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0.1 Hoe is de prestatiebegroting opgebouwd ? 

Een document op drie niveau’s... 

Ten einde de prestatiebegroting gemakkelijker leesbaar en toegankelijk te maken, werd ervoor 
geopteerd om ze in te delen volgens een boomstructuur met drie niveau’s.   Elk van deze 
niveau’s vormt een zelfstandig luik binnen de prestatiebegroting : een strategisch (deel I), een 
taktisch (deel II) en een operationeel luik (deel III).  Bij het doorlopen van deze boomstructuur, 
en vertrekkend vanuit het meest geaggregeerde niveau (het strategisch luik), wordt via het 
taktisch luik afgedaald tot op het operationele niveau. 

...met telkens een beleidsprogramma, een begrotingsblad, een toelichting en een 
perspectief 

Elk van de drie luiken bestaat op zijn beurt uit vier delen nl. een beleidsprogramma, een 
begroting, een toelichting bij de begroting en een perspectief.  In het programmatorisch gedeelte 
wordt een overzicht gegeven van het beleidsprogramma.  In het budgettair gedeelte wordt dit 
programma dan vertaald naar een begroting toe, in de vorm van een begrotingstabel.  In de 
toelichting wordt duiding gegeven bij de beleidsmatige en/of beheersmatige betekenis van de 
begrotingscijfers.  In de vierde en laatste rubriek worden een aantal conclusies samengevat met 
betrekking tot het gerealiseerd beleid en de verdere stappen. 

Visueel kan dit worden voorgesteld in onderstaande figuur. 
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0. LEESWIJZERDeel I van de prestatiebegroting omvat het strategisch luik.  Dit luik is als volgt opgebouwd : 
1. Strategisch programma 

 missie van de instelling 
 beleidsvelden waarop de instelling actief is 
 beleidsdoelstellingen die op deze beleidsvelden worden nagestreefd 

2. Strategische begroting 

3. Toelichting bij de strategische begroting 
 Basisallocaties, opgenomen in de prestatiebegroting 
 Samenhang tussen strategische begroting en strategisch beleid 

4. Gerealiseerd beleid en verdere stappen 
 Beleidsperspectieven 
 Perspectieven van methodologische aard 

Taktisch luik 

In deel II, het taktisch luik, wordt elk van de beleidsvelden waarop de instelling actief is, 
afzonderlijk bekeken.  Het taktisch luik is voor elk van de beleidsvelden (A,B,C,...) als volgt 
opgebouwd : 

1. Taktisch programma 
 veldmodel + beschrijving van het beleidsveld 
 beschrijving van het beleid dat de instelling voert op dit veld 
 nieuwe beleidsaccenten van de politieke overheid 

2. Taktische begroting 
 begroting naar veldprocessen 
 begroting naar doelstellingen 
 begroting naar instrumenten 

3. Gerealiseerd beleid en verdere stappen 
 Beleidsperspectieven 
 Perspectieven van methodologische aard 

Operationeel luik 

Deel III tenslotte bekijkt op gedetailleerde wijze welke prestaties de instelling levert op elk 
beleidsveld.  Daarbij wordt nagegaan hoe de instelling inspeelt op de veldprocessen die zich in 
elk van deze beleidsvelden afspelen.  Analoog met het taktisch luik, wordt er een operationeel 
luik voorzien per beleidsveld (A,B,C,...), dat als volgt is opgebouwd : 

1. Operationeel programma 
 korte beschrijving van de beleidsinstrumenten die de instelling inzet 

2. Operationele begroting 

3. Toelichting bij de operationele prestatiebegroting 

4. Gerealiseerd beleid en verdere stappen 
 Beheersperspectieven 

 Perspectieven van methodologische aard 
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Wat zoek ik ? Waar vind ik het ? 
 
Wat is de missie van XX? 
 

p. ... 

Op welke beleidsvelden is XX actief? overzicht : p. ... 
detail : p. ... 

Welke beleidsdoelstellingen streeft XX na? 
 

p. ... 

Wat zijn de nieuwe beleidsaccenten? 
 

p. ... 

Hoe ziet de prestatiebegroting van XX er uit? strategisch : p. ... 
taktisch : vanaf p. ... 
operationeel : vanaf p. ... 

Wat is de kostprijs van het beleid, bekeken per doelstelling ? 
 

p. ... 

Wat is de kostprijs van het beleid, bekeken per beleidsinstrument ? 
 

p. ... 

Wat is de kostprijs van de prestaties, geleverd door de instelling ? 
 

vanaf p. ... 

Wat zijn de nagestreefde effecten ? strategisch : p.  (pro memorie) 
taktisch : p.  (pro memorie) 
operationeel : p. (pro memorie) 

 
Elke proeftuin kan deze lijst aanvullen volgens eigen behoeften of 
accenten. 
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I.1 Strategisch programma  

In het strategisch programma geeft de instelling (V.O.I., fonds, administratie of afdeling) in de 
eerste plaats aan wat de missie is die zij op middellange tot lange termijn (5-15 jaar) wenst te 
vervullen.  Na deze missie-verklaring wordt aangegeven op welke beleidsvelden de instelling 
actief is bij het volbrengen of nastreven van deze missie.  Tenslotte wordt aangegeven, per 
beleidsveld, wat de beleidsdoelstellingen zijn die daarbij worden nagestreefd. Bij het invullen 
van het strategisch programma dienen dus de volgende vragen te worden beantwoord : 

I.1.1 Missie-verklaring 

• Geef een omschrijving van de missie die op middellange tot lange termijn door de instelling wordt 
nagestreefd. 

I.1.2 Beleidsvelden waarop instelling X actief is 

• Op welke beleidsvelden is de instelling actief bij het volbrengen van deze missie ? 

I.1.3 Beleidsdoelstellingen per beleidsveld 

• Som, per beleidsveld, de beleidsdoelstellingen op die de overheid via uw instelling wenst na te 
streven. 

Het spreekt vanzelf dat bovenstaande strategische keuzes slechts geldig kunnen zijn indien zij 
de goedkeuring wegdragen van de politieke, beleidsbepalende overheid.  Dit betekent echter 
niet dat de administratie zich zou moeten beperken tot de rol van passieve beleidsuitvoerder.  Zij 
heeft ook op dit strategisch niveau een taak, zelfs een plicht, die erin bestaat om op een 
opbouwende en constructieve wijze, ideeën en suggesties voor de formulering van nieuw en de 
verbetering van bestaand beleid aan de politieke overheid kenbaar te maken. 

