapporteren. Auditinstellingen moeten 

vrij zijn om hun bevindingen te rapporteren. De voorwaarden om van een onafhankelijke 

rapportering te spreken zijn volgens Mautz & Sharaf (1985:207): vrij zijn van een gevoel van 

loyaliteit of verplichting om de feiten anders weer te geven dan zou moeten; vermijden van 

de praktijk waarbij significante bevindingen geen plaats krijgen in het formele rapport maar 

in een informeel document worden meegegeven; vermijden van intentioneel of niet-

intentioneel gebruik van ambigue taalgebruik in de beschrijving van de bevindingen, 

conclusies en aanbevelingen en vrij zijn van elke poging om het oordeel van de auditor zoals 

weergegeven in de inhoud van het rapport te wijzigen, zowel wat de feiten als wat het 

oordeel van de auditor betreft.  

 

Daarnaast speelt ook de perceptie van onafhankelijkheid van de instelling dan ook evenzeer een rol. 

Mautz & Sharaf (1985: 204) verwoorden het zo: “…real independence is of little value if those who 

read an auditor’s report refuse to acknowledge that independence does exist.” Indien de instelling 

niet wordt gezien als onafhankelijk dan zullen bepaalde doelstellingen (zoals een grote impact op de 

geauditeerde door de uitvoering van de aanbevelingen) moeilijker worden bereikt. De perceptie van 

(on)afhankelijkheid situeert zich niet louter rond de rol van de auditor. De auditinstelling, en nog 

algemener het auditen als activiteit dienen als onafhankelijk te worden aanzien. 

 

Volgende vragenlijst (Lapointe, 26.10.2010: 31-38) kan nuttig zijn om de afhankelijkheid te 

beoordelen:  

Mandaat: 
- Zijn de bevoegdheden en plichten van de auditor uitgeklaard door de wetgever, eventueel vergezeld van een 
handvest of omzendbrief?  
- Zijn de entiteiten die aan een audit onderworpen worden duidelijk omschreven? 
- Is het voldoende duidelijk wat van de auditor verwacht wordt en wat toegelaten is? 
- Heeft de auditor de bevoegdheid zowel financiële, wettelijke als performance audits te voeren? 
- Heeft de auditor nog andere bevoegdheden ?  
 
Organisationele onafhankelijkheid: 
- In het geval van interne audit: rapporteert de auditor zowel administratief (aan zijn administratieve overste) 
als functioneel (aan het auditcomité, de raad van bestuur, …) ? 
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- In het geval van externe audit: rapporteert de auditor direct aan de beleidsmaker of ondergaat het rapport 
een proces? 
- Wie neemt auditors aan? Wie ontslaat ze? Wie bepaalt de salarissen en extralegale voordelen? Wie evalueert 
hun prestaties? 
- Is er een robuuste arbeidsovereenkomst? 
- Wie bepaalt hoe de interne structuur van de auditinstelling er uit ziet? 
- Wat het hoofd van de auditinstelling betreft:  
*Door wie wordt het hoofd van de auditinstelling aangesteld?  
*Staat de ambtstermijn als hoofd van de auditinstelling vast? Zo ja, hoe (bv. door de wet,…)?  
*Wie bepaalt de voorwaarden en modaliteiten voor de vergoeding van het hoofd van de auditinstelling? 
*Onder welke omstandigheden, als die er zijn, kan het hoofd van de auditinstelling worden verwijderd of 
zijn/haar termijn worden beëindigd en door wie? 
 
On-the-job onafhankelijkheid: 
- Bij de selectie:       
* kan de auditor autonoom beslissen welk onderwerp het wenst te selecteren?  
* zijn er binnen het auditmandaat bepaalde entiteiten die het niet aan een audit kan onderwerpen ? (bv. 
omwille van veiligheidsmaatregelen)  
- Bij de uitvoering:     
* kan de auditor gehinderd worden in de uitvoering van zijn of haar werk? 
* kan de auditor beperkingen worden opgelegd wat betreft de aanpak van de    audit of de te gebruiken 
methoden? 
- Bij de rapportering:   
* kan de auditor rapporten afleveren aan het voorziene niveau zonder bewerking, opgelegde beperkingen en 
vertraging? 
* zijn de rapporten publiek en mogen deze ook aan de media worden meegedeeld? 
* mag de auditor enkel zijn of haar bevindingen rapporteren of mogen er ook aanbevelingen worden 
meegedeeld? 
 
Budgettaire onafhankelijkheid 
- Vereist het budget van de auditor de goedkeuring op het hoogste niveau? Is het beschermd van arbitraire 
terugschroeving? 
- Is het budget beschermd van invloeden vanwege de geauditeerde entiteiten? Is het auditbudget in een (te) 
grote mate afhankelijk van het belasten van de geauditeerde? 
- Is het budget toereikend om het werk naar behoren uit te voeren? 
 - Voert de auditinstelling audits uit die gefinancierd worden door donororganisaties? Zo ja, houdt de instelling 
zich dan aan de vereisten van de donororganisatie of behoudt de instelling organisationele autonomie? 
 
Toezicht 
- Bestaat er een geschikt orgaan die toezicht houdt op het werk van de auditinstelling, bv. een auditcomité, 
wetgevend comité, … 
- Rapporteert de interne auditor functioneel aan het auditcomité ? 
- Handelt de toezichthouder als de voorvechter van de auditinstelling, waarbij het de activiteiten van de 
instelling ondersteunt en de implementatie van de aanbevelingen promoot?  
 
Bescherming van de auditprofessie 
- Verkrijgen auditors en hun medewerkers een zekere immuniteit bij de uitvoering van hun job? 
- Zijn auditdocumenten beschermd tegen openbare publicatie? 
- Omgekeerd, hebben auditors de plicht om bepaalde informatie geheim te houden? 
 
Onbeperkte toegang tot gegevens 
- Heeft de auditor onbeperkte toegang tot personen en informatie, zelfs als deze confidentieel is? 
- Is het personeel verplicht mee te werken? 
- Heeft de auditor de wettelijke bevoegdheid om samenwerking af te dwingen? 
 
Administratieve autonomie 
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- Zijn er beleidsmaatregelen of reglementeringen van kracht die de autonomie van de auditinstelling beperken 
op vlak van: 
 * Aankoop en verkoop 
 * Human recources beleid (aanwerving, verloning, evaluatie) 
 * Financiering en boekhouding 
 * Goedkeuring van strategisch plan 
 
Professionele standaarden 
- Is de auditor verplicht om onafhankelijke professionele audit-standaarden ( vb. INTOSAI, IIA, IFAC, EURORAI) 
na te leven? 
- Gebeurt dit ook? 
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Deel II - De fasen in een performance audit 

Deel II van dit handboek beschrijft de verschillende fasen –selectie, planning, uitvoering, 

rapportering en nazorg – van een performance audit.  

Hoofdstuk 4 - De selectie van onderwerpen voor audits 

De mogelijke onderwerpen die het voorwerp van een performance audit kunnen zijn, zijn heel divers: 

organisaties, programma’s, functies (bv. de behandeling van klachten), ... De selectie van 

onderwerpen is een complexe en uitdagende oefening die adequate kennis vereist van het 

beleidsdomein, waarbij een professioneel onderbouwd oordeel dient te worden geveld. Het is één 

van de belangrijkste processen voor de auditinstelling om zijn mandaat kosteneffectief uit te voeren.  

4.1. Het kader bij selectie 

Het kader waarin auditinstellingen werken zal een invloed hebben op de selectie van onderwerpen. 

Dit kader bestaat onder meer uit volgende factoren: 

- De institutionele positie. Bijv. een externe auditinstelling zal andere prioriteiten stellen als een 

interne audior; wanneer de instelling steeds dezelfde opdrachtgever heeft voor het voeren van 

audits zal dit de wijze van selectie beïnvloeden; ... 

- Het auditmandaat. Dit bepaalt welke invalshoeken de instelling mag gebruiken (performance, 

wettigheid, ...) maar ook wie onder de radar van de auditinstelling valt. Auditinstellingen die een 

grotere span of control hebben zullen op een andere manier selecteren dan auditinstellingen die 

een beperkt aantal domeinen of organisaties auditeren. 

- De middelen die voorzien zijn voor de werking van auditinstellingen. Aangezien publieke 

middelen per definitie beperkt zijn dringen zich hoe dan ook keuzes op. De geselecteerde 

onderwerpen moeten dan ook een zo groot mogelijke meerwaarde bieden.  

4.2. Verzoekonderzoeken 

Verzoekonderzoeken zijn onderzoeken die worden uitgevoerd op verzoek van een opdrachtgever 

(bijv. parlement bij nationale externe auditors, auditcomité bij interne audit). Ook op lokaal niveau 

kunnen wetgevende organen vaak verzoeken formuleren. Zo lezen we op de website van de 

Rekenkamer van Amsterdam:  

"De gemeenteraad van Amsterdam heeft in 2003 gekozen voor een onafhankelijke rekenkamer. Zij 

bepaalt de onderwerpen voor onderzoek en de wijze waarop zij deze onderzoeken uitvoert. Ondanks 

deze onafhankelijkheid heeft de gemeenteraad de mogelijkheid een verzoek voor onderzoek bij de 

rekenkamer in te dienen."  

Bron: http://www.rekenkamer.amsterdam.nl/page.ocl?pageid=4&mode=&version 

http://www.rekenkamer.amsterdam.nl/page.ocl?pageid=4&mode=&version
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Naar gelang de cultuur, het mandaat en de institutionele positie van de auditinstelling gaat het om 

veel dan wel weinig in op deze verzoeken. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld worden tot 95 % van 

de onderzoeken van het General Accounting Office uitgevoerd op vraag van het parlement (GAO, 

Performance and Accountability Report. Fiscal Year 1010, 2011: p. 15), terwijl verzoeken van het 

parlement binnen de auditportfolio van zowel het Belgische Rekenhof als de Nederlandse 

Rekenkamer slechts een kleine proportie uitmaken (Put & Turksema, 2011:55). 

Een belangrijke opmerking bij verzoekonderzoeken is dat volgens het INTOSAI auditinstellingen de 

mogelijkheid moeten hebben om verzoeken naast zich neer te kunnen leggen, dit om de 

onafhankelijkheid te verzekeren (ISSAI 200 2.16). 

4.3. Selectie via strategische keuzes 

In de praktijk blijken auditinstellingen hun onderwerpen niet ad random te selecteren, maar tracht 

men een bepaalde lijn te krijgen in de manier waarp men selecteert. De manier waarop aan selectie 

wordt gedaan wordt in de eerste plaats gestuurd door de missie die de auditinstelling zichzelf ziet 

vervullen. In dit document wordt op abstract niveau beschreven in welke zin de auditinstelling 

zichzelf een meerwaarde ziet creëren voor de maatschappij. Een voorbeeld van de Rotterdamse 

Rekenkamer :  

"De rekenkamer werkt niet alleen voor de gemeenteraad, maar is er tevens voor de burger. Daarom 

stelt de rekenkamer het maatschappelijk resultaat van het gevoerde bestuur en beleid voorop. Het 

gaat hierbij niet alleen om de vraag of het bestuur doet wat het belooft. De rekenkamer wil met 

andere woorden niet alleen nagaan of en hoe er iets gedaan wordt, maar vooral ook onderzoeken 

beslissingen wel tot de beoogde producten en effecten ten behoeve van de Rotterdamse burger 

leiden. In die zin houdt de rekenkamer het bestuur een spiegel voor waarmee de raad haar voordeel 

kan doen. En de burger moet in deze spiegel mee kunnen kijken."  

Bron: http://www.rekenkamer.rotterdam.nl/nl/algemeen/6560/ 

Auditinstellingen vullen deze missie vaak concreter in via een strategisch plan. In deze strategische 

plannen kunnen expliciete keuzes worden gemaakt wat betreft de toekomstige audits.  

De strategie sluit best aan op een analyse van de noden in de publieke sector. Performance auditors 

moeten voorbereid zijn om nieuwe trends en ontwikkelingen op te volgen, prioriteiten te 

herbekijken en nieuwe methoden en aanpakken voor te stellen (INTOSAI, 2004: 46). Waar een 

overheid kampt met een groot budgettair deficit of een ouderwets management kunnen 

performance audits bijdragen tot besparingen, beter gebruik van middelen of modernisatie van het 

management. Als het daarentegen gaat om problemen zoals een hoge werkloosheid, de 

milieuproblematiek, gelijkheid van kansen, transparantie, dienstverlening naar de burger toe, enz. 

moet de auditor prioriteit geven aan deze kwesties. In onderstaand kader wordt een voorbeeld 

http://www.rekenkamer.rotterdam.nl/nl/algemeen/6560/
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gegeven van het Britse Rekenhof (NAO United Kingdom, 2008: 31), die zes strategische thema’s naar 

voor schuift waarvan het ruwweg 50 % van de audits die in de volgende jaren worden uitgevoerd wil 

onderbrengen:  

Zes strategische thema’s voor performance audit 
I) Verpersoonlijking van diensten 
Initiatieven die de ontwikkeling promoten om overheidsdiensten te verpersoonlijken, aspecten van de 
regulering van nutsvoorzieningen, klachten met betrekking tot overheidsdiensten, gebruik van technologie 
waardoor de burger beter kan communiceren met de overheid 
II) Duurzame ontwikkeling 
Initiatieven over onderwerpen die gerelateerd zijn aan het duurzaam gebruik van middelen en grondstoffen, 
gebruik van overheidsactiva op milieuvriendelijke manier, pogingen om de impact van menselijke activiteit op 
het leefmilieu te reduceren, initiatieven om een gedragswijziging tot stand te brengen. 
III)Productiviteit en vaardigheden 
Initiatieven die de aspecten behandelen waarin de Britse overhead tracht de bekwaamheid en vaardigheden 
van de bevolking op te krikken in het licht van de stijgende competitiviteit op wereldvlak, hetzij op zichzelf, 
hetzij in samenwerking met de werkgevers 
IV) Efficiëntie 
Initiatieven die onderwerpen behandelen zoals het maximaliseren van de inkomsten, financieel management, 
fraude en fouten, schuldmanagement, effectieve aankooppraktijken, sterkere akkoorden onderhandelen, 
gedeelde diensten, efficiënte alternatieven uitdenken, … 
V) Persoonlijke zekerheid en veiligheid 
Initiatieven gerelateerd aan misdaadbestrijding, persoonlijke- en IT-beveiliging, gevaren met betrekking tot 
gebruikers en afnemers van publieke diensten. Ook andere gevaren uitgaande van bijvoorbeeld dieren (ziektes, 
gevaarlijke exotische dieren, enz.), drugs, alcohol,… 
VI) Een goede start in het leven 
Initiatieven die de vorming van kinderen tot 18 jaar behandelen, initiatieven die de problemen aanpakken 
waarmee kinderen en adolescenten te maken krijgen zoals drugs en misdaad, maar ook initiatieven wat betreft 
de gezondheid van kinderen. 

Bron: National Audit Office of the United Kingdom, 2008: 31 

 

Een strategische keuze die vaak voorkomt bij auditinstelling is te komen tot een systematische 

dekking van alle auditdomeinen (Pollit et all., 1999: 67). Dit houdt in dat alle domeinen onder het 

mandaat van de auditinstelling op regelmatige basis aan bod moeten komen. Hierbij wordt rekening 

gehouden met andere onafhankelijke beoordelingen (bijv. interne auditrapporten, 

consultantrapporten, evaluaties…) in dat domein.  

4.4. Selectie via selectiecriteria 

Naast eventuele strategische keuzes, hanteren auditinstellingen ook selectiecriteria om potentieel 

interessante onderwerpen voor audit te beoordelen. De meest gebruikte criteria onder de 

auditinstellingen zijn (Put & Turksema, 2011: 10; Pollitt et al, 1999: 67): 

- De omvang van de publieke middelen die worden ingezet voor het onderwerp in kwestie 

- Indicaties van risico's of van problemen 

- De maatschappelijke toegevoegde waarde die het auditrapport met zich mee zal brengen 

- Interesse vanwege de opdrachtgever, de media, belangengroepen 
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- Spreiding van onderwerpen over het terrein waarin de auditinstelling werkzaam is 

- De auditeerbaarheid van het voorliggende onderwerp 

Hieronder worden enkele criteria overlopen. 

 

De hoogte van de uitgaven of inkomsten verbonden met het overheidsprogramma of –sector is een 

belangrijke factor. De auditinstelling kan evenwel ook onderwerpen kiezen waarvoor er geen of een 

verwaarloosbaar klein budget voorhanden is, onderwerpen waarvan de relevantie niet kan worden 

bepaald aan de hand van het kostenplaatje, activa of schulden. Slecht draaiende overheidsdiensten 

of programma’s kunnen wel degelijk een significante impact hebben op de maatschappij zonder 

budgettair op te vallen in het geheel. In zulke gevallen kan de relevantie van de onderwerpen onder 

meer worden geschat door te verwijzen naar de omvang van de populatie die mogelijks getroffen 

wordt door het inefficiënt of ineffectief beleid, door na te gaan of fundamentele basisrechten van de 

mens worden geschonden (OAG Noorwegen, 2005). Voorbeelden van mogelijke maatschappelijke 

relevante thema’s zijn zoals kwaliteitscontrole van geneesmiddelen, etenswaren, preventie van 

vervalsing van overheidsdocumenten enz.  

 

Eén van de meest gebruikte selectiecriteria gebruikt door auditinstellingen is risico. Een risico is 

gerelateerd aan de kans dat een gebeurtenis,factor of actie de doelen van de cliënt verstoort. Ook 

het verlies van gunstige opportuniteiten kan worden gezien als een risico. Bij problemen 

daarentegen is er sprake van daadwerkelijke problemen op vlak van efficiëntie en effectiviteit. Bij 

een risicoanalyse wordt er gezocht naar risico’s binnen een organisatie, programma of functie die het 

bereiken van de vooropgestelde doelstellingen kunnen verhinderen. Hiervoor tracht men consistente 

procedures toe te passen die moeten leiden tot een document met voorgestelde auditonderwerpen, 

gerangschikt naargelang de prioriteit en gedetailleerd beargumenteerd. 

In het analyseren van risico’s worden volgende vragen gesteld: wat kan er verkeerd lopen, wat is de 

kans dat het verkeerd loopt en wat zijn de gevolgen ? De manier waarop risicoanalyses worden 

uitgevoerd verschilt naargelang de auditinstelling. Toch worden globaal genomen dezelfde stappen 

binnen een risicoanalyse overlopen: 

1) In een eerste fase worden de mogelijke onderwerpen onder het mandaat van de auditinstelling 

geïdentificeerd. Wat een onderwerp is hangt er van af: het kan een organisatie, departement, 

functie, programma, ... zijn (Raaum & Morgan, 2009: 128). 

2) In een tweede fase worden risico’s geïdentificeerd. Risico’s zijn er in vele verschillende 

vormen.Ook de ernst van de risico’s en de gevolgen indien de gevaren zich inderdaad voordoen 

moeten worden meegenomen in de analyse. Een goed monitoringssyteem zorgt ervoor dat er 

reeds heel wat data voorhanden is waarop gesteund kan worden. Toch kunnen bijkomende 
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interviews, surveys,… nodig zijn. Risico's zijn bijv. maatschappelijke ontwikkelingen die er toe 

leiden dat de doelgroep van de overheidsdienst in kwestie sterk toeneemt; een 

financieringssysteem dat niet aanspoort tot efficiënt omgaan met middelen; complexe 

organisatiestructuren met onduidelijke verantwoordelijkheden; de afwezigheid van 

instrumenten om de activiteiten, prestaties, effecten op te volgen; complexe en veranderlijke 

regelgeving; ... 

3) In een derde fase wordt de risicoscore per onderwerp berekend. De berekening van deze score 

verschilt per auditinstelling en hangt af van bijkomende selectiefactoren en de manier waarop 

deze factoren worden gewogen. De basis komt echter steeds op hetzelfde neer: het risico wordt 

steeds geschat als een combinatie van de kans dat een onwenselijke gebeurtenis of situatie zich 

voordoet en de impact die deze onwenselijke gebeurtenis of situatie teweeg zou brengen.  

4) In een laatste fase worden de risicoscores  met elkaar vergeleken en worden de onderwerpen 

geprioriteerd. Onderwerpen die een hoog risico bevatten worden op die manier sneller 

behandeld, onderwerpen met een lager risico worden, afhankelijk van de middelen van de 

auditinstelling, later of niet behandeld.  

Put & Turksema (2011) wijzen op een aantal beperkingen van risicoanalyses. Zo hindert de 

afwezigheid van duidelijke beleids- en managementdoelstellingen een adequate risicoanalyse. Het is 

ook niet evident om risico's in verschillende beleidsdomeinen met elkaar te vergelijken. 

 

Waar een risicoanalyse uitgaat van de mogelijke gevaren, onderzoekt een probleemanalyse de 

problemen die zich reeds op het terrein voordoen. Dit zorgt ervoor dat de onzekerheidsgraad bij 

probleemanalyses lager ligt. Voorbeelden van problemen zijn: de vooropgestelde doelstellingen 

worden niet gehaald; onverantwoorde meeruitgaven; projecten worden niet binnen de voorziene 

tijd afgerond; klachten vanwege burgers wat betreft lange wachttijden, zwakke dienstverlening; ... 

 

Het concept van de auditeerbaarheid houdt in dat niet alle mogelijke onderwerpen voor een audit 

vatbaar zijn. Dahler-Larsen (2010: 6-13) geeft enkele voorwaarden waaraan een onderwerp moet 

voldoen om tot een waardevolle audit uit te groeien: is er een duidelijke beschrijving van het 

programma, wordt het programma of initiatief adequaat gedragen door een (beleids)theorie, zijn de 

doelen duidelijk omschreven (en zijn ze geloofwaardig), zijn er relevante data ...? Deze voorwaarden 

zijn relatief. Het feit dat geen duidelijke doelstellingen of geen data over de effecten beschikbaar zijn 

betekent inderdaad dat een effectiviteitsaudit niet voor de hand ligt. Een audit waarin de 

voorwaarden voor effectiviteit worden nagegaan (zoals beschikken over duidelijke doelstellingen, 

inzicht hebben in de effecten van beleid …) kan dan wel weer. De auditeerbaarheid van bepaalde 

onderwerpen hangt tenslotte ook af van de ervaring binnen het auditteam.  
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4.5. Monitoring 

Om een weloverwogen selectie te maken, dient deze gevoed te worden door een 

monitoringsysteem. Dit is een instrument dat informatie over de mogelijk te auditeren domeinen en 

organisaties verzameld en verwerkt. Mogelijke bronnen voor monitoring zijn onder andere (INTOSAI, 

2004: 51): 

- Schriftelijke verslagen van besprekingen in commissies.  
- Ministeriële verklaringen, overheidsbeslissingen,  
- De wetgeving die van toepassing is. 
- Recente auditrapporten (zowel interne als externe), evaluaties, kritieke verslagen, hoorzittingen 
- Wettenschappelijke studies, onderzoek (zowel binnen- als buitenlandse) 
- Strategische plannen, mission statements, jaarlijkse rapporten 
- Conferentierapporten en toespraken 
- Standpunten van experten in het veld 
- Studies van belangengroepen, professionele groepen, bedrijfssectoren. 
- Discussies met het management van de geauditeerde  
- Discussies met stakeholders 
- Informatiesystemen 
- Officiële statistieken 
- Media-aandacht 
-… 
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Hoofdstuk 5 - De planning van een audit: het onderzoeksvoorstel 

Nadat onderwerpen voor audits zijn gekozen (hoofdstuk 4), wordt voor elk onderwerp een 

onderzoeksvoorstel uitgewerkt. In dit hoofdstuk wordt bekeken hoe een onderzoeksvoorstel er uit 

kan zien (§ 5.1.), daarna worden enkele onderdelen - onderzoeksvragen, normen, methoden - in 

close up bekeken (§§ 5.2. - 5.4.). 

