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Beleidsevaluatiecapaciteit van
de federale overheidsdiensten
Een goed beleid trekt lessen uit ervaring en weegt scenario’s tegen elkaar af. Voor een goed beleid is evaluatie dus cruciaal. Vooral in tijden waarin wordt bespaard, moet de overheid voorkomen dat geld wordt besteed aan een beleid dat niet of onvoldoende werkt, of dat er programma’s
worden wegbezuinigd die juist wel goed werken. Beleidsevaluatie is bovendien een instrument
om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid te verantwoorden. Vandaag is beleidsevaluatie een gedeelde opdracht van de beleidscellen van de ministers en van de FOD’s/ POD’s.
Het Rekenhof onderzocht of de beleidsevaluatiecapaciteit binnen de federale overheidsdiensten
professioneel is uitgebouwd. Voorts werd de uitvoering in kaart gebracht van de beleidsevaluaties die zijn aangekondigd in het regeerakkoord van 9 oktober 2014.

Aansturing
Het Rekenhof ging in de eerste plaats na hoe het evaluatiesysteem wordt aangestuurd. De audit
toonde aan dat de meeste federale overheidsdiensten in meer of mindere mate een evaluatiepraktijk ontwikkeld hebben. Slechts enkele FOD’s beschikken over een afzonderlijke structuur
die de eigen beleidsevaluaties aanstuurt. Geen enkele FOD coördineert of inventariseert alle
evaluaties in het beleidsdomein. Verwijzingen naar beleidsevaluaties in de bestuursovereenkomsten blijven veelal summier en maken het niet mogelijk een beleidsevaluatieagenda op te stellen.
Door gebrek aan een centrale visie en strategie binnen de federale overheid, is de rolverdeling
en de onderlinge afstemming tussen de betrokken actoren zoals de FOD’s, de openbare instellingen, Belspo en de kennisinstellingen onduidelijk.
De minister van Begroting zou een strategie moeten ontwikkelen om beleidsevaluatie een volwaardige plaats te geven in de beleids-, beheer- en budgetcyclus. Deze strategie moet ertoe bijdragen dat beleidsevaluaties programmeren, uitvoeren en opvolgen een vast onderdeel wordt
van de werking van de federale overheidsdiensten. Daarnaast kan transparantie over geplande
en uitgevoerde evaluaties het parlementaire debat objectiveren. Het Rekenhof beveelt aan jaarlijks beleidsevaluatienota’s in te dienen bij het parlement, gekoppeld aan de begroting of de beleidsnota.
Op 1 maart 2017 werd het directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie binnen de FOD
Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) opgericht. Dat vormt een stap naar meer centrale aansturing. De FOD’s en de beleidscellen verwachten vooral methodologische ondersteuning van dat
DG, zowel bij de uitbouw van het monitoring- en evaluatiesysteem (M&E) als bij het uitvoeren
van beleidsevaluaties. Tijdens het onderzoek bleek immers dat er bij de FOD’s veel verwarring
bestaat over het begrip beleidsevaluatie. Daarom zou de FOD BOSA het concept scherp moeten
stellen, met respect voor de diversiteit binnen de FOD’s. Het zou ook ruimer geïnterpreteerd
moeten worden dan puur vanuit een budgettaire invalshoek.
De FOD’s en beleidscellen zouden daarnaast willen dat de FOD BOSA een platform aanbiedt om
goede praktijken en geleerde lessen uit te wisselen.
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Vandaag blijven de meeste beleidsevaluaties, ondanks de vele raakvlakken tussen beleidsdomeinen, strikt beperkt tot één domein. Er zijn weinig of geen samenwerkingsformules om beleidsevaluaties over de verschillende beleidsniveaus heen aan te pakken. De FOD BOSA kan dit mee
verhelpen door een beleidsdomeinoverschrijdend netwerk rond beleidsevaluatie op te zetten.
Het Rekenhof beveelt daarom aan dat de FOD BOSA voldoende financiële middelen en expertise
krijgt zodat het een federaal kenniscentrum voor beleidsevaluatie kan uitbouwen.

Middelen
Het Rekenhof stelt vast dat een duidelijk afgebakende evaluatiefunctie ontbreekt. Dat draagt ertoe bij dat de FOD’s heel weinig middelen krijgen voor beleidsevaluaties (en het M&E-systeem).
Verschillende FOD’s hebben de budgetten voor externe beleidsevaluaties zelfs bijna volledig zien
wegvallen. Bij budgettaire druk gaan de algemene werkingsmiddelen bovendien prioritair naar
operationele taken. Daardoor kunnen de FOD’s niet alleen moeilijker interne beleidsevaluaties
uitvoeren, maar ook moeilijker monitoringsystemen opzetten, bestaande databanken beschikbaar stellen en analysetools ontwikkelen. Net de beschikbaarheid van data en datasystemen
vormt regelmatig een knelpunt bij het uitvoeren van beleidsevaluaties. De audit heeft bovendien
uitgewezen dat de uitbouw en exploitatie van zo’n datasystemen een hefboomeffect kunnen
hebben. Beleidsmakers die er de mogelijkheden en meerwaarde van hebben ontdekt, zullen immers meer geneigd zijn beleidsevaluaties te vragen.

Uitvoering
Uit het onderzoek blijkt dat de FOD’s zonder veel problemen de beleidsevaluaties uit het regeerakkoord uitvoeren. Midden 2017 was 34 % van de in het regeerakkoord aangekondigde beleids
evaluaties afgewerkt en was 40 % ervan opgestart maar nog niet afgewerkt.
De invulling van die evaluaties varieert echter van FOD tot FOD door de verschillende behoeftes in de verschillende beleidsdomeinen en de verschillende manieren waarop met de beleidscel
wordt samengewerkt. Deze diversiteit biedt de overheidsdiensten mogelijkheden van elkaar te
leren. Ongeacht de invulling van de beleidsevaluatie, stelde het Rekenhof vast dat FOD’s zelden
beschikken over duidelijk vastgelegde taken en processen of methodologische ondersteuning
voor de uitvoering of uitbesteding van beleidsevaluaties. Hetzelfde geldt voor de kwaliteitswaarborgen. Die bestaan hoofdzakelijk uit het oprichten van begeleidingscomités en beperken
zich vaak tot de beleidsevaluaties die worden uitbesteed. Het Rekenhof beveelt aan dat de FOD
BOSA bij de methodologische ondersteuning ook aandacht schenkt aan kwaliteitsborging.
Beleidsevaluaties zijn maar mogelijk als het beleid evalueerbaar gemaakt wordt. Dit houdt in dat
er bij de beleidsvorming aandacht gaat naar een expliciete en heldere beleidstheorie en dat de
nodige data kunnen worden verzameld om het beleid te evalueren.

Benutting
Het Rekenhof stelde vast dat de meeste FOD’s met verschillende voorbeelden kunnen illustreren
dat de resultaten van hun beleidsevaluaties nuttig zijn en bijdragen aan de beleidsvorming en
-bijsturing. De beleidscellen geven echter weinig feedback over het nut van de evaluaties, waardoor FOD’s kansen missen om nieuwe evaluaties zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften.
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Een ruimere benutting van beleidsevaluaties wordt bovendien beperkt doordat de FOD’s de resultaten zelden voor het grote publiek beschikbaar stellen. Dat gebrek aan transparantie wijst er
ook op dat beleidsevaluatie op het federale niveau zelden als een middel wordt beschouwd om
het beleid te verantwoorden. Het Rekenhof beveelt aan dat de ministers hun beleid steunen op
en verantwoorden door middel van evaluaties.
De minister van Begroting en de FOD BOSA sluiten zich aan bij de conclusies en aanbevelingen
van het Rekenhof.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1

Onderzoeksthema

1.1.1 Situering van het onderzoek
Goed beleid trekt lessen uit ervaring en weegt scenario’s tegen elkaar af. Voor goed beleid
is evaluatie cruciaal. Vooral in tijden waarin wordt bespaard, moet de overheid voorkomen
dat geld wordt besteed aan beleid dat niet of onvoldoende werkt, of dat er programma’s
worden wegbezuinigd die juist wel goed werken. Beleidsevaluatie is bovendien een instrument om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid en de uitvoering ervan te
verantwoorden.
Beleidsevaluatie is de voorbije decennia in vele Westerse landen geëvolueerd tot een volwaardig onderdeel van de beleidscyclus. Vergelijkende onderzoeken geven echter aan dat
België, en in het bijzonder het federale niveau, slecht scoort en achterop blijft lopen in
vergelijking met andere OESO-landen1. Ook het Rekenhof heeft in recente thematische
audits regelmatig opmerkingen gemaakt over het ontbreken van beleidsevaluaties of de
onderbenutting ervan2.
De studies over het belang van beleidsevaluatie steunen veelal op een bevraging van nationale experten en niet op empirisch onderzoek. Mede daardoor wordt de vergelijking tussen
landen gemaakt op basis van indicatoren3 die slechts indirect met de eigenlijke evaluatiepraktijk verband houden. De bestaande literatuur is bijgevolg ontoereikend om zich een
diepgaand beeld te vormen van de evaluatiecapaciteit op het federale niveau.
Het Rekenhof besloot daarom de evaluatiecapaciteit van de federale overheidsdiensten
(FOD’s en POD’s) te onderzoeken. Het heeft hierbij ook nadrukkelijk gepolst naar de verwachtingen van de overheidsdiensten wat betreft de dienstverlening door het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de nieuwe FOD Beleid en Ondersteuning

1

2

3

F. Varone & S. Jacob, Évaluer l’action publique. État des lieux et perspectives en Belgique, Gent, Academia Press,2003,
243 p.; F. Varone, S. Jacob & L. De Winter, “Polity, Politics and Policy Evaluation in Belgium”, Evaluation, London,
juli 2005, II (3), p. 253-273; B. De Peuter & V. Pattyn, Once Laggard, Always Laggard? A multi-level Analysis of the
State of Evaluation Institutionalisation in Belgium, niet-gepubliceerde paper voor de European Evaluation Society
Conference in Maastricht, september 2016.
Rekenhof, Actieplan voor de Strijd tegen de Sociale Fraude en Sociale Dumping, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, maart 2017, 85p.; Rekenhof, Steun van de federale politie aan de lokale zones bij de
handhaving van de openbare orde, verslag aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2016, 62 p.,
www.rekenhof.be.
De mate van institutionalisering bij de regering en het parlement, de mogelijkheid van de Hoge C
 ontrole-Instellingen
beleidsevaluaties uit te voeren, het bestaan van discussiefora en een professionele organisatie rond beleids
evaluatie enz.