I.2 Begrotingsblad - Strategische Prestatiebegroting 

De strategische prestatiebegroting wordt afgedrukt op een vouwblad, achteraan in de 
prestatiebegroting.  Ook in dit voortgangsrapport werd een dergelijk vouwblad opgenomen (zie 
achteraan).  Door dit vouwblad te openen kan de begroting worden geconsulteerd tijdens het 
lezen van de toelichting.  De betekenis van de verschillende onderdelen van de strategische 
begrotingstabel is de volgende : 

BELEIDSVELDEN MIDDELEN EFFECTEN
Personeel Werking Andere Totaal Beleidsindicatoren

beleidsvelden waarop middelen die daarbij indicatie van de effecten
de instelling actief is worden ingezet m.b.v. geaggregeerde

tijdreeksen

TOTAAL  
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De strategische prestatiebegroting (zie onderdeel I.2 op vouwblad) geeft weer hoe de 
budgettaire middelen over de beleidsvelden van een instelling zijn verdeeld.  In de toelichting 
bij dit begrotingsblad kan de instelling deze verdeling nader toelichten.  Daarbij dienen zeker de 
volgende elementen aan bod te komen : 

I.3.1 Basisallocaties, opgenomen in de prestatiebegroting 

• Geef aan, per beleidsveld, op welke basisallocaties de budgettaire cijfers van de diverse 
beleidsvelden betrekking hebben. 

I.3.2 Samenhang tussen prestatiebegroting en strategisch beleid 

• Geef aan waar er ten opzichte van vorige begrotingsjaren budgettaire verschuivingen optreden in 
bepaalde beleidsvelden. 

• Geef aan waar er ten opzichte van vorige begrotingsjaren budgettaire verschuivingen optreden 
tussen bepaalde beleidsvelden. 

• Ga na of er een samenhang bestaat tussen deze budgettaire trends enerzijds en de evolutie van de 
politieke prioriteiten en beleidsaccenten anderzijds. 

Met de laatste vraag wordt niet gesuggereerd dat de uitvoering van een nieuw beleidsaccent 
noodzakelijkerwijze een spectaculaire stijging van het budget voor dat beleidsveld moet 
inhouden. 

De meeste proeftuinen hebben in deze fase van de doelmatigheidsanalyse nog maar voor één 
beleidsveld een prestatiebegroting opgesteld.  Indien de overige beleidsvelden reeds bekend 
zijn, zonder dat het budget ervoor kan worden ingevuld, kunnen de namen van deze 
beleidsvelden echter reeds in de formattering van de strategische prestatiebegroting worden 
opgenomen. 

Zoals werd aangegeven bij het begin van de oefening rond de prestatiebegroting, blijft de kolom 
van de effecten (op dit niveau ‘strategische indicatoren’ genoemd) pro memorie.  De kolom 
moet echter wel expliciet worden voorzien op het begrotingsblad 
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De methodologie, zoals toegepast voor de proeftuinen van de tweede en derde generatie, 
beperkt zich in principe tot het opstellen van een prestatiebegroting voor één beleidsveld.  
Daarbij worden dan nog een aantal elementen om pragmatische redenen ‘pro memorie’ 
ingevuld.  In deel I.3 kan de instelling een aantal perspectieven voor de toekomst opperen, die 
aantonen welke additionele beleidsvelden in de toekomst (prestatiebegroting 1996 of 1997) 
zullen worden opgevuld.  Voor sommige proeftuinen kan dit betekenen dat het reeds in kaart 
gebracht beleidsveld zal worden verfijnd of opgesplitst (bv. PMS : opsplitsing per 
onderwijsniveau). 

Naast problemen en perspectieven van technisch-methodologische aard kunnen ook elementen 
van beleidsmatige of bestuurlijke aard in dit deel worden geaccentueerd.  Volgende elementen 
kunnen onder rubriek I.3 dan ook aan bod komen : 

I.4.1. Beleidsperspectieven 

• Hoe sluiten de beleidsvelden en de beleidsdoelstellingen van de instelling (nog) aan bij de 
"missie" van de instelling? 

• Heeft het beleid, via de huidige beleidsorganisatie, voldoende vat op het beleidsveld om zijn 
strategische objectieven (beleidsdoelstellingen) te realiseren ? 

• Zijn er maatschappelijke trends of omgevingsfactoren die interfereren t.a.v. het realiseren van de 
beleidsdoelstellingen (per beleidsveld) ? 

I.4.2. Perspectieven van methodologische aard 

• Hoe is de wijze waarop de missie of de beleidsdoelstellingen werden geformuleerd voor 
verbetering vatbaar ? 

• Hoe zouden strategische indicatoren kunnen worden gedefinieerd en het verloop ervan 
opgevolgd ? (bv. tijdreeksen) 

Hierbij moet rekening worden gehouden met de regel dat een correct omschreven doelstelling 
moet verwoorden wat men wil bereiken, en niet wat men daarvoor moet doen.  Dit laatste 
element komt immers aan bod bij de omschrijving van de instrumenten die verderop in de 
prestatiebegroting aan deze doelstellingen worden gekoppeld. 

• Welke andere beleidsvelden zullen in de toekomst budgettair in kaart worden gebracht ? 

• Zijn er strategische indicatoren denkbaar voor het opvolgen, in een meerjarenbegroting, van de 
toestand per beleidsveld ? Geef, indien mogelijk, suggesties. 

• Moeten er voor de reeds gebudgetteerde beleidsvelden nog basisallocaties aan de begroting 
worden toegevoegd ? Zoja, geef aan welke ? 
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In deze brochure zijn het tweede en derde luik respectievelijk genummerd als II.A. en III.A.  
Naarmate er meerdere beleidsvelden in de prestatiebegroting worden opgenomen, wordt voor 
het tweede beleidsveld de letter ‘B’ gebruikt, voor het derde de letter ‘C’, enz... . 

II.A.1 Taktisch programma 

II.A.1.1 Beschrijving van het beleidsveld 

Voor het veldmodel worden twee naast elkaar liggende bladzijden voorzien, wat overeenkomt 
met een bladgrootte van A3-formaat.  Op dit veldmodel worden de veldprocessen getekend, met 
een aanduiding van de instrumenten in de vorm van cijfers.  Onderaan dit blad bevindt zich een 
legende waarin de cijfers die in het model de instrumenten voorstellen, worden verklaard.  
Eventuele afkortingen in dit model worden eveneens in deze legende verklaard.  Links 
bovenaan op het blad wordt de naam van de instelling geplaatst (bv. OVAM; afdeling X; 
administratie Y) en de naam van het beleidsveld. 

 

 

 

Naam Instelling

Naam Beleidsveld

Beleidsinstrumenten

1. ....
2. ....
3. ....

Gebruikte afkortingen
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Onmiddellijk volgend op het veldmodel, wordt de beschrijving van het beleidsveld 
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• Doorloop op een beschrijvende wijze het veldmodel van links naar rechts 

• Accentueer actuele of nieuwe behoeften die in het beleidsveld worden waargenomen. 

II.A.1.2 Beschrijving van de beleidsuitvoering 

In deze rubriek wordt uitgelegd op welke wijze de instelling tracht een invloed uit te oefenen op 
het hiervoor beschreven beleidsveld.  Daarbij wordt aangeduid welke doelstellingen worden 
nagestreefd, welke de doelgroepen zijn en wat de voornaamste beleidsinstrumenten zijn die 
t.a.v. deze doelgroepen worden ingezet. 