5.1. Het onderzoeksvoorstel 

Het onderzoeksvoorstel beschrijft het raamwerk waarin wordt gewerkt en geeft het product aan 

waar naartoe wordt gewerkt. Enerzijds zal een zorgvuldige planning heel wat problemen voorkomen 

die zich in de audit zouden kunnen voordoen: een weloverwogen onderzoeksvoorstel structureert 

het verloop van de audit, legt de eerste bouwsteen van het uiteindelijke rapport en bespaart de 

auditinstelling kostbare tijd. Anderzijds kan een te gedetailleerde planning te rigide overkomen en 

innovatief denken fnuiken. Daarenboven opereren auditors vaak in complexe omgevingen waarbij 

het zelden mogelijk is een allesomvattende auditplanning op te stellen.  

Mits wat aanpassingen leidt deze informatie er zich uitstekend toe om te worden opgenomen in de 

inleiding van het uiteindelijke rapport (Maat & Geeve, 2003: 20).  

 

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen in een onderzoeksvoorstel (oa. Algemene 

Rekenkamer, 2006b):  

- Het te auditeren onderwerp. Er kan worden beschreven welke de relevante wet- en regelgeving 

is, hoe de organisationele structuur in elkaar zit, welke omgevingsfactoren meespelen en wie de 

voornaamste stakeholders zijn (INTOSAI, 2004: 51). Er kan worden aangehaald of de 

geauditeerde recent beleidsnota's heeft uitgebracht of evaluaties heeft uitgevoerd. Ook 

eventuele audits uit het verleden, zowel interne als externe, worden geanalyseerd. De relevantie 

van het onderwerp dient in het onderzoeksvoorstel duidelijk naar voor te komen: het financieel 

belang, de maatschappelijke meerwaarde ... De doelgroepen van het auditrapport dienen 

beschreven te worden. Eveneens kan beargumenteerd worden waarom deze voorliggende audit 

past in een langetermijnstrategie van de auditinstelling. 

- De planning van het auditproduct. Dit omvat onder meer een heldere formulering van de 

doelstelling van de audit. Dit is van belang omdat in de evaluatie van de audit teruggekoppeld zal 

worden naar deze doelstelling. De doelstellingen kunnen ook als selectiebasis dienen voor welke 

auditinformatie wel dan niet in het rapport moet (INTOSAI, 2004: 48). Op grond van de 

doelstelling wordt de probleemstelling geformuleerd. Waar de doelstelling het beoogde effect 

weergeeft, geeft de probleemstelling aan welke vraag beantwoord moet worden om dat effect 
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te kunnen bereiken. De probleemstelling is dus geen omgekeerde doelstelling met een 

vraagteken erachter. De reikwijdte van de audit wordt door de probleemstelling afgebakend, een 

afbakening die het gevolg is van de beperkte middelen en tijd (INTOSAI, 2004: 50). Uit de 

probleemstelling volgen de onderzoeksvragen die de auditor beantwoord wil zien worden. Het 

zijn de vragen die beantwoord moeten worden om de probleemstelling te kunnen 

beantwoorden. Aan de onderzoeksvragen zijn de normen gekoppeld. De wijze waarop de 

onderzoeksvragen zullen worden beantwoord is het volgende wat in een onderzoeksvoorstel aan 

bod komt. Dit houdt onder meer de beschrijving in van de methoden en technieken die aan bod 

komen tijdens de gegevensverzameling. Er wordt ook een inschatting gemaakt van de te 

verwachten onderzoeksresultaten. Tenslotte dient men de publicatie van het auditrapport en de 

vorm waarin het rapport wordt gepubliceerd reeds in deze fase voor te bereiden.  

- De planning van het auditproces. Dit omvat de samenstelling van het auditteam. Het 

onderzoeksvoorstel moet vermelden wie als projectleider wordt aangesteld en welke auditors 

zullen meewerken. Voor het welslagen van de audit worden ook de verantwoordelijkheden 

binnen het team het best individueel toegewezen. Het onderzoeksvoorstel dient aan te geven 

welke externe expertise men nodig acht (statistici, juristen, ...). Het onderzoeksvoorstel kan ook 

een kostenraming bevatten: zowel personeelskosten (geraamd op basis van het aantal dagen die 

nodig zijn voor de uitvoering van de audit) als andere kosten (zoals uitgaven voor buitenlandse 

reizen, het bijwonen van seminars en de inhuur van externe deskundigen). Er wordt eveneens 

geschat hoeveel tijd nodig is voor de verschillende fasen van het onderzoek. Daarbij is het 

belangrijk om voor de rapportagefase voldoende tijd in te plannen, omdat in de praktijk blijkt dat 

de geplande tijdsbesteding voor de rapportagefase nogal eens wordt overschreden. Op basis van 

ervaring komen Maat & Geeve (2003:19) tot de volgende tijdsverdeling: planning en 

vooronderzoek: 30 %; veldwerk: 40 %; rapportage: 30 %. 

- Het onderzoeksvoorstel dient de mogelijke risico’s die met het auditproject gepaard gaan in 

kaart te brengen. Risico's zijn bijv. (Algemene Rekenkamer, 2006: 13): niet-benutting van de 

audit door de doelgroep, te weinig overtuigend bewijsmateriaal om de onderzoeksvragen te 

beantwoorden, geen realistische planning. 

- In het onderzoeksvoorstel moet worden beschreven hoe gewaakt wordt over de kwaliteit van 

het auditwerk. Zo moet elke audit worden gevoerd in overeenstemming met de relevante 

standaarden en principes (INTOSAI, 2004: 55). Dit komt vaak neer op het beschrijven van 

controlemechanismen en hun beoogde doel (Algemene Rekenkamer, 2006: 14), bijv. het gebruik 

van expertpanels, peer review tijdens de audit, een stuurcomité, ... De mate waarin over de 

kwaliteit moet worden gewaakt houdt verband met de risico’s die de audit met zich mee brengt. 
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Zo zal een complex onderzoek dat grote risico’s in zich bergt meer waarborgen moeten bevatten 

dan een routinematig onderzoek (Algemene Rekenkamer, 2006: 14).  

5.2. Onderzoeksvragen 

5.2.1. Criteria bij de keuze van onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen zijn de vragen die moeten worden beantwoord in de audit. Het opstellen van 

onderzoeksvragen is geen zuiver neutrale handeling. Doordat publieke middelen per definitie 

beperkt zijn kunnen slechts bepaalde aspecten van de prestaties van de geauditeerde aan een audit 

worden onderworpen. De keuze van de onderzoeksvragen en van de precieze formulering  zal dus 

voor een deel reeds de onderzoeksresultaten bepalen.  

Er zijn vele invalshoeken mogelijk. Naargelang het mandaat kan men onder andere opteren voor bijv. 

een onderzoek naar de zuinigheid, naar de efficiëntie, naar de effectiviteit, naar de doelrealisatie, 

naar de toepassing van goede managementpraktijken, naar de kwaliteit van de beschikbare 

prestatie-informatie bij de geauditeerde wordt nagegaan, … 

De Algemene Rekenkamer (2005: 22-25) geeft enkele richtlijnen mee voor welke invalshoek men 

dient te opteren. Deze richtlijnen kunnen in drie globale principes worden ondergebracht: 

- Principe van de subsidiariteit: Dit principe houdt in dat een audit enkel wordt uitgevoerd 

wanneer er zich vragen stellen die niet op basis van bestaande beleidsinformatie te 

beantwoorden vallen en wanneer niet te verwachten valt dat de geauditeerde of anderen hier 

op afzienbare termijn gedegen onderzoek naar doet. 

- Principe van de materialiteit: Het principe van de materialiteit houdt in dat een auditinstelling de 

onderzoeksvragen moet stellen die het grootste financieel of maatschappelijk belang hebben. 

- Principe van de capaciteit: Auditinstellingen moeten er steeds over waken niet overambitieus te 

worden in hun onderzoeksdoelstellingen. Aangezien zij met beperkte middelen werken zal een 

exhaustief performance audit onderzoek bij de geauditeerde vaak onmogelijk zijn. De 

auditinstelling moet er zich van vergewissen over de capaciteit te beschikken om het benodigde 

onderzoek uit te voeren.  

Tenslotte kan het zijn dat de auditinstelling beperkt wordt in de keuze van de invalshoek doordat het 

een specifieke opdracht krijgt (bijvoorbeeld een audit op vraag van het parlement). 

 

5.2.2. Het uitwerken van onderzoeksvragen 

Bij het opstellen van onderzoeksvragen moet de uiteindelijke doelstelling van de audit de leidraad 

vormen (Algemene Rekenkamer, 2005: 30). Dit remt de neiging die auditoren hebben om steeds 

meer onderwerpen in het onderzoek te betrekken wat tot een ‘overload’ kan leiden. De doelstelling 

van een onderzoek geeft aan wat de auditor met het onderzoek wil bereiken. Enkele voorbeelden 
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van doelstellingen zijn: een efficiëntere tenuitvoerlegging van patrimoniale straffen en 

administratieve boetes; de coördinatie binnen het regionaal veiligheidsplan optimaliseren. 

 

De probleemstelling of centrale vraag is de vraag waarop door middel van het onderzoek een 

antwoord gezocht wordt. De probleemstelling moet op vragende wijze worden geformuleerd en 

vertellen waarover de audit gaat (NAO Finland, 2007: 29). Een nauwkeurige centrale vraag zal 

sturend werken gedurende de audit. De probleemstelling mag geen vage begrippen bevatten zoals 

‘onder andere’ , ‘voornamelijk’, .... Het moet duidelijk en begrijpelijk zijn. Bijv.: “Faciliteert het beleid 

de lokale beleidsuitvoerders voldoende om de gewenste resultaten te boeken, is het beleid toereikend 

om gesignaleerde problemen op te lossen en welke knelpunten doen zich hierbij voor ?” (Algemene 

Rekenkamer, 2003: 31). De probleemstelling is de basis waarop onderzoeksvragen geformuleerd 

worden. Doorheen de audit dient men erover te waken de probleemstelling niet te wijzigen of te 

gaan herinterpreteren. Zelfs kleine wijzigingen kunnen een grote impact hebben op de reikwijdte en 

invalshoek van de audit (INTOSAI, 2004: 48) Het uiteindelijke antwoord op de centrale vraag zal 

algemener aard zijn dan de antwoorden op de onderzoeksvragen. Hierbij komt de auditor bij de 

formulering van het antwoord ‘los’ van de precieze onderzoeksbevindingen (Algemene Rekenkamer, 

2005: 40). 

 

Onderzoeksvragen kunnen descriptief, toetsend of verklarend zijn (The World Bank Group, 2007: 

228):  

- Descriptieve vragen peilen naar “wat is”. De antwoorden op deze vragen brengen inzicht in 

processen, de voorgeschiedenis, huidige toestanden, netwerken, organisationele relaties… Ze 

kunnen ook betrekking hebben op het peilen naar opvattingen binnen de geauditeerde 

organisatie. Bijv.: wat zijn de doelgroepen van het overheidsprogramma, hoe ziet het programma 

eruit, wat was de totale kost van het programma, ... ? 

- Toetsende vragen vergelijken de huidige situatie met de situatie “zoals hij zou moeten zijn”. In 

het stuk over normen wordt dieper ingegaan over hoe toetsende vragen moeten worden 

ontwikkeld en geformuleerd. Bijv.: werd er niet meer uitgegeven dan gebudgetteerd, rijden de 

treinen in 90 % van de gevallen op tijd ? 

- Verklarende of oorzaak-gevolg vragen worden gesteld om te bepalen in welke mate een 

overheidsprogramma of –interventie een effect heeft gehad. Bijv. hebben participanten van het 

overheidsprogramma meer vaardigheden dan zij die niet deelnamen aan het programma?  

 

Er zijn verschillende technieken om onderzoeksvragen te identificeren. Twee ervan worden 

hieronder beschreven: de Cronbach-techniek en Issue Analysis. 
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De Cronbach-techniek 

Cronbach (1982) stelt voor om de identificatie en selectie van de onderzoeksvragen in twee fasen te 

laten verlopen, resp. de divergente en convergente fase. 

In de divergente fase wordt een omvattende lijst met mogelijke belangrijke vragen en 

bekommernissen opgesteld. Enkel irrelevante vragen worden in deze fase geweerd. In deze fase 

worden heel wat bronnen geconsulteerd en data verzameld. De auditor moet zowel de bril opzetten 

van het management van de geauditeerde alsook door de bril kijken van de burger die consument is 

van de goederen of diensten van de geauditeerde. Er komt een moment van saturatie waarbij er 

geen nieuwe vragen meer worden gegenereerd. Op dat ogenblik is het verstandig de vragen te 

structureren. Een mogelijke manier om structuur aan te brengen is met het gebruik van het klassiek 

input-outputschema (cfr. hoofdstuk 2).  

Dit wordt hier geïllustreerd met een fictief voorbeeld van een opleidingsprogramma georganiseerd 

door de overheid (The World Bank Group, 2007: 237) 

 

Inputs Processen Outputs Effecten  

(korte termijn) 

Effecten  

(lange termijn) 

-Geld 

-Personeel 

-Vrijwilligers 

-Stock 

-… 

-Training 

lesgevend 

personeel 

-Opleiding  

-Advisering 

-Creatie 

infobrochures 

… 

-Totaal aantal 

lessen 

-Aantal uren les 

-Aantal 

participanten 

die de 

lessenreeks 

uitdeed  

-Scores op de 

kennistest 

… 

-Nieuwe kennis 

-Nieuwe vaardigheden 

-Veranderde houdingen 

-Nieuwe 

carrièremogelijkheden 

-… 

-Participanten 

verdienen 5 jaar 

na de training 

significant meer 

- Participanten 

hebben na 5 jaar 

een hogere 

levensstandaard 

-… 

Tabel. Fictief voorbeeld van input-output schema voor een trainingsprogramma 

 

Met behulp van bovenstaande tabel kunnen nu vragen beter worden geclusterd. Andere 

alternatieven zijn echter evenzeer mogelijk. 
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In de convergente fase wordt het omvangrijke lijstje verkregen uit de divergente fase terug gebracht 

naar wat de uiteindelijke onderzoeksvragen worden. Fitzpatrick et al. (2004) formuleerden volgende 

vragen om te bepalen welke onderzoeksvragen dienen opgenomen te worden: 

- Wie zal de informatie uit de audit gebruiken? Wie is erin geïnteresseerd? Wie geeft er om als 

deze vraag niet wordt opgenomen? 

- Zou het antwoord op de vraag de onzekerheid die er vandaag is doen verminderen? Is de 

informatie nu nog niet voorhanden? 

- Zou het antwoord op de vraag belangrijke informatie bevatten? Zou het een impact hebben op 

het huidige beleid? 

- Zal het antwoord op de vraag eerder een faits-divers zijn waar verder niet op ingegaan wordt of 

snijdt deze vraag een kritisch punt aan waarop verder gedacht wordt? 

- Zou de reikwijdte of omvattendheid van de audit aanzienlijk verkleind zijn indien deze vraag 

wordt geschrapt? 

- Is het haalbaar om op deze vraag een zinnig antwoord te geven gezien de beschikbare financiële 

en menselijke middelen, tijd, aanpak en technologie? 

Per vraag kan hier een matrix gecreëerd worden waardoor de keuze voor de onderzoeksvragen 

overzichtelijk en verantwoord wordt:  

Kunnen de resultaten op de onderzoeksvraag… Onderzoeksvraag nr. … 
 

 1 2 3 4 5 

1) …van het belang zijn voor het doelpubliek?      

2) … de huidige onzekerheid reduceren?      

3) … belangrijke informatie opleveren?      

4) … ook op langere termijn van belang zijn?      

5) … van belang zijn voor de reikwijdte van de audit?      

6) …een impact hebben op het beleid?      

7a) wel geleverd worden rekening houdende met: 
    - de financiële en menselijke capaciteit?  

     

b) – de voorziene tijd?      

c) - de beschikbare methodiek en technologie?      

Tabel 4 - Matrix voor het ranken en selecteren van onderzoeksvragen. (Bron: Fitzpatrick et al., 
2004: 249) 
 

Per onderzoeksvraag wordt dan per lijn een cijfer gegeven. De totaalsom van deze cijfers is dan een 

indicatie geven of de onderzoeksvraag dient opgenomen te worden. Maar ook wanneer echt slecht 

gescoord wordt op één of meerdere criteria voor de onderzoeksvragen kan worden besloten de 

vraag te schrappen. 
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Issue Analysis 

De Issue Analysis-aanpak is een techniek die in de jaren ’90 ontwikkeld is, gebaseerd op het werk van 

Barbara Minto, “The pyramid Principle” (1995). De IA-techniek werkt in twee fasen. Eerst en vooral 

moet bepaald worden wat de algemene vraag is die men beantwoord wil zien. Dit is het dak van de 

piramide, van waaruit meerdere lagen kunnen verschijnen met meer gedetailleerde vragen. Hoe 

lager in de piramide, hoe gedetailleerder de vraag.  

 

Figuur 6 - Issue Analysis 

 

De Issue Analysis-techniek maakt gebruik van een top-down aanpak. Wanneer het onderwerp 

afgebakend is en de hoofdvraag vaststaat wordt bepaald welke subvragen nodig zijn om de 

hoofdvraag te beantwoorden. Vervolgens stelt men zich de vraag welke vragen men dient te stellen 

om de subvragen te beantwoorden, enzovoort. De antwoorden van vragen op een lager niveau 

moeten het antwoord bieden op de antwoorden van een hoger niveau. Stel bijvoorbeeld dat er de 

vraag rijst of de uitbreiding van de kantoorruimte met de aankoop van gebouw X een goed idee was 

dan dienen de subvragen alle relevante elementen bevatten. Zo is er een vraag van strategisch 

belang: (“Was er wel nood aan nieuwe kantoorruimte?”), van procesmatige aanpak (“Werd het 

gebouw aangekocht aan de juiste prijs?” en van uiteindelijk effect (“Wordt er efficiënter en 

effectiever gewerkt?”). Men heeft het in dit verband over dat collectieve exhaustiviteit (NAO of the 

UK, 2004: 6). De set van vragen op een lager niveau moeten samen exhaustief zijn om een vraag van 

een hoger niveau te beantwoorden. Een tweede stelregel is dat de vragen onderling exclusief dienen 

te zijn. Subvragen mogen dus niet overlappen met subvragen vanuit andere vragen. 

Volgend voorbeeld van de Europese Rekenkamer (ERK, 2006: 46)  is bedoeld om het gebruik van 

deze stelregels te illustreren:  
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Niveau 1: 
Controlevraag 

Beheert de Commissie het deconcentratieproces met succes? 

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

1. Werden de 
delegaties goed 
voorbereid op 
gedeconcentreerd 
beheer? 

1.1 Werden de 
behoeften bij de 
delegaties juist 
ingeschat bij de 
voorbereiding op 
de 
deconcentratie? 

1.1.1 Duidelijke omschrijving van de door verzelfstandigde 
delegaties te vervullen functies? 
1.1.2 Was de omschrijving van de functies in 
overeenstemming met het onderliggende beginsel? 
1.1.3 Omschrijving duidelijk meegedeeld aan en begrepen 
door personeel? 
1.1.4 Analyse van middelen waarover delegaties 
beschikken voordat deconcentratie plaatsvindt? 
1.1 Werden de behoeften bij de delegaties juist ingeschat 
bij de voorbereiding op de deconcentratie? 
1.1.5 Duidelijke vaststelling van de benodigde middelen 
voor het uitvoeren van toekomstige activiteiten en 
doelstellingen van delegaties na de deconcentratie? 

1.2 Werd bij het 
uitvoeren van de 
deconcentratie 
voldoende 
tegemoetgekomen 
aan de behoeften 
van delegaties? 

1.2.1 Werd er met succes, tijdig en binnen de grenzen van 
de begrotingsmiddelen voorzien in de behoeften van de 
delegaties? 
1.2.2 Is de Commissie duidelijk ingegaan op de vraag of er 
is voorzien in behoeften (aan personeel, opleiding, 
begeleiding, bedrijfsruimte, IT)? 
1.2.3 Deden zich problemen voor bij de voorziening in de 
behoeften, en werden de problemen verholpen? 

2. Werden de 
centrale diensten 
goed voorbereid 
op 
gedeconcentreerd 
beheer? 

2.1 Werden de 
behoeften van het 
hoofdkantoor 
goed 
ingeschat bij de 
voorbereiding op 
de 
deconcentratie? 

2.1.1 Was er een duidelijke omschrijving van de 
voornaamste toezichthoudende en ondersteunende 
functies van het hoofdkantoor? 
2.1.2 Was de omschrijving in overeenstemming met het 
onderliggende beginsel? 
2.1.3 Werd dit duidelijk meegedeeld aan en begrepen door 
het personeel op het hoofdkantoor en bij de delegaties? 
2.1.4 Was er sprake van een duidelijke analyse van de 
middelen waarover het hoofdkantoor beschikte? 
2.1.5 Was er sprake van een duidelijke beoordeling van de 
benodigde middelen met het oog op toekomstige 
activiteiten en doelstellingen van het hoofdkantoor na de 
deconcentratie? 

2.2 Werden de 
behoeften van het 
hoofdkantoor 
goed 
ingeschat bij de 
tenuitvoerlegging 
van de 
deconcentratie? 

2.2.1 Werd er met succes, tijdig en binnen de grenzen van 
de begrotingsmiddelen voorzien in de behoeften van het 
hoofdkantoor? 
2.2.2 Is de Commissie duidelijk ingegaan op de vraag of er 
was voorzien in de behoeften voordat de deconcentratie 
plaatsvond? 
2.2.3 Deden zich problemen voor bij de voorziening in de 
behoeften, en werden de problemen verholpen? 

3. Heeft de 
Commissie 
doeltreffende 
procedures voor 
het 
toezicht op de 

3.1 Werd er 
behoorlijk 
toezicht gehouden 
op de 
deconcentratie na 
de subdelegatie bij 

3.1.1 Ziet de Commissie erop toe dat er ook na 
subdelegatie in de behoeften wordt voorzien en dat de 
delegaties doeltreffend functioneren als ze zijn 
verzelfstandigd? 
3.1.2 Ziet de Commissie erop toe dat het onderliggende 
beginsel in acht wordt genomen? 
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prestaties van het 
gedeconcentreerd 
beheer? 

de delegaties? 