16

(hierna: FOD BOSA). Deze FOD werd op 1 maart 2017 opgericht in het kader van het hervormingsprogramma van de federale overheid (redesign-programma)4 .
Het is niet de bedoeling de overheidsdiensten met elkaar te vergelijken. De FOD’s zijn immers zeer divers zowel wat hun beleidsdomein als wat hun werking betreft. Hierdoor heeft
het begrip beleidsevaluatie voor elke FOD een eigen betekenis en functie. Wel biedt de
diversiteit tussen de overheidsdiensten mogelijkheden van elkaar te leren. In het verslag
worden goede praktijken belicht. Deze praktijken zijn telkens als een afzonderlijk leesbare
box opgenomen doorheen het verslag.
1.1.2 Concept van een monitoring- en evaluatiesysteem (M&E)
Beleidsevaluatie maakt deel uit van wat internationaal is gekend als het monitoring- en
evaluatiesysteem (EU, OESO, Wereldbank, VN5). Monitoring- en evaluatie (M&E) zijn op
elkaar aangewezen. Enerzijds kan evaluatie niet zonder de informatie van een goed functionerend monitoringsysteem. Anderzijds moet monitoringinformatie worden geïnterpreteerd en beoordeeld om de basis te kunnen vormen voor de besluitvorming.
Bouwstenen voor het M&E-systeem zijn de ontwikkeling van:
•
•
•
•

een visie, strategie en doelstellingen;
een ondersteunende organisatiecultuur en een mate van organisatorische verankering6;
de technische capaciteit om in M&E te voorzien (ICT, training, competent personeel …);
de capaciteit om M&E-informatie te bevragen en te gebruiken.

De component monitoring van het M&E-systeem richt zich op het verzamelen van informatie om de resultaten geproduceerd door de overheid te meten. Deze meting kan gebeuren
in termen van output of outcome. Output verwijst naar de prestaties van de overheidsorganisatie (bv. zijn de actiepunten uit het inbraakpreventiebeleid uitgevoerd?). Outcome meet
de mate waarin de beleidsdoelstellingen zijn bereikt. Deze doelstellingen zijn uitgedrukt in
termen van effecten op de maatschappij (bv. zijn er minder woninginbraken?). Afhankelijk
van het beleidsdomein is outcome gemakkelijker of moeilijker meetbaar. Zo is het meten
van het aantal woninginbraken veel gemakkelijker dan het meten van digitale uitsluiting.
De component (beleids-)evaluatie van het M&E-systeem maakt gebruik van monitoringinformatie en combineert deze met bijkomende analyses en inzichten om tot een beoordeling
van het beleid te komen. Het verwerven van inzicht tijdens een beleidsevaluatie maakt het
mogelijk te begrijpen welke aanpak in welke omstandigheden het meest aangewezen is,
of net niet, en waarom. Bij de evaluatie van het inbraakpreventiebeleid bv. is de vaststel4

5
6

Beslissing van de ministerraad van 3 juli 2015. De FOD BOSA werd opgericht door het koninklijk besluit van
22 februari 2017 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BS van 28 februari 2017). In de FOD werden de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict en
Empreva samengebracht.
United Nations Evaluation Group (UNEG), National Evaluation Capacity Development – Practical Tips on how to
strengthen National Evaluation Systems, Turijn, november 2012, 49 p., www.uneval.org.
Organisatorische verankering of ”institutionalisering” verwijst naar de oprichting of omvorming van een organisatie door middel van structuren en formele en informele regels die aan de betrokkenen een zekere mate van voorspelbaarheid verzekeren wat betreft het kader waarin ze bepaalde activiteiten kunnen uitvoeren en de resultaten
die door de organisatie kunnen worden bereikt (gebaseerd op: F. Varone, S. Jacob & L. De winter, “Polity, Polities
and Policy Evaluation in Belgium”, Evaluation, London, juli 2005, II (3), p. 253-273).
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ling van een vermindering van het aantal inbraken dus maar een eerste stap. Op basis
van inbraakanalyses (cf. publicaties in de kennisdatabank rond diefstal in woningen7) moet
de administratie vervolgens inzicht krijgen in de belangrijkste risicofactoren (bv. slecht
beveiligde woningen, slechte gewoonten van inwoners waardoor inbrekers aangetrokken
worden, het ontbreken van een strategisch veiligheids- en preventieplan op gemeentelijk
niveau, …). Dit inzicht maakt het mogelijk ex post de causaliteit tussen beleid en minder
woninginbraken te evalueren en het beleid te richten op de factoren die het meeste verschil
maken.
Een ander voorbeeld van hoe op federaal niveau wordt ingezet op het verwerven van inzicht
als basis voor een performant M&E-systeem, is het onderzoeksproject IDEALiC (Inclusion
through Digital Empowerment and Autonomy across the Life Course) dat in maart 2015 werd
opgestart en wordt gefinancierd door de POD Wetenschapsbeleid (hierna: Belspo).
Box 1 – IDEALiC-project8
Het IDEALiC-project is opgestart vanuit de vaststelling dat er een gebrek is aan kennis over hoe de digitalisering van diensten en toepassingen burgers verhindert ten volle
deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Recente studies hebben aangetoond dat
sociaal-economische factoren (bv. rijk versus arm, jong versus oud) niet volstaan om de
kans op digitale uitsluiting te verklaren. Het project gaat bijgevolg op zoek naar nieuwe
dynamieken aan de basis van digitale uitsluiting, om zo de risicogroepen te identificeren. Op basis van deze elementen, worden aanbevelingen voor aangepaste beleidsmaatregelen uitgewerkt. Het project voert ook een nulmeting uit.
Het IDEALiC-project vormt een goede basis voor het opzetten van een M&E-systeem
rond de nieuwe beleidsmaatregelen inzake e-inclusie: het maakt duidelijk welke indicatoren relevant zijn om de outcome te meten en het verschaft een wetenschappelijke basis
voor de evaluatie van het beleid.
1.1.3 Beleidsevaluatie als deel van de beleids-, beheers- en budgetcyclus
Beleidsevaluatie maakt integraal deel uit van de cyclus die beleid, planning, budgettering,
uitvoering, monitoring en evaluatie met elkaar verbindt (figuur 1).
Beleidsevaluatie kan plaatsvinden in verschillende stadia van de beleidscyclus. Ze kan bijdragen tot de ontwikkeling van nieuw beleid (ex-ante-evaluatie), maar het kan ook het
sluitstuk van een cyclus vormen (ex-postevaluatie). In de praktijk zijn er vooral tussentijdse
beleidsevaluaties (ex-nuncevaluaties) die kunnen leiden tot aanpassingen aan het huidige beleid. Desalniettemin blijft de opdeling ex post versus ex ante nuttig, aangezien deze
intuïtief is en aangeeft of er bij beleidsevaluatie vooral naar het voorbije wordt gekeken, dan
wel naar nieuwe mogelijke beleidsopties.
Bij het ontwerpen van het beleid moet ook de latere evaluatie (ex post) al worden voorbereid. Beleidsprogramma’s moeten duidelijke doelstellingen hebben. De kwaliteit van de

7
8

FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Diefstal in woningen, kennisdatabank
www.besafe.be/kennisdatabank/staten-generaal-diefstal-woningen (update 28 februari 2014).
IDEALiC wordt opgevolgd door de beleidscellen Digitale Agenda (vice-eersteminister A. De Croo) en Maatschappelijke Integratie (minister D. Ducarme) (www.idealic.be).
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ex-postevaluatie wordt mee bepaald door de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding, waarbij
vooral de beleidstheorie van belang is. Daarin wordt uiteengezet hoe en onder welke hypotheses het beleid tot de gewenste veranderingen moet leiden. Er werd indien mogelijk
een nulmeting uitgevoerd. De belangrijkste proces- en resultaatindicatoren worden erin
vermeld.
Figuur 1 - Overzicht van de beleids-, beheers- en budgetcyclus

Figuur 1 – Overzicht van de beleids-, beheers- en budgetcyclus
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Tot slot is de maturiteit van beleidsevaluatie in een overheidsdienst afhankelijk van een
gunstige evaluatiecultuur, onder de vorm van bereidheid lessen te trekken, beleid bij te
sturen en beleid te verantwoorden.
1.1.4 Evaluatiedoelen en -functies
Meerdere beweegredenen kunnen aan de basis liggen van het uitvoeren van beleidsevaluaties. In de eerste plaats zijn beleidsevaluaties naar doeltreffendheid en doelmatigheid
belangrijk om lessen te trekken voor de verdere beleidsontwikkeling, zowel voor het specifieke onderwerp van de evaluatie als voor de algemene brede kennisontwikkeling op het
vlak van evaluatie. Daarnaast vormen beleidsevaluaties een schakel in de democratische
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controle en de verantwoording aan het parlement over de besteding van publieke middelen
aan voorgenomen of uitgevoerd beleid.
Beleidsevaluaties kunnen ook voortvloeien uit een wettelijke of contractuele evaluatieverplichting. Of ze kunnen er komen op vraag van het parlement, het middenveld (sociale
partners, sectoren …) of vanuit de maatschappij (academici, actiegroepen …). Tot slot kunnen beleidsevaluaties ook een politiek-strategische functie hebben om bijvoorbeeld een
beslissing uit te stellen als de nodige politieke consensus voor de besluitvorming ontbreekt.