Voor het uiteenzetten van de doelstellingen wordt vertrokken vanuit de beleidsdoelstellingen die 
in rubriek I.1.3 van het strategisch luik werden opgenomen.  Deze beleidsdoelstellingen kunnen 
hier dan worden vertaald naar meer concrete en meetbare operationele doelstellingen.  De 
volgende vragen kunnen richtinggevend zijn bij het invullen van deze rubriek. 

• Licht de in dit beleidsveld nagestreefde doelstellingen toe.  Geef voor elke beleidsdoelstelling aan 
welke concrete operationele doelstellingen worden nagestreefd. (bv. via een boomstructuur) 

• Geef aan waar in het veldmodel, t.a.v. welke actoren/veldprocessen de instelling 
beleidsinstrumenten inzet en met welke beleidsdoelstellingen en operationele doelstellingen dit 
samenhangt. (concentreren op de belangrijkste instrumenten) 

• Op welke plaatsen in het beleidsveld staat de instelling zwak in het beïnvloeden van het 
beleidsveld ? Verklaar.  (bv. wegens afhankelijkheid van andere instellingen of overheden, of 
wegens afhankelijkheid van maatschappelijke factoren; onvoorspelbare omgevingsvariabelen; 
verder uit te diepen onder rubriek II.A.3.1) 

II.A.1.3 Nieuwe beleidsaccenten 

• Geef aan wat de nieuwe beleidsaccenten voor dit begrotingsjaar zijn en hoe deze inspelen op in 
rubriek II.A.1.1 vermelde nieuwe behoeften. 

Bij het aangeven van de bestaande doelstellingen en de nieuwe beleidsaccenten in het 
beleidsveld, dient aandacht te worden besteed aan de logische samenhang met de missie en de 
doelstellingen die op het strategische niveau werden geformuleerd. 
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II.A.2 Begrotingsbladen - Taktische Prestatiebegroting 

II.2. Taktische Begroting

II.3. Toelichting

II.4. Perspectieven

III. OPERATIONEEL
      LUIK

I. STRATEGISCH
    LUIK

I.1. Strategisch Programma

I.2. Strategische Begroting

I.3. Toelichting

I.4 Perspectieven

II. TAKTISCH
     LUIK

II.1. Taktisch Programma

III.1. Operationeel Programma

III.2. Operationele Begroting

III.3. Toelichting

III.4. Perspectieven

0. LEESWIJZER

De taktische prestatiebegroting omvat drie aparte begrotingstabellen die elk vanuit een andere 
invalshoek het budget voor het betrokken beleidsveld weergeven.  Deze drie taktische 
begrotingstabellen worden, zoals de strategische begrotingstabel (rubriek I.2), afgedrukt op drie 
aparte vouwbladen  van A3-formaat achteraan in de prestatiebegroting. Door deze vouwbladen 
te openen kan de begroting worden geconsulteerd bij het lezen van de toelichting.  De betekenis 
van de verschillende onderdelen van de taktische begrotingstabellen is de volgende : 

II.A.2.1 Begroting naar veldprocessen 

NAAM BELEIDSVELD A
VELDPROCESSEN MIDDELEN EFFECTEN

Personeel Werking Andere Totaal Veldindicatoren

opsomming van de middelen die worden indicatie van de effecten
veldprocessen waarop ingezet om de diverse voor elk van de

het beleid zicht richt veldprocessen te beïnvloeden veldprocessen

TOTAAL

 

II.A.2.2 Begroting naar doelstellingen 

NAAM BELEIDSVELD A
DOELSTELLINGEN MIDDELEN EFFECTEN

Personeel Werking Andere Totaal Operationele Indicatoren

opsomming van de middelen die worden indicatie van de 
beleidsdoelstellingen ingezet om de diverse effecten voor

en van de operationele beleidsdoelstellingen en elk van de
doelstellingen die onderliggende operationele operationele
het beleid op dit doelstellingen te realiseren doelstellingen

beleidsveld tracht te
realiseren

TOTAAL

 

II.A.2.3 Begroting naar beleidsinstrumenten 

NAAM BELEIDSVELD A
BELEIDSINSTRUMENTEN MIDDELEN

Personeel Werking Andere Totaal

opsomming van de middelen die worden
instrumenten die op ingezet bij het toepassen

het beleidsveld van de diverse instrumenten
worden ingezet

TOTAAL  
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II.A.3 Toelichting bij de begrotingsbladen 

II.2. Taktische Begroting

II.3. Toelichting

II.4. Perspectieven

III. OPERATIONEEL
      LUIK

I. STRATEGISCH
    LUIK

I.1. Strategisch Programma

I.2. Strategische Begroting

I.3. Toelichting

I.4 Perspectieven

II. TAKTISCH
     LUIK

II.1. Taktisch Programma

III.1. Operationeel Programma

III.2. Operationele Begroting

III.3. Toelichting

III.4. Perspectieven

0. LEESWIJZER

 

Zoals reeds aangegeven  onder rubriek II.A.2 omvat de taktische prestatiebegroting per 
beleidsveld drie begrotingsbladen die elk een eigen functie vervullen.   

Het eerste blad geeft een allocatie van de begrotingsmiddelen naar de verschillende 
veldprocessen waarop het beleid zich richt.  Het tweede blad alloceert de budgettaire middelen 
over de beleids- en operationele doelstellingen die ten aanzien van dit beleidsveld werden 
vooropgesteld.  Het derde blad geeft de verdeling van de begrotingsmiddelen over de 
verschillende instrumenten die in het beleidsveld worden ingezet. 

Het voornaamste doel van de toelichting bij de begrotingsbladen bestaat erin om de cijfers in 
een juist daglicht te plaatsen en onjuiste of ‘perverse’ interpretaties van het cijfermateriaal te 
voorkomen. Hieronder volgen een aantal vragen waarop in deze toelichting een antwoord moet 
worden gegeven. 

II.A.3.1 Begroting naar veldprocessen 

• Sluiten de budgettaire accenten, zoals die blijken uit de allocatie over de veldprocessen, aan bij de 
beleidsaccenten die werden vooropgesteld in het taktische programma in deel II.A.1 ? 
(Eventueel : Waarom niet ?) 

• Sluiten de budgettaire accenten aan bij de behoeften die in het beleidsveld kunnen worden 
waargenomen ? 

• Hoe evolueren deze budgettaire accenten op termijn ? (antwoord : bv. via een tijdreeks) 

II.A.3.2 Begroting naar doelstellingen 

• Sluiten de budgettaire accenten, zoals die blijken uit de allocatie over de doelstellingen, aan bij de 
beleidsaccenten en politieke prioriteiten ? 

• Is er een evolutie of verschuiving merkbaar op termijn ? Hoe valt deze te verklaren ? 

II.A.3.3 Begroting naar beleidsinstrumenten 

• Geef een toelichting bij de budgettaire accenten die blijken uit de begroting naar 
beleidsinstrumenten. 

• Sluiten deze budgettaire accenten aan bij de keuzes die werden gemaakt in de taktische 
beleidsprogrammering voor dit beleidsveld ? 