3.2 Werd er 
behoorlijk  
toezicht 
uitgeoefend op de 
deconcentratie na 
de subdelegatie op 
het hoofdkantoor? 
 

3.2.1 Ziet de Commissie erop toe dat er ook na 
subdelegatie in de behoeften van het hoofdkantoor wordt 
voorzien? 
3.2.2 Ziet de Commissie erop toe dat het onderliggende 
beginsel in acht wordt genomen? 
 

3.3 Was het 
projectbeheer 
efficiënt? 

3.3.1 Werd er gebruik gemaakt van 
projectbeheersinstrumenten voor het beheer van het 
algehele deconcentratieproces en was dit gebruik 
adequaat en doeltreffend? 
3.3.2 Werden de lessen die uit de eerste en tweede 
deconcentratiegolf waren getrokken, toegepast op de 
tweede en derde golf? 
3.3.3 Was er sprake van een duidelijke, accurate schatting 
van de kosten van deconcentratie? 
3.3.4 Zijn de schattingen vergelijkbaar met de feitelijke 
kosten? 
3.3.5 Werd er behoorlijk toezicht gehouden op en verslag 
gedaan van de kosten? 

 

Er is voor een algemene onderzoeksvraag vaak niet één juiste onderzoekspiramide te ontwikkelen. 

Men kan bij de formulering van subvragen verschillende structuren in overweging nemen, bijv. 

chronologisch, geografisch, thematisch, de structuur van de organisatie, volgens de 

beleidsprioriteiten (NAO UK, 2004: 15-21; Minto, 1995: 97-120). 

 

Tot slot worden, ongeacht de gebruikte techniek voor de identificatie van onderzoeksvragen nog 

enkele algemene tips meegegeven voor het opstellen van onderzoeksvragen: 

- Om de audit doelgericht te maken en te voorkomen dat de auditor de kar overlaadt dient het 

aantal hoofdvragen beperkt te zijn (Europese Rekenkamer, 2006: 28). Een zestal vragen moet het 

maximum zijn. Indien er meer vragen zijn moet men zich de vraag stellen of de 

onderzoeksvragen niet verder gaan dan de probleemstelling beoogt, dan wel of de 

probleemstelling niet te breed is en een te uitgebreid onderzoek vergt. 

- Samen moeten alle onderzoeksvragen leiden tot een beantwoording van de probleemstelling.  

- Wanneer er meer dan één vraag gesteld wordt is het belangrijk dat de vragen thematisch 

gerelateerd, complementair en wederzijds uitsluitend zijn (niet overlappend).  

- De onderzoeksvragen moeten structuur bevatten. Ook de deelvragen moeten wederzijds 

uitsluitend zijn. Het helder beantwoorden van de deelvragen beantwoordt meteen ook de 

hoofdvraag. 
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- Dubbelzinnige of vage vragen moeten vermeden worden. Auditors dienen op het eind van de rit 

heldere antwoorden op de onderzoeksvragen formuleren.  

-  Het is wenselijk om de vragen zo te stellen dat ze met een ja of nee kunnen worden beantwoord. 

Dit heeft voor de lezer het voordeel van de duidelijkheid: de auditor wordt gedwongen zich 

duidelijk uit te spreken. Een voorbeeld vinden we in een auditrapport van het Belgisch Rekenhof: 

 

Het onderzoek wenst een antwoord te geven op vier onderzoeksvragen: 

1. Is er een transparant juridisch kader voor het bodembeheer? 

2. Bestaat er een kwaliteitsvol plan voor het bodembeheer? 

3. Zijn er doeltreffende preventieve maatregelen genomen? 

4. Wordt de bodemverontreiniging doeltreffend aangepakt? 

Bron: Rekenhof, 2007a, p. 9 

 

Dit betekent echter niet dat ja of nee de enig mogelijke antwoorden zijn. Het antwoord zal natuurlijk 

veel gedetailleerder zijn. 

5.3. Normen 

5.3.1. Definitie en functie van normen 

Een audit uitvoeren is onmogelijk zonder auditnormen (Leclerc et al., 1996: 286). Auditnormen zijn 

standaarden en streefcijfers waartegen de prestaties van de geauditeerde moeten worden gemeten 

(Raaum & Morgan, 2009; Shah, 2007: 313). Ze schetsen de situatie zoals hij redelijkerwijs ‘zou 

moeten zijn’ (CAG India, 2004: 42). Ze worden gebruikt om na te gaan of een overheidsprogramma 

de verwachtingen haalt of overtreft. Samen met de beschrijving van de feiten vormen de 

auditnormen de basis van het auditrapport (Office of the Auditor General Norway, 2005: 18). 

De rol van normen in een audit is meervoudig (CAG India, 2004: 43; Leclerc et al., 1996: 288). Ze 

vormen een basis voor gedachtewisseling binnen het auditteam en tussen auditinstelling en het 

management van de te auditeren organisatie. Ze vormen een vertrekpunt voor de dataverzameling 

en ze vormen de basis voor de bevindinge en conclusies. 

Sommige auteurs zoals Power (2005: 335) zien in deze rol van auditor, het ontwerpen van normen, 

een rol van beleidsmaker. Het is immers onmogelijk alle normen te distilleren uit politiek 

geformuleerde doelstellingen. De auditor heeft hier als het ware een discretionaire bevoegdheid. 

De normen die uiteindelijk gebruikt worden in performance audits moeten steeds duidelijk vermeld 

worden in het auditrapport, alsmede de reden waarom net deze normen gebruikt worden (OAG 

Norway, 2005: 18). De geauditeerde heeft namelijk het recht te weten op welke basis, op welke 

standaarden de organisatie zal geëvalueerd worden (Pollitt, 1999: 102). 
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Soms wordt een onderscheid gemaakt tussen auditnormen en audit criteria.  De criteria preciseren 

dan welk niveau de geauditeerde dient te halen om te slagen voor een norm. In het onderstaande 

voorbeeld van het Canadese Rekenhof worden vijf normen geformuleerd over 

prestatiemanagement. Per norm worden vijf niveaus onderscheiden, van basis tot excellent. Een 

criterium zou dan bijv. zijn: de geauditeerde moet minstens niveau 3 halen op elke norm. 

 

 Tabel 5 - Model om meerdere criteria te koppelen aan één norm. (OAG Canada, 2002: 14) 

 

In vergelijking met een louter kwalitatieve beoordeling van een norm, brengt deze kwantitatieve 

rating als voordeel mee dat ze een vergelijking tussen verschillende organisaties vergemakkelijkt en 

dat zij ook toelaat na te gaan of er vooruitgang is in de tijd.  

 

Bij het vergelijken van de auditnormen met de situatie op het terrein zou het onrealistisch zijn te 

verwachten dat het prestatieniveau van de geauditeerde organisatie altijd en overal voldoet aan de 

vooropgestelde normen (CAG India, 2004: 43). Anderzijds stellen Raaum & Morgan (2009: 35) dat 

enkel de hoogst bereikbare performantie mag gebruikt worden bij de opstelling van auditnormen. 

Het gebruik van gemiddelden of andere maatstaven die onder de hoogst bereikbare prestatienorm 

liggen zou volgens hen enkel matige prestaties bevorderen, de kosten de hoogte injagen en de 

consumententevredenheid doen zakken. 
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5.3.2. Eigenschappen waaraan normen moeten voldoen 

Auditnormen moeten volgende kenmerken hebben (INTOSAI, 2004; CAG India 2004: 42):  

- relevant zijn. Auditnormen zijn relevant wanneer de toetsing van het bewijsmateriaal aan deze 

normen de onderzoeksvragen helpen beantwoorden.  

- technisch valide en betrouwbaar te zijn. De vraag naar de validiteit is: meten we de juiste 

dingen? De vraag naar betrouwbaarheid is: meten we de dingen goed. Betrouwbare normen zijn 

dus normen die steeds, bij eenzelfde meting, door wie dan ook, dezelfde resultaten opleveren. 

Bijv. de NMBS kan op een betrouwbare wijze het aantal klachten bijhouden, maar deze indicator 

is op zich geen valide indicator voor de gemiddelde klantentevredenheid. 

- zo duidelijk worden geformuleerd dat ze niet dubbelzinnig kunnen worden geïnterpreteerd.  

- specifiek genoeg zijn zodat ze de basis vormen voor een onderzoek naar de feiten. Bijv. de norm 

“De oproepen moeten binnen een redelijke termijn beantwoord worden.” is onvoldoende 

specifiek. De auditor moet duidelijk maken wat als een redelijke termijn wordt aanzien en 

hiervoor gegronde redenen geven.  

- consistent zijn. Er moet er een onderling aantoonbare logische connectie tussen de normen 

binnen één audit moet zijn. Dit houdt eveneens in dat de normen die door de auditor gebruikt 

worden niet in tegenspraak met elkaar zijn. Auditors zijn zich overigens niet steeds bewust van 

mogelijke dilemma’s die hun normen inhouden (Put, 2006: 145). Intensieve communicatie met 

de geauditeerde kan deze dilemma’s blootleggen. Er is sprake van een overkoepelende 

consistentie wanneer dezelfde normen over verschillende audits heen gebruikt worden. 

- volledig zijn. Alle auditnormen die belangrijk zijn voor de desbetreffende audit worden gebruikt. 

- objectief zijn, d.w.z. zonder vertekening. Bijv. normen ontleend aan de doelstellingen van de 

geauditeerde kunnen aangevallen worden op hun objectiviteit. Het risico bestaat immers dat de 

geauditeerde gemakkelijk haalbare doelstelling stelde met het oog op eventuele audits. Dit 

fenomeen wordt in de literatuur gaming genoemd. 

- In het algemeen wordt het best overeenstemming bereikt tussen de auditinstelling en de 

geauditeerde over de te hanteren normen. Hoe groter de overeenstemming over de 

auditnormen is, hoe effectiever de performance audit. Eventuele onenigheden die bestaan 

tussen de verschillende partijen worden het best zo snel mogelijk geïdentificeerd, bediscussieerd 

en zo mogelijk opgelost in een zo vroeg mogelijk stadium. Zo kan de auditor bij onenigheid de 

geauditeerde valabele alternatieve normen te formuleren (CAG India, 2004: 47). Hierbij dient de 

auditinstelling erover te waken zijn onafhankelijkheid te bewaren. 

 

De bovenvermelde eigenschappen kunnen soms op gespannen voet staan. Enkele voorbeelden:  
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- Relevantie vs. Operationaliteit: Er kan een spanningsveld optreden wanneer relevante normen 

niet meteen operationaliseerbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is de moeilijke meetbaarheid van 

outcomes. Vaak hanteert men als tweedebeste oplossing normen voor outputs, waarbij de logica 

is dat de aanwezigheid van outputs van de juiste kwaliteit en kwantiteit leidt tot effecten. 

Outputs worden hier als proxy-variabelen (NAO UK, 1999: 6) gebruikt voor effecten van het 

beleid. 

- Overeenstemming vs. Objectiviteit: Wanneer de auditor overeenstemming wenst te bereiken 

met de geauditeerde over de normen, bestaat het risico dat dit de objectiviteit van de normen in 

het gedrang brengt. 

- Consistentie vs. Relevantie: Eén van de eigenschappen waaraan auditnormen moeten voldoen is 

consistentie. Normen mogen met elkaar niet in tegenspraak zijn. Er is sprake van een conflict 

tussen verschillende normen wanneer het behalen van de ene norm het bereiken van de andere 

norm in gedrang brengt (Put, 2006: 109). Bij het opstellen van auditnormen kunnen verschillende 

relevante normen naar voren komen die tegenstrijdig zijn. Er kunnen zowel spanningsvelden zijn 

tussen performantienormen onderling (bijv. effectiviteit versus kosten beheersen: meer 

effectiviteit vergt dikwijls meer middelen; effectiviteit voor het ene doel kan ten koste gaan van 

effectiviteit op een ander doel) als tussen performantienormen en wettelijke normen (bijv. een 

strakke toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten kan soms op gespannen voet staan 

met het efficiënt realiseren van een aankoop) (Put, 2006: 140-141).  

- Technische validiteit en betrouwbaarheid 

Goede auditnormen moeten de eigenschappen hebben technisch valide en betrouwbaar te zijn. 

De vraag naar de validiteit of geldigheid is: met we de goede dingen? De vraag naar 

betrouwbaarheid is: meten we de dingen goed. Betrouwbare normen zijn dus normen die 

steeds, bij éénzelfde meting, door wie dan ook, dezelfde resultaten opleveren. Normen kunnen 

echter zowel betrouwbaar zijn maar niet valide, valide maar niet betrouwbaar, of geen van 

beide. 

Voorbeeld (Van Dooren & Bouckaert, 2004: 52):  

 Niet valide  Valide 

Niet betrouwbaar (I) (II) 

Betrouwbaar (III) (IV) 

 

(I)   De omvang van het zwartwerk in de economie wordt ondermeer geschat door een 

aantal kwantificeerbare variabelen zoals de omvang van de directe belastingen, het belang van 

regelgevingen allerhande, de werkloosheidsgraad en de fiscale ethos (Pacolet, Perelman, 
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Pestieau & Baeyens, 2007: 16). Zowel de validiteit als de betrouwbaarheid van deze indicatoren 

zijn hoogst twijfelachtig. Er is geen één-op-één relatie tussen deze indicatoren en het zwartwerk 

in de economie (=geen validiteit). Daarnaast kan men verschillende waarden voor de indicatoren 

“belang van regelgevingen” en “fiscale ethos” bekomen naar gelang de bevolkingsgroep die men 

bevraagt (=geen betrouwbaarheid). 

(II)  De NMBS kan op een betrouwbare manier het aantal klachten bijhouden. Deze 

klachtenindicator zou op zich echter geen valide indicator zijn voor de gemiddelde 

klantentevredenheid van de NMBS. 

(III)  Het aantal verkeersslachtoffers en ongevallen is een geldige (valide) maat voor 

verkeersveiligheid. De gegevens zijn echter niet altijd betrouwbaar. Zo kwam de Antwerpse 

politie voor haar grondgebied in 2000 aan 2748 ongevallen waarvan 35 doden, terwijl de 

statistieken van het NIS 719 ongevallen opgaven waarvan 28 doden (De Standaard, 21 april 2004) 

(IV)  De langetermijnrente waartegen de organisatie leent kan op een valide en 

betrouwbare manier worden afgelezen.  

 

5.3.3. Bronnen voor auditnormen 

Vaak gebruikte bronnen voor performance auditnormen zijn onder andere (INTOSAI, 2004: 53; 

Raaum & Morgan, 2009: 35-38):  

- Officiële bronnen. Dit zijn bronnen die opgesteld zijn door de overheid. Normenstelling 

behoort tot de taken van beleidsmakers en het management. Dit kunnen onder andere 

wetten, regels, richtlijnen, contractuele verplichtingen zijn (NAO UK, 1997: 12-13) die de 

geauditeerde dient te volgen. Andere officiële bronnen zijn ondermeer 

begrotingsdocumenten, beleidsnota’s, strategische plannen en richtlijnen van ‘kenniscentra’ 

binnen de overheid. 

Een speciaal geval is de ‘politieke norm’. Een politieke norm is een norm die vooropgesteld 

wordt omwille van het wervende of ideologische karakter (De Peuter, De Smedt & 

Bouckaert, 2007: 66). Voorbeelden zijn “100% bereik voor huisbezoeken in de preventieve 

kinderzorg” voor Kind& Gezin en de “0 verkeersslachtoffers” van de Zweedse overheid 

(Vägverket, 2006). 

Vision Zero  
Vision Zero is een Zweeds overheidsprogramma in de verkeerssector gebouwd op de 
premisse dat niemand nog zou moeten sterven of zwaargewond zou moeten zijn als gevolg 
van verkeersaccidenten. Het programma werd ontwikkeld in 1995 en goedgekeurd door het 
parlement in 1997, met als doel dodelijke ongelukken en ernstige verwondingen in het 
verkeer te bannen tegen het jaar 2020.  
Het programma hanteert een multidisciplinaire aanpak waarbij verkeerskundigen, politionele 
diensten, autoconstructeurs, medisch afgevaardigden, het onderwijs, sociale 
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wetenschappers, de media, en overheidsfunctionarissen werden ingeschakeld. Doel is niet 
alleen een wijziging in de verkeersconstructies maar eveneens een mentaliteitswijziging. 
Onder de genomen maatregelen onder het overheidsprogramma vallen onder andere: 
wijzigingen in de verkeersconstructies (bv. meer rotondes in plaats van verkeerslichten), 
extra snelheidsbeperkingen, het gebruik van flitscamera’s, alcoholsloten,… Ook het intensief 
analyseren van verkeersdata op autosnelwegen leverde enkele verassende conclusies op.  

 

 Dergelijke resultaten zullen wellicht nooit bereikt worden. Om ideologische redenen moet 

dit echter het streefcijfer zijn. Men kan niet tevreden zijn met een suboptimaal resultaat. In 

een auditrapport zijn politieke normen, aangezien ze onrealistisch zijn, onbruikbaar.  

Met het gebruik van officiële normen heeft men sterke troeven in de hand (Put, 2006: 148-

150; Put, 2010: 21-24). Vanuit een verantwoordingsperspectief zijn officiële normen te 

verkiezen, het is immers logisch dat een overheid verantwoording aflegt tegenover de 

doelstellingen die het zichzelf gesteld heeft. Bovendien zullen officiële normen niet zo 

gemakkelijk in vraag worden gesteld: aangezien de overheid zelf de normen heeft opgesteld 

is de kans klein dat ze deze betwist. Officiële normen gebruiken kan ook nadelen met zich 

meebrengen. Zo is het problematisch te vertrekken vanuit officiële beleidsdoelstellingen als 

deze onrealistisch (te ambitieus/ te gemakkelijk haalbaar), onduidelijk, veranderlijk, 

tegenstrijdig, verouderd, … zijn. De perspectieven van andere stakeholders (bv. normen 

geformuleerd door de klant/ burger, middenveld, …) komen niet noodzakelijk aan bod in 

officiële doelstellingen. Verder kan de geauditeerde ook aangespoord worden gemakkelijk 

haalbare doelstellingen te formuleren als hij weet dat deze het startpunt voor de audit 

worden ("gaming").  

De scheidingslijn tussen officiële en niet-officiële normen is niet absoluut. Ook officiële 

normen kunnen gebruik maken van wetenschappelijk onderzoek, ook officiële normen 

kunnen perspectieven van meerdere stakeholders bevatten. In het onderzoek van Van 

Dooren & Bouckaert uit 2004 wordt beschreven welke normeringsmethoden gebruikt 

worden binnen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De meest gebruikte 

normeringsmethode was een vergelijking in de tijd:  
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Figuur 7 - Normeringsmethodes in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  

(Van Dooren & Bouckaert, 2004) 

- Wetenschappelijke bronnen. Literatuur inzake bestuurskunde, organisatieleer, management, 

economie. Advies van wetenschappelijke experten. 

- Richtlijnen, standaarden en aanbevelingen van professionele of internationale organisaties. 

Professionele standaarden, codes (bv. algemene principes van goed management en 

leiderschap), handleidingen afgeleid uit professionele (INTOSAI, COSO, CobiT, …) of 

internationale (OESO, IMF…) organisaties. Een voorbeeld van een audit waar professionele 

standaarden gebruikt worden is het rapport “Kunst- en cultuurbeleid” van de Rekenkamer 

Amsterdam uit 2009. Veel normen uit dit rapport zijn ontleed uit de Code Cultural 

Governance (Rekenkamer Amsterdam, 2009a: 42) 

- Vergelijkingen in de tijd. Prestatiegegevens (zowel kwantitatief als kwalitatief) van het 

verleden kunnen gebruikt worden. De impliciete norm is veelal dat het nu beter moet dan 

vroeger (Put, 2006: 148). Met prestatiegegevens worden niet alleen de uiteindelijke output 

bedoeld, evenzeer kan de outputkwaliteit als de eenheidskost over de tijd worden 

vergeleken.  

- Benchmarks en best practices. Dit omvat vergelijkingen met andere afdelingen binnen een 

organisatie of met andere publieke of private organisaties. Het verschil tussen beide ligt op 

hun focus. Benchmarking is veeleer resultaatsgericht. Hier vergelijkt men voortdurend de 

resultaten van de geauditeerde met resultaten bij een erg goede presteerder. Men spreekt in 
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de context van ‘best practices’  wanneer men de verschillen in de processen analyseert. 

Benchmarks worden vaak gebruikt wanneer er geen normerend kader voorhanden is.  

Een treffend voorbeeld is te vinden in het rapport “Schoonhouden van de openbare ruimte” 

uit 2009 van de Rekenkamer Amsterdam. Eén van de variabelen in het schoonhouden van de 

openbare ruimte was de technische staat van het groen die men aantrof (mate van rot hout, 

overhangende takken, gebrek aan snoeien, onkruid, …) . De auditinstelling koos, wellicht bij 

gebrek aan internationale standaarden, wetenschappelijke literatuur of andere expertise om 

verschillende regio’s binnen Amsterdam met elkaar te vergelijken en te quoteren wat betreft 

de staat van het groen. 

 

 
Bron: Rekenkamer Amsterdam, 2009b, p. 68 
 

- Private consultants en experts. Onafhankelijk expertadvies, knowhow, professionele 

literatuur. Dit is een meer theoretische aanpak, door deskundigen in het veld vragen te laten 

beantwoorden zoals: “Wat zouden de ideale resultaten onder perfecte omstandigheden 

moeten zijn?” Hieruit kunnen bijvoorbeeld industriële standaarden voortvloeien, ontwikkeld 

door ingenieurs of specialisten. Het gebruik van experts en externe consultants bij de 

formulering van auditnormen kan de aanvaardbaarheid bij de geauditeerde en de 

betrouwbaarheid bij het publiek, de media en beleidsmakers verhogen (CAG India, 2004: 46). 
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- Normen gebruikt door andere auditinstellingen. Normen gebruikt in handleidingen en 

onderzoeksrapporten door gelijkaardige organisaties als de geauditeerde, of die hetzelfde 

soort programma uitvoeren. Men kan hier niet alleen met de geleverde output vergelijken 

op de dimensies kwaliteit, kwantiteit, tijdigheid, enz.   

- Normen uitgewerkt binnen de auditinstelling. Deze kunnen gebaseerd zijn op gezond 

verstand en ervaring, maar ook op eigen research. Onderstaand voorbeeld komt uit het 

rapport “Tenuitvoerlegging van patrimoniale straffen” van het Belgische Rekenhof uit 2007 

(p. 21): 

Als basisprincipe geldt dat voor elke definitief geworden veroordeling handelingen met het oog op de 
strafuitvoering moeten worden gesteld. In bepaalde gevallen legt de reglementering termijnen op. 
Wanneer geen termijn is vastgesteld, heeft het Rekenhof zelf geschat wat als een redelijke termijn 
kan gelden: 
(*) Indien de veroordeling bij verstek werd uitgesproken, moet het vonnis, om defi nitief te worden, zo 
snel mogelijk worden betekend. Een termijn van meer dan zestig dagen vanaf de uitspraak kan als 
manifest onredelijk worden beschouwd. 
(*)Zodra de veroordeling definitief is, moet de griffie ze binnen drie dagen aan het kantoor van 
domeinen en penale boeten overzenden. Dat kantoor moet onmiddellijk het uittreksel opmaken en 
een eerste daad van uitvoering stellen, zoals het verzenden van een eerste verzoek tot betaling. Een 
termijn van meer dan dertig dagen vanaf het tijdstip waarop de veroordeling definitief is, is abnormaal 
lang en een termijn van meer dan negentig dagen is duidelijk onredelijk. 