1.2

Audit

1.2.1 Afbakening van het begrip “beleidsevaluatie”
Voor de beheersbaarheid besliste het Rekenhof zijn onderzoek te beperken tot de component beleidsevaluatie van het M&E-systeem.
Er bestaan veel, enigszins uiteenlopende, definities van beleidsevaluatie. Beleidsevaluatie
wordt voor deze audit omschreven als “een grondige en gestructureerde analyse, (vaak) gebaseerd op wetenschappelijke methodes, van een bepaald beleid (of een deelveld van een beleid),
die erop gericht is de meerwaarde te bepalen (of nog: te beoordelen) van datgene wat geëvalueerd wordt op basis van bepaalde criteria (bv. efficiëntie, effectiviteit, duurzaamheid)”9. Zowel
ex-ante, ex-nunc- als ex-postevaluaties vallen onder dit begrip.
Onder het begrip beleidsevaluatie vallen in de audit niet:
•
•
•
•
•

personeelsevaluaties;
organisatie-evaluaties;
controle en audit van beheersystemen;
wetenschappelijk onderzoek en studies zonder directe link met beleid;
reguleringsimpactanalyses (RIA’s)10.

Tijdens het onderzoek bleek dat er bij de FOD’s bijzonder veel verwarring bestaat rond het
begrip beleidsevaluatie. Waar nodig wordt in dit verslag duiding gegeven bij de meervoudige betekenis die de FOD’s aan dit begrip geven.
1.2.2 Onderzoeksvragen en normen
De centrale onderzoeksvraag van deze audit luidt als volgt:
Is de evaluatiecapaciteit binnen de federale overheidsdiensten professioneel uitgebouwd?

9

Gebaseerd op: V. Pattyn, Policy Evaluation (In)Activity Unraveled. A Configurational Analysis of the Incidence, Number, Locus and Quality of Policy Evaluations in the Flemish Public Sector, KULeuven, doctoraal proefschrift, 2014,
p. 44.
10 RIA is een gestructureerd proces dat de positieve en de negatieve effecten van beleidsopties afweegt en waarvan
het eindresultaat een document moet zijn dat inzicht geeft in de voor- en nadelen van deze beleidsopties. Op
het federale niveau worden RIA’s als louter formeel toetsingskader gebruikt en zijn ze niet geïntegreerd in het
beleidsproces (zie K. Poel, W. Marneffe & P. Van Humbeeck, “De federale regelgevings-impactanalyse: nood aan
hervormingen?”, Tijdschrift voor wetgeving, 2016 (3), p. 196-216).
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Om die centrale onderzoeksvraag te beantwoorden, stelde het Rekenhof vier vragen waarvan de eerste twee betrekking hebben op de systemen die de capaciteit ondersteunen en
vorm geven, en de twee laatste handelen over de concrete uitvoering en benutting van
evaluaties:
1.
2.
3.
4.

Wordt het evaluatiesysteem aangestuurd?
Beschikt het evaluatiesysteem over gepaste middelen?
Worden de beleidsevaluaties op een optimale wijze uitgevoerd?
Worden de beleidsevaluaties benut?

Het normenkader van deze audit is gebaseerd op:
het regeerakkoord Michel I (2014) en de doelstellingen opgenomen in het redesign-programma van de federale overheid;
de algemene normen voor good governance;
de internationale en Europese standaarden en normen voor de ontwikkeling van evaluatiecapaciteit 11.

•
•
•

1.2.3 Onderzoeksmethodes
Voor deze audit onderzocht het Rekenhof verschillende beleids- en beheersdocumenten
(zoals het regeerakkoord, beleidsnota’s, bestuursovereenkomsten) en verzamelde het informatie bij de FOD’s via een vragenlijst (zie bijlage 1). Deze vragenlijst had tot doel inzicht
te krijgen in de beleidsevaluatiecapaciteit van de federale overheidsdiensten en informatie
te vergaren over de in het regeerakkoord aangekondigde beleidsevaluaties (zie bijlage 2). De
antwoorden op de vragenlijsten werden verder uitgediept tijdens een interview met ambtenaren van elke individuele FOD. Ook de beleidscellen werden per email bevraagd aangezien zij een belangrijke rol vervullen in de beleidsvorming.

1.3

Procedure

8 maart 2017

Aankondiging van de audit bij de federale ministers en de
voorzitters van de FOD’s en POD’s

Maart tot augustus 2017

Uitvoering van de audit

17 januari 2018

Verzending van het ontwerpverslag naar de minister van Begroting en de voorzitter van het directiecomité van de FOD
BOSA

9 februari 2018

Gemeenschappelijk antwoord van de minister van Begroting
en van de voorzitter a.i. van het directiecomité van de FOD
BOSA

11 Zie o.a. European Union, Final Report on the Framework to Analyse the Development of Evaluation Capacity in the
EU Member States, Regional Policy, februari 2008; United Nations Evaluation Group (UNEG), National Evaluation
Capacity Development: Practical Tips on how to Strengthen National Evaluation Systems, Torino, November 2012,
www.uneval.org.

BELEIDSEVALUATIECAPACITEIT VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENSTEN / 21

Hoofdstuk 2

Beleidsevaluatie bij de federale
overheid
2.1

Rol van de FOD’s bij beleidsevaluatie

In dit verslag koppelt het Rekenhof beleidsevaluatie aan de beleidsdomeinen 12. De Copernicushervorming begin jaren 2000 wilde aan elke FOD de verantwoordelijkheid geven
voor één logische groep beleidsdomeinen, aangestuurd door één minister. Daartoe werden
de bestaande ministeries opgesplitst in of samengevoegd tot Federale Overheidsdiensten
(FOD’s). Het FOD-landschap laat vandaag echter een ander beeld zien. De gewenste éénop-één-relatie tussen minister en FOD is er niet gekomen: een minister kan bevoegd zijn
voor meerdere FOD’s en een FOD kan worden aangestuurd door meerdere ministers (bv.
zeven ministers voor de FOD Sociale Zekerheid). Dit gebrek aan een één-op-één-relatie kan
onder meer de uniforme aanpak van de beleidsevaluatie binnen een FOD hinderen.
De organisatiestructuur van de federale overheid gaat uit van een taakverdeling tussen
FOD’s enerzijds en de openbare instellingen anderzijds, waarbij de FOD’s verantwoordelijk
zijn voor beleidsondersteuning en de openbare instellingen voor beleidsuitvoering 13.
Het onderscheid in taakstelling tussen de FOD’s en de openbare instellingen is de regel,
maar wordt in de praktijk niet altijd eenduidig ingevuld. De afbakening van taken kan dus
verschillen naargelang van het beleidsdomein. Omdat de onderscheiden taken in de praktijk moeilijk zijn los te koppelen, zijn de FOD’s en openbare instellingen aangewezen op
structurele samenwerking.
Beleidsondersteuning slaat op het geheel van activiteiten die de capaciteit om beleid vorm
te geven, versterken. Tijdens alle, elkaar in de praktijk overlappende, fasen van de beleidscyclus (agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering, beleidsevaluatie en terugkoppeling, zie punt 1.1.3) is ondersteuning van de minister door de
FOD nodig.
De opdracht voor beleidsondersteuning werd onder variërende bewoordingen opgenomen in de oprichtingsbesluiten van de FOD’s14 en veelal ook overgenomen in hun missie

12 Met “beleidsdomein” wordt bedoeld de onderverdeling van de federale bevoegdheden in homogene pakketten die
maatschappelijk worden herkend door doelgroepen en belanghebbenden bv. gezondheidszorg, economie …
13 OECD, “The Role of Ministries in the Policy System: Policy Development, Monitoring and Evaluation”, SIGMA
Papers, No. 39, OECD Publishing, Paris, 2007, http://dx.doi.org/10.1787/5kml60qkg9g7-en.
14 Meerdere termen worden gebruikt: “ondersteuning”, “voorbereiding, bevordering en uitvoering”, “voorbereiding,
uitvoering en evaluatie” … Het begrip beleidsvoorbereiding – als fase in de beleidscyclus – is niet concreet omschreven, maar als ruim begrip omvat het advisering, alle types van evaluatie, toekomstverkenningen, dataverzameling, …
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verklaring 15. De meeste FOD’s vermelden deze functie ook in hun bestuursovereenkomst, al
dan niet samen met de kennis- en evaluatiefunctie (zie punt 3.3.1). In dit onderzoek wordt
beleidsondersteuning toegespitst op de beleidsvoorbereiding (ex-ante-evaluatie) in het begin van de beleidscyclus en op de evaluatie op het einde (ex post).
De Copernicushervorming wilde de FOD’s meer betrekken bij de beleidsvoorbereiding door
de ministeriële kabinetten af te bouwen. Die zouden enerzijds worden vervangen door beleidsvoorbereidende cellen en anderzijds door beleidsraden die de brug zouden vormen
tussen de administratie en het beleidsniveau. De beleidsraad, bestaande uit de voorzitter
van het directiecomité, het hoofd van de cel beleidsvoorbereiding en een beperkt aantal
experts, zou de grote strategische lijnen voor de federale overheid uittekenen en kreeg managementbevoegdheden. De beleidsraden werden uiteindelijk niet opgericht16. De beleidsvoorbereidende cellen, aanvankelijk gepositioneerd als stafdienst van de voorzitter van het
directiecomité van de FOD, werden belast met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie
van het beleid. Geleidelijk werd dit opzet verlaten en schoven deze cellen opnieuw richting
minister waar ze uiteindelijk – als beleidscellen – in de plaats kwamen van en dezelfde
taken vervullen als de vroegere kabinetten. De argumentatie was dat dit beleidsorgaan
politiek van aard is en dat de praktijk heeft aangetoond dat de integratie in de FOD niet
noodzakelijk, noch nuttig is. De verdeling van de ministeriële bevoegdheden maakt de aanhechting van elk orgaan aan de betrokken FOD immers niet steeds mogelijk of logisch17. De
beleidscel ondersteunt het regeringslid bij de voorbereiding en de evaluatie van het beleid,
in nauw overleg met de beleidsuitvoerende diensten waarvoor de minister bevoegd is18.
Deze wijziging hield een terugval in en een duidelijke verschuiving van de beleidsvoorbereidende rol van de FOD terug naar de minister.
Deze context maakt de rol van de FOD’s op het vlak van beleidsvoorbereiding flou. De
interpretatie en invulling van deze taak verschilt van FOD tot FOD. Sommige FOD’s beperken beleidsvoorbereiding tot het uitvoeren van opdrachten die ze van de minister en
de beleidscel krijgen, andere zien de invulling in een (actieve) samenwerking met de beleidscel. Enkele FOD’s geven de beleidsvoorbereiding een eigen invulling door zelfstandig
en proactief projecten en programma’s op te zetten die mee de beleidsontwikkeling ondersteunen. Meerdere FOD’s hebben ook – zij het met wisselend succes – een eigen inbreng
voor de regeringsverklaring en beleidsnota’s van de minister. Verklarende factoren voor de
variërende visie op en de uiteenlopende invulling van de taak van beleidsvoorbereiding
en -evaluatie zijn – naast de specifieke kenmerken van het beleidsdomein – het ontbreken
van een concrete taakomschrijving in de oprichtingsbesluiten en de afwezigheid binnen
de federale overheid van een centrale/overkoepelende visie op beleidsondersteuning (zie
volgend punt).