• Zijn er instrumenten die inzetbaar zijn in het beleidsveld maar waaraan in deze begroting geen 
middelen werden toegekend ? 

• Welke trendverschuivingen werden opgemerkt inzake budgettaire accenten en in hoeverre sluiten 
deze aan bij een wijzigende keuze van beleidsinstrumenten? 
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II.A.4 Gerealiseerd beleid en verdere stappen 

In rubriek II.A.4 kan de proeftuin een aantal kritische bedenkingen formuleren bij de inhoud en 
de vormgeving van het beleid (zie beleidsperspectieven).  Daarnaast kunnen bedenkingen 
worden geformuleerd omtrent technische en methodologische aspecten zoals : modellering van 
het beleidsveld, formulering van de operationele doelstellingen, correctheid en betrouwbaarheid 
van de cijfers, enz... (zie perspectieven van methodologische aard). 

II.2. Taktische Begroting

II.3. Toelichting

II.4. Perspectieven

III. OPERATIONEEL
      LUIK

I. STRATEGISCH
    LUIK

I.1. Strategisch Programma

I.2. Strategische Begroting

I.3. Toelichting

I.4 Perspectieven

II. TAKTISCH
     LUIK

II.1. Taktisch Programma

III.1. Operationeel Programma

III.2. Operationele Begroting

III.3. Toelichting

III.4. Perspectieven

0. LEESWIJZER

II.A.4.1. Beleidsperspectieven 

• Hoe sluit het beleid t.a.v. het beleidsveld aan bij de behoeften die in dit beleidsveld kunnen 
worden waargenomen ? 

• Heeft het beleid, via de betrokken instelling, voldoende vat op het beleidsveld om op deze 
behoeften in te spelen en haar doelstellingen te realiseren ? 

• In welke mate is de instelling afhankelijk van andere instellingen voor het inwerken op het 
beleidsveld en het realiseren van de beleidsdoelstellingen ? 

• Is de instelling in staat om met de huidige beleidsinstrumenten een invloed uit te oefenen op de 
veldprocessen in het veldmodel ?  Is een ander type beleidsinstrument wenselijk ? 

II.A.4.2. Perspectieven van methodologische aard 

• Moet/kan het beleidsveld volgens u op een nog betere, meer genuanceerde of meer verfijnde 
manier in kaart worden gebracht ? 

• Zijn er veldindicatoren denkbaar, ter concretisering van de beleidsindicatoren, die op termijn de 
evolutie van een toestand in het beleidsveld kunnen weergeven ? (bv. tijdreeksen) 

• Hoe is de formulering en structurering van de beleids- en operationele doelstellingen nog verder te 
verbeteren ? 

• Zijn er operationele indicatoren denkbaar die zouden toelaten om de realisatie van de operationele 
doelstellingen op te volgen ?  Geef eventueel suggesties voor tijdreeksen om op te volgen effecten 
in kaart te brengen. 

• Dekt de prestatiebegroting alle basisallocaties die op het beleidsveld betrekking hebben ? 
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II.2. Taktische Begroting

II.3. Toelichting

II.4. Perspectieven

III. OPERATIONEEL
      LUIK

I. STRATEGISCH
    LUIK

I.1. Strategisch Programma

I.2. Strategische Begroting

I.3. Toelichting

I.4 Perspectieven

II. TAKTISCH
     LUIK

II.1. Taktisch Programma

III.1. Operationeel Programma

III.2. Operationele Begroting

III.3. Toelichting

III.4. Perspectieven

0. LEESWIJZER
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OPERATIONEEL LUIK 
 

gekleurde titelpagina 

II.2. Taktische Begroting

II.3. Toelichting

II.4. Perspectieven

III. OPERATIONEEL
      LUIK

I. STRATEGISCH
    LUIK

I.1. Strategisch Programma

I.2. Strategische Begroting

I.3. Toelichting

I.4 Perspectieven

II. TAKTISCH
     LUIK

II.1. Taktisch Programma

III.1. Operationeel Programma

III.2. Operationele Begroting

III.3. Toelichting

III.4. Perspectieven

0. LEESWIJZER
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III.A. Operationeel luik 

II.2. Taktische Begroting

II.3. Toelichting

II.4. Perspectieven

III. OPERATIONEEL
      LUIK

I. STRATEGISCH
    LUIK

I.1. Strategisch Programma

I.2. Strategische Begroting

I.3. Toelichting

I.4 Perspectieven

II. TAKTISCH
     LUIK

II.1. Taktisch Programma

III.1. Operationeel Programma

III.2. Operationele Begroting

III.3. Toelichting

III.4. Perspectieven

0. LEESWIJZER

 

III.A.1 Operationeel programma 

De prestatiebegroting kan natuurlijk niet zo uitgebreid worden weergegeven dat zij de volledige 
operationele programma’s van een instelling of administratie beschrijft.  Onder deze rubriek kan 
echter wel een toelichting worden gegeven bij de verschillende instrumenten die de instelling 
inzet (of zou kunnen inzetten) en die verderop in de begrotingstabellen aan bod komen 

• Geef een inhoudelijke omschrijving van de beleidsinstrumenten die op het beleidsveld 
worden ingezet. 

• Geef aan welke prestatie-indicatoren voor de monitoring van deze beleidsinstrumenten 
kunnen worden gebruikt. 
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II.2. Taktische Begroting

II.3. Toelichting

II.4. Perspectieven

III. OPERATIONEEL
      LUIK

I. STRATEGISCH
    LUIK

I.1. Strategisch Programma

I.2. Strategische Begroting

I.3. Toelichting

I.4 Perspectieven

II. TAKTISCH
     LUIK

II.1. Taktisch Programma

III.1. Operationeel Programma

III.2. Operationele Begroting

III.3. Toelichting

III.4. Perspectieven

0. LEESWIJZER
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III.A.2 Begrotingsblad - Operationele Prestatiebegroting 

II.2. Taktische Begroting

II.3. Toelichting

II.4. Perspectieven

III. OPERATIONEEL
      LUIK

I. STRATEGISCH
    LUIK

I.1. Strategisch Programma

I.2. Strategische Begroting

I.3. Toelichting

I.4 Perspectieven

II. TAKTISCH
     LUIK

II.1. Taktisch Programma

III.1. Operationeel Programma

III.2. Operationele Begroting

III.3. Toelichting

III.4. Perspectieven

0. LEESWIJZER

 

De begrotingstabellen op operationeel niveau worden afgedrukt op twee naast elkaar liggende 
A4-bladen.  Elke tabel beslaat dus twee naast elkaar liggende bladzijden, volgens het 
onderstaande voorbeeld. 