 

- Normen vanuit stakeholders. Via discussie met belanghebbenden. Dit is de empirische 

aanpak, die het voordeel heeft normen op te stellen die dichter bij de realiteit staan. Een 

voorbeeld van een audit waarbij een normenkader wordt gebruikt dat aangereikt werd door 

stakeholders is het rapport Bodemsanering in Zaanstad (2009) door de Rekenkamer 

Zaanstad: 

De rekenkamer heeft de kwaliteit van de beleidsdocumenten beoordeeld aan de hand van een 
aantal onderdelen. Hierbij heeft de rekenkamer gebruik gemaakt van een handreiking ontwikkeld 
door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (verder SIKB). SIKB is een 
netwerkorganisatie van partijen uit het bedrijfsleven en de overheid en ontwikkelt en beheert 
handreikingen en normbladen. Voor dit onderdeel maakt de rekenkamer gebruik van het ‘Normblad 
SIKB 8002 Bodembeheer, onderdeel gemeentelijke bodemtaken’ (verder normblad). Dit normblad 
is op 20 april 2006 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer6. De 
rekenkamer merkt hierbij op dat het toepassen van het normblad 8002 geen wettelijke verplichting 
is voor de gemeente. De rekenkamer is echter van mening dat via het toetsen aan het normblad een 
goed beeld kan worden verkregen van de kwaliteit van de door de gemeente vastgestelde 
beleidskaders voor de bodemtaken. 

Bron: Bodemsanering in Zaanstad, 2009, p. 22. 

- De burger/consument/belastingbetaler/kiezer bevragen. Op het eind van de keten is het de 

burger die de output dient te beoordelen. De auditor kan deze expliciteren, bijvoorbeeld 

door een survey te houden of via focus groups. Sommigen (Paul, 2007: 92-93) zien de burger- 

en consumentenbevragingen passen in een evolutie binnen audit. Waar men voorheen koos 

voor een compliance-georiënteerde aanpak, waarbij men de conformiteit van de financiële 
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en operationele controles en de activiteiten nagaat met de vigerende regelgeving, richtlijnen, 

procedures en standaarden wordt nu eveneens gecontroleerd of dat beleid ook wenselijk en 

op maat van de burger is. De normen worden in dit geval niet ‘government-centred’ maar 

‘people-oriented’ geformuleerd. 

5.4. Onderzoeksmethoden 

Performance auditors kunnen gebruik maken van een scala aan methoden en technieken, zowel voor 

de verzameling, analyse als beoordeling van data (cfr. De Peuter et al., 2007). Veelgebruikte 

technieken worden ook in de sociale wetenschappen gebruikt, zoals surveys, interviews, observaties, 

documentenanalyse.  

 

5.4.1. Criteria voor de keuze van onderzoeksmethoden 

In de planningsfase worden de onderzoeksmethoden en technieken die nodig zijn voor de goede 

uitvoering van de performance audit geselecteerd. Bij de selectie van de onderzoeksmethoden kan 

men zich laten leiden door volgende criteria (De Peuter et al., 2007: 15; Ling, 2009: 11-14): 

1) De fase in het auditproces. Een goede opdeling zou kunnen zijn (De Peuter, De Smedt & 

Bouckaert, 2007: 13): structurering van de audit, gegevensverzameling, analyse en 

beoordeling. Deze vierdeling wordt hierna (§ 5.4.2.) gebruikt om een overzicht te geven van 

onderzoeksmethoden. 

2) Beschikbaarheid van data (Ling, 2009: 13). Data is bij de ene performance audit 

gemakkelijker verkrijgbaar dan bij de andere. De ene onderzoeksmethode heeft echter meer 

data-input nodig dan de andere. Meer gesofisticeerde methoden zoals diepgaande financiële 

analyses of het opstellen van macro-economische modellen kunnen omwille van die reden 

soms moeilijk uitgevoerd worden. Een tweedebeste oplossing ligt dan in het gebruik van een 

minder ambitieuze onderzoeksmethodologie die vaak eerder leidt tot descriptieve 

bevindingen. Wanneer de verzamelde data fragmentarisch van aard is, worden vaak 

meerdere, elkaar versterkende methoden en technieken gebruikt. Via triangulatie kunnen 

dan toch zinnige conclusies worden getrokken uit deze data. 

3) Kostprijs van de onderzoeksmethode. Performance audits moeten voldoen aan dezelfde 

maatstaven (zuinigheid, efficiëntie, effectiviteit) waaraan ze hun subjecten onderwerpen. De 

factoren die de kostprijs van de onderzoeksmethodes zijn onder andere de arbeidsintensiteit 

en de technische complexiteit (De Peuter et al., 2007: 16). Ling (2009: 12-13) heeft het over 

een dubbele trade-off: tussen het gebruik van de methode die de meest robuuste resultaten 

voortbrengt en enerzijds het gebruik van methodes die passen in het voorziene tijdskader en 

anderzijds het kostenplaatje. 
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4) Legitimiteit van de onderzoeksmethode. Methoden en technieken die in het verleden vaak 

met succes gebruikt zijn zullen sneller geaccepteerd worden, zowel door de geauditeerde als 

voor de lezer dan bijv. onderzoeksmethodes die nog in een experimentele fase zitten. 

Wanneer onderzoeksmethodes gebruikt worden die als legitiem worden aanzien zal de 

impact van het auditrapport groter zijn, mede omdat de geauditeerde de resultaten minder 

vaak zal betwisten (Ling, 2009: 13). 

 

5.4.2 Overzicht van onderzoeksmethoden 

Het aantal onderzoeksmethoden dat gebruikt wordt in performance audit lijkt toe te nemen. 

Lonsdale (2011) geeft aan in welke richting het Britse National Audit Office evolueerde tussen het 

jaar 1986 en 2006. Opvallend is de verbreding van het aantal technieken: waar voorheen 

voornamelijk documentenanalyse en interviews werden ingezet evolueerde men naar 

auditrapporten waarin daarnaast andere technieken zoals surveys, expert-panels, externe 

consultatie, enzovoort werden gebruikt. Naast een groter gebruik van kwalitatieve methodes valt 

ook een groter gebruik in consultatieve methodes op, waarbij intensiever als voorheen de mening 

van stakeholders of dichte waarnemers wordt bevraagd.  

 

Method 1986 1987 1988 1993 1994 1995 1997 1998 

Number of studies 30 29 27 39 51 47 38 40 

Document examination 30 29 27 39 51 47 38 40 

Interviews 30 29 27 39 51 47 38 40 

Sample examinations 4 3 13 6 17 4 10 12 

Systems/procedures reviews 0 1 0 0 2 1 7 8 

Analysis of existing data 9 6 8 5 4 10 12 15 

Surveys 0 4 2 14 20 10 12 12 

Focus groups 0 0 0 0 1 3 5 4 

Expert panels 0 0 0 1 0 4 3 7 

Case studies 6 1 6 12 16 6 3 3 

Site Visits 10 10 7 12 22 13 14 13 

Observation 0 1 0 2 0 2 0 3 

Deadweight 0 0 0 0 0 1 0 0 

Displacement effect 0 0 1 0 0 0 0 0 

Correlation 0 0 0 3 6 1 1 0 

Sensitivity analysis 1 0 0 0 3 1 1 2 

Decision Theory 0 0 0 0 0 1 0 0 

Modelling 0 0 0 1 1 0 1 1 

Comparisons (incl. international) 2 2 3 6 5 3 3 5 

Consultations with others 2 5 8 22 29 22 14 22 

Bibliometric analysis 0 0 0 0 0 0 1 0 

Literature review 0 0 0 0 0 0 4 2 

Benchmarking 0 0 0 0 0 0 6 0 

Cognitive mapping 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Bron: Lonsdale (2000) 
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In wat volgt zullen de onderzoeksmethoden worden weergegeven naargelang de fase waarin ze 

worden ingezet. Deze oplijsting is verre van exhaustief maar geeft enkele van de meest gebruikte 

methoden en technieken weer (De Peuter et al., 2007, OAG Canada, 1994, Bryman, 2008), wanneer 

ze kunnen worden ingezet, waar extra aandacht moet worden aan besteed en welke hun voor- en 

nadelen zijn. 

 

5.4.2.1. Methoden voor het structureren van een onderzoek 

Twee veel gebruikte technieken die gebruikt worden om auditonderzoek te structureren zijn de 

SWOT-analyse en het Programma Logic Model. Bij een SWOT-analyse worden twee elementen in 

kaart gebracht: de intrinsieke kenmerken van de geauditeerde enerzijds en de externe 

determinanten anderzijds (De Peuter et al., 2007: 18). Bij het logisch modellering van een 

beleidstheorie worden de verschillende aspecten binnen het beleidsproces analytisch in kaart 

gebracht. Het model beschrijft de beoogde causale keten van beleidsacties of output, over 

determinanten of tussenliggende variabelen, naar beleidsresultaten of effecten van het 

beleidsinitiatief (De Peuter et al., 2007: 21). 
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5.4.2.2 Methoden voor dataverzameling 

Auditonderzoek is, zoals eerder aangegeven door het onderzoek van Lonsdale ondenkbaar zonder 

het voeren van interviews en documentenanalyses. Surveys,  focusgroepen en andere methodes 

voor dataverzameling worden parallel hiermee steeds vaker aangewend. 

 

Wat Wanneer gebruiken Aandachtspunten Voordelen Nadelen 

Interview: face-to-face 
gesprek met een 
respondent 

Om het verhaal achter 
de persoon te vatten, 
om vanuit het 
perspectief van de 
geïnterviewde te 
kunnen kijken 

Mogelijkheid om 
zowel 
gestructureerd als 
niet gestructureerd 
te werken 

-Spontane interviews 
zijn flexibel en kunnen 
onverwachte 
informatie opleveren 
- Hoge responsgraad 

- Informatie uit 
interviews kan 
vaak inaccuraat 
zijn 
-Arbeids-
intensief 

Documentenanalyse: 
verzamelen en 
interpreteren van 
documenten die binnen 
de geauditeerde 
aanwezig zijn 

Zowel tijdens de 
plannings- als in de 
uitvoeringsfase 

- Geselecteerde 
documenten 
moeten 
representatief staal 
zijn voor de ganse 
populatie 
- Documenten zijn 
niet steeds voor 
zelfde doeleinden 
als auditor 

- Groter begrip interne 
werking geauditeerde 
- Verlaging van kost en 
tijd audit 
- Grote 
geloofwaardigheid 
bewijsmateriaal zowel 
van geauditeerde als 
externen 

- Databestanden 
soms moeilijk 
toegangelijk (niet 
centraal 
verzameled, enz.) 
- Data soms 
verouderd 
- Data soms 
irrelevant voor 
de audit 

Wat Wanneer gebruiken Aandachtspunten Voordelen Nadelen 

SWOT-analyse:  
SWOT staat voor 
Strengths-Weaknesses-
Opportunities-Threats  

Vooral in het begin 
van de audit  om de 
verschillende 
omgevingsvariabelen 
in kaart te brengen 
en de interne zwakke 
en sterke punten te 
identificeren 

Sterktes en zwaktes 
identificeren 
verloopt 
gemakkelijker 
wanneer wordt 
gekeken wat de 
organisatie “uniek” 
maakt 

-Overzichtelijk 
-Vormt genuanceerd 
beeld 
-Geen wiskundige 
voorkennis nodig 
- Laagdrempelig 

-Goede SWOT-
analyse opstellen is 
moeilijker dan het 
lijkt  

Programma logic 
model: 
techniek die de 
verschillende aspecten 
met betrekking tot een 
beleidsproces 
structureert en 
visualiseert 

Om het 
beleidstheoretische 
kader in beeld te 
brengen. Expliciteren 
van de 
achterliggende logica 
van een 
beleidsinitiatief 

Bekijk nadrukkelijk 
of niet te kort door 
de bocht wordt 
gegaan, of er geen 
tussenliggende 
variabelen zijn 

-Bevordering onderlinge 
communicatie auditor-  
geauditeerde 
-Visualisering leidt tot 
gemeenschappelijk 
denkkader 
- Focus op 
sleutelelementen in het 
beleidsprogramma 
- Expliciete herkenning 
van bedoelde én 
onbedoelde effecten van 
beleid 
- Legt basis voor oorzaak-
gevolg 
effectiviteitsanalyse 
- Vooral handig in 
resultaatsgeoriënteerde 
audits  

- Niet bruikbaar voor 
alle type performance 
audit. Bijvoorbeeld: 
systeemgebaseerde 
audit 
-Gevaar voor 
‘boxisme’: 
ondoordacht zonder 
meer in vakjes 
stoppen 
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verzameld en  
moeten worden 
geïnterpreteerd. 

 

Focusgroep: 
groepsinterview of 
gestructureerde 
discussie. Klemtoon op 
interactie tussen de 
groepsleden. Ideale 
groep tussen 6 à 12 
personen  

Om gedragingen, 
overtuigingen, 
percepties, problemen 
te bestuderen en te 
zoeken naar 
oplossingen en 
oorzaken. Ook voor 
dubbelcheck van 
informatie of om 
vragenlijsten te testen 

- Bij het begin het 
doel van de 
focusgroep 
meedelen 
- Niet gebruiken als 
“visvijver” voor 
mogelijke 
problemen 
- Eén enkele 
focusgroep is 
steeds te weinig 
- Kies personen die 
wellicht iets 
interessants te 
vertellen hebben 

-Ontstaan van 
kruisbestuiving van 
ideeën en 
meningen.Diepe vorm 
van discussie 
- Lagere kost dan 
wanneer elke persoon 
individueel zou worden 
geïnterviewd 
-Mogelijkheid tot 
vereniging van 
dissidente meningen 
die in individueel 
interview voor zich 
zouden worden 
gehouden 
-Invloed moderator 
kleiner dan bij 
interviews 

- Geen 
veralgemening 
naar populatie 
mogelijk 
- Gevaar van 
sociaal 
wenselijke 
antwoorden tav 
moderator. 
- Gevaar van 
groepsdruk, 
neiging naar 
conformisme 

Survey: reeks van open 
en/of gesloten vragen 
die wordt afgenomen 
van respondenten in 
een 
gestandaardiseerde 
volgorde en 
formulering 

Om informatie te 
verzamelen over 
kennis, gewoonten, 
opinies en gedrag van 
respondenten. 
Instrument om veel 
respondenten tegelijk 
te bevragen 

- Formulering en 
context van de 
vragen kunnen 
aanzienlijke 
effecten hebben op 
de antwoorden. 
- Vooraf testen is 
wenselijk 

- Lagere kostprijs 
-Tijdsbesparing 
- Gebruiksvriendelijk: 
respondent kiest zelf 
wanneer in te vullen 
- Anonimiteit 
-Standaardisering 

- Rigide 
instrument 
- Geen observatie 
van non-verbaal 
gedrag 
- Weinig controle 
op de setting 

Observatie: onderzoek 
door zintuiglijke 
waarneming.  

In situaties waar weinig 
kennis bestaat over wat 
men wenst te 
onderzoeken. Wanneer 
geen andere 
onderzoeksmethoden 
zoals interviews, 
surveys, en dergelijke 
mogelijk zijn  

- Oppassen voor de 
eventuele invloed 
die de observator 
heeft op de setting. 
-Centraal in de 
observatie : het 
coderingsschema 
waardoor de 
observatie 
gedocumenteerd 
wordt 

- Veel aandacht voor 
interpretaties en 
percepties binnen de 
geauditeerde 
- Ideaal voor observatie 
van spontaan menselijk 
gedrag 

- Geen 
veralgemening 
naar populatie 
mogelijk 
- Competente 
onderzoekers, 
vertrouwd met 
de methode zijn 
schaars. 
-Gevaar voor 
subjectiviteit 

 

5.4.2.3. Methoden voor analyse 

De methoden van analyse zijn divers en kunnen niet voor elke audit ingezet worden. Bij het gebruik 

van de analysemethode is het steeds van belang over de juiste expertise te beschikken binnen de 

auditinstelling. Een sobere maar degelijke analysemethode is te verkiezen tussen een incorrect 

gebruikte ambitieuze analysemethode.  

 

Wat Wanneer gebruiken Aandachtspunten Voordelen Nadelen 

Comparatieve 
tijdreeksen: 
verzamelingen van 
herhaalde metingen 

- Wanneer men op 
regelmatige basis 
gegevens heeft 
verzameld 

- Nauwkeurig zoeken 
naar 
vergelijkingsgroepen 
aan de hand van 

- Lenen zich tot 
bevattelijke grafische 
voorstellingen van 
evoluties en trends 

- Vaak moeilijk om 
een 
vergelijkingsgroep te 
vinden. 
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op een zelfde 
indicator of set van 
indicatoren doorheen 
de tijd, over 
verschillende analyse-
eenheden heen 
 

 vooraf afgesproken 
criteria 
- Data moet volledig 
en correct zijn 
-Raadzaam om steeds 
statistische 
bijkomende analyse te 
doen om 
veranderingen te 
staven 

- Mogelijkheid van 
antwoord op de vraag 
hoe lang effecten van 
beleid zich laten 
voelen 

- Grondige analyse 
vergt specifieke 
competenties en 
kennis 

Regressieanalyse: 
statistische techniek 
voor het analyseren 
van kwantitatieve 
gegevens waarin 
(mogelijk) sprake is 
van een specifieke 
samenhang tussen 2 
of meer variabelen 

- voor de analyse en 
verificatie van 
causale, lineaire 
verbanden 

- Vreemde waarden of 
“outliers” worden best 
voor de analyse reeds 
grondig bekeken 
- De variabelen 
moeten voor de 
analyse correct 
gespecifieerd zijn 

-Krachtige techniek 
voor data-analyse 
-Een goed 
uitgevoerde regressie-
analyse vormt een 
krachtig argument 
met grote uitstraling 
van authoriteit. 
-Kwantitatief schatten 
van beleidseffecten is 
mogelijk 

-Moeilijke techniek 
om te gebruiken in 
rapportering: 
techniciteit, 
terminologie maakt 
het moeilijk voor 
publiek die niet 
vertrouwd is met 
statistische analyse 
-Gevaar voor 
verkeerde 
interpretatie (bv. van 
richting van 
causaliteit) 

Kosten-
batenanalyse: 
toegepaste 
economische 
techniek om in te 
schatten wat de 
kosten en baten zijn 
van een 
beleidsinitiatief 

- wordt meestal ex 
ante gebruikt. Kan 
ook ex post worden 
gebruikt, om te 
analyseren of de 
keuze voor een 
beleidinitiatief de 
juiste was. 
-wanneer men een 
vrij goed zicht heeft 
op de mogelijke 
kosten en baten van 
een beleidsinitiatief. 
- bij grote 
investeringen 

- Correcte 
basisgegevens zijn 
noodzakelijk 
- Volledige oplijsting 
positieve en negatieve 
maatschappelijke 
effecten 
- Vaststellen van de 
correcte discontovoet 

- KB-analyse draagt bij 
tot transparantie: 
duidelijk wie voor- en 
nadelen ondervindt 
bij beleidsinitiatief 
- Ongewenste 
effecten komen 
duidelijk naar voor. 
KB-analyse kan 
aanleiding zijn voor 
beleid die 
ongewenste effecten 
tegengaat 

- Bepaalde effecten 
kunnen moeilijk 
gewaardeerd 
worden  in 
monetaire 
termen.Bv. Waarde 
van vijf extra 
levensjaren 
- Naarmate effecten 
in de toekomst 
liggen is de 
onzekerheid groter 
en moeten meer 
assumpties gemaakt 
worden 
-Verdelingsaspecten 
moeilijk 
integreerbaar in KB-
analyse 
- Kosten van beleid 
vaak moeilijker uit te 
drukken dan baten 
van beleid 

Simulatie 
(modelling):  door 
gebruik te maken van 
een wiskundig model 
wordt, samen met 
input data een 
voorspelling gemaakt 
van de toekomst 

- Om “wat als?” 
vragen te 
beantwoorden.Bijna 
elke situatie kan 
worden 
gemodelleerd. Vaak 
gebruikt voor 
financiële 
beslissingen 
-Om de robuustheid 
van de modellen 
gebruikt door de 
geauditeerde te 
testen 

- Data uit de simulatie 
spreekt niet voor 
zichzelf maar moet 
verder geanalyseerd 
en samengevat 
worden 

- Biedt kijk op de 
toekomst 
- Vaak 
alarmbelfunctie 
- Relatief lage 
kostprijs 

- Vaak technische 
problemen 
- Resultaten steeds 
op basis van 
assumpties die 
aangevallen kunnen 
worden 
- Leent zich niet 
onmiddellijk tot 
rapportering 
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5.4.2.4. Methoden voor beoordeling 

De beoordelingsfase kan gezien worden als de essentie van audit: het trekken van een oordeel over 

de werking van de geauditeerde. Men kan op twee verschillende wijzes waarderen: in absolute of in 

relatieve termen. Welke werkwijze voor waardebepaling relevant is, hangt af van de context en 

opzet van de audit en van de geauditeerde zelf (De Peuter et al., 2007: 141). Van de verschillende 

beoordelingsmethodes die er bestaan worden hier het expertpanel en de benchmarking-techniek 

gebruikt. 

 

Wat Wanneer gebruiken Aandachtspunten Voordelen Nadelen 

Expert-
opinie/Expert-
panel:  
team van 
deskundigen die 
begeleid wordt voor 
het komen tot 
conclusies op basis 
van de verzamelde 
data 

- In situaties waarin 
voldoende kennis over 
het auditonderwerp 
bestaat. 
- Zowel in het geval van 
zeer complexe 
beoordelingssituaties als 
bij eenvoudige projecten 

- Coachend 
vermogen en 
begeleiding van 
belang 
- Consensus onder 
de experts moet 
worden nagestreefd. 
- Belang van 
kritische stemmen in 
het panel. 

- Lage kostprijs 
- Goed voor de 
geloofwaardigheid van 
het audit-project 
- Snelheid van resultaten 

- Risico op 
vertekening 
door selectie van 
experts 
- Risico op 
vertekening in 
panel door 
consensus bias = 
opzij schuiven 
inzichten van 
minderheden. 