15 Enkel de FOD BUZA heeft geen verwijzing naar beleidsondersteuning in zijn opdrachtverklaring.
16 Koninklijk besluit van 27 april 2008 tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de beleidsorganen van
de federale overheidsdiensten schaft de principiële verplichting om de beleidsraad op te richten af.
17 Cf. het verslag aan de koning bij het koninklijk besluit van 27 april 2008 aangehaald in J. De Jaegere, “Beleidscellen op federaal niveau: Evaluatie van de Copernicushervorming”, Jura falconis, 46, 2009-2010, nr 4, p. 576-607,
www.law.kuleuven.be/apps/jura/content/art/46n4/dejaegere.pdf.
18 Artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om
deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een
Gewest.
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Samengevat kan beleidsondersteuning vandaag worden beschouwd als een gedeelde opdracht van de beleidscellen van de minister en van de FOD’s. Daarbij is het van belang dat
het beleidsniveau de plaats van beleidsevaluatie in een professioneel bestuur erkent en ook
daadwerkelijk ondersteunt.

2.2

Federale visie, strategie en aansturing

2.2.1 Aansturing en afstemming op federaal niveau
Uit het regeerakkoord en de beleidsnota’s van de ministers blijkt dat de regering en de
ministers belang hechten aan beleidsondersteuning op basis van opvolging van de beleidsuitvoering en beleidsevaluaties, maar dat er nog geen visie is ontwikkeld op de uitbouw van
een M&E-systeem voor de federale overheid. Bij gebrek aan een dergelijke centrale visie en
strategie blijft ook de rolverdeling en de onderlinge afstemming tussen de betrokken actoren zoals FOD’s, de openbare instellingen, Belspo en de kennisinstellingen onduidelijk.
De FOD’s missen een richtinggevend kader waarin wordt aangegeven welke verwachtingen
er voor het beleidsdomein zijn op het vlak van beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Dit verklaart waarom het gedeelte over beleidsvoorbereiding en -evaluatie in de beheersovereenkomsten bij meerdere FOD’s eerder mager uitvalt (zie punt 3.3.1). Het verklaart ook waarom
beleidsevaluatie door de FOD’s niet als een eenduidig begrip wordt herkend. Zo wordt beleidsevaluatie vaak verward met monitoring.
In de praktijk evalueren de FOD’s beleidsonderwerpen wel ad hoc (zie hoofdstuk 4) maar
dat gebeurt buiten het kader van een centrale aansturing en geharmoniseerde aanpak (zie
hoofdstuk 3). De vrije ruimte die de afwezigheid van een centrale aanpak openlaat, vullen
de individuele beleidscellen en FOD’s in mindere of meerdere mate in met eigen inzichten.
2.2.2 Coördinatie met andere bestuursniveau’s
2.2.2.1 Europees en internationaal niveau
Heel wat beleidsevaluatie in de federale overheid komt er op vraag en onder aansturing
van de EU of van internationale instellingen. Het kan daarbij zowel gaan om de monitoring en evaluatie van de uitvoering van EU-beleid (cf. leefmilieuprogramma’s binnen het
DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
(VVVL)) als om de evaluatie van nationaal of federaal beleid binnen het Europese of internationale kader. Zo coördineert het Federaal Planbureau (FPB), een openbare instelling die
rechtstreeks onder de ministerraad valt, de opstelling van het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) voor de Europese Commissie.
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Box 2 – NHP
Het NHP is het instrument voor de jaarlijkse opvolging en evaluatie van het nationale
deel van de Europa-2020-strategie. Met deze strategie wil Europa tegen 2020 vijf gezamenlijke doelstellingen bereiken op het vlak van werkgelegenheid, innovatie, onderwijs,
sociale inclusie en energie (en de strijd tegen de klimaatverandering). Sinds de invoering
van het Europees semester is het NHP ook afgestemd op de stabiliteits- en convergentieprogramma’s (de coördinatie van sociaal-economische beleidskeuzes en het begrotingsbeleid). Het NHP omvat de voorstelling en de evaluatie van de Belgische maatregelen
die zijn gepland en uitgevoerd om de doelstellingen van Europa 2020 te bereiken. Onder
meer de FOD’s Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO), Sociale Zekerheid
en Financiën en de regio’s leveren daartoe belangrijke bijdragen. Ook het federale parlement (ex ante) en de sociale partners (de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de
Nationale Arbeidsraad) zijn betrokken. De redactie gebeurt door een redactiecomité onder leiding van de FOD Kanselarij waarvan verder deel uitmaken: de FOD Financiën, het
Federaal Planbureau, (i.s.m. de FOD Economie), de FOD Sociale Zekerheid en de FOD
WASO. Ook de gewesten en gemeenschappen zijn vertegenwoordigd in het redactiecomité. De politieke coördinatie verloopt binnen het overlegcomité en een politiek begeleidingscomité dat de verschillende overheden verenigt.
Hoewel de FOD’s deze prestaties meestal niet direct herkennen als bijdragen aan de beleidsvoorbereiding en -evaluatie, onderbouwen ze op deze wijze zowel ex ante als ex post
het Belgische beleid en de genomen maatregelen om te voldoen aan de Europese of internationale verplichtingen. De naleving van deze verplichtingen neemt weliswaar een deel
van de beleidsevaluatiecapaciteit van de betrokken FOD’s in beslag, maar de betrokken
diensten zullen de daaruit verworven kennis en ervaring makkelijker aanwenden en verspreiden binnen hun eigen beleidsdomein.
2.2.2.2 Deelstaten
De Belgische bevoegdheidsverdeling vereist een goede coördinatie tussen de federale overheid en de deelstaten voor een integrale en geïntegreerde aanpak van beleidsevaluatie in de
gedeelde beleidsdomeinen. Dit geldt zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering, de opvolging en de evaluatie van dit beleid. Hoewel bij de zesde staatshervorming werd gestreefd
naar meer homogene bevoegdheidspakketten zijn er nog heel wat beleidsdomeinen waar
de bevoegdheden tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen in zekere mate gedeeld blijven (bv. gezondheidsbeleid, verkeer, armoedebestrijding) of worden
gedeeld (bv. strafuitvoering). Er bestaan weinig of geen samenwerkingsformules of -initiatieven om tot een geïntegreerde aanpak van beleidsevaluaties te komen. Op beleidsniveau
moeten samenwerkingsovereenkomsten en interministeriële conferenties (IMC’s) per beleidsdomein zorgen voor afstemming tussen de federale overheid en de deelstaten. Voor
de uitwerking van de thematische onderwerpen kunnen specifieke werkgroepen worden
samengesteld uit medewerkers van beleidscellen, aangevuld met experts. Op administratief niveau bestaat er echter geen structuur die op specifieke beleidsdomeinen een continue
samenwerking met de deelstaten ondersteunt. Wel kan er, in uitvoering van de beslissingen
van de IMC’s, ad hoc worden samengewerkt binnen projecten. Het plan van de minister van
Volksgezondheid om in het kader van het gezondheidsbeleid een interfederaal Toekomstinstituut op te richten dat een meer permanente en structurele inbedding kan geven aan de

BELEIDSEVALUATIECAPACITEIT VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENSTEN / 25

bestaande samenwerkingsverbanden tussen de federale overheid en de deelentiteiten, biedt
wellicht mogelijkheden om ook samen te werken voor beleidsevaluaties.

2.3

Taakverdeling tussen de FOD’s en andere actoren

Op bestuurlijk vlak zijn er naast de FOD zelf andere actoren betrokken bij het M&E-systeem. Monitoring en beleidsevaluatie moeten immers in de verschillende deeldomeinen en
voor verschillende aspecten worden geproduceerd, gevalideerd, gestructureerd, overgedragen, benut enz. Deze taken zijn niet altijd strikt gescheiden maar lopen in elkaar over. In
dit onderzoek was het niet haalbaar de bijdrage van alle actoren in kaart te brengen. Hierna
volgen dan ook de belangrijkste categorieën van actoren.
2.3.1 Openbare instellingen
In de meeste beleidsdomeinen zijn er naast de FOD’s en POD’s meerdere openbare instellingen actief. In principe nemen zij de uitvoerende functies in het beleidsdomein waar. Dit
betekent dat vooral zij over de monitoringinformatie rond het beleidsdomein beschikken.
Ze verzamelen en beheren relevante data, nodig voor de beleidsondersteuning. Zo is binnen het beleidsdomein Werk, naast de FOD WASO, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
(RVA) een belangrijke speler. De RVA doet zelf geen beleidsevaluaties, maar verschaft input
en ondersteuning aan de FOD WASO (statistische data en monitoring). Voor het beleidsdomein Volksgezondheid zijn dit, naast de FOD VVVL, onder meer het Rijksinstituut voor
Ziekte en Invaliditeit (RIZIV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV).
De openbare instellingen hebben naast de uitvoerende en monitorfunctie ook een belangrijke kennisfunctie die varieert naargelang van de opdracht van deze instellingen. Zo werden
drie beleidsevaluaties uit het regeerakkoord toegewezen aan het RIZIV (zie hoofdstuk 4).
Sommige openbare instellingen zoals het FPB of het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) hebben een kennisfunctie als hoofdtaak.
2.3.2 Kennisinstellingen
Kennisinstellingen voeren binnen een beleidsdomein wetenschappelijk onderzoek uit of
verlenen advies op basis van expertise. Zij zijn niet in alle beleidsdomeinen even sterk vertegenwoordigd. Vaak leveren zij vanuit hun kennisfunctie een belangrijke bijdrage aan de
beleidsvoorbereiding en beleidsontwikkeling. De federale overheid kent geen traditie van
wetenschappelijke beleidsondersteunende onderzoeks- en kenniscentra zoals onder meer
in Nederland, waar veel beleidsdomeinen over een centraal onderzoekscentrum beschikken. Het landschap van de federale kennisinstellingen kleurt zeer uitgebreid en versnipperd. Naargelang van het beleidsdomein varieert hun aantal, de hun toegewezen taken,
hun belang, omvang en statuut. Naast de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI’s)19
die wetenschappelijk onderzoek verrichten voor bepaalde beleidsdomeinen, zijn er tal van
instellingen die ook beleidsadviezen koppelen aan onderzoek of expertise (box 3).