VELDPROCES MIDDELEN
Personeel Werking Andere Totaal

BELEIDSDOELSTELLING/OPERATIONELE DOELSTELLING
[Naam beleidsdoelstelling 1]
[Naam operationele doelstelling 1.1]

[Naam operationele doelstelling 1.2]

[Naam beleidsdoelstelling 2]
[Naam operationele doelstelling 2.1]

[Naam operationele doelstelling 2.2]

[ ] : wat tussen vierkante haakjes staat dient door de betrokken instelling te worden ingevuld

input

actor

besluitvormings-
proces output

instrumenten

 

Op de hierna volgende bladzijden wordt de betekenis van de onderdelen van de operationele 
begrotingstabel nader toegelicht. 
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II.2. Taktische Begroting

II.3. Toelichting

II.4. Perspectieven

III. OPERATIONEEL
      LUIK

I. STRATEGISCH
    LUIK

I.1. Strategisch Programma

I.2. Strategische Begroting

I.3. Toelichting

I.4 Perspectieven

II. TAKTISCH
     LUIK

II.1. Taktisch Programma

III.1. Operationeel Programma

III.2. Operationele Begroting

III.3. Toelichting

III.4. Perspectieven

0. LEESWIJZER

 

 
 

PRESTATIES EFFECTEN
Veldindicator

Omschrijving Activiteit Instrument/Prestatie Operationele Indicatoren

p.m.
[Naam Instrument]

[Omschrijving] [Naam Prestatie]
[Omschrijving] [Naam Prestatie]
[Omschrijving] [Naam Prestatie]

[Naam Instrument]
[Omschrijving] [Naam Prestatie]
[Omschrijving] [Naam Prestatie]

p.m.
[Naam Instrument]

[Omschrijving] [Naam Prestatie]

p.m.
[Naam Instrument]

[Omschrijving] [Naam Prestatie]
[Omschrijving] [Naam Prestatie]

[Naam Instrument]
[Omschrijving] [Naam Prestatie]
[Omschrijving] [Naam Prestatie]

p.m.
[Naam Instrument]

[Omschrijving] [Naam Prestatie]  
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II.2. Taktische Begroting

II.3. Toelichting

II.4. Perspectieven

III. OPERATIONEEL
      LUIK

I. STRATEGISCH
    LUIK

I.1. Strategisch Programma

I.2. Strategische Begroting

I.3. Toelichting

I.4 Perspectieven

II. TAKTISCH
     LUIK

II.1. Taktisch Programma

III.1. Operationeel Programma

III.2. Operationele Begroting

III.3. Toelichting

III.4. Perspectieven

0. LEESWIJZER

 

VELDPROCES MIDDELEN
Personeel Werking Andere Totaal

grafische weergave van het veldproces totaalbedragen van de middelen
en van de instrumenten waarmee de instelling per soort, die voor de beïnvloeding

tracht dit proces te beïnvloeden van dit veldproces worden ingezet
BELEIDSDOELSTELLING/OPERATIONELE DOELSTELLING

opsomming van de beleidsdoelstellingen middelen die worden
en van de operationele doelstellingen ingezet om de hiernaast

waarop het beleid zich richt vermelde doelstellingen
bij het beïnvloeden van te realiseren
bovenstaand veldproces

input

actor

besluitvormings-
proces output

instrumenten
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II.2. Taktische Begroting

II.3. Toelichting

II.4. Perspectieven

III. OPERATIONEEL
      LUIK

I. STRATEGISCH
    LUIK

I.1. Strategisch Programma

I.2. Strategische Begroting

I.3. Toelichting

I.4 Perspectieven

II. TAKTISCH
     LUIK

II.1. Taktisch Programma

III.1. Operationeel Programma

III.2. Operationele Begroting

III.3. Toelichting

III.4. Perspectieven

0. LEESWIJZERPRESTATIES EFFECTEN
Veldindicator

indicatie van de
toestand in het

beleidsveld, of van
de evoluatie ervan

(bv. via een tijdreeks)

Omschrijving Activiteit Instrument/Prestatie Operationele Indicatoren

beknopte inhoudelijke ingezette instrumenten indicatie van de
omschrijving van de en prestaties die realisatiegraad

te verrichten daarbij worden voor elk van de
activiteit geleverd operationele

doelstellingen
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III.A.3 Toelichting bij de begrotingsbladen 

II.2. Taktische Begroting

II.3. Toelichting

II.4. Perspectieven

III. OPERATIONEEL
      LUIK

I. STRATEGISCH
    LUIK

I.1. Strategisch Programma

I.2. Strategische Begroting

I.3. Toelichting

I.4 Perspectieven

II. TAKTISCH
     LUIK

II.1. Taktisch Programma

III.1. Operationeel Programma

III.2. Operationele Begroting

III.3. Toelichting

III.4. Perspectieven

0. LEESWIJZER

 

Elke operationele begrotingstabel geeft de beleidsvoering naar een specifiek veldproces in het 
beleidsveld weer.  In feite zou elk van deze tabellen, door een goed uitgewerkte boomstructuur 
van doelstellingen, beleidsinstrumenten en prestaties, duidelijk moeten aangeven wat de inhoud 
en focus is van dat beleidsonderdeel. 

De rechterzijde van de operationele begrotingsbladen geeft (in principe) een omschrijving van 
de activiteiten die per instrument worden ingezet.  Enkele proeftuinen slaagden erin om voor 
deze activiteiten kostendrijvers te bepalen die kwantitatief meetbaar zijn en waardoor voor deze 
activiteiten zinvolle eenheidskosten konden worden bepaald.  Deze kostendrijvers kunnen 
tevens worden beschouwd als een aanloop tot prestatiemaatstaven voor de genoemde 
activiteiten.  De proeftuinen die op dit vlak tot zinvolle resultaten zijn gekomen, kunnen die 
onder deze rubriek toelichten.  De volgende vragen kunnen hierbij richtinggevend zijn. 

• Bespreek in deze rubriek de methode volgens dewelke de middelen (personeel, werking, 
functionele uitgaven, investeringen) werden gealloceerd naar de diverse prestaties en 
instrumenten, doelstellingen en veldprocessen. 

 Voor de proeftuinen die een (variant van) activity based costing toepasten, kan in deze rubriek 
een antwoord op de volgende vragen worden gegeven. 

• Geef een korte toelichting bij de methodiek waarmee de kostendrijvers voor een aantal 
activiteiten in kaart werden gebracht. 

• Geef een toelichting bij deze kostendrijvers en leg uit op welke manier u die informatie 
nuttig kan gebruiken bij de beleidsuitvoering en voor uw interne werking. (bv. kostprijs 
van activiteiten, efficiëntie-ratio’s, vergelijking tussen (vergelijkbare) vestigingen, ...) 
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II.2. Taktische Begroting

II.3. Toelichting

II.4. Perspectieven

III. OPERATIONEEL
      LUIK

I. STRATEGISCH
    LUIK

I.1. Strategisch Programma

I.2. Strategische Begroting

I.3. Toelichting

I.4 Perspectieven

II. TAKTISCH
     LUIK

II.1. Taktisch Programma

III.1. Operationeel Programma

III.2. Operationele Begroting

III.3. Toelichting

III.4. Perspectieven

0. LEESWIJZERIII.A.4 Gerealiseerd beleid en verdere stappen 

III.A.4.1. Beleids- en beheersperspectieven 

• Zijn er in het operationele proces van beleidsuitvoering nog bijsturingen mogelijk of wenselijk 
waardoor de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de prestaties zou toenemen ? Worden 
hieromtrent initiatieven in het vooruitzicht gesteld ? 