Benchmarking: 
techniek om 
effectiviteit en 
efficiëntie te 
vergelijken. Laat 
leren van andere 
organisaties toe 

- Wanneer op zoek 
gegaan wordt naar 
nieuwe benaderingen 
ter verbetering van de 
eigen werking 
- Bij het identificeren 
van mogelijke leemtes 

- Data moet op een 
éénvormige manier 
worden verzameld 

- Wederzijds leerelement 
kan belangrijke 
stuwkracht voor 
innovatie zijn. 
-Participatief proces 
-Flexibel 

- Zoektocht naar 
geschikte 
benchmark vaak 
moeilijk 
- Organisaties 
nooit volledig 
vergelijkbaar 
- Risico op 
blindstaren op 
de cijfers 
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Hoofdstuk 6 - Uitvoering van de audit 

6.1. Het verzamelen van bewijs 

6.1.1. Wat is bewijs? 

Voor performance auditors is het auditbewijs de feiten of informatie die gebruikt worden om de 

vooropgestelde onderzoeksvragen te beantwoorden. Door dit te toetsen aan de normen kan een 

oordeel worden gevormd over de performantie van de geauditeerde organisatie, het geauditeerde 

beleid, ... De kracht van bewijs in financiële audits verschilt van de bewijskracht in performance 

audits. Uit financieel auditbewijs kunnen vaak sluitende conclusies getrokken worden (ja/nee, 

juist/fout), dit is zelden het geval bij performance audits waar het bewijs de lezer zal moeten 

overtuigen (INTOSAI, 2004: 60). De conclusies zullen dan ook eerder geformuleerd worden als :“De 

verzamelde gegevens wijzen uit in de richting van ...”. 

Problemen met bewijs kunnen o.m. zijn (CAG India, 2004: 72): 

- De geselecteerde steekproef is niet representatief voor de te onderzoeken populatie (probleem 

van toereikendheid). 

- Het verzamelde bewijsmateriaal refereert naar een eenmalige gebeurtenis (problemen van 

toereikendheid en validiteit). 

- Het verzamelde bewijsmateriaal is onvolledig en maakt het onmogelijk een oorzaak-gevolg 

relatie vast te stellen (probleem van betrouwbaarheid en toereikendheid).  

- Het verzamelde bewijsmateriaal spreekt zichzelf tegen (problemen van betrouwbaarheid). 

Wanneer dit zich voordoet kan een auditor drie dingen doen:  

(1) verder zoeken naar bewijs die uitsluitsel brengt welke van de twee verklaringen de juiste is. 

(2) Op basis van het totale bewijs een beslissing nemen welke verklaring de juiste is.  

(3) De strijdigheid in het bewijsmateriaal vermelden in het auditrapport. 

- Het verzamelde bewijsmateriaal is tendentieus, bevat een bias (probleem van betrouwbaarheid). 

- Het toevertrouwde materiaal is vertrouwelijk en kan niet publiek worden gemaakt (dilemma 

tussen relevantie en vertrouwelijkheid). 

Wil men de kans op bovenstaande problemen reduceren, dan moet men, wanneer men op zoek gaat 

naar empirisch materiaal enkele criteria gebruiken. Deze criteria worden nu besproken.  

 

6.1.2. Criteria voor bewijzen 

Het bewijs dient aan bepaalde criteria te voldoen om overtuigend te zijn:  

- Relevantie. Informatie of feiten die gebruikt worden als bewijs moeten gerelateerd zijn aan het 

onderwerp en de tijdsperiode van de audit. ‘Relevant’ is informatie die het beleid en de 
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activiteiten van de betrokken organisatie adequaat weerspiegelt. Bewijs dat geen relatie heeft 

met de onderzoeksvragen is irrelevant voor het rapport en moet daarom ook niet als bewijs 

worden aangebracht. Relevant betekent ook dat bewijs up-to-date dient te zijn. Verouderd 

bewijsmateriaal kan nog van nut zijn indien (a) geen recenter materiaal voorhanden is (b) 

wanneer men een evolutie wil weergeven of (c) men wil aantonen dat de kwestie al geruime tijd 

aansleept. Indien men gebruik wil maken van het materiaal dat niet up-to-date is dient men de 

redenen hiervan steeds in het rapport te vermelden (Raaum & Morgan, 2009: 100). 

- De validiteit betekent dat het bewijsmateriaal een zo correct mogelijke weergave is van de 

werkelijkheid. Hier volgen tien vuistregels om de validiteit van het bewijs in te schatten (CAG 

India, 2004: 70-71; Leclerc et al., 1996: 292; OAG Canada, 2004: 13):  

1) bewijs verkregen vanuit een geloofwaardige onafhankelijke bron wordt hoger ingeschat dan 

bewijs verkregen van de geauditeerde 

2) bewijs afkomstig uit een systeem met een goede interne controle is meer valide dan bewijs 

verkregen waar zo’n controle onvoldoende of onbestaande is 

3) bewijs verkregen van auditeurs door observatie, eigen analyse, inspectie,… is meer valide dan 

bewijs dat indirect werd ontvangen 

4) verouderd bewijsmateriaal, d.i. materiaal dat achterhaald is door de feiten is niet langer valide 

5) geschreven bewijs wordt als meer valide aanzien dan mondeling bewijs 

6) originele documenten zijn meer valide dan kopieën 

7) de validiteit van bewijsmateriaal stijgt wanneer het bevestigd werd door andere bronnen 

8) getuigenissen van iemand die onpartijdig en volledige kennis van de sector heeft zijn meer 

valide dan onpartijdige getuigenissen, getuigenissen van personen die een belang hebben in de 

uitkomst van de audit of van iemand die over onvolledige kennis beschikt 

9) bewijsmateriaal verzameld vanuit niet-representatieve stalen is niet valide voor de ganse 

populatie en daarom onvoldoende 

10) verklaringen van functionarissen binnen de geauditeerde zijn meer valide wanneer ze nog 

eens bevestigd worden in een schriftelijk document. 

 

Samengevat hangt de validiteit van het bewijs in grote mate af van het type data, de personen 

die de data verzameld hebben en de manier waarop deze verzameld werd.  

Soms zullen auditors gebruik maken van het werk van anderen, zoals rapporten van interne 

auditors of informatie uit prestatiemeetsystemen. In dat geval zal men steeds de 

betrouwbaarheid van deze bronnen moeten nagaan. Het is belangrijk voor ogen te houden dat 

zich vertrouwen op de bevindingen van anderen op geen enkele manier de verantwoordelijkheid 
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doorschuift; de auditor blijft de enige verantwoordelijke. Vandaar dat zo veel belang moet 

worden gehecht aan externe controle. 

- Toereikendheid. Dit slaat op de hoeveelheid bewijs nodig om een mening te vormen over de 

geauditeerde. In performance audits is bewijs dikwijls persuasief. Auditors moeten zich dus 

afvragen of ze over voldoende bewijs beschikken om een redelijk persoon te kunnen overtuigen 

dat de bevindingen, conclusies en aanbevelingen voldoende worden gesteund door het 

bewijsmateriaal. Factoren die in rekening moeten worden gebracht om de hoeveelheid bewijs in 

te schatten zijn onder andere: de kwaliteit van het verzamelde bewijs; het belang van de 

bevinding in het geheel van de audit; het risico dat men loopt door een verkeerde conclusie te 

trekken (zo moet het bewijsmateriaal overtuigender zijn indien het onderwerp controversieel is 

of gevoelig ligt; ook is het risico groter wanneer er de kans bestaat dat er juridische acties 

worden ondernomen tegen de geauditeerde vanwege een observatie die gerapporteerd werd 

door de auditor.); de ervaring uit voorafgaande audits, waardoor de betrouwbaarheid van 

bronnen en geauditeerde beter kunnen worden ingeschat; de kosten voor het verkrijgen van 

aanvullend bewijsmateriaal, afgezet tegen de vermoedelijke baten in termen van onderbouwing 

van de bevindingen en conclusies. 

 Auditors moeten niet zelden het bewijs trachten te leveren dat iets niet bestaat (OAG Canada, 

2004: 60). Indien de auditor niets vindt zal automatisch de vraag worden gesteld waar en hoe 

hard hij gezocht heeft. In deze omstandigheden is het cruciaal dat auditors verschillende 

bronnen van bewijs aanbrengen en dat ze de lezer uitleg verschaffen hoe ze te werk gegaan zijn. 

 

6.1.3. Soorten bewijs 

In de auditliteratuur worden verschillende manieren beschreven om auditbewijs te classificeren. Een 

classificatie van het bewijsmateriaal is nuttig omdat de technieken van dataverzameling, de 

betrouwbaarheid van het bewijs en de controle van de betrouwbaarheid van het bewijs varieert naar 

gelang het type bewijs (Raaum & Morgan, 2009: 81). 

Hier wordt het bewijsmateriaal gecategoriseerd als fysisch, mondeling, documentair of analytisch 

(Comptroller and Auditor General of India, 2004: 72-73, Europese Rekenkamer, 2006: 65 ): 

- Documentair bewijs. De meest gebruikelijke vorm van bewijs komt voort uit een 

documentenanalyse (Lonsdale, 2000) en bestaat in schriftelijke vorm, zowel op papier als 

elektronisch. Het gaat zowel om interne documenten, van de geauditeerde organisatie (bijv. 

datasheets, plannen, budgetramingen, jaarlijkse rapporten, interne audit rapporten, enz.) als 

externe documenten (zoals externe evaluaties en surveys…). Tegenwoordig bestaat het 

grootste deel van interessante informatie (personeelsstatistieken, documentatie van 

behandelde klachten, …) bij de geauditeerde enkel nog in elektronische vorm.  Deze data kan 
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vaak snel worden gedownload waarna er bewerkingen kunnen worden mee uitgevoerd. Het 

voordeel hiervan is dat de auditor ten allen tijde de data bij zich heeft, wat een sneller en 

zuiniger analyse toelaat. De geauditeerde wordt daarnaast niet langer gestoord door de 

aanwezigheid van de auditor. 

- Mondeling bewijs is datgene wat voort kan vloeien uit onder andere interviews, 

focusgroepen maar evenzeer uit (participerende) observatie. De uitspraken uit zo’n interview 

kunnen dienen als achtergrond,  kunnen nieuw licht laten schijnen op het te onderzoeken 

object of kunnen eerdere bevindingen steunen. De auditor moet in het  achterhoofd houden 

dat de verkregen antwoorden altijd de eigen opinie zijn van de ondervraagde. De 

ondervraagde kan informatie achterhouden, moedwillig verkeerd antwoorden of gewoon te 

weinig geïnformeerd zijn om correct te antwoorden op de vragen. Omwille van die reden 

wordt mondeling bewijs vooral gebruikt als ondersteunend bewijs. Indien het mondelinge 

bewijs wordt gebruikt als een basis voor de eindbevindingen moet het bewijs zeker worden 

gestaafd (bijv. de geïnterviewde bevestigt schriftelijk het uitgetypte verslag; verschillende 

bronnen bevestigen onafhankelijk van elkaar dezelfde feiten; ....) 

- Fysiek bewijs wordt verkregen door observatie: foto’s, inspecties (bijv. van voorraden), ... Een 

inherent risico van observatie is dat de aanwezigheid van de observator de natuurlijke gang 

van zaken kan verstoren, wat als consequentie heeft dat het verzamelde bewijsmateriaal 

minder valide is (OAG Canada, 2004: 63). De observator moet dus trachten de setting zo 

weinig mogelijk verstoren. Auditors moeten altijd waakzaam zijn voor scenario’s waarbij hen 

een rad voor de ogen wordt gedraaid (Raaum & Morgan, 2009: 82). Bij een aangekondigde 

doorlichting kunnen dingen gestuurd worden zodat de normale gang van zaken niet 

zichtbaar is voor de auditor. De auditor kan zo een  positiever beeld krijgen dan wat strookt 

met de werkelijkheid.  

Een voorbeeld van een audit waarbij gebruik werd gemaakt van een meetinstrument is het 

rapport “Going the distance” van de Audit Commission (2011: 50-51) uit Groot-Brittanië. In 

deze audit werd de kwaliteit van het wegennet nagegaan. Hierbij werd niet langer gebruik 

gemaakt van het blote oog maar werd een scanner gemonteerd op voertuigen die de putten 

in het wegdek registreerde . 
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Figuur. Voorbeeld analyse putten in het wegdek met onderlimiet op 10mm, bovenlimiet 

20mm. 

  

Op deze manier kon de instelling het advies geven tot een onderzoek van het wegdek over te 

gaan wanneer het toestel veel sporen registreerde tussen de 10 en 20mm. Bij sporen dieper 

dan 20mm werd het advies gegeven zeker tot onderhoud over te gaan.   

 

- Analytisch bewijs. Door verkregen data te gaan verwerken ontstaat analytisch bewijs. 

Analytisch bewijs kan uit tal van onderzoeksmethoden volgen (survey-onderzoek, kosten-

batenanalyses, …) en kan verschillende vormen aannemen, zoals analyse van trends en 

patronen, vergelijkingen tegenover standaarden en benchmarks, enz. Deze analyses kunnen 

zowel kwantitatief als kwalitatief zijn. 

 

Bewijs kan ook ingedeeld worden naargelang de aard van de bron (OAG Canada, 2004: 62-63): 

 Informatie verzameld door de auditors (primair bewijs). Informatie kan door de auditors zelf 

verzameld worden via bijv. Interviews, surveys, directe observatie. Het voordeel is dat de 

auditors de controle hebben over de gebruikte methodes en de kwaliteit van de verzamelde 

informatie. Een nadeel is dan weer dat het een grotere kostprijs heeft dan secundair bewijs. 

 Informatie verzameld door de geauditeerde (secundair bewijs). Auditors kunnen informatie 

gebruiken die verzameld werd door de geauditeerde –inclusief de rapporten van interne audits 

en programma-evaluaties- alsook informatie van de geauditeerde zelf zoals databases, rapporten 

en documenten. De auditor moet de kwaliteit van deze informatie nagaan. 

 Informatie verzameld door derde partijen (secundair bewijs). Auditbewijs kan ook informatie 

bevatten afkomstig van derde partijen. Voorwaarde is wel dat het auditrapport vermeldt dat 
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deze data noch door de geauditeerde als door de auditor zelf werd vergaard (Raaum & Morgan, 

2009: 105). De mate waarin informatie van derde partijen kan worden gebruikt hangt af van de 

kwaliteit van die informatie. Bijv. informatie afkomstig van nationale statistische instituten zal 

vertrouwenswaardig zijn.  

6.2. Het trekken van conclusies uit het verzamelde bewijsmateriaal 

Een conclusie vertelt in welke mate de performantie van de geauditeerde voldoet aan wat 

redelijkerwijs mag worden verwacht en waar de performantie tekort schiet (NAO UK, 2009). 

Conclusies moeten voortvloeien uit het verzamelde bewijsmateriaal (Maat & Geeve, 2003: 86). 

Conclusies zijn het belangrijkste deel van het auditrapport; de meeste lezers zullen, afgezien van de 

samenvatting, enkel dit stuk lezen. 

Enkele tips voor het formuleren van conclusies:  

- Wees helder. De conclusies van het auditrapport moeten de hoofdlijnen weergeven. Dit kunnen 

ze niet ten volle wanneer ze niet duidelijk of ambigu geformuleerd zijn. Een conclusie zou in niet 

meer dan één tot drie paragrafen moeten worden geformuleerd (NAO UK, 2009: 9).  

- Koppel terug naar het bewijsmateriaal. Het doel van een performance audit is tot conclusies te 

komen die een meerwaarde betekenen doordat ze steunen op systematisch, goed onderbouwd 

bewijsmateriaal. De conclusies die een auditor maakt zijn dan ook enkel waardevol in de mate 

dat ze voortvloeien uit het materiaal en de analyse die aan bod kwam doorheen het rapport 

(NAO UK, 2003: 8). In de conclusies kunnen nooit nieuwe elementen worden aangebracht 

(Algemene Rekenkamer, 2005: 40).  

- Wees overtuigend. Dit betekent niet dat in de conclusies geen plaats is voor gebalanceerde 

meningen. Gebalanceerdheid mag echter niet overkomen als besluiteloosheid (NAO UK, 2009: 9). 

- Geef de consequenties van de conclusies mee. In het geval waarbij de norm(en) niet gehaald 

werden kan de auditor de lezer, door de negatieve consequenties ervan onder de aandacht te 

brengen, ervan overtuigen dat een geconstateerde onvolkomenheid ernstig is.  

6.3. Het formuleren van aanbevelingen 

Nuttige aanbevelingen beantwoorden de volgende zes vragen (INTOSAI Capacity building Committee, 

2010: 15; NAO UK, 2003: 13): 

1) Wat dient er te gebeuren? 

Een goede aanbeveling geeft aan wat er moet veranderen. Dit houdt in dat zo precies en zo 

concreet mogelijk moet worden aangegeven welke actie verwacht wordt en welke verbetering 

dit met zich teweeg zal brengen. Daarnaast moet consistentie worden nagestreefd worden, in de 
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eerste plaats met de overige aanbevelingen uit het rapport maar evenzeer met andere audits 

vanwege de auditinstelling op hetzelfde beleidsterrein (Algemene Rekenkamer, 2005: 43).  

2) Waarom dient het te gebeuren? De auditor dient de lezer ervan te overtuigen dat de maatregel 

die wordt voorgesteld effectief zal zijn. Een sterk argument kan zijn het geven van voorbeelden 

waarbij soortgelijke maatregelen werden geïmplementeerd en die succesvol waren. De 

aanbevelingen moeten binnen de mogelijkheden vallen van de geauditeerde.  

3) Waar dient het te gebeuren? Naarmate een probleem beter kan worden gelokaliseerd, kan de 

aanbeveling specifiek worden geformuleerd wat de effectiviteit van de behandeling ten goede 

komt. 

4) Wanneer dient het te gebeuren? In gevallen waar een hele reeks aanbevelingen worden gedaan 

dient de auditor ze te structureren: wat moet onmiddellijk gebeuren en wat kan even wachten ?  

5) Hoe dient het te gebeuren? Aanbevelingen die meer kans maken om uitgevoerd te worden zijn 

deze die de richting aangeven hoe de veranderingen verwezenlijkt moeten worden. 

Aanbevelingen die echter te gedetailleerd zijn kunnen de auditinstelling in moeilijkheden 

brengen en moeten vermeden worden (INTOSAI Capacity Building Committee, 2010: 17). Ook is 

het mogelijk om niet één oplossing maar meerdere mogelijke alternatieven voor te dragen.   

6) Door wie dient het te gebeuren? De aanbevelingen moeten duidelijk geadresseerd zijn aan de 

instantie die actie moet ondernemen. 
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Hoofdstuk 7 - Rapportering 

De gebruikers van auditrapporten zijn vaak divers: wetgevende of uitvoerende overheden, de media, 

maatschappelijke organisaties, adviesraden, academici en de burger. Een zorgvuldige rapportering is 

belangrijk om het auditwerk te valoriseren.  

7.1. Strategische keuzes met betrekking tot het publicatiebeleid 

De rapportering van het gedane auditwerk kan meer betekenen dan het uitbrengen van een 

auditrapport. De auditinstelling heeft de keuze uit verschillende, niet wederzijds uitsluitende kanalen 

om hun bevindingen naar voren te schuiven. In een OESO-publicatie over leren van evaluaties (OECD, 

2001: 30) worden enkele andere verspreidingsvormen opgelijst: 

- Samenvattingen van 4 pagina’s 
- Gepopulariseerde versie van 25 pagina’s 
- Persconferenties 
- Video/film 
- Bundeling rapporten in jaarlijks rapport 
- Nieuwsbrief 
- Lezingen op publieke fora 
- Internet 
- Seminaries/workshops 

 

Dit lijstje is uiteraard niet exhaustief en kan worden aangevuld. Zo kunnen “best practice”-gidsen 

worden ontwikkeld, kunnen colloquia worden georganiseerd om een discussie te promoten, ...  

 

De auditinstelling kan bij de communicatie over het auditrapport hetzij een reactieve hetzij een 

proactieve houding aannemen. Met een reactieve houding wacht men de reactie bij het publiek af na 

het verschijnen van het rapport en speelt men hier vervolgens op in. Bij een proactieve houding 

anticipeert men op reacties en begeleidt men het publiek in het begrijpen van het auditrapport. Een 

goede communicatie die veel media-aandacht aantrekt, kan als een hefboom werken voor het werk 

van de auditor. Er bestaat echter een gevaar wanneer de reactie van de media te zeer wordt 

geanticipeerd. Zo beschrijft Bringselius (2010) dat binnen een auditinstelling (in casu de Zweedse 

Rekenkamer) de neiging ontstond onderzoeksresultaten te overdrijven om meer media-aandacht te 

verkrijgen. Een auditinstelling die te sterk media-georiënteerd is dreigt dan ook op termijn zijn 

onafhankelijkheid te verliezen. 

Volgende tips kunnen leiden tot een goede communicatie omtrent de audit: 

- Per auditrapport dient één woordvoerder aangesteld worden. Deze woordvoerder hoort de 

standpunten en aanbevelingen van de auditinstelling als geheel te vertolken en is de 

contactpersoon voor verdere informatie (CCAF, 2006: 11). 
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- Het is aan te bevelen de media een week voorafgaand aan de publicatiedatum te contacteren 

om ze in de gelegenheid te stellen een artikel (of interview) voor te bereiden dat op de 

publicatiedatum wordt gepubliceerd (NVRR, 2008). Men kan het auditrapport onder strikte 

voorwaarden sturen. 

- Op de publicatiedatum dient een persbericht naar de media gestuurd te worden. Een persbericht 

is noodzakelijkerwijs korter dan het auditrapport, waardoor er minder plaats is voor nuance. 

Toch dient de toon in het persbericht dezelfde te zijn als de toon in het rapport. Afhankelijk van 

de complexiteit en gevoeligheid van het thema kan een persconferentie worden gegeven.  

 

De publicatiedatum dient zo gekozen te worden dat de boodschap zo effectief mogelijk wordt 

overgebracht (NVRR, 2008: 52, Dye 2009: 10). De auditinstelling dient enkele parameters af te wegen 

in de bepaling van de publicatiedatum. Zo lijkt het onverstandig een auditrapport uit brengen net 

voor een vakantieperiode, aangezien de kans dat de opdrachtgever (bv. het parlement) het rapport 

oppikt en verwerkt kleiner is. Anderzijds kan een potentieel explosief auditrapport een grotere 

impact teweeg brengen in een nieuwsarme periode zoals de zomerperiode. Periodes van grotere 

aandacht voor rapporten zijn vaak te vinden in de aanloop naar verkiezingen (parlement, 

gemeenteraad, bestuurlijke raden), alhoewel de kans dat groter is dat de auditresultaten op een 

polariserende manier zullen gebruikt worden. Wanneer de auditinstelling notie krijgt dat een 

bepaald debat zal worden gevoerd (bijv. bij de bespreking van de begroting, de publicatie van een 

voorjaarsnota,…) kan een goede publicatiedatum ervoor zorgen dat het auditrapport de basis zal 

vormen van waaruit vertrokken wordt.  