19 Een FWI is een door de federale overheid gefinancierde wetenschappelijke of culturele instelling die niet geregionaliseerd is. Zo is er Sciensano bij de FOD Volksgezondheid, het Nationaal Geografisch Instituut bij Defensie, het
Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en het Nationaal
Instituut voor Criminalistiek en Criminologie NICC) bij de FOD Justitie.
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Box 3 – Sciensano
De samenvoeging van de FWI’s Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
en het Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en de Agrochemie (CODA) in
Sciensano was een eerste stap in de rationalisering van de kennisinstellingen voor volksgezondheid. In een tweede stap wil de minister nog twee belangrijke kennisinstellingen
aan Sciensano toevoegen: het KCE en de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Bedoeling is te
komen tot een beter gestructureerd en gecoördineerd Health Research System.
Het onderscheid tussen de kennisfunctie en de beleidsvoorbereiding kan enigszins kunstmatig overkomen. Kennis is onontbeerlijk bij beleidsvoorbereiding. Wetenschappelijke
kennis wordt bij de beleidsvoorbereiding vanuit een bestuurskundige invalshoek benaderd.
De beleidsvoorbereiding en -evaluatie slaan de brug tussen kennis en beleid door kennis te
vertalen naar voor het beleid bruikbaar materiaal in de vorm van toegankelijke, concrete
voorstellen of aanbevelingen. Zo heeft het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) als FWI – met de directie Criminologie – een wetenschappelijke taak
gericht op de functionering en verbetering van het strafrechtelijke systeem. Daarnaast is er
de voormalige Dienst voor Strafrechtelijk Beleid (DSB) – nu opgenomen in de FOD Justitie20
– die vanuit een bestuurlijke invalshoek werkt. De samenwerking die geleidelijk aan tussen
beide diensten is gegroeid versterkt hun potentiële inbreng voor het beleidsdomein Justitie. Bij de FOD Mobiliteit en Vervoer zorgt het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid
(nu VIAS Institute) voor een belangrijke inbreng. De Autoriteit voor Financiële Diensten
en Markten (FSMA) en de Nationale Bank (NBB) geven input aan de FOD Financiën. Het
FPB is belast met prognose, onderzoek en analyse van beleidsmaatregelen. Het FPB kreeg
gaandeweg een steeds omvangrijkere opdracht voor beleidsondersteuning in economische,
sociale en milieubeleidskwesties en duurzame ontwikkeling. Het FPB is betrokken bij de
opmaak van het NHP en kreeg recent een taak toegewezen in het begeleidingscomité voor
het Kenniscentrum (pensioenen) die tot dan werd uitgevoerd door de FOD Sociale zekerheid21.
2.3.3 Belspo
Belspo is een belangrijke speler in de wetenschappelijke onderbouwing van het federale
beleid22. Belspo biedt niet alleen ondersteuning voor het beheer van de meeste FWI’s, maar
ook voor de federale beleidsbeslissingen, onder meer door thematische meerjarige multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s te lanceren met een focus op federale problematieken
en uitdagingen. Zo wil Belspo de FOD’s ondersteunen en indirect mogelijkheden bieden tot
onderzoeksfinanciering die ze anders niet hebben. Sommige FOD’s zetten ook eigen middelen in voor meer concreet, specifiek wetenschappelijk onderzoek in hun beleidsdomein,

20 De Dienst voor Strafrechtelijk Beleid is op 3 maart 2014 geïntegreerd in directie III Strafrecht van het DG Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de FOD Justitie.
21 Het begeleidingscomité staat in voor de coördinatie en het bundelen van diverse kennis op het vlak van pensioenen
(art. 11 en 12 van de wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en
een Academische Raad).
22 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 december 2002 houdende oprichting van de POD wetenschapsbeleid: “De
POD Wetenschapsbeleid heeft tot taak de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het federale wetenschapsbeleid en aanverwante aangelegenheden, in het bijzonder de ten uitvoerlegging, in opdracht van de regering, van wetenschappelijke en technische middelen ter ondersteuning van de bevoegdheden van de federale overheid en de uitbouw van
een permanente algemene expertise ten dienste van deze in de wetenschappelijke en technische gebieden”.
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maar deze budgetten zijn doorgaans beperkt in omvang (zie verder). Belspo realiseert zijn
onderzoeksprogramma’s aan de hand van projecten waarin onderzoeksopdrachten worden
toegekend aan universiteiten of FWI’s. Zo kan het beleid worden onderbouwd met de resultaten van wetenschappelijk verantwoorde studies.
Zo vormden de opeenvolgende onderzoeksprogramma’s in de sociale wetenschappen23 en
het structurele onderzoeksprogramma Agora (valorisatie van administratieve of wetenschappelijke databanken) belangrijke beleidsondersteunende programma’s. De Agoraprojecten droegen bij tot het leveren aan de FOD’s van nieuwe/betere gegevens die inspelen op
hun eigen behoeften en tot het beschikbaar stellen van gegevens op basis waarvan nieuw
onderzoek kan worden verricht (monitoringfunctie) (box 4). Deze data zijn nuttig voor het
sociaal-economisch onderzoek en maken studies met betrekking tot de beleidsimpact mogelijk (evaluatiefunctie).
Box 4 – Agoraprojecten bij de FOD Sociale Zekerheid
De FOD Sociale Zekerheid maakte tijdens het voorbije decennium veelvuldig gebruik
van de mogelijkheden geboden door verschillende onderzoeksprogramma’s van Belspo,
waaronder het programma Agora. De FOD initieerde (alleen of samen met andere overheidsdiensten) onder meer de volgende projecten:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

MIMBEL – Microsimulation of net IMmigration in BELgium: impact on the projected
adequacy of pensions, 2011
HANDILAB – sociaal-economische positie van personen met een handicap en analyse van de effectiviteit van tegemoetkomingen aan personen met een handicap, 2010
HEALTHYLIFE-EXP – onderzoek naar een indicator inzake de gezondheidsverwachting zonder activiteitsbeperking, 2010
DOCDWH – uitbouw en methodologische uitdieping van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, 2010
SUBLEC – Survey on the Black Economy – organisatie van een microsurvey met het
oog op een beschrijvende en verklarende analyse van de problematiek van de sociale
en fiscale fraude, 2007
MIMOD – Microsimulatiemodel Sociale Zekerheid MIMOSIS & Euromod, 2007
BEL-HIS – toevoegen van een longitudinale component aan het gezondheidsinformatiesysteem, 2007
HIS – Health Information System – voorbereidende studie met het oog op het aanvullen van het gezondheidsinformatiesysteem met gegevens vanuit een dynamisch
levensloopperspectief
MIMOSIS – valorisatie van de microsimulatie van de sociale bescherming, 2005
MICROSIM – microsimulatiemodel sociale zekerheid, 2003
SOCIAL_INCLUSION – statische informatie inzake sociale inclusie, 2003

De inkrimping van de bevoegdheden van Belspo door de regionalisering en de besparingsrondes hebben tot een forse inkrimping van de beschikbare budgetten geleid en bijgevolg
tot een reductie van de programma’s. De uitgaven voorzien voor de contracten met derden –