III.A.4.2. Perspectieven van methodologische aard 

• Kan de formulering en structurering van de beleids- en operationele doelstellingen nog worden 
verbeterd ? 

• Kan het verband tussen de beleidsinstrumenten, de operationele doelstellingen en het beleidsveld 
in de toekomst nog verduidelijkt worden ? 

• Kunnen er per beleidsinstrument prestatie-indicatoren gedefinieerd en gebudgetteerd worden ? 
Zijn hier remmende factoren (bv. data i.v.m. tijdsbestedingen, boekhoudsysteem, ...) ? 

• Is de instelling in staat (op termijn) de kostendrijvers van de voornaamste activiteiten per 
instrument te definièren ? 
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Glossarium 

activiteiten : handelingen die door een organisatie worden uitgevoerd om bepaalde prestaties 
te leveren; 

behoeften : noden die zich voordoen binnen een bepaald deel van de maatschappij, doordat 
de betrokkenen een verschil ervaren tussen een feitelijk situatie of ontwikkeling 
en een wenselijke situatie of ontwikkeling; 

beleidsdoelstellingen : door het beleid vooropgestelde algemene resultaten die men wil bereiken; 

beleidseffectenmodel : zie effecten- en prestatiemodel; 

beleidsindicator :  geeft een indicatie, bijvoorbeeld via grafische tijdreeksen, van vooropgestelde 
strategische doelstellingen van het beleid (ex ante) of van de mate waarin deze 
doelstellingen reeds werden bereikt (ex post); 

beleidsinstrument :  zie instrument 

beleidsveld :  deel van de maatschappij waarop het beleid zich richt met de bedoeling bepaalde 
probleemsituaties op te lossen en aldus maatschappelijke behoeften te vervullen; 

bijstellen : het aanpassen van vooropgestelde doelstellingen of normen wanneer blijkt dat deze wegens 
gewijzigde omgevingsfactoren niet langer realistisch zijn; 

bijsturen : het nemen van corrigerende maatregelen om ervoor te zorgen dat de beleidsuitvoering en de 
resultaten ervan (beter) zouden beantwoorden aan de vooropgestelde normen; 

controlling : synoniem voor bijsturen; 

directe kosten :  kosten die op een economisch verantwoorde wijze kunnen verbonden worden 
met een kostendrager; 

doelgroep : actor in een beleidsveld waarvoor door het beleid bepaalde doelstellingen 
worden vooropgesteld; 

doelmatigheid :  synoniem voor efficiëntie; Bij sommige auteurs, en ook binnen het kader van de 
doelmatigheidsanalyse, heeft het begrip een meer algemene inhoud en verwijst 
het naar effectiviteit, efficiëntie en zuinigheid. 

doelmatigheidsanalyse : de analyse van middelen, activiteiten, prestaties en effecten en het vergelijken 
ervan met vooropgezette doelstellingen; Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
maatstaven en indicatoren; 

doelstellingen : zie beleidsdoelstellingen en operationele doelstellingen; 

doeltreffendheid : synoniem voor effectiviteit; 

effecten :  gevolgen van een prestatie; verwijst naar situatieveranderingen in een 
beleidsveld bij bepaalde doelgroepen (bv. werklozen, jongern, kansarmen, ...) of 
t.a.v. bepaalde fenomenen (bv. vervuiling, verkeersongevallen, investeringen, ...) 
(zie ook eindeffecten, intermediaire effecten; neveneffecten); 

effectenbegroting :  raming van de effecten die via de beleidsuitvoering moeten gerealiseerd worden 
en van de middelen die daarvoor nodig zijn; dergelijke begroting kan 
conceptueel opgesteld worden, vertrekkend vanuit een prestatiebegroting en een 
effecten- en prestatiemodel; 
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effecten- en prestatiemodel : schematisch en normatief overzicht van de besluitvormingsprocessen van 
verschillende doelgroepen, en van de wenselijke gevolgen van die processen, 
binnen een beleidsveld; 

effectiviteit :  de relatie tussen de prestaties of de activiteiten enerzijds, en de effecten, zoals 
vooropgesteld in de operationele doelstellingen, anderzijds;  De 
effectiviteitsmaatstaf geeft de prestatie-effect relatie weer.  De 
effectiviteitsindicator geeft activiteit-effect relatie weer. 

efficiëntie : de relatie tussen de prestaties of de activiteiten enerzijds en de middelen 
anderzijds.  De efficiëntiemaatstaf geeft de middel-prestatie relatie weer.  De 
efficiëntie-indicator duidt de middel-activiteit relatie aan. 

eindeffecten : gevolgen van prestaties t.a.v. doelgroepen die zich aan het einde van een keten van 
doelgroepen in het beleidseffectenmodel bevinden; 

evaluatie :  zie externe ex ante-, externe ex post-, interne ex ante- en interne ex post-evaluatie; 

externe ex ante-evaluatie : evaluatie van beleid of beheer, vooraleer dit heeft plaatsgehad, door een 
instantie die zelf niet rechtstreeks bij dit beleid of beheer betrokken is; 

externe ex post-evaluatie : evaluatie van beleid of beheer, nadat dit heeft plaatsgehad, door een instantie 
die zelf niet rechtstreeks bij dit beleid of beheer betrokken was; 

indicator : meeteenheid die onrechtstreeks een benadering geeft van een bepaalde grootheid (bv. 
effectiviteit, zuinigheid, efficiëntie); zie ook : strategische indicator, 
beleidsindicator, veldindicator, operationele indicator, prestatie-indicator; 

indirecte kosten : kosten die niet op een economisch verantwoorde wijze kunnen verbonden worden met 
een kostendrager; 

input :  synoniem voor middelen; 

inputbegroting :   raming van de middelen, in monetaire eenheden, die nodig zijn voor de 
uitvoering van een beleid en/of de werking van een organisatie; ‘Begroting’ 
verwijst meestal ook meteen naar de formele akte waarin de wetgevende macht 
deze raming goedkeurt. 