7.2. Het auditrapport 

7.2.1. Stijl en lengte van het rapport 

Het belang van de stijl gehanteerd in het auditrapport is haast zo groot als de inhoud (Europese 

Rekenkamer, 2006, 87). Een goed geschreven verslag zal bijdragen tot de geloofwaardigheid van het 

rapport en uiteindelijk de auditinstelling, terwijl een amateuristisch ogend verslag de lezer zal doen 

twijfelen over de kwaliteit van de bevindingen (NAO Finland, 2007: 65). Daarnaast moet de 

verslaggever de ambitie hebben om een verslag af te leveren dat verstaanbaar is voor de 

geïnteresseerde, niet-gespecialiseerde lezer. Een logisch opgebouwd verslag (NAO UK 2008: 71) dat, 

ondanks zijn techniciteit, toegankelijk is zal er toe leiden dat de gemiddelde lezer blijft doorlezen. Om 

de toegankelijkheid te vergroten streven sommige auditinstellingen naar beknopte rapportering. Het 

Britse National Audit Office bijvoorbeeld, legt de limiet op maximum 10 000 woorden (Lonsdale, 

2011: 97). 
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In een auditverslag moet de stijl helder en rechtlijnig zijn. Er mag geen ruimte voor interpretatie zijn, 

de betekenis moet meteen duidelijk worden uit de tekst.  

 

7.2.2. De rapportonderdelen 

De samenvatting vormt het belangrijkste onderdeel van het rapport. De haastige lezer (het 

merendeel van de lezers van auditrapporten) neemt immers niet de tijd om het volledige rapport 

door te nemen. Een goede samenvatting moet los van het eigenlijke rapport gelezen kunnen worden. 

In een samenvatting mogen bijvoorbeeld geen incourante afkortingen staan die pas in de hoofdtekst 

worden uitgelegd. In de samenvatting worden onderwerp en probleemstelling, onderzoeksmethode, 

de voornaamste conclusies en aanbevelingen en de reactie van de geauditeerde beknopt 

weergegeven. 

Het U.S. Government Accountability Office, de Amerikaanse rekenkamer, geeft op pagina 2 van elk 

rapport de “Highlights” van de audit. De inhoud van dit onderdeel is bijna steeds dezelfde. Er wordt 

beschreven: waarom de GAO deze studie uitvoerde, wat de bevindingen waren en wat de 

aanbevelingen zijn. Op de website is het mogelijk zowel het ganse rapport te bekijken als louter de 

sectie “Highlights”. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven:  
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Bron: U.S. Government Accountability Office, 2010 

 

In het inleidend gedeelte van het rapport wordt dikwijls de volgende informatie gegeven:  

- Achtergrondinformatie over het onderwerp, evenals de relevante spelers, de geschiedenis, het 

financieel belang, eventuele vorige evaluaties of audits.  

- Informatie over de audit: probleemstelling en onderzoekvragen, beperkingen van de audit 

aangegeven (wat niet werd onderzocht), de onderzoeksmethoden, normen, structuur van het 

rapport, ...  
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Daarna volgen de kernhoofdstukken. De kernhoofdstukken hebben als doel antwoorden te 

formuleren op de onderzoeksvragen die geformuleerd werden in de inleiding. Bij de afweging welke 

informatie in de kernhoofdstukken terecht dient te komen en welke informatie kan geschrapt 

worden moet dit het criterium vormen. Auditors mogen niet de fout maken informatie een hogere 

waarde toe te dichten naar gelang hij of zij inspanningen deed om deze te verkrijgen (NAO UK, 2002).  

De indeling van de kernhoofdstukken kan variëren naar gelang de audit. Nadat de onderzoeksvragen 

in de inleiding van het rapport vermeld werden kan men ervoor opteren de hoofdstuk- of 

paragraafindeling van het rapport te laten aansluiten op deze onderzoeksvragen. Het Belgisch 

Rekenhof kiest vaak voor deze aanpak. In het onderstaand voorbeeld wordt de gelijkenis met de 

onderzoeksvragen en de indeling van het auditrapport treffend geïllustreerd. 

 

Draagwijdte van het onderzoek 
De opdrachten van openbare dienst van de drie vennootschappen van de NMBS- groep geven 
aanleiding tot talrijke verplichtingen. Om de naleving van die verplichtingen binnen de toegekende 
termijnen te evalueren en rekening houdend met de geformuleerde bekommernissen, heeft het 
Rekenhof de volgende punten geselecteerd: 
1.  de belangrijkste verplichtingen van de NMBS op het vlak van het minimale treinaanbod 
(artikelen 10, 15 en 33 van het contract van de NMBS); 
2. de ontwikkeling en de opvolging van indicatoren die representatief zijn voor de kwaliteit van 
de dienst (artikelen 51 en 52 van het contract met de NMBS); 
3.  de opvolging van de stiptheid van de treinen (artikelen 33 en 47 van het contract met de 
NMBS, artikel 37 van het contract met Infrabel); 
4. het beleid inzake parkeerplaatsen (artikel 27 van het contract met de 
NMBS-Holding); 
5. toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit (artikel 37 van 
het contract met de NMBS-Holding en van het contract met Infrabel). 
 
Inhoud 
Inleiding            6 
Hoofdstuk 1: Overheidsbeleid en beheerscontracten       9 
Hoofdstuk 2: Opvolging van de beheerscontracten       15 
Hoofdstuk 3: Treinaanbod         22 
Hoofdstuk 4: Indicatoren voor de kwaliteit van de dienst     25 
Hoofdstuk 5: Stiptheid          31 
Hoofdstuk 6: Beleid op het vlak van parkeerterreinen      42 
Hoofdstuk 7: Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit    46 
Hoofdstuk 8: Alle conclusies uit dit verslag       50 
Bijlage Antwoorden die het Rekenhof heeft ontvangen      56 

Bron: Rekenhof, 2008: 5-7 
 

Maar er zijn nog andere mogelijkheden om het kerngedeelte in te delen (Maat & Geeve, 2003: 35-

37):  
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- Naar de verschillende kritieke succesfactoren, als criteria bepalend voor de beheersing. Een 

nadeel hiervan is dat de procesgang meermaals aan bod komt, waardoor het overzicht in het 

rapport vermindert. 

- Naar relatief belang van de bevindingen onderling. Lastig bij deze aanpak is dat het relatief 

belang in de ogen van de auditor kan verschillen met het relatief belang van de lezer.  

- Naar thema of aspect. Deze indeling kan gebruikt worden wanneer er sprake is van clusters van 

oorzaken voor de aangetroffen problemen, bijvoorbeeld ingedeeld naar financiën, personeel, 

enzovoort. 

- Naar verloop van het proces (of project) dat is onderzocht. Deze opzet is met name geschikt 

voor audits naar de beheersing van processen en is voor de geauditeerde goed te volgen, 

omdat wordt aangesloten bij de logische gang van zaken in de procesvoering. Vervelend voor 

de structuur van de audit is dat de verschillende criteria voor de beoordeling meermaals aan 

bod komt. 

- Naar verantwoordelijkheidsgebieden, bijvoorbeeld verschillende locaties. Deze indeling is te 

verkiezen wanneer de geauditeerde bestaat uit verschillende blokken met duidelijke 

toegewezen verantwoordelijkheden, of wanneer er meer dan één geauditeerde is.  

- Naar fasen in de managementcyclus (beleid bepalen, inrichten, uitvoeren, toetsen en bijsturen). 

Een dergelijke opzet sluit meestal goed aan bij de beleving van uw opdrachtgever. Deze opzet 

kan men hanteren als het object van onderzoek niet zozeer een duidelijk afgebakend proces is, 

maar meer ligt op het gebied van beleid of beleidsimplementatie. 

- Naar een combinatie van bovengenoemde mogelijkheden op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld 

eerst naar verantwoordelijkheidsgebied en pas dan volgens het relatief belang van de 

bevindingen of thema.  

 

Bij het schrijven van onderdelen van het rapport kan het nuttig zijn te werken met vaste indelingen. 

Steehouder et.al. (1999) formuleerden zes vaste structuren. Telkens is in vet het onderwerptype 

aangegeven, waarna de bijhorende vragen volgen:  

 

(a) De probleemstructuur 
Wat is het probleem precies? 
Waarom is het een probleem? 
Wat zijn de oorzaken? 
Wat is er tegen te doen? 

(b) De maatregelstructuur 
Wat is de maatregel precies? 
Waarom is de maatregel nodig? 
Hoe wordt de maatregel uitgevoerd? 
Wat zijn de effecten? 

(c) De evaluatiestructuur 
Wat wordt geëvalueerd? 
Wat zijn de positieve punten? 
Wat zijn de te verbeteren punten? 
Wat is het totaaloordeel? 

(d) De handelingsstructuur 
Wat is het doel? 
Wat zijn de voorwaarden? 
Hoe verloopt de grote lijn? 
Hoe de deelhandelingen? 
Hoe wordt de uitkomst gecontroleerd? 
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(e) De ontwerpstructuur 
Waartoe dient het onderwerp? 
Aan welke eisen moet het voldoen? 
Welke middelen zijn gekozen? 
Hoe ziet het ontwerp eruit? 
Wat is de waarde van het ontwerp? 

(f) De onderzoeksstructuur 
Wat wordt onderzocht? 
Volgens welke methode? 
Met welke resultaten? 
Wat zijn de conclusies? 

 

Visuele presentaties (grafieken, tabellen, kaarten, ...) kunnen de helderheid en de aantrekkelijkheid 

van het rapport verhogen.  

 

Na de kernhoofdstukken kunnen de conclusies en aanbevelingen volgen. Dit is de meest gangbare 

structuur. Sommige auditinstellingen, de Nederlandse Algemene Rekenkamer bijvoorbeeld, maken 

soms gebruik van de met-de-deur-in-huis-techniek (Algemene Rekenkamer, 2005: 38-39). In deze 

vorm geeft men aan het begin van het hoofdstuk de conclusies meteen prijs.  Hierbij heeft men de 

bedoeling om maximaal effect te veroorzaken bij de lezer.  

Een voorbeeld hiervan kan men vinden in een rapport van de Algemene Rekenkamer van Nederland 

aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal:  

3.1 Inleiding 
De minister van VROM voorziet zich volgens de Algemene Rekenkamer van onvoldoende informatie 
over de voortgang en implementatie van het ISV-beleid en over het bereiken van de doelstellingen, 
prestaties en effecten. Het gaat daarbij zowel om de doelstellingen die gemeenten in hun 
ontwikkelingsprogramma’s voor het eerste ISV-tijdvak hebben uitgewerkt als om de ambities van het 
Rijk voor dit tijdvak.  
Deze conclusie staat in dit hoofdstuk centraal. Ze wordt onderbouwd met de volgende bevindingen: 
• In de kwaliteit van de monitor stedelijke vernieuwing moet nog geïnvesteerd worden, en de 
bruikbaarheid van het procesformat daarbinnen is gering (zie § 3.2). 
• De minister heeft weinig gestructureerde informatie over het bereiken van doelstellingen in de 
afzonderlijke steden. De meeste informatie is op een geaggregeerd niveau, over heel Nederland (zie 
§ 3.3). 
• De verklaringen van gemeentelijk accountants bij de jaarrekeningen van de gemeenten geven 
tussentijds geen informatie over de rechtmatige besteding van het ISV, anders dan bewindspersonen 
aan het parlement hadden gemeld (zie § 3.4). 
 
In de slotparagraaf (§ 3.5) van dit hoofdstuk doet de Algemene Rekenkamer 
aanbevelingen tot verbetering op de hier genoemde punten. 

Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2003: 24 
 

Een auditrapport sluit vaak af met een hoofdstuk dat de reactie van de geauditeerde weergeeft. 

Sommige auditinstellingen opteren ervoor om een nawoord te plaatsen na deze reacties. 
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Hoofdstuk 8 – Nazorg  

Nazorgactiviteiten zijn divers en dienen verschillende doelen. Ruwweg kunnen de nazorgactiviteiten 

in drie categorieën worden onderverdeeld: 

- Activiteiten met het doel de audit te evalueren en lessen te trekken  

- Activiteiten met het doel het debat over het auditrapport te stimuleren en de benutting ervan te 

vergroten 

- Activiteiten die de impact van de audit opvolgen 

Nazorg moet gezien worden als een essentieel onderdeel binnen de performance auditcyclus. Het is 

dan ook noodzakelijk reeds in de planningsfase voldoende tijd en middelen te voorzien voor deze 

fase (Algemene Rekenkamer, 2004b: 2): 

8.1. Evaluatie 

Het is aan te bevelen elke audit aan een evaluatie te onderwerpen. Het doel moet steeds zijn om 

leermomenten te vormen, zowel voor het individueel auditlid, het team dat de audit uitvoerde als 

voor de ganse auditinstelling.  

Na de publicatie van de audit wordt bij het Britse NAO een evaluatie gemaakt die ondermeer de 

volgende doelen dient (NAO UK, 2008: 112): 

 

* Identificeren en destilleren van goeie praktijken zodat die herhaald en uitgebouwd kunnen worden. 
* Onderzoeken waar het verkeerd ging tijdens de audit en hoe ervoor gezorgd kan worden dat deze 
fout zich niet nogmaals voordoet. 
* Reflecteren over het gevoerde proces. Bv. in geval van uitbesteding, was dit een goede zaak of kan 
de audit evengoed door het intern personeel worden opgevangen? 
* Promoten van een leercultuur binnen de auditinstelling. 
* Identificeren van trends waarop kan/moet worden ingespeeld. Ontwikkeling van training, 
handleidingen,… die op deze trends inspelen of anticiperen. 

 

De Algemene Rekenkamer (2004) kijkt in een interne evaluatie naar drie aspecten : 

1) Het auditproces. De bedoeling is om inzicht te verschaffen in hoe het auditproces verliep, of de 

audit verliep volgens de geldende professionele standaarden, welke de fouten waren en waar er 

inefficiënt gewerkt werd. De interne analyse moet alle aspecten behandelen van het auditproces 

gaande van selectie tot publicatie.  

2) De technische kwaliteit van het auditproduct. Dit houdt zaken in zoals de conformiteit van het 

onderzoek met het onderzoeksvoorstel, de gebruikte audit-methodologie…  
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3) De strategische waarde van het auditproduct. Met dit aspect evalueert men of de timing van de 

audit de juiste was, schat men de impact van de audit in, gaat men de conformiteit van het 

onderzoek met het algemene beleid van de auditinstelling na … (Sterck et al., 2006: 37). 

De invulling van hoe de interne analyse er dient uit te zien kan diverse vormen aannemen. Een 

rondetafelgesprek, vragenlijst, individuele interviews of een combinatie hiervan is mogelijk. 

 

Een evaluatie kan ook gevoed worden door externe bronnen. Men kan ondermeer reacties 

opvangen: 

- bij de opdrachtgever van de audit. Zo ging het Belgische Rekenhof de reacties na in het Vlaams 

Parlement (Van Loocke & Put, 2010: 208)  

- bij de geauditeerde. Zo neemt het OAG van Canada surveys af bij ambtenaren in departementen 

die het voorbije jaar het voorwerp uitmaakten van een performance audit (Sterck et al., 2006: 

97). De Algemene Rekenkamer houdt een nagesprek met de geauditeerde (Algemene 

Rekenkamer, 2004b: 5-7). 

- via de media. Zo maakt het communicatieteam binnen het Britse NAO een kort rapport over de 

media-aandacht die een rapport ontving (Whitehouse, 2002: 3) 

- via externe kritieken (wetenschappers, experten en andere) die de kwaliteit van het auditwerk 

nagaan. Zo gaat het Turkse Rekenhof de aandacht na die er bestaat vanuit academische hoek of 

vanuit NGO’s (Coskun, 2009). 

8.2. Stimuleren van het debat 

Naar aanleiding van een auditrapport kunnen auditinstellingen het debat rondom bepaalde issues 

aanzwengelen. Dit kan gebeuren door het organiseren van een conferentie of een workshop, of door 

publicaties in tijdschriften (NAO UK, 2003: 24). 

8.3. Opvolgen van de impact van de audit 

In een follow-up wordt nagegaan welke maatregelen de geauditeerde genomen heeft op basis van 

de conclusies en aanbevelingen die de auditinstelling formuleerde en of deze maatregelen adequaat 

zijn in het licht van de tekortkomingen of ontwikkelingen die geobserveerd werden in de audit (NAO 

Finland, 2007:71).  

De gedachtegang is dat de geauditeerde meer en sneller geneigd zal zijn de aanbevelingen ten harte 

te nemen wanneer het weet dat nadien een evaluatie volgt wat betreft de implementering van deze 

aanbevelingen (Europese Rekenkamer, 2006: 92). 
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In een follow-up kunnen in principe alle geformuleerde aanbevelingen worden opgevolgd, maar 

evengoed kan geopteerd worden enkel de implementering na te gaan van die aanbevelingen die 

cruciaal zijn voor de verbeterde werking van de geauditeerde (Algemene Rekenkamer, 2004: 2).  

Aanbevelingen mogen niet mechanisch worden opgevolgd, men moet vooral kijken of de 

gesignaleerde problemen uit de audit werden opgelost. Indien de geauditeerde ervoor koos om het 

probleem via een andere, efficiënte weg op te lossen is het doel evenzeer bereikt. Men moet er zich  

tevens van verzekeren dat de voorliggende problemen, zoals aangekaart in de audit nog bestaan. Een 

gewijzigde toestand (bv. omwille van nieuwe wetgeving) kan er de facto voor zorgen dat de 

aanbevelingen hun relevantie verloren. 

 

De follow-up van aanbevelingen kan vrij informeel gebeuren, maar kan ook op een formele manier, 

zoals het instellen van een follow-up audit. Follow-up-audits hebben niet de intentie een volledige 

controle te vormen, maar zijn erop gericht om vast te stellen welke aanbevelingen zijn uitgevoerd en 

of deze toereikend en geschikt zijn om de gesignaleerde tekortkomingen te verhelpen (ERK, 2006: 

92). Follow-up audits richten zich dus niet op nieuwe kwesties of problemen binnen de geauditeerde. 

Naargelang de strategische keuzes van een auditinstelling kunnen follow up audits systematisch dan 

wel ad hoc worden uitgevoerd.  
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Deel III - Speciale topics 

In dit deel worden enkele onderwerpen belicht die relevant zijn in elke fase van een audit: 

beoordelingsfouten (hoofdstuk 9), framing (hoofdstuk 10), communicatie (hoofdstuk 11) en het 

vergroten van de impact van een audit (hoofdstuk 12). 

Hoofdstuk 9 - Beoordelingsfouten 

9.1. Wat zijn beoordelingsfouten ? 

Elke mens neemt op één dag verschillende beslissingen en dient zijn verstand aan te wenden om 

situaties te beoordelen. In professies zoals audit is beoordelen een kerntaak. Elke beslissing wordt 

gemaakt op basis van informatie. Niet elke informatie zal echter gebruikt worden in het 

beslissingsproces. Volgens Evans (1989: 25) gaan er twee verschillende processen aan een beslissing 

vooraf: eerst wordt die informatie van het probleem die als ‘relevant’ wordt bevonden geselecteerd 

en vervolgens wordt deze informatie geanalyseerd om te komen tot een beoordeling of beslissing. 

 

Voorstelling van de

relevante elementen

Probleeminformatie

Inferentie/Oordeel

Heuristieke

processen

Analytische

processen

 

Bron: Evans, 1989. p. 25 

Van belang hier is te onderstrepen dat de heuristieke processen zich volledig in het onderbewuste 

afspelen, d.w.z. dat men als persoon niet doorheeft welke informatie gefilterd wordt. 

Fouten in het selecteren van relevante informatie zijn onvermijdelijk. Wanneer deze fouten een 

systemisch karakter hebben kan men spreken van een vertekening. In een tweede fase worden 

verschillende analytische methodes en theorieën aangewend waarop de definitieve beslissing 

gefundeerd is. Mensen trachten de wereld rondom zich te begrijpen en vormen (expliciet of 

impliciet) theorieën waarmee ze gebeurtenissen kunnen verklaren of voorspellen (Koonce, Seybert & 

Smith, 2011: 1). Aangezien deze theorieën een vereenvoudigde versie van de werkelijkheid zijn, zijn 
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ze niet steeds juist, wat leidt tot beoordelingsfouten. Soms ligt de fout bij het beperkte 

opslagvermogen van het brein, waarbij bijvoorbeeld het kortetermijngeheugen slechts in beperkte 

mate informatie kan opslaan (Johnson-Laird, 1983). Andere vertekeningen zijn dan weer sociaal van 

aard, zo hebben mensen de neiging om veel begrip op te brengen voor het gedrag van de ander 

wanneer deze in nauw contact met elkaar zijn. Het hoeft geen betoog dat deze situatie van nauw 

persoonlijk contact erg vaak voorkomt tussen auditor en geauditeerde. 

9.2. Beoordelingsfouten in performance audits 

Hieronder worden een aantal beoordelingsfouten, die een invloed kunnen hebben op een audit, 

geschetst. Dit overzicht is vooral gebaseerd op onderzoek in verband met financiële audit. 

 

Een eerste reeks van fouten is te wijten aan de een falend geheugen, een gebrekkige verwerkende 

breincapaciteit of aan het feit dat mensen hun eigen verwerkende capaciteit verkeerd inschatten: 

- Recentheidsvertekening. Deze vertekening doet zich voor wanneer de auditor tegenstrijdig 

bewijsmateriaal na elkaar te verwerken krijgt. In dat geval ontstaat de neiging een hogere 

waarde toe te schrijven aan de laatst gehoorde bron. Uit onderzoek (Koch & Wüstemann, 2008: 

8) blijkt dat deze vertekening zich vaak voordoet en dat ervaren auditors minder vaak 

recentheidsvertekeningen lijken te vertonen. Het vooruitzicht dat hun werk zal worden 

nagekeken, of een zelfevaluatie (Ashton & Kennedy, 2002) van het werk verkleinde de kans op 

deze vertekening. 

- Retrospectieve vertekening. De retrospectieve vertekening of hindsight bias werd in 1975 voor 

het eerst door Fischoff (1975) beschreven. Het beschrijft het fenomeen wanneer het verloop van 

een gebeurtenis bekend is en achteraf beschouwd wordt, men een grotere waarschijnlijkheid 

toedicht aan datgene wat daadwerkelijk gebeurd is, alsof de samenloop van omstandigheden 

onvermijdelijk was. Aangezien audit per definitie een post-hoc activiteit is, waarbij de 

beslissingen van de geauditeerde worden geanalyseerd nadat de gevolgen ervan duidelijk zijn, 

bestaat het risico dat beslissingen van de geauditeerde worden beoordeeld met wat op het 

ogenblik van de audit geweten is en niet in het licht van wat op het ogenblik van de beslissing 

geweten was. Dit is een vorm van retrospectieve vertekening.  

Door de retrospectieve vertekening wordt de mogelijkheid om het verleden te beoordelen 

gereduceerd, daardoor wordt het lastig uit het verleden te leren aangezien factoren weggefilterd 

zijn. Op de vraag hoe men deze vertekening kan tegengaan bestaat geen eenduidig antwoord. 

Ervaring in de auditprofessie lijkt de vertekening alvast niet te reduceren (Kinney & Nelson, 

1996). Fischoff zelf probeerde het door proefpersonen in een experiment in te lichten over het 

bestaan van deze vertekening, wat ertoe leidde dat de proefpersonen inderdaad geneigd zijn hun 
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bevindingen te compenseren om de inherente vertekening tegen te gaan. Auditors dienen zich 

dus actief bewust zijn van het bestaan van de retrospectieve vertekening. De vertekening lijkt 

ook kleiner wanneer de auditor expliciet gevraagd wordt om alternatieve resultaten (die in de 

werkelijkheid dus niet hebben plaatsgevonden) te bedenken (Kennedy, 1995). 