23 Programma’s toekomstgericht sociaal-economisch onderzoek (1995-2000), sociale cohesie (2000-2004) en samenleving en toekomst (2005-2010).
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die worden aangerekend op het programma O&O nationaal – evolueren sinds 2010 in dalende lijn. Het budget (exclusief de uitgaven voor interuniversitaire attractiepolen) daalde met
bijna 18 % in de periode 2010-2015 tot 35 miljoen euro in 2015. Het was één van de sterkst
krimpende posten op de Belspo-begroting 24. Na 2015 zette deze daling zich verder door.
In het nu lopende interdisciplinaire programma “Brain”25 zijn beleidsdomeinen meer geïntegreerd dan in de vroegere programma’s. Op deze wijze wil Belspo voldoende focus en massa
in het programma behouden en de middelen niet versnipperen over beleidsitems. Omdat
het programma niet enkel onderzoek ondersteunt voor de FOD’s maar ook voor de FWI,
gaat Belspo minder in op concrete vragen van de FOD’s voor maatwerk in de programma’s
en projecten26. Sommige FOD’s zijn van oordeel dat zij nu te weinig inbreng hebben bij de
selectie van de projecten en dat de projecten te ver verwijderd zijn van de FOD-realiteit om
nog relevant te zijn. De FOD’s vrezen dat de link tussen het wetenschappelijk onderzoek en
de ondersteuning door Belspo van de FOD’s bij de beleidsvoorbereiding daarmee volledig
verdwijnt. Deze tweespalt wordt nijpender naargelang de beschikbare middelen zowel bij
de FOD’s als bij Belspo krimpen. Het wegvallen van de middelen van Belspo betekent voor
sommige FOD’s dat zij het beleid minder proactief kunnen voorbereiden of dat ze andere
middelen moeten vinden om de bestaande onderzoekslijnen te kunnen verbreden en verdiepen (bv. EU-financiering via inschrijving op Europese programma’s).
Op korte termijn zal Belspo – ingevolge het regeerakkoord en het redesign-programma –
worden afgeschaft als POD. De FWI’s en de ruimteprogramma’s worden verzelfstandigd, de
directie Onderzoeksprogramma’s wordt als een DG Wetenschapsbeleid geïntegreerd in de
FOD Economie27. Het is nog onduidelijk wat de consequenties zullen zijn voor de beleidsondersteunende programma’s. Met zijn expertise in het opstellen van onderzoeksprogramma’s, de selectie van projecten, het uitbesteden en begeleiden van onderzoek, had Belspo
tot nu toe een belangrijke inbreng bij de methodologische ondersteuning van de FOD’s voor
het plannen en uitvoeren van beleidsevaluaties. Samenwerking met het DG Begroting en
Beleidsevaluatie van de FOD BOSA kan op dit vlak voor synergie zorgen. Tijdens de uitvoering van deze audit was er nog geen contact tussen Belspo en de FOD BOSA.
2.3.4 Overige actoren
Het besluitvormingsproces speelt zich niet enkel af op het bestuurlijke en beleidsniveau.
Afhankelijk van de materie en het beleidsdomein verloopt een gedeelte van de beleidsondersteuning en besluitvorming via raden, paritaire comités en commissies waarin nietoverheidsactoren, zoals de vertegenwoordigers van de sectoren, zitting hebben (sociale
partners, sectorale vertegenwoordigers,…). Deze organen verstrekken adviezen die mee
gebaseerd zijn op de monitoringverslagen, studies of evaluaties van de administratie. Voorbeelden hiervan zijn de NAR in het beleidsdomein Werk en de geneeskundige raden bij het
RIZIV. Het raadplegen van belangenorganisaties kan ook rechtsreeks door de beleidscellen

24 Organisatieafdeling 60 – programma 1 O&O nationaal BA 45.00.51 (2015) en 12.11.51 (2010). Cf. Idea, Audit POD
Wetenschapsbeleid, 16 december 2016, p. 6 e.v.
25 Kaderprogramma voor onderzoek Brain-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks), 2012-2017.
26 Bij de start van het Brain-programma werd het budget (programma 1) samengevoegd met de middelen voorzien voor de financiering van de FWI’s (programma 3). Cf. “Kaderprogramma voor onderzoek: brain-be (Belgian
Research Action through Interdisciplinary Networks) – eerste fase 2012-2017”, nota aan de ministerraad.
27 Parl. St. Kamer, 12 april 2017, DOC 54 0020/068, Beleidsverklaring van de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, p.7.
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worden georganiseerd (box 5). Overleg met stakeholders bij de uitwerking van beleidsinitiatieven is op zich van belang om het nodige draagvlak voor het beleid te creëren.
Box 5 – Verruiming van het stelsel van gelegenheidsarbeid in de horeca naar de handel en de
bouwsector
Het regeerakkoord voorzag in een onderzoek naar alle aspecten van de mogelijke uitbreiding van het nieuwe stelsel van gelegenheidsarbeid in de horeca naar de handel en
de bouwsector. Op vraag van de beleidscel stelde de FOD WASO het monitoringsverslag
De flexijobs en de werkgelegenheid in de horecasector op, dat vervolgens op vraag van de
minister werd voorgelegd aan de sociale partners. De administratie werd niet verder bij
het dossier betrokken.
Tot slot draagt ook het Rekenhof bij tot het a posteriori evalueren van het beleid. Meer
bepaald controleert het via performantie-audits het beleid op zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit.

2.4

Horizontale ondersteuning van de beleidsevaluatie

2.4.1 Ondersteuning door de FOD BOSA
Het verslag aan de koning bij het koninklijk besluit van 22 februari 2017 dat de FOD BOSA
opricht, verduidelijkt dat de afdeling beleidsondersteuning binnen het DG Begroting en
Beleidsevaluatie instaat voor “het aanbieden van services die het voeren van de integrale beleidscyclus nog optimaler zullen ondersteunen”28. Geen enkele van de 35 opdrachten van de
FOD BOSA (artikel 2 van het besluit) verwijst echter expliciet naar de ondersteuning van
beleidsevaluatie.
De FOD BOSA vermeldt op zijn website dat het DG Begroting en Beleidsevaluatie voor het
domein organisatiebeheersing en beleidsevaluatie onder meer systemen van beleidsevaluatie en effectenmeting uitwerkt. Hoewel dit in de nota’s aan de ministerraad over het
redesign-programma niet expliciet is vermeld, maakt de toewijzing van de bevoegdheid
voor beleidsevaluatie aan de FOD BOSA, onder aansturing van de minister van Begroting,
een benadering vanuit een budgettaire invalshoek van beleidsevaluatie waarschijnlijk.
Vanuit de internationale good practices voor het M&E-systeem is de budgettaire invalshoek
een gekende maar zeker niet de enige invalshoek (box 6).

28 Specifiek voor regelgeving werd eerder al in 2014 aan de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) een bijkomende opdracht gegeven m.b.t. de promotie en coördinatie van initiatieven inzake de verbetering van de kwaliteit
en de effectiviteit van de regelgeving (Parl. St. Kamer, 28 juni 2013, DOC 53 2922/001, Memorie van toelichting bij
de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, p. 5).
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Box 6 – Onderscheid beleidsdoorlichting en financiële verantwoording in Nederland 2930
In Nederland wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen beleidsdoorlichting, gericht op doeltreffendheid en doelmatigheid, en de jaarlijkse verantwoording door elk
ministerie bij de uitgave van het belastinggeld (cf. rijksjaarverslagen29). De Regeling
Periodiek Evaluatieonderzoek 2015 bevat concrete regels en eisen voor de beleidsdoorlichtingen. Beleidsdoorlichting is een onderwerp waaraan de Nederlandse politiek veel
aandacht besteedt. In 2016 werd vastgesteld dat in minder dan de helft van de gevallen
uitspraak kan worden gedaan over de doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Bijgevolg
zijn verschillende maatregelen genomen30:
1. 	een uitgewerkte meerjarenplanning, waarbij de inzet van verschillende evaluatieinstrumenten in samenhang en in de tijd wordt bekeken;
2. 	het opnemen van een verbeterparagraaf in de beleidsdoorlichtingen, waarin aandacht wordt besteed aan de manier waarop inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid kan worden vergroot;
3. 	bevordering van kennisuitwisseling tussen ministeries en vergroting van de externe
betrokkenheid;
4. 	ontwikkeling van een nieuwe opleiding die medewerkers die een beleidsdoorlichting moeten begeleiden actief schoolt op het terrein van evaluatieonderzoek.
Binnen sommige FOD’s heerst twijfel of de FOD BOSA verder zal gaan dan het monitoren en evalueren op het operationele niveau. Het Rekenhof wijst hierbij op het belang beleidsevaluatie niet uitsluitend af te stemmen op begrotingsprocessen maar ook aandacht te
schenken aan de kennisontwikkeling over beleidseffecten als input voor de beleidsondersteuning. Een meerderheid van de FOD’s en beleidscellen onderscheiden beleidsevaluaties
duidelijk van budgettaire evaluaties. Hierdoor rijzen vragen over hoe het DG Begroting
en Beleidsevaluatie, grotendeels ontstaan uit de vroegere FOD Budget en Beheerscontrole,
beleidsevaluatie zal invullen en hoe de valkuil om deze louter te linken aan de begroting
kan worden vermeden.
Voorheen kreeg het DG Begroting en Beleidsondersteuning al een ondersteunende functie
toegewezen bij de ontwikkeling en de invoering van de interne controle, de interne audit
en de bestuursovereenkomsten31 bij de FOD’s. Het betreft onder meer het evalueren van de
ontwikkeling en de toepassing van de bestuursovereenkomsten en -plannen, en het formuleren van verbetervoorstellen32. De beleidsevaluatie mist vooralsnog het regelgevende en
organisatorische kader dat de interne controle en de bestuursovereenkomsten inmiddels

29 Rijksoverheid, Jaarverslagen. www.rijksoverheid.nl.
30 Verantwoordingsbrief 2016, 17 mei 2017, Mark Rutte, minister-president en minister van Algemene Zaken.
31 Artikel 11bis, § 10, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van
de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.
32 De FOD BOSA maakt driejaarlijks een globale methodologische evaluatie van de ontwikkeling en de toepassing
van de (driejaarlijkse) bestuursovereenkomsten en (jaarlijkse) bestuursplannen in de FOD’s en de POD’s. Op basis
daarvan formuleert hij verbetervoorstellen in de vorm van een rapport voorgelegd aan de minister van Ambtenarenzaken en de minister van Begroting.
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wel kregen33. Het Rekenhof licht deze laatste kort toe omdat zij mee de context bepalen
waarin een beleidsevaluatiesysteem tot stand moet komen.
2.4.1.1 Interne controle en bestuursovereenkomsten
De invoering van een internecontrolesysteem resulteerde net zoals de bestuursovereenkomsten uit de Copernicushervorming. De organisatie van de interne controle is een taak
van het management van de FOD’s/POD’s34 en wordt georganiseerd op het niveau van de
Algemene Directies en de Stafdiensten35. Het internecontrolesysteem is gericht op de beheersing van de FOD als organisatie en op het bereiken van zowel de strategische als operationele en financiële doelstellingen. Daartoe hebben de FOD’s monitoringsystemen uitgewerkt. De monitoringsystemen voor interne controle hebben echter zelden tot doel de
outcome van het beleid te meten. Interne controle onderscheidt zich immers van beleidsevaluatie doordat deze laatste zich richt op de beleidsdoelstellingen die in de meeste gevallen ruimer zijn dan de doelstellingen van de administratie. Enkel als de interne controle
zeer ruim is opgevat, zou zij ook de opvolging van beleidsdoelstellingen kunnen omvatten.
De operationele doelstellingen van overheidsadministraties zijn weliswaar vaak voorwaarden voor succesvol beleid (bv. de nodige IT ontwikkelen zal bijdragen tot efficiënt beleid,
een betere selectie van controles kan tot effectiever beleid leiden,…). Dit is vooralsnog niet
het geval. De koppeling tussen de doelstellingen op organisatie- en op beleidsniveau blijft
beperkt.
De regelgeving bepaalt dat de link tussen beleidsdoelstellingen, zoals opgenomen in het
regeerakkoord en in de beleidsnota’s, en FOD-doelstellingen gelegd wordt in de driejaarlijkse bestuursovereenkomst die tussen de minister en de FOD wordt gesloten. De onderhandelingen gebeuren op basis van een ontwerp van de bestuursovereenkomst waarin de
relevante elementen uit het regeerakkoord, alsook de grote richtlijnen bepaald door alle
ministers of staatssecretarissen zijn opgenomen36. De beleidsdoelstellingen worden vertaald in de strategische en operationele doelstellingen van de FOD. De doelstellingen van
de FOD zijn m.a.w. gericht op het realiseren van zijn opdrachten en van de beleidsdoelstellingen van de minister zoals opgenomen in de bestuursovereenkomst. Nazicht van de
bestuursovereenkomsten toont aan dat er weinig beleidsdoelstellingen zijn opgenomen en
dat de doelstellingen een lagere, projectmatige invulling krijgen. In de praktijk worden de
bestuursovereenkomsten vooral gebruikt om de leidinggevenden van de FOD te responsabiliseren: de verantwoordelijkheden worden per project toegewezen en de opvolging van de
uitvoering ervan is een element bij de beoordeling van de leidinggevenden.