instrument :  maatregel, genomen in een beleids- en beheersveld en bestaande uit een cluster 
van activiteiten, om door het verrichten van die activiteiten, prestaties te leveren 
en effecten te realiseren; 

instrumentenmix :  combinatie van instrumenten, die kan bestaan uit stimulerende en repressieve, 
uit communicatieve, economische en juridische maatregelen; 

intermediaire effecten: gevolgen van prestaties t.a.v. doelgroepen die zich aan het begin of in het 
midden van een keten van doelgroepen in het beleidseffectenmodel bevinden; 
het realiseren van intermediaire effecten draagt bij tot en vormt een 
noodzakelijke voorwaarde voor het realiseren van de eindeffecten; 

interne ex ante-evaluatie: evaluatie van beleid of beheer, vooraleer dit heeft plaatsgehad, door de 
organisatie die dit beleid dient uit te voeren of waarvan het beheer wordt 
onderzocht; 

interne ex post-evaluatie: evaluatie van beleid of beheer, nadat dit heeft plaatsgehad, door de organisatie 
die dit beleid dient uit te voeren of waarvan het beheer wordt onderzocht; 
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kernfactoren : cruciale en relevante variabelen in de omgeving van een besluitvormingsproces; door het 
beïnvloeden van deze variabelen kan het beleid de besluitvormingsprocessen van 
bepaalde doelgroepen beïnvloeden om effecten tot stand te brengen en zodoende 
de operationele en beleidsdoelstellingen te realiseren; 

kernomstandigheden : zie kernfactoren; 

ketenbeleid :  het voeren van een beleid t.a.v. een ganse keten van actoren (doelgroepen) die 
door hun besluitvormingsprocessen in een beleidsveld bepaalde gevolgen 
veroorzaken; het ketenbeheer is er dan op gericht om t.a.v. elk van deze actoren 
gepaste beleidsinstrumenten in te zetten om aldus bepaalde effecten tot stand te 
brengen (zie ook intermediaire effecten en eindeffecten); 

kostenallocatie :  versleuteling of toewijzing van overheadkosten naar een kostenplaats of van 
indirecte kosten naar een kostendrager; 

kostendrager : in de strikte zin van het woord, een produkt of dienst, voortgebracht door een 
organisatie, waaraan kosten worden gealloceerd; in de contekst van de 
prestatiebegroting kan ook een doelstelling, een beleidsveld of een module van 
het beleidsveld, als een kostendrager worden gedefinieerd; 

kostendrijver : factor waarvan de wijziging een verandering veroorzaakt in de totale kost die 
aan een kostendrager of een kostenplaats word gealloceerd; 

kosteneffectiviteit : de relatie tussen de middelen en de effecten; 

kostenplaats : plaats in of onderdeel van een organisatie waarnaar kosten worden gealloceerd; 

kostensoort :  indeling van de kosten naar de soort of de aard van de middelen die zij 
voorstellen (bv. personeels-, werkings-, investeringskosten); 

kwaliteit : geheel van kenmerken van een object (bv. activiteit, dienstverlening, organisatie) waarmee 
wordt aangeduid in hoeverre dit object geschikt is voor het realiseren van 
vooropgestelde doelstellingen; 

maatstaf : meeteenheid (bij voorkeur kwantitatief) waarmee een bepaalde grootheid rechtstreeks wordt 
gemeten (bv. effectiviteit, zuinigheid, efficiëntie); 

middelen : verzamelnaam voor alle menselijke, materiële en immateriële inbreng (bv. financiën, 
personeel) die nodig is voor het opstarten en uitvoeren van een activiteit; 

monitoring :    synoniem voor opvolgen; 

neveneffecten :  gunstige of ongunstige gevolgen van prestaties, die niet bijdragen tot het 
realiseren van de eindeffecten; 

operationele doelstellingen: door het beleid vooropgestelde concrete resultaten die men wil bereiken; 
‘concreet’ houdt in dat de doelstellingen geformuleerd worden in kwantitatieve 
of kwalitatieve grootheden (indicatoren) die meetbaar en toetsbaar zijn; zie ook 
operationele indicator; 

operationele indicator: geeft een (bij voorkeur kwantitatieve) indicatie, bijvoorbeeld via tijdreeksen, van 
vooropgestelde operationele doelstellingen (ex ante) of van de mate waarin deze 
operationele doelstellingen worden bereikt (ex post) 
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opvolgen : het systematisch registreren van de beleidsuitvoering en het vergelijken ervan 
met vooropgestelde normen; Dit gebeurt met de bedoeling om, bij niet-
overeenstemming van het vastgestelde met het vooropgestelde, de 
beleidsuitvoering bij te sturen of de normen bij te stellen. 

output :  synoniem voor prestaties; 

outputbegroting :  synoniem voor prestatiebegroting; 

overheadkosten : kosten die betrekking hebben op meerdere kostenplaatsen; zij kunnen via 
verdeelsleutels naar deze kostenplaatsen worden gealloceerd; 

prestatiebegroting :  raming van de prestaties die een beleidsuitvoerende organisatie moet leveren en 
van de middelen die daarbij kunnen ingezet worden; in een toelichting wordt de 
samenhang van deze prestaties met beleids- en operationele doelstellingen en 
instrumenten aangegeven; 

prestatie-indicator :  geeft een indicatie van de kwantiteit en de kwaliteit van de prestaties die worden 
vooropgesteld (ex ante) of werden gerealiseerd (ex post); 

prestatiemeting : het meten (kwantitatief of kwalitatief) van de prestaties (= output) die een organisatie 
levert in het kader van de beleidsuitvoering die haar werd opgedragen; 

prestaties : produkten en/of verstrekte diensten die het directe gevolg zijn van een bepaalde 
activiteit; deze prestaties dienen zoveel mogelijk in kwantificeerbare grootheden 
te worden uitgedrukt worden als een ‘uitgevoerde activiteit’ (bv. inspecteren -> 
aantal verrichte inspecties); prestaties worden geleverd met de bedoeling 
bepaalde effecten tot stand te brengen; 

produktiviteit :  output/input-ratio waarbij fysische output gerelateerd wordt aan één specifieke 
inputfactor (bv. arbeidsproduktiviteit, kapitaalsproduktiviteit); 

programmabegroting : raming van de activiteiten en de daaraan verbonden middelen per programma; 
het programma wordt hierbij opgevat als een beleidsplan dat voortvloeit uit de 
doelstellingen die vanuit het beleid worden vooropgesteld; Een 
programmabegroting in de strikte zin van het woord, groepeert dus de middelen 
volgens de doelstellingenstructuur, los van de organisatiestructuur. 

rendabiliteit : output/input-ratio waarbij de totale output in monetaire eenheden wordt uitgedrukt t.o.v. de 
totale input; 

strategische indicator : zie beleidsindicator; 

strategische objectieven: globale lange-termijn doelstellingen van een organisatie, die de missie van deze 
organisite vertolken; aan deze objectieven kunnen de beleidsdoelstellingen 
worden gekoppeld; 

veldindicator : geeft een indicatie, bijvoorbeeld via grafische tijdreeksen, van hoe situaties in 
een beleidsveld evolueren; 

veldmodel : schematisch en beschrijvend overzicht van de besluitvormingsprocessen van 
verschillende actoren en van de oorzaken en gevolgen van die processen, 
binnen een beleidsveld; 
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veldproces : module uit het veldmodel, die bestaat uit één of meerdere inputs (oorzaken), een 
besluitvormings- of handelingsproces van een bepaalde actor, en één of 
meerdere outputs (gevolgen) de uit de besluitvorming of handeling van die actor 
voortvloeien; 

oorzaak besluitvormings-
proces

gevolg

actor / doelgroep

 

 

zuinigheid : grootheid die verwijst naar het middelenverbruik of het minimaliseren van de 
middelen, nodig voor het uitvoeren van een activiteit; 
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II.2. Taktische Begroting