- Overmoed. Dit is de tendens om eigen inschattingen als juister te beschouwen dan ze in feite zijn 

(Lichtenstein et al., 1982). Intussen zijn reeds verschillende studies die aantonen dat auditors, 

over verschillende thema’s heen overmoedig blijken (Koch & Wüstemann, 2008: 12). Auditors 

hebben de neiging om het bewijsmateriaal dat ze zelf verzameld hebben als superieur te vinden, 

zelfs wanneer de bevindingen van de andere teamleden de andere richting uitwijzen (Raum & 

Moser, 1999). Daarnaast hebben auditors, alvast wat financial auditing betreft, de neiging hun 

eigen technische kennis te overschatten (Kennedy & Peecher, 1997). Onderzoek van Chung & 

Monroe (2000:148) laat vermoeden dat ervaring niet helpt om deze vertekening te reduceren. 

Weliswaar stijgt het vertrouwen van de auditor in het eigen oordeel naarmate hij of zij meer 

ervaring heeft, de juistheid van het oordeel stijgt echter niet met de mate van ervaring. 

 

Een tweede reeks van beoordelingsfouten heeft een selectieve captering van informatie aan de basis. 

Deze fouten worden gemaakt omdat het menselijk brein geconfronteerd wordt met een enorme 

vloed aan informatie en het tracht een selectie te maken (Evans, 1989: 112). Hiervoor maakt de 

mens vaak gebruik van aanknopingspunten, dit zijn stukken informatie die gebruikt worden om de 

volgende stroom aan informatie te kunnen duiden.  

- Verankering. Mensen zoeken een houvast om hun beslissingen op te baseren, zelfs indien dit 

houvast irrelevant is. Auditors blijken zich vaak vast te klampen aan de informatie die het eerst 

verwerkt werd, gebruiken deze als ankerpunt en geven minder gewicht aan informatie die in een 

later stadium verwerkt werd. Deze vertekening blijkt kleiner te zijn wanneer de auditor in één 

klap alle beschikbare bewijzen krijgt (Emby, 1994). Onderzoek (Koch & Wüstemann, 2008: 5) 

toont aan dat verankering in veel audits voorkomt. Zo wordt al te zeer vertrouwd op bevindingen 

van auditrapporten in het verleden. Het fenomeen van verankering blijkt minder mee te spelen 

bij ervaren auditors (Butler, 1986: 108). 

- Bevestigingsvertekening. Deze vertekening verwijst naar selectief denken waarbij individuen 

datgene neigen op te merken wat hun geloof versterkt en te negeren, niet te zoeken of als 

minder relevant achten datgene wat hun geloof tegenspreekt. De vertekening werkt dus zoals 

een bril waarbij bepaalde dingen worden uitvergroot en andere worden weggemoffeld. De reden 

waarom deze vertekening optreedt is volgens Gilovich (1993) wellicht dat het veel gemakkelijker 

is om nieuwe data in een bepaald plaatje te zien. Het is veel eenvoudiger te zien hoe data een 

bepaalde theorie ondersteunt dan hoe het de theorie tegenspreekt. 
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- Beschikbaarheidsvertekening. Dit betekent dat de beschikbaarheid aan informatie een invloed 

heeft op de inschatting van de waarschijnlijkheid waarmee een gebeurtenis voordoet (Tversky & 

Kahneman, 1973: 178). Men kan bijvoorbeeld de kans dat men de lotto zal winnen te hoog 

inschatten nadat iemand in de straat de lotto heeft gewonnen. Auditors blijken niet ongevoelig 

te zijn voor deze vertekening zoals uit experimenteel onderzoek van Libby (1985) blijkt. Hier 

werd ervaren auditors een fictieve case voorgeschoteld waarbij verteld werd dat deze een 

ernstige professionele fout bevatte. Men vroeg hen de hypotheses van mogelijke fouten die hen 

te binnen schoot te noteren, alsmede de waarschijnlijkheid dat het probleem inderdaad deze 

hypothese betreft. Vooraf echter had men de groep auditors opgesplitst in een controlegroep, 

die geen mogelijke hypothese van de onderliggende fout meekreeg en een experimentele groep 

die wel een mogelijke hypothese meekreeg. De experimentele groep gaf veel vaker aan dat de 

aangegeven hypothese verantwoordelijk was voor de fout in de case. Auditors blijken dus moeite 

te hebben alternatieve verklaringen te produceren wanneer een “beschikbare” verklaring wordt 

meegegeven (Anderson et al., 1992). Alweer blijkt dat ervaren auditors minder gevoelig zijn voor 

deze vertekening (Bedard & Wright, 1994). 

 

Een reeks van beoordelingsfouten wordt veroorzaakt omdat mensen moeite blijken hebben in te 

schatten hoe vaak een gebeurtenis zich voordoet. Algemene statistische informatie wordt op de 

achtergrond geplaatst en een oordeel op basis van eigen ervaring en kennis wordt verkozen.  

- Base rate denkfout 

Neem het volgende fictieve voorbeeld:  

De vervoersmaatschappij NMBS kampt reeds decennia met het probleem waarbij treinen het rode licht 
negeren. In 2005 wordt dit probleem aangepakt door een nieuwe generatie locomotieven op de rails te 
brengen. Eén van de grote vernieuwingen bij de nieuwe locomotieven is dat het negeren van een rood 
licht preventief wordt gesignaleerd. Op dit moment heeft de NMBS dus twee soorten locomotieven. De 
ene soort dateert uit het jaar 1972, de andere soort heeft het bouwjaar 2005. Op dit moment zijn er nog 
vijf procent actieve locomotieven uit het jaar 1972. De nieuwe locomotieven rijden tien keer minder door 
het rode licht  dan de oude locomotieven. Aan de auditor wordt gevraagd hoe groot de kans is dat de 
volgende locomotief die het rode licht negeert er één is met als bouwjaar 2005. 

Indien de auditor beweert dat de kans tien keer kleiner is dat de locomotief uit het bouwjaar 

2005 afstamt begaat hij of zij een base rate denkfout. Hij of zij negeert immers de absolute 

verhouding tussen de locomotieven uit bouwjaar 1972 en 2005. Er zijn immers 19 keer meer 

locomotieven uit 2005 wat maakt dat de kans dat het een locomotief uit dat bouwjaar betreft, 

ondanks de beveiliging een stuk groter is. Een base rate denkfout houdt dus in dat men zich te 

veel focust op individuele stukken van informatie zonder deze in het licht van algemeen bekende 

cijfers te zien. Men houdt bij wijze van spreken geen voldoende afstand meer om de informatie 

correct te duiden. Auditors blijken ook met deze vertekening te kampen (Kahneman & Tversky, 
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1973), al lijkt het er op dat de meer ervaren auditors minder gevoelig zijn voor het maken van 

deze denkfout (Tuttle, 1996). 

- Conjunctievertekening. Theorieën uit de statistiek leren ons dat de kans dat een gebeurtenis “X” 

zich voordoet steeds hoger is dan de kans dat “X” zich voordoet samen met (= conjunctie) een 

andere gebeurtenis “Y”. Toch blijken heel wat mensen deze eenvoudige stelregel niet onder de 

knie te hebben (Tversky & Kahneman, 1983: 297). Zeker wanneer de combinatie van twee 

samenvallende gebeurtenissen zeer waarschijnlijk is voor een bepaald scenario, neigen mensen 

de waarschijnlijkheid van de combinatie hoger in te schatten dan de waarschijnlijkheid van beide 

alleenstaande gebeurtenissen. Deze vertekening werd ook bij auditors vastgesteld. Financiële 

auditors waren bijvoorbeeld vatbaar voor de conjunctievertekening wanneer ze de 

waarschijnlijkheid van mogelijke foutencombinaties dienden in te schatten die erg vaak 

voorkomen in het systeem van de dubbele boekhouding. Auditors worden dus opgedragen 

voorzichtig te zijn met verklaringen van wat fout loopt. Een verklaring die eenvoudiger is, is vaak 

juister dan een complexe verklaring met meerdere voorwaarden. Het is uit de literatuur niet 

helemaal duidelijk of ervaring auditors helpt om deze vertekening te omzeilen (Koch & 

Wüstemann, 2008: 11). Xia (2008) vermeldt dat het expliciteren van zowel de waarschijnlijkheid 

dat twee of meerdere gebeurtenissen samenvallen als de waarschijnlijkheid dat de 

gebeurtenissen zich apart van elkaar voordoen helpt om de conjunctievertekening af te zwakken.  

- Onbegrip wet van grote aantallen. De wet van de grote aantallen is een statistische regel die een 

uitspraak doet over het gedrag van het gemiddelde van een rij stochastische variabelen bij 

toenemende omvang van de rij. Dit betekent kortweg dat naarmate een groep groter en groter 

wordt het gemiddelde naar een limiet lijkt te convergeren. Zo zal een survey die de richting van 

het stemgedrag bij de volgende verkiezingen wenst te bepalen gebaseerd op 1000 respondenten 

een veel grotere betrouwbaarheid genereren dan een survey op basis van 100 respondenten. De 

kost om echter 10 000 respondenten te ondervragen zal niet meer opwegen tegen de minieme 

additionele nauwkeurigheid die deze survey met zich meebrengt. Mensen blijken deze stelregel 

echter niet steeds te begrijpen, en ook auditors moeten zich voor deze val hoeden. 

Stel bijvoorbeeld dat auditors de resultaten van de opgenomen ziekteverlof bij de verschillende 

departementen in 2010 voor ogen krijgen: 

Naam departement Aantal personen die 
ziekteverlof opgenomen 
hebben 

Aantal personen in 
departement 

Percentage personen die 
ziekteverlof opgenomen 
hebben 

Technische dienst 6 54 11,1 % 

Inkoop 6 48 12,5 % 

Verkoop 5 50 10 % 

Secretariaat 2 8 20% 

Tabel 6 - Ziekteverlof  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Steekproefgemiddelde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stochastische_variabele
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Bovenstaande tabel kan de auditoren tot de conclusie leiden dat het ziekteverlof groter is op het 

secretariaat dan op de andere afdelingen. Het secretariaat kent meer dan 7 % meer personen die 

in 2010 ziekteverlof opnamen. Als echter naar de absolute cijfers wordt gekeken ziet men dat het 

secretariaat in personen uitgedrukt een veel kleiner afdeling is. De wet op de grote aantallen 

indachtig moet de auditor beseffen dat kleine schommelingen in een kleine groep al een groot 

effect kunnen hebben op het resultaat.  

- Wenselijkheidsvertekening 

De wenselijkheidsvertekening is de neiging van personen om te voorspellen dat de huidige 

omstandigheden meer waarschijnlijk leiden tot wenselijke dan onwenselijke omstandigheden. 

Onderzoek bleek eerder al uit te wijzen dat de meesten voor zichzelf eerder gunstige 

vooruitzichten voorspelden en minder gunstige vooruitzichten voor de anderen (Weinstein, 

1980: 819). Mensen hebben dus de neiging feiten, rapporten en gebeurtenissen te interpreteren 

op een manier zoals zij het graag zouden willen zien dan op basis van wat werkelijk voor zich ligt 

(Koonce et al.,  2011: 12). Auditors moeten deze vertekening indachtig zijn bij de 

toekomstprojecties die de geauditeerde gemaakt heeft. Het gevaar bestaat er evenwel in dat 

auditors door het ‘wishful thinking’ van de geauditeerde wordt besmet, een fenomeen dat zich 

ook op de financiële markten voordoet (Seybert & Bloomfeld, 2009). 

- Ongeoorloofde veralgemeningen 

Wanneer men data wenst te verzamelen over de populatie heeft men als auditor twee keuzes: 

men kan ganse populatie bevragen of - indien dit te kostelijk is - een steekproef nemen uit de 

populatie. De data verkregen uit de steekproef wordt dan veralgemeend naar de ganse 

populatie. Dit kan echter alleen als de steekproef representatief is. Auditors blijken zich in de 

realiteit vaak aan enkele ongeoorloofde veralgemeningen te bezondigen, ondanks het feit dat de 

steekproef te klein was of ondanks het feit dat de steekproef niet gebaseerd was op toeval.  

Men kan deze veralgemeningen trachten tegen te gaan door de auditors een gedegen 

statistische training te geven die op de gevaren wijst bij ongeoorloofde veralgemeningen. Deze 

trainingen dienen zowel gevolgd te worden door ondergeschikten als de top van de 

auditinstelling aangezien lagere niveaus vaak niet de beslissingsmacht hebben de grootte van de 

steekproef en de hiermee gepaard gaande kosten te verhogen (Messier Jr. et al., 2001: 92). Ook 

kan men als auditinstelling interne standaarden opleggen wat betreft steekproefgrootte en 

evaluatietechnieken. 

 

De laatste categorie van beoordelingsfouten zijn deze die gemaakt worden door sociale 

vertekeningen. In tegenstelling tot de vorige categorieën worden deze beoordelingsfouten gemaakt 

vanwege een beïnvloeding van buitenaf. 
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- Aannemelijkheidsvertekening  

Tetlock (1985: 311) beweert, gesteund door zowel laboratorium- als veldstudies, dat wanneer 

mensen in een relatie zitten waarin ze aansprakelijk kunnen worden gesteld, zij de tendens 

hebben de standpunten en voorkeuren van de opdrachtgever over te nemen. Een voorbeeld van 

deze aannemelijkheidsvertekening is te vinden in financiële audits (Chang & Wang 2003: 207-

208): vaak zien auditors creatieve boekhoudkundige trucs om de financiële prestaties op te 

vijzelen door de vingers. Zeker wanneer er geen duidelijke regels en standaarden zijn wordt de 

auditor verleid om de visies van zijn cliënten te delen (Nelson et al., 2002: 197). Het lijkt er 

eveneens op dat de visies (en hun werkwijze) van grote cliënten van de auditinstellingen sneller 

gevolgd worden dan die van kleine cliënten (Nelson et al., 2002: 196-197). Geruststellend is 

evenwel dat auditors sneller afwijken van de uitgangspunten van de cliënt wanneer het om 

essentiële zaken gaat. Wat de mediërende factoren betreft blijkt ervaring geen rol te spelen in 

deze vertekening (Chang & Wang 2003: 214). Het risico dat door de conclusies in het 

auditrapport een rechtszaak wordt gespannen vermindert echter de 

aannemelijkheidsvertekening (Chang & Wang 2003: 216). Auditors die professionele waarden 

hoog in het vaandel blijken eveneens minder gevoelig voor deze vertekening. Dit noopt Lord & 

Dezoort (2001: 231) tot de aanbeveling verder te investeren in een professionele  training van de 

auditor. Zodoende zal men druk van buitenaf beter kunnen herkennen en zich hiertegen kunnen 

afschermen. 

- Valse consensus-effect 

Het valse consensus-effect (Gilovich, 1990: 623) is de neiging van personen om de mate waarin 

anderen dezelfde meningen, eigenschappen en gedragingen delen te overschatten. Auditors in 

een team kunnen het vals consensus-effect trachten te doorbreken door de eigen meningen te 

expliciteren en eventuele onduidelijkheden of vaagheden niet uit de weg te gaan, maar dieper te 

vragen naar wat men exact bedoelt. Ook binnen de geauditeerde kan het misleidend zijn om 

slechts één persoon de mening van een deel van de organisatie te laten verwoorden. 
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Hoofdstuk 10 - Framing 

10.1. Wat is framing ? 

Mensen trachten de wereld om zich te begrijpen. Om nieuwe informatie te verwerken hanteren zij 

mentale kaders. Uit deze nieuwe informatie worden hints opgevangen over hoe deze informatie 

moet worden geklasseerd. Aangezien de meeste mensen hun informatie halen uit massamedia 

worden op deze manier dominante kaders of “frames” gecreëerd. Na verloop van tijd ontwikkelen 

zich gewoontes in de gedachtegang die maakt dat bijkomende informatie enkel nog wordt 

opgeslagen als deze in de frames past. Al is het mogelijk dat, wanneer frames niet langer in staat zijn 

de realiteit te vatten, zij door andere frames worden vervangen, het omgekeerde zal vaker 

voorkomen: de nieuwe feiten worden weggefilterd, niet de frames. 

Frames worden gedefinieerd als organiserende structuren, gegroepeerde sets van geïnternaliseerde 

concepten en waarden, die over grote groepen van de bevolking heen worden gedeeld, die 

hardnekkig zijn, gebruikt om de sociale wereld om ons heen betekenisvol te interpreteren 

(FrameWorks Institute, 2000: 2). 

10.2. Framing in het auditproces 

Doorheen het ganse beleidsproces spelen framingprocessen. Dit begint bij de agendavorming: welke 

problemen worden al dan niet geframed als een "publiek probleem" waarvoor politieke actie nodig 

is. Een goed voorbeeld is te vinden in het boek Images of Issues (Best,1995: 4). Medische instanties 

waarschuwden in 1995 al dat het typische Amerikaanse dieet een hoog gehalte aan verzadigde 

vetten en cholesterol bevatten. Objectief gezien is deze sociale toestand problematisch. Toch werd 

volgens Best deze situatie in 1995 niet als een sociaal probleem aanzien, waaruit hij concludeert dat 

sociale problemen zijn wat mensen als sociale problemen zien. Het aangehaald voorbeeld is des te 

interessanter aangezien anno 2010 de toenemende obesitas in de samenleving weldegelijk als een 

probleem wordt gezien in de Verenigde Staten. 

Eenmaal op de politieke agenda, worden beleidsvoorstellen geformuleerd om het probleem aan te 

pakken en worden dus de doelstellingen en mogelijke oplossingen uitgewerkt of geïdentificeerd. Ook 

in deze fase heeft de framing een invloed op de opties om een beleidsprobleem aan te pakken. Dat 

wordt geïllustreerd in onderstaand voorbeeld (Clemons & McBeth, 2001): 
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Probleemidentificatie 
De staat New Jersey kampte rond het jaar 2000 met een hoog HIV-cijfer. Zo waren er 9000 
weeskinderen die hun moeder verloren aan de gevolgen van aids, waren op dat moment 26000 
mensen met AIDS besmet en was New Jersey de staat met de derdehoogste ratio geïnfecteerden 
onder vrouwen. Het probleem was uitvoerig gedocumenteerd en via de media in kaart gebracht 
waardoor het snel op de radar van de beleidsmaker terecht kwam. 
Beleidsformulering  
De beleidsmaker besloot in de zoektocht naar mogelijke oplossingen ter indamming van de HIV-
ziekte zijn oor te luister te leggen bij verschillende organisaties. Zowel de U.S. Surgeon General, de 
Centers for Disease Control and Prevention en de meeste experts inzake publieke gezondheid 
stelden dezelfde oplossing voor. Om een verspreiding van de ziekte te voorkomen moesten volgens 
hen gebruikte naalden niet opnieuw gebruikt worden. Hun voorstel was dan ook om propere 
naalden aan te bieden in ruil voor gebruikte exemplaren.  
Het voorstel werd echter, vooral uit Republikeinse hoek, slecht onthaald. Voormalig Republikeins 
gouverneur Christine Whitman verzette zich manifest tegen dit voorstel omdat het in haar ogen 
kinderen de verkeerde boodschap meegaf wat betreft drugsgebruik. Ook toenmalig Democratisch 
president Bill Clinton, nochtans een voorstander van het voorstel,  slaagde er wegens de 
Republikeinse meerderheid in het Congress niet in deze voorgestelde oplossing door te drukken.  
Aidsactivisten verloren dus de ideeënstrijd niet ter hoogte van de probleemidentificatie (want het 
probleem werd over partijgrenzen heen erkend), maar ter hoogte van de beleidsformulering. Indien 
men zich op de feiten baseerde en de objectiviteit handhaafde, dan was de enige rationele keuze 
het beleid van de naaldenruil geweest. Tegenstanders van dit beleid slaagden er echter in het 
voorstel te framen in het kader van illegaal druggebruik, losbandige seksualiteit en drugsverslaving. 
Bovendien waren deze tegenstanders machtige groeperingen in de maatschappij (oa. religieuze 
organisaties) die de middelen hadden hun standpunten luider te laten klinken. Het frame van de 
verwoestende ziekte van AIDS met onschuldige slachtoffers en weeskinderen als gevolg moest het 
onderspit delven.    

 

De laatste fase van het beleidsproces is het evalueren van het gevoerde beleid. Het is in deze fase dat 

de performance auditor actief is. Net zoals er geen waardevrije zone is waaraan objectief en 

rationeel aan beleidsformulering kan worden gedaan is die zone er evenmin om een objectieve 

evaluatie van het beleid uit te voeren. Dikwijls toetsen performance auditors af aan de 

beleidsdoelstellingen (zie hoofdstuk 5) en nemen zij het frame van de beleidsmaker over. 

 

Auditors moeten zichzelf steeds opnieuw afvragen en voor zichzelf verantwoorden waarom bepaalde 

indicatoren worden opgenomen en waarom andere indicatoren worden uitgesloten. Indien louter 

wordt afgetoetst aan de beleidsdoelstellingen riskeert de auditor het frame van de beleidsmaker 

kritiekloos over te nemen. Ook op het eerste zicht neutrale normen moeten kritisch durven bekeken 

worden. Zo zijn termen als effectiviteit en efficiëntie zijn geen neutrale termen die geen verdere 

interpretatie behoeven. Dit wordt ook goed geïllustreerd door Herbert Simon (1947: 186-187) die 

zich afvroeg hoe men het criterium van efficiëntie kon toepassen op het openhouden van een 

publieke bibliotheek. Op het eerste zicht leek dit een gemakkelijk te beantwoorden vraag. Simon 

antwoordde: “Een goede publieke bibliotheek is niet diegene die alle boeken heeft maar één die er in 

slaagt onder de omstandigheden met het beperkte budget zo’n goed mogelijke collectie tot stand te 

brengen.” Dit antwoord volgt de algemene stelling dat een organisatie inefficiënt werkt als het meer 
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outputs kan produceren met hetzelfde budget. Wanneer echter wordt doorgedacht blijken 

verschillende frames mogelijk om "efficiëntie" in te vullen. Stone (2002: 63-65) heeft ondermeer de 

volgende bemerkingen (niet-exhaustief): 

1) Sommige burgers vragen zich af of het nu wel de boekencollectie is die van belang is in een 

bibliotheek. Voor hen zou een bibliotheek een open ruimte van debat moeten kunnen zijn waar 

publieke voordrachten, discussiegroepen, archivering van de mondelinge lokale geschiedenis, 

verhaaltjes voorlezen aan kinderen, vakantie- en naschoolse jobs voor de jeugd tot de 

mogelijkheden behoren. Men aanvaardt het opbouwen van een boekencollectie niet als enig na 

te streven doel maar plaatst er andere mogelijke functies tegenover. 