33 Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de
federale uitvoerende macht regelt de organisatie van het internecontrolesysteem en biedt een structuur aan voor
de aansturing, de toewijzing van verantwoordelijkheden en de ondersteuning van de interne controle in de FOD’s,
POD’s en Defensie.
34 Intosai-definitie van interne controle: “Een integraal proces dat door zowel management als personeel van een organisatie wordt verwezenlijkt en bedoeld is om risico’s het hoofd te bieden en een redelijke mate van zekerheid te bieden
dat bij het nastreven van de missie van de organisatie, de volgende algemene doelstellingen worden bereikt: het op
ordelijke, ethisch en economisch verantwoorde, efficiënte en effectieve wijze uitvoeren van verrichtingen; voldoen aan
eisen op het gebied van verantwoording; voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; het vrijwaren van
middelen tegen verlies, misbruik en schade”.
35 De organisatie gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende
het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht.
36 Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties
in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.
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2.4.1.2 Beleidsevaluatie
Het Rekenhof stelt vast dat er binnen de federale overheidsdiensten veel verwarring bestaat
over het begrip beleidsevaluatie. Beleidsevaluatie wordt het vaakst verward met monitoring
en met de opvolging en evaluatie van de bestuursovereenkomsten.
De grote verwarring rond beleidsevaluatie geeft aan dat dit begrip als dusdanig niet is ingeburgerd bij de federale overheid (zie punt 3.1). Tegelijkertijd echter voeren vele FOD’s analyses uit die aan de definitie van beleidsevaluatie (zie punt 1.1.3.1) beantwoorden. Dit maakt
de evaluatiecapaciteit van de FOD’s moeilijk zichtbaar en in kaart te brengen.
Het Rekenhof kon dan ook vaststellen dat de bevraging van de FOD’s over de beleidsevaluatiecapaciteit tot een grotere bewustwording heeft geleid bij de FOD’s van de mate waarin
zij aan beleidsevaluatie doen, zonder dit steeds zo te benoemen. Daarnaast dekt het woord
‘evaluatie’ vele ladingen en zijn er tal van beleidsadviezen die strikt gezien niet vallen onder
de in dit onderzoek gehanteerde definitie maar wel aanleunen bij wat in de literatuur in
real time evaluaties worden genoemd37. Dit zijn evaluaties waarin flexibel wordt gereageerd
op een dringende vraag voor beleidsondersteuning. Uitgangspunt is dat de snellere maatschappelijke evolutie en de stijgende complexiteit van de problemen waarmee de beleidsmakers worden geconfronteerd andere eisen stellen aan de uitvoering van beleidsevaluaties. Dit gebeurt met ad hoc projecten waarbij vroeg in het beleidsproces op korte termijn
wordt ingespeeld op evaluatienoden. Heel wat projecten die de stafdienst Beleidsexpertise
en -ondersteuning (BEO) van de FOD Financiën uitvoert naar aanleiding van de programmawetten of de begrotingsbesprekingen vallen onder deze categorie.
2.4.2 Verwachtingen van de FOD’s
Via een open vraag polste het Rekenhof naar wat de FOD’s verwachten van de ondersteuning door de FOD BOSA voor de ontwikkeling van hun beleidsevaluatiecapaciteit.
Veruit het meest gegeven antwoord (acht FOD’s) is methodologische ondersteuning bij het
opzetten en uitvoeren van beleidsevaluaties. Onder deze noemer valt een brede waaier aan
voorstellen voor mogelijke diensten:
•
•
•

modellen voor de aanpak van beleidsevaluaties (methodologische richtlijnen, standaarden, …);
opleidingen rond wetenschappelijke technieken voor beleidsevaluatie;
pragmatische ondersteuning bij de toepassing van deze modellen en technieken (helpdeskfunctie), bv. voor de invulling van het criterium “effectiviteit” in een gegeven context (hoe kan de impact van bepaald beleid worden geëvalueerd en in relatie worden
gebracht met de vooropgestelde doelstellingen?).

Vier FOD’s verwachten nadrukkelijk dat de FOD BOSA een netwerk zal oprichten voor
de uitwisseling van goede praktijken en geleerde lessen. Dit sluit aan bij het concept van
een netwerkorganisatie die de minister van Ambtenarenzaken voor de FOD BOSA voorop-

37 R. Hoppe, “Bespreking van: J.E. Furobo, R.C. Rist, S.Speer (eds.), Evaluation and Turbulent Times. Reflections on a
Discipline in Disarray, New Brunswick/London, Transaction Publishers, 2013”, Beleidsonderzoek online, maart 2014,
DOI: 10.5553/Beleidsonderzoek.000035.
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stelt38. De Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) van de FOD Buitenlandse Zaken biedt aan om
via dit netwerk ervaringen te delen die het in de loop van de voorbije dertien jaar in een
internationaal kader heeft opgedaan.
Daarnaast zien ook vier FOD’s een rol voor de FOD BOSA in het begeleiden van de verticale
FOD’s bij de uitwerking van een evaluatiestructuur. FOD BOSA verleent dan ondersteuning
bij taken zoals:
•
•
•
•
•
•

het opzetten van de evaluatiecyclus zodat beleidsevaluaties niet op zichzelf staan;
het koppelen van de beleidstheorie aan doelstellingen die het beleid evalueerbaar
maken;
het stimuleren van een organisatiecultuur die het belang van beleidsevaluatie erkent;
het omschrijven van de verantwoordelijkheden van de FOD voor elk van de stappen in
de beleidscyclus;
het uitwerken van een monitoringsysteem bij de FOD, voor het aanleveren van data ter
onderbouwing van de beleidsevaluaties;
het bepalen van de budgetten die nodig zijn om een kwalitatieve uitvoering van de beleidsevaluaties te verzekeren.

Vanuit de overtuiging dat beleidsevaluaties bij voorkeur op een geaggregeerd niveau gebeuren, suggereren twee FOD’s een coördinerende rol voor de FOD BOSA bij evaluaties die aan
verschillende beleidsdomeinen en/of aan verschillende beleidsniveaus raken (intersectoriële en interfederale coördinatie).
Voorts stellen twee FOD’s voor dat de FOD BOSA budget ter beschikking stelt om beleid te
evalueren. De ene FOD ziet dit onder de vorm van de financiering van een aantal proefprojecten; de andere als een meer structurele aanvulling van de eigen (beperkte) middelen om
aan beleidsevaluatie te doen.
Tot slot geven drie FOD’s expliciet aan dat zij niet wensen dat de FOD BOSA zelf beleidsevaluaties uitvoert of oplegt aan de FOD’s. De andere FOD’s lijken deze mening bij te treden.
Er is immers geen enkele FOD die verwacht dat de FOD BOSA beleidsevaluaties uitvoert of
programmeert.
2.4.3 Verwachtingen van de beleidscellen
Negen van de in totaal achttien beleidscellen39 hebben hun verwachtingen meegedeeld wat
betreft de steun van de FOD BOSA op het vlak van beleidsevaluatie. Zoals bij de FOD’s, zijn
de verwachtingen het hoogste op het vlak van methodologische ondersteuning (zes antwoorden). Deze wordt meestal beschouwd vanuit de optiek van een continue verbetering
van de kwaliteit van de beleidsevaluaties bij de “klanten” van de FOD BOSA. Twee beleidscellen leggen de klemtoon op het coherent maken van de aanpak om resultaten beter te
kunnen vergelijken. Nog een andere beleidscel verduidelijkt geen voorstander te zijn van

38 In zijn beleidsnota voor 2017 stelde de minister van Ambtenarenzaken: “We zetten de nieuwe horizontale FOD neer
als een netwerkorganisatie, als verbindende factor tussen de klantenorganisaties”, Parl. St. Kamer, 28 oktober 2016,
DOC 54 2111/006, Algemene Beleidsnota Ambtenarenzaken Defensie Oorlogsslachtoffers, p. 4.
39 Waarvan er tien hebben geantwoord.
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een uniform of louter formeel beleidsevaluatie-instrument of een verplichting om een tick
the box-oefening te doen die weinig of geen meerwaarde oplevert.
Twee beleidscellen wijzen op het belang van procesmatige ondersteuning. Hieronder valt
ook ondersteuning bij het opzetten van een evaluatiecyclus, voor de systematische planning van beleidsevaluaties. Nog eens twee beleidscellen zien een rol voor de FOD BOSA bij
het delen van goede praktijken. Eén beleidscel is van mening dat de FOD BOSA, door het
voorzien in kadercontracten, kan bijdragen aan een betere afstemming tussen onderzoek
en beleid.
In aanvulling op wat eerder ook door de FOD’s werd gesuggereerd als taken voor de FOD
BOSA, vragen twee beleidscellen instrumenten voor coördinatie en opvolging. De ene beleidscel situeert deze op het niveau van alle beleidsevaluaties in eenzelfde beleidsdomein,
de andere is vragende partij voor de opvolging van de uitvoering van het regeerakkoord.
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Hoofdstuk 3