II.3. Toelichting

II.4. Perspectieven

III. OPERATIONEEL
      LUIK

I. STRATEGISCH
    LUIK

I.1. Strategisch Programma

I.2. Strategische Begroting

I.3. Toelichting

I.4 Perspectieven

II. TAKTISCH
     LUIK

II.1. Taktisch Programma

III.1. Operationeel Programma

III.2. Operationele Begroting

III.3. Toelichting

III.4. Perspectieven

0. LEESWIJZERI.2 Begrotingsblad - Strategische Prestatiebegroting 
 

[NAAM INSTELLING]
BELEIDSVELDEN MIDDELEN EFFECTEN

Personeel Werking Andere Totaal Beleidsindicatoren

[Naam beleidsveld A] pro memorie

[Naam beleidsveld B] pro memorie

[Naam beleidsveld C] pro memorie

TOTAAL

[ ] : wat tussen vierkante haakjes staat dient door de betrokken instelling te worden ingevuld
 

De middelen worden in dit algemeen overzicht onderverdeeld in personeel, werking en andere.  
De kolom ‘andere’ dient in de eigenlijke prestatiebegrotingen te worden aangepast aan de 
relevante uitgavensoorten die voor betrokken proeftuin relevant zijn, bijvoorbeeld : functionele 
uitgaven, subsidies, investeringen. 

De effecten blijven in deze prestatiebegroting in principe ‘pro memorie’.  Naar de toekomst zou 
de invulling van deze kolom in het kader van de doelmatigheidsanalyse de nodige aandacht 
moeten kunnen krijgen. 



DOELMATIGHEIDSANALYSE - Handleiding Prestatiebegroting 1995 32 
 

II.A.2 Begrotingsbladen - Taktische Prestatiebegroting 

II.2. Taktische Begroting

II.3. Toelichting

II.4. Perspectieven

III. OPERATIONEEL
      LUIK

I. STRATEGISCH
    LUIK

I.1. Strategisch Programma

I.2. Strategische Begroting

I.3. Toelichting

I.4 Perspectieven

II. TAKTISCH
     LUIK

II.1. Taktisch Programma

III.1. Operationeel Programma

III.2. Operationele Begroting

III.3. Toelichting

III.4. Perspectieven

0. LEESWIJZER

II.A.2.1 Begroting naar veldprocessen 

 

[NAAM BELEIDSVELD A]
VELDPROCESSEN MIDDELEN EFFECTEN

Personeel Werking Andere Totaal Veldindicatoren

[Naam veldproces 1] p.m.

[Naam veldproces 2] p.m.

[Naam veldproces 3] p.m.

TOTAAL

[ ] : wat tussen vierkante haakjes staat dient door de betrokken instelling zelf te worden ingevuld

De middelen worden in dit algemeen overzicht onderverdeeld in personeel, werking en andere.  De 
kolom ‘andere’ dient in de eigenlijke prestatiebegrotingen te worden aangepast aan de relevante 
uitgavensoorten die voor betrokken proeftuin relevant zijn, bijvoorbeeld : functionele uitgaven, 
subsidies, investeringen. 

De effecten blijven in deze prestatiebegroting in principe ‘pro memorie’.  Naar de toekomst zou de 
invulling van deze kolom in het kader van de doelmatigheidsanalyse de nodige aandacht moeten 
kunnen krijgen. 
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II.A.2 Begrotingsbladen - Taktische Prestatiebegroting 

II.2. Taktische Begroting

II.3. Toelichting

II.4. Perspectieven

III. OPERATIONEEL
      LUIK

I. STRATEGISCH
    LUIK

I.1. Strategisch Programma

I.2. Strategische Begroting

I.3. Toelichting

I.4 Perspectieven

II. TAKTISCH
     LUIK

II.1. Taktisch Programma

III.1. Operationeel Programma

III.2. Operationele Begroting

III.3. Toelichting

III.4. Perspectieven

0. LEESWIJZER

II.A.2.2 Begroting naar doelstellingen 

[NAAM BELEIDSVELD A]
DOELSTELLINGEN MIDDELEN EFFECTEN

Personeel Werking Andere Totaal Operationele Indicatoren

[Naam beleidsdoelstelling 1]
[Naam operationele doelstelling 1.1] p.m.
[Naam operationele doelstelling 1.2] p.m.
[Naam operationele doelstelling 1.3] p.m.

[Naam beleidsdoelstelling 2]
[Naam operationele doelstelling 2.1] p.m.
[Naam operationele doelstelling 2.2] p.m.
[Naam operationele doelstelling 3.3] p.m.

[Naam beleidsdoelstelling 3]
[Naam operationele doelstelling 3.1] p.m.

TOTAAL

[  ] : wat tussen vierkante haakjes staat, dient door de betrokken instelling zelf te worden ingevuld

 

De middelen worden in dit algemeen overzicht onderverdeeld in personeel, werking en andere.  
De kolom ‘andere’ dient in de eigenlijke prestatiebegrotingen te worden aangepast aan de 
relevante uitgavensoorten die voor betrokken proeftuin relevant zijn, bijvoorbeeld : functionele 
uitgaven, subsidies, investeringen. 

De effecten blijven in deze prestatiebegroting in principe ‘pro memorie’.  Naar de toekomst zou 
de invulling van deze kolom in het kader van de doelmatigheidsanalyse de nodige aandacht 
moeten kunnen krijgen. 
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II.A.2 Begrotingsbladen - Taktische Prestatiebegroting 

II.A.2.3 Begroting naar beleidsinstrumenten 

[NAAM BELEIDSVELD A]
BELEIDSINSTRUMENTEN MIDDELEN

Personeel Werking Andere Totaal

[Naam instrument 1]
[Naam instrument 2]
[Naam instrument 3]

[Naam instrument 4]

[Naam instrument 5]
[Naam instrument 6]

TOTAAL

[ ] : wat tussen vierkante haakjes staat dient door de betrokken instelling te worden ingevuld

 

De middelen worden in dit algemeen overzicht onderverdeeld in 
personeel, werking en andere.  De kolom ‘andere’ dient in de eigenlijke 
prestatiebegrotingen te worden aangepast aan de relevante uitgavensoorten die 
voor betrokken proeftuin relevant zijn, bijvoorbeeld : functionele uitgaven, 
subsidies, investeringen. 

II.2. Taktische Begroting

II.3. Toelichting

II.4. Perspectieven

III. OPERATIONEEL
      LUIK

I. STRATEGISCH
    LUIK

I.1. Strategisch Programma

I.2. Strategische Begroting

I.3. Toelichting

I.4 Perspectieven

II. TAKTISCH
     LUIK

II.1. Taktisch Programma

III.1. Operationeel Programma

III.2. Operationele Begroting

III.3. Toelichting

III.4. Perspectieven

0. LEESWIJZER

De effecten blijven in deze prestatiebegroting in principe ‘pro memorie’.  Naar de 
toekomst zou de invulling van deze kolom in het kader van de 
doelmatigheidsanalyse de nodige aandacht moeten kunnen krijgen. 

 

Bouckaert & Van Reeth - VCOB - KU Leuven 



 