2) Boekenliefhebbers kunnen het ook hebben over de inhoud van de boekencollectie. Moet de 

nadruk vooral liggen op boeken voor volwassen of eerder voor kinderen? Een nadruk op science 

fiction-literatuur of eerder historische kleppers? Onderhoudende literatuur of naslagwerken voor 

scholieren? Elke type boek is voorbestemd voor een ander segment van de bibliotheekgebruiker. 

Literatuur kan vaak snel gedateerd zijn. Moet de bibliotheek daarom steeds nastreven de 

nieuwste editie van elk boek in handen te krijgen? Hoe groot moet het aanbod zijn van andere 

media ( boeken opgenomen op tape, Cd’s, videocassettes, Dvd’s, TV documentaires..)? Deze 

media trekt waarschijnlijk een nieuw publiek aan naar de bibliotheek. Deze vragen betreffen de 

doelgroep van de bibliotheek. Welk publiek moet de bibliotheek voor ogen houden bij hun 

aankoop?  

3) Bij het onderzoeken van de kosten van een activiteit moeten niet alleen het uiteindelijk 

gespendeerde bedrag in rekening worden gebracht maar evengoed de opportuniteitskosten. 

Wat kon er nog met dat bedrag verwezenlijkt worden? Dit brengt ons terug bij de eerste 

bemerking: er zijn vele zaken die de directeur met het budget kon doen buiten het uitbetalen van 

salarissen en de aankoop van boeken. Welke van de mogelijke opportuniteiten moeten worden 

meegerekend in de efficiëntieberekening? 

4) Andere mensen zien een efficiënte bibliotheek als diegene waarin ze het minst tijd verliezen. 

Gebruikers van de bibliotheek zouden het minst tijd verliezen wanneer er voldoende 

bibliothecarissen zijn met als taak mensen te helpen de gewenste boeken te lokaliseren. Op 

momenten wanneer het echter minder druk is in de bibliotheek zouden deze echter technisch 

werkloos zijn, wat dramatisch is voor de efficiëntie. 

Stone (2002: 65) formuleert het als volgt: “Efficiency is always a contestable concept. Everyone 

supports the general idea of getting the most out of something, but to go beyond the vague slogans 

and apply the concept to a concrete policy choice requires making assumptions about who and what 

counts as important. There are no correct answers to these questions to be found outside the political 

process. The answers built into supposedly technical analyses of efficiency are nothing more tan 
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political claims. By offering different assumptions, sides in a conflict can portray their preferred 

outcomes as being most efficient.” 

 

Een sterk voorbeeld om framing in het auditproces te illustreren is de audit die het Britse National 

Audit Office in 2003 uitvoerde over de operatie van het Britse leger om het regime in Irak omver te 

werpen (“Operation TELIC”). De Operatie TELIC had een tweeledig doel (NAO, 2003): het regime van 

Saddam Hussein omverwerpen en de massavernietigingswapens in Irak opsporen en ontmantelen. In 

de ‘executive summary’ wordt in twee regels verwezen naar deze doelstellingen (NAO UK, 2003: 1). 

In de rest van het 48 pagina tellend rapport wordt er geen melding meer van gemaakt en wordt met 

een louter logistiek frame gekeken naar de militaire operatie: er wordt gefocust op materieel, 

personeelsbeleid... Verder is de toon weinig kritisch van aard. Het ganse auditrapport leest als één 

groot succesverhaal. Waar de operatie tekort schoot heet het dat belangrijke lessen geleerd werden 

(NAO UK, 2003: 3, 11, 35-36). 

 

De resultaten van auditrapporten kunnen eveneens geframed worden door anderen, met als doel de 

bevindingen te gebruiken om de eigen argumentatie te staven. Een goed voorbeeld is het rapport 

Government Failure (2007) van het Fraser Institute, een Canadese denktank die de vrije markt 

promoot en het overheidsingrijpen wil inperken. Het rapport inventariseert een hele reeks 

tekortkomingen die het Canadse Rekenhof signaleerde in zijn auditrapporten (niet bereiken van 

doelstellingen, kostenoverschrijdingen, zwakke managementpraktijken, …) en framet deze met haar 

ideologische kader om tot de conclusie te komen dat de publieke sector zoveel mogelijk moet 

teruggedrongen worden ten voordele van het privé-initiatief: 

 

The main lesson from the facts as assembled by the Auditor General is that governments are not very effective 
vehicles for accomplishing outcomes. Therefore, the objective must be to minimize the tasks that are 
undertaken in the public sector. The government does not need to undertake an activity in order to ensure that 
it is done. Public purposes, as we have shown, can be accomplished as well, or better, by contracting, 
privatizing, or ceding the activity to the private sector.  

Bron: Clemens, J., Lamman, C., Palacios, M., Veldhuis, 2007, p. 65 



95 

Hoofdstuk 11 - Communicatie met de geauditeerde 

Een goede communicatie tussen de auditor en de geauditeerde is een noodzakelijke voorwaarde 

voor het goed verloop van een performance audit. Het communicatieproces begint al in de 

planningsfase van de audit en loopt doorheen de ganse audit.  

11.1. Voordelen bij goede communicatie 

Een efficiënte en eerlijke communicatie in de auditor-auditee relatie brengt enkele duidelijke 

voordelen met zich mee (Blakstvedt & Formo, 2007: 6):  

- Vooreerst kan het communicatieproces een belangrijke vorm van structurering zijn. Door op 

welbepaalde tijdstippen overlegmomenten te plannen ontstaat een dynamiek die het verloop 

van de audit verder stuwt. Blakstvedt & Formo hebben het in dit verband over een “milestone 

schedule”: bij elk overlegpunt dienen stappen vooruit worden gezet. 

- Een goede communicatie zal de onvoorspelbaarheden tijdens het auditproces sterk 

verminderen. Zowel de auditor als de geauditeerde krijgen tijdens het communicatieproces een 

beter idee waarom de audit noodzakelijk is, wat precies de focus van de audit moet worden en 

hoe de audit dient aangepakt worden (welke methoden en technieken dienen aangewend te 

worden).  

- De auditor kan de input van de geauditeerde ten zeerste gebruiken. Een vlotte verstandhouding 

zal tot een sneller begrip van de tekortkomingen en de verdiensten van de geauditeerde leiden. 

Daarenboven kan de geauditeerde correcties aanbrengen wanneer duidelijk is dat de auditor een 

verkeerde methodologie hanteert.  

- Een goede verstandhouding leidt tot een grotere kans op positieve effecten van de audit op de 

lange termijn. De geauditeerde organisaties zijn meer geneigd om over te gaan tot de 

implementatie van aanbevelingen wanneer zij in dit proces mee betrokken waren.  

11.2. Richtlijnen voor een goede communicatie 

De auditor moet een coöperatieve stijl verkiezen boven het opzoeken van de confrontatie. De relatie 

moet gebaseerd zijn op vertrouwen en samenwerking, niet op een machtsrelatie. Eventuele 

geschillen tussen beide moeten zo snel mogelijk worden besproken. In tegenstelling tot de private 

sector, waar de taak van de auditor duidelijk gespecificeerd wordt in voorafgaande documenten, 

staat de geauditeerde niet in een cliëntrelatie met de auditinstelling (ISSAI 200 2.26). Zowel in de 

acties op het terrein als in de communicatie moet de auditor hiervoor geloofwaardigheid 

inboezemen. Boodschappen met een positieve connotatie zullen een grotere impact op de 

geauditeerde hebben dan wanneer dezelfde boodschap negatief geformuleerd werd. Een goede 
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communicatie met de geauditeerde gaat dus steeds gepaard met een diepgaande samenwerking, 

waarbij de auditor niet doof is voor alternatieve inzichten en argumenten (ISSAI 3100 22). Een 

auditinstelling die de druk onderkent waaronder geauditeerde organisaties moeten werken en die 

aangeeft welke verbeteringen reeds aangebracht zijn zal wellicht een reactie creëren bij de 

geauditeerden waarbij meer gedaan wordt dan strikt van hen gevraagd (ISSAI 3100 p 8).  

 

Het is evenwel waakzaam blijven voor de valkuilen die verbonden zijn bij een intense communicatie 

met de geauditeerde. De onafhankelijkheid van de auditor moet in het onderzoek steeds voldoende 

vrijwaard blijven. Auditors moeten zich niet inlaten met beslissingsprocessen die in principe 

toekomen aan het management van de geauditeerde (ISSAI 200 2.30). Auditpersoneelsleden kunnen 

bijgevolg geen lid zijn van managementcommittees en wanneer advies of aanbevelingen worden 

gegeven moet het duidelijk zijn dat deze werden meegedeeld als auditor in functie (ISSAI 200 2.27).  

 

Een goede samenwerking tussen de auditor en de geauditeerde vereist heldere afspraken. De basis 

voor communicatie tussen beide moet het vastleggen zijn van deze spelregels. De auditinstelling 

dient duidelijk te maken wat hij van de geauditeerde verwacht én wat de geauditeerde kan 

verwachten. De Canadese Rekenkamer werkte in dat verband een gids uit (What to expect. An 

auditee’s Guide tot the Performance Audit Process, 2008). 

Zo mag de geauditeerde verwachten dat de auditor bij de start van de audit communiceert over de 

audit (doelstellingen, draagwijdte, aanpak, tijdschema) en dat de auditor tijdens de uitvoering van de 

audit op regelmatige tijdstippen communiceert over de voortgang, interessante bevindingen, 

potentiële aanbevelingen, ... De geauditeerde mag verwachten dat de informatie die de auditor 

verzamelt in de loop van de audit, niet wordt doorgegeven aan derde partijen, noch schriftelijk noch 

mondeling, tenzij wanneer dit volgens het wettelijk mandaat van de auditinstelling noodzakelijk is 

(ISSAI 3100 26). De auditinstelling moet de geauditeerde ook de kans geven om de auditbevindingen, 

conclusies en aanbevelingen te becommentariëren (ISSAI 3100 34). De geauditeerde mag een 

constructieve houding van de auditor verwachten waarbij men onenigheden op een snelle, 

professionele en respectvolle manier probeert op te lossen.  

Anderzijds kan van de geauditeerde worden verwacht dat alle verantwoordelijken die betrokken zijn 

met de lopende audit voldoende worden gebrieft over de audit. Van de geauditeerde kan worden 

verwacht dat ze constructief meewerkt en de auditor vrije toegang verleend wordt tot informatie, 

rapporten, ... die nodig zijn voor de audit. Auditinstellingen kunnen steunen op hun wettelijk 

mandaat die deze bevoegdheid verschaft (ISSAI 200 2.19). Informatie is echter niet alleen in 

documenten te verkrijgen. Auditors moeten de volle gelegenheid krijgen om leden binnen de 

geauditeerde organisatie te bevragen. Het is onaanvaardbaar dat de geauditeerde deze leden op 
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voorhand coacht om enkel wenselijke antwoorden te laten geven of om ze verbieden bepaalde 

schadelijke informatie te vermelden. Een algemene regel is dat enkel de leden van de geauditeerde 

die worden geïnterviewd in de kamer aanwezig mogen zijn, aangezien dit de openhartigheid en de 

volledigheid van de antwoorden ten goede komt. 

 





99 

Hoofdstuk 12 - De impact van audits vergroten 

De rol van auditinstellingen is de laatste decennia uitgebreid. Waar het voorheen als watchdog 

fungeerde, wordt van de auditor eveneens verwacht impulsen te geven die het functioneren van de 

geauditeerde kunnen verbeteren. 

12.1. Soorten impact 

In de literatuur (Weiss, 1979) worden verschillende modellen onderscheiden waarop sociaal-

wetenschappelijk onderzoek een impact kan hebben op het beleid. Deze zijn ook bruikbaar om de 

verschillende soorten impact van audit te classificeren. Weiss onderscheidt:  

1) Instrumenteel gebruik van onderzoek. Hier wordt een lineair proces verondersteld waar onderzoek 

leidt tot kennis die op zijn beurt leidt tot beleid. In de context van performance auditing, is het 

implementeren van aanbevelingen een vorm van instrumenteel gebruik.  

2) Onderzoek als oplossing voor problemen. Hier doet zich een beleidssituatie of probleem voor waar 

men (sociaal-)wetenschappelijk onderzoek inschakelt om het probleem op te lossen.  

3) Impact via interactie. Critici van het probleemoplossend model beweren dat er weinig gevallen 

bekend zijn waarbij onderzoek in een zuiver lineair proces doorslaggevend was voor het beleid. Het 

interactief model stelt dat beleidsmakers naast informatie uit sociale wetenschappen ook andere 

bronnen zoals experts, journalisten, belangengroepen, vrienden, studiebureaus, enz. raadplegen. Het 

proces dat leidt tot beleid is niet langer lineair maar een ongeordend en  verstrengeld model. In dit 

model is het rapport van de auditor slechts één van de bronnen die gebruikt worden.  

4) In het politiek model gebruiken politieke actoren wetenschappelijke kennis wanneer deze in de lijn 

van hun programma ligt. Onderzoek wordt dan gebruikt door hetzij de beleidsmakers, hetzij de 

oppositie om het gevoerde beleid te verdedigen dan wel aan te vallen. Het kan dat conclusies uit hun 

context worden gehaald om het eigen standpunt te verdedigen. Auditors dienen hiervoor waakzaam 

te zijn en hun bevindingen zo te formuleren dat er geen verschillende interpretaties mogelijk zijn. 

5) Het tactische model beschrijft hoe beleidsmakers onderzoek kunnen gebruiken om hun 

doelstellingen te bereiken. Zo kan het management schermen met het argument dat een audit op 

handen is wanneer de vraag om actie zich stelt. Men kan op deze manier de zaak op de lange baan 

proberen schuiven. Beleidsmakers kunnen zich afschermen van kritiek door te beweren dat ze enkel 

uitvoeren wat werd aanbevolen door de auditor.  

6) Volgens het verlichtingsmodel hebben onderzoeken geen directe invloed op het beleid. Impact 

wordt maar gerealiseerd via een langzaam proces, waarbij na vele jaren de concepten, bevindingen 

... van het onderzoek doordringen. De kanalen van impact zijn divers: professionele tijdschriften, 

massamedia, conferenties, enz. 
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De impact van het werk van de auditor vindt plaats over verschillende tijdsperiodes. Scriven (1991) 

deelt het tijdscontinuüm op in drie delen: 

- De directe impact. Vooreerst kan de auditor tijdens het auditproces zelf een invloed op de 

geauditeerde uitoefenen. Door de communicatie tussen auditor en geauditeerde kan een 

dynamiek van verandering ontstaan. Van Loocke en Put (2010) suggereren dat er vaak sprake is 

van directe impact. Het is volgens hen in het belang van de geauditeerde ervoor te zorgen dat 

gebreken die tijdens het auditproces opgespoord zijn worden aangepakt nog vóór het 

eindrapport gepubliceerd wordt. Op die manier kunnen minder gebreken gepubliceerd worden 

en bij de gebreken die nog gerapporteerd worden kan men argumenteren reeds te werken aan 

oplossingen.  

- De korte termijn-impact. De impact van de audit op het einde van het proces slaat op de 

conclusies, bevindingen en aanbevelingen van de auditor. Deze komen tot uiting in de 

eindproducten van de auditinstelling (auditrapport, ..). 

- De lange termijn-impact. Bepaalde concepten die de geauditeerde via de audit verwierf zullen 

pas in de lange termijn leiden tot een ander beleid. Anderzijds zijn er aanbevelingen vanwege de 

auditor die pas op lange termijn effecten vertonen, zoals een andere aanwervingspolitiek. 

12.2. Impactverhogende maatregelen 

Onderzoek (Van Loocke & Put, 2010) toont aan dat er verschillende factoren zijn die een 

bevorderende dan wel beperkende invloed hebben op de impact van audit. In het geval van de 

eerste drie factoren ligt minstens een deel van de verantwoordelijkheid bij de auditor. 

1. Een goede relatie tussen auditor en geauditeerde. Er dient een vlotte communicatie tussen 

beide te zijn, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Er moet een constructieve sfeer zijn, 

waarbij de gezamenlijke doelstelling, een verbeterde werking binnen de geauditeerde 

organisatie voorop staat. 

2. Ook actoren buiten de auditor-geauditeerde relatie zijn van tel. Zo is er een positieve invloed 

merkbaar wanneer de opdrachtgever van de audit interesse toont in het auditrapport. 

Daarnaast is de impact vaak groter wanneer de media inzoomt op de resultaten van de audit. 

Door intensief samen te werken en te communiceren met de relevante stakeholders kan een 

netwerk ontstaan die de weerklank van het auditrapport versterkt (ISSAI; 2010:8; 

Vanlandingham, 2011: 92). Zoals eerder aangehaald (hoofdstuk 7) wijst Bringselius (2010: 8) 

evenwel op mogelijke kwalijke gevolgen bij een te grote oriëntatie op de media. Volgens haar 

is op dat moment de onafhankelijkheid van de audtinstelling in gevaar en worden de keuzes 



101 

wat betreft de keuze van de te auditeren onderwerpen, de auditmethodologie en tenslotte 

de formulering van de conclusies vertekend.  

3. De inhoud (bevindingen, conclusies, aanbevelingen) van de audit speelt evenzeer een rol. De 

geauditeerde moet belang hechten aan de inhoud. Dit is het geval wanneer de bevindingen 

gelijklopen met de prioriteiten van de geauditeerde of wanneer er reeds initiatieven tot 

hervorming gaande waren. De impact blijkt te dalen wanneer de conclusies en aanbevelingen 

al te ver verwijderd zijn van de verwachtingen bij de geauditeerde. Radicale aanbevelingen 

zoals het in vraag stellen van de ganse structuur binnen de geauditeerde maken dan ook 

minder kans op implementatie. 

4. Eén van de factoren die minder in de handen van de auditor ligt is de cultuur bínnen de 

geauditeerde organisatie. Waar een cultuur heerst van kennisoverdracht, waar men 

leergierig is, zal de impact van de auditor groter zijn dan in culturen waar men minder open is 

voor advies. 

5. Een vijfde factor is de context waarin de audit zich afspeelt. Indien de conclusies conform het 

heersende gedachtengoed zijn zal de neiging groter zijn de aanbevelingen uit het rapport om 

te zetten in beleid. Toevallige gebeurtenissen kunnen eveneens een grote rol spelen: als het 

probleem dat wordt aangekaart in die audit, op het moment van publicatie toevallig in de 

aandacht staat, zal de kans op benutting groter zijn. Een voorbeeld hiervan is te vinden in 

onderstaand kader. 

 

Milgrom & Schwartz gingen in 2008 na welke impact de SCO, de Israëlische Rekenkamer had 
op het Israëlische waterbeleid. In de periode van 1980 tot 2000 publiceerde het 17 rapporten 
die te maken hadden met het waterbeleid. De rapporten behandelden het vaakst de thema’s 
in verband met afvalwater, watermanagement, waterinstallaties en –centrales. Het 
onderzoek leest als een pessimistisch verhaal voor het SCO. Weliswaar zijn de helft van de 
aanbevelingen die de auditinstelling deed in beleid omgezet, is slechts 17,6 % van de 
geïmplementeerde aanbevelingen expliciet toe te schrijven aan het werk van de auditor, 
volgens de beleidsmakers (die hun eigen inzichten misschien wel overschatten) (Milgrom & 
Schwartz, 2008: 869). Daarenboven zijn die aanbevelingen die wel geïmplementeerd werden 
eerder kleine wijzigingen. Een uitzondering hierop is het jaar 1999, waar de overheid besliste 
de subsidies voor watervoorzieningen voor de landbouw met 40 % te verminderen en de 
prijs van het water voor de landbouw met een derde te laten stijgen.  
Waarom werden deze beslissingen pas in 1999 genomen, terwijl het SCO in hun rapporten al 
jaren dit advies gaven ? De reden hiervoor lag in de extreme droogte die in dat jaar de 
waterreservoirs virtueel lieten leeglopen waardoor de overheid geen keuze had dan 
drastische actie te ondernemen (2008: 874).  Onder deze omstandigheden konden de 
autoriteiten niet langer ontkennen dat er problemen waren. Net dezelfde meteorologische 
situatie vond eerder plaats tussen 1989 en 1991, toen er drie jaren lang extreme droogte 
heerste (Ben-Zvi, Dlayahu, Gottesman & Passal, 1997: 89). In het jaar 1990 bereidde het SCO 
een rapport voor die de subsidiepolitiek voor de landbouw, de uitputting van de 
waterhoudende grondlagen en het non-beleid met betrekking tot watervervuiling zou 
aanklagen. Helaas voor de SCO kwam na de publicatie een periode van extreme neerslag, die 
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twee keer zo veel bedroeg als in een normaal jaar, wat in geen 100 jaar metingen voorkwam 
(Ben-Zvi et al., 1997: 94). Dit zorgde ervoor dat de waterreservoirs vrij snel terug aangevuld 
werden tot op het normale peil, waardoor de bevindingen van het SCO-rapport eveneens 
weggespoeld werden.  

 Kader.  Voorbeeld van impact van toevallige gebeurtenissen op invloed van auditinstellingen 
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Slot 

Performance audits zijn een vrij recent fenomeen. In een tijd waarin overheden steeds meer op hun 

prestaties worden afgerekend speelt deze vorm van audit een cruciale rol. Performance audits 

leveren de nodige informatie aan waarmee uitvoerende organen ter verantwoording kunnen worden 

geroepen. Met dit handboek werd getracht de praktijk van performance audit in kaart te brengen. 

Hieruit blijkt dat de algemeen aanvaarde definities van performance audit, waar geclaimd wordt dat 

zij onderzoeken vormen die de effectiviteit, efficiëntie en zuinigheid van overheidshandelingen 

nagaan niet de volledige lading dekken. Tot op heden spitsen relatief weinig auditrapporten zich toe 

op prestaties en effecten. Auditinstellingen lijken zich veeleer te beperken tot het nagaan van goede 

managementpraktijken en goede beleidspraktijken. Dit is niet verwonderlijk. Het nagaan van 

prestaties en effecten impliceert immers dat auditinstellingen zich in politiek woeliger vaarwater 

begeven waarbij controverse meer waarschijnlijk is. Aanhoudende kritiek kan in die optiek de positie 

en de geloofwaardigheid van de auditinstelling aantasten. Een incentief voor de auditinstelling om 

prestaties en effecten na te gaan is evenwel dat deze onderzoeksrapporten een grotere weerklank 

zullen vinden bij het brede publiek (media, politiek, de burger,…). Auditinstellingen zullen ook in de 

toekomst voor deze strategische keuzes staan.   

Met dit handboek wordt ten slotte aangetoond dat het uitvoeren van performance audits geen 

mechanisch proces is. In de loop van het auditproces beïnvloeden keuzes van het auditteam het 

uiteindelijke auditproduct. De manier waarop auditvragen worden geformuleerd, de audittechnieken 

die  worden aangewend en de wijze waarop gerapporteerd zijn hier pertinente voorbeelden van; ook 

het hoofdstuk framing van dit handboek behandelt deze kwestie expliciet. Er is dus geen unieke 

aanpak om aan performance audit te doen, noch is er steeds één juiste wijze om deze audits te 

voeren, maar noodzakelijk zijn ze wel. 
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