Beleidsevaluatiecapaciteit van
de federale overheidsdiensten
3.1

Organisatie van beleidsevaluaties door de FOD’s

3.1.1 Afzonderlijke structuur voor beleidsevaluaties
De organisatorische verankering (of ‘institutionalisering’, zie punt 1.1.2) van beleidsevaluatie uit zich in het bestaan van wetteksten, interne richtlijnen, processen en procedures die
vorm geven aan het evaluatiesysteem. Dit systeem kan worden toegewezen aan een afzonderlijke structuur, met eigen personeel, een afzonderlijk budget en duidelijke taken en doelstellingen. De evaluatiestructuur staat in voor de centrale aansturing van de beleidsevaluaties. De manier waarop het institutionaliseren precies gebeurt, hangt af van de politieke en
bestuurskundige kenmerken van de overheid. Er bestaat geen one size fits all oplossing. Een
zekere mate van institutionalisering wordt door de OESO echter wel beschouwd als een
voorwaarde opdat beleidsevaluatie een volwaardig deel van de beleidscyclus kan uitmaken.
Ook in de literatuur wordt gewezen op de vele voordelen van een verankerde en bijgevolg
zichtbare evaluatiestructuur: institutionaliseren maakt de evaluatiefunctie zichtbaar, regels of procedures kunnen de evaluatiefunctie beschermen (bv. een afzonderlijk budget,
zie punt 3.4.1.1) en kunnen een daadwerkelijke impact hebben op de praktijk van het evalueren40. Institutionaliseren is een stimulans om evaluaties uit te voeren41 en zorgt voor een
systematische en duurzame gegevensverzameling over de beleidsuitvoering en de resultaten van beleidsprogramma’s. Voorts draagt institutionalisering bij tot de aanwezigheid van
professionals in de administratie (zie punt 3.4.1.3), evenals in universiteiten en in de consultancy, het faciliteert de samenwerking tussen administraties, zelfs in een bestuurssysteem
met meerdere lagen (federale staat) en het draagt bij tot een gedragen evaluatiecultuur42.
Tot slot stimuleert institutionalisering leerprocessen in beleidsnetwerken en het bevordert
de uitvoering van evaluaties.
Vijf FOD’s geven aan over een evaluatiestructuur te beschikken. Slechts in één geval, nl. de
Dienst Bijzondere Evaluatie43 (DBE) bij de FOD Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking), gaat het om een structuur die speciaal voor beleidsevaluatie is opgericht en het
volledige beleidsdomein afdekt. De DBE valt onder de autoriteit van de voorzitter van het

40 F. Varone, S. Jacob & L. De winter, "Polity, Politics and Policy Evaluation in Belgium", Evaluation, volume II (3),
p. 253-273, DOI: 10.1177/1356389005058475.
41 B. Lázaro, Comparative study on the institutionalisation of evaluation in Europe and Latin America, Madrid, Eurosocial
Programma, 2015, Studies, nr. 15, www.eurosocial-ii.eu.
42 B. De Peuter & V.Pattyn, Once Laggard, Always Laggard? A multi-level analysis of the state of evaluation institutionalisation in Belgium, niet-gepubliceerde paper voor de European Evaluation Society Conference in Maastricht,
september 2016.
43 Opgericht door het koninklijk besluit van 17 februari 2003, gewijzigd door het besluit van 25 februari 2010 en dat
van 25 april 2014.
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directiecomité van de FOD44. Deze positie garandeert zijn onafhankelijkheid in de keuze,
de uitvoering en de verspreiding van de evaluaties. Het evaluatieprogramma wordt wel in
overleg met de actoren opgesteld. De werking en het beheer van de dienst zijn reglementair
verankerd.
De FOD Justitie beschikt over een Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid (DSB)45 die naast
tal van andere taken ook aan beleidsevaluatie doet. Ook het Nationaal Instituut voor de
Criminalistiek en Criminologie (NICC)46 verricht onderzoek ter ondersteuning van strafrechtelijk beleid. In tegenstelling tot de DSB hebben de meeste studies van het NICC geen
directe link met het beleid. De onderzoeken hebben daarentegen wel regelmatig een evaluatief karakter en leiden tot beleidsaanbevelingen. Ondanks het bestaan van deze twee
structuren, wees de FOD Justitie tijdens het onderzoek op een gebrek aan centrale aansturing van de beleidsevaluaties binnen justitie: “Evaluaties gebeuren te sporadisch en zijn
niet opgenomen in de reflectie over nieuwe maatregelen. Justitie heeft nood aan evaluatietools
op lange termijn, met een blijvend karakter, en studies betreffende meer gerichte vragen. De
dimensie rond evaluatie moet systematisch geïntegreerd worden in de beleidsreflecties en worden gebudgetteerd. De huidige structuren kunnen niet tegemoet komen aan deze noden”. Voor
het domein strafrecht is er nood aan een platform voor systematisch overleg tussen de DSB
en het NICC enerzijds en voor het betrekken van de stakeholders anderzijds. Voor de andere
rechtsdomeinen is beleidsevaluatie nog volledig te ontwikkelen.
Binnen de FOD Financiën wordt momenteel de stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning (BEO) uitgebouwd. Het organieke reglement van de FOD Financiën47 geeft als opdracht aan BEO onder meer de realisatie van studies inzake de impact van beleidsopties en
de analyse van de resultaten van het gevoerde beleid. Momenteel is BEO nog niet allesomvattend. Douane en accijnzen zijn niet inbegrepen en momenteel voert de algemene administratie voor dit domein ook geen beleidsevaluaties uit. Beleidsevaluaties inzake financiële wetgeving gebeuren door de algemene directie Thesaurie, de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België. Voor de fiscale domeinen
die wel zijn afgedekt door BEO moet de beleidsevaluatie nog vollediger en systematischer
worden gemaakt.
Bij de FOD Sociale Zekerheid worden de beleidsevaluaties systematisch uitgevoerd door de
DG Beleidsondersteuning en -coördinatie (DG BESOC) voor alle tak- en stelseloverschrijdende materies en het sociaal beleid m.b.t. de werknemersregeling, en in zekere mate door
de DG Zelfstandigen (DG INZ). DG BESOC biedt aan verschillende ministers strategische
en proactieve ondersteuning aan, onder andere door beleidsevaluaties. Voor de professionalisering van deze evaluaties, werd door DG BESOC de voorbije jaren sterk geïnvesteerd
in de ontsluiting van administratieve data en de ontwikkeling van instrumenten voor beleidsvoorbereidend onderzoek (zie Box 10). Op die manier werkt DG BESOC aan een geïn-

44 Dit impliceert dat de DBE buiten de hiërarchie van het DG Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp valt.
45 Opgericht door het koninklijk besluit van 14 januari 1994 en nadien gewijzigd door het koninklijk besluit van
26 maart 2014.
46 Het NICC is een federale wetenschappelijke instelling, opgericht door het koninklijk besluit van 5 november 1971.
Dit besluit bleef dode letter tot de inwerkingtreding van het instituut in 1993.
47 Verslag aan de koning bij het koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel van
19 juli 2013, punt B.1.
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tegreerd M&E-systeem. DG Zelfstandigen combineert het uitvoeren van beleidsevaluaties
met tal van operationele activiteiten.
De POD Maatschappelijke Integratie tot slot duidt als evaluatiestructuur de studiedienst
aan die instaat voor de opvolging van de (interne en aan derden uitbestede) beleidsevaluaties.
Bij de FOD’s die lieten weten dat ze niet over een evaluatiestructuur beschikken, worden de
beleidsevaluaties uitgevoerd door de directie of dienst die het nauwst betrokken is bij de te
evalueren materie. Dit is ook het geval bij de FOD WASO, waar binnen één van de zes DG’s,
nl. de DG Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, wel een specifieke afdeling bestaat voor de
studie van de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt, die veel beleidsevaluaties van de FOD
WASO voor haar rekening neemt.
Zonder evaluatiestructuur zit de evaluatiefunctie m.a.w. ingebed in de gewone werking van
de operationele diensten, waardoor beleidsevaluaties weinig zichtbaarheid krijgen binnen
de organisatie.
3.1.2 Aanleiding voor het opstarten van een beleidsevaluatie
Aan de basis van de meeste beleidsevaluaties die door de FOD’s worden uitgevoerd, ligt een
politieke beslissing. Slechts twee FOD’s, nl. de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken
(Ontwikkelingssamenwerking) geven aan dat ze vooral op eigen initiatief beleidsevaluaties
uitvoeren. Acht andere FOD’s starten eveneens beleidsevaluaties uit eigen beweging op, zij
het dan in beperktere mate. Beleidsevaluaties waarvoor wordt aangegeven dat ze het gevolg
zijn van een verplichting (bv. vanuit internationale instellingen zoals de Europese Commissie of de OESO) blijken vaak beperkt tot monitoringoefeningen door de FOD’s; de eigenlijke
evaluaties gebeuren door de internationale instellingen.
Bovenstaande vaststellingen nuanceren een stelling in de literatuur48 dat de (federale) administratie over het algemeen noch de formele bevoegdheid49, noch de middelen heeft om
een evaluatie op eigen initiatief te starten, waardoor beleidsevaluatie uitsluitend het resultaat is van een politieke beslissing. Volgens deze auteurs is beleidsevaluatie vooral een
politiek-strategisch instrument als deel van een compensatieregeling voor verliezers van
een ideologisch conflict (als voorbeeld wordt naar de abortuswetgeving verwezen). Deze
hypothese kan wel verklaren waarom bepaalde FOD’s zich eerder terughoudend opstellen
om (ex post) beleidsevaluaties op eigen initiatief uit te voeren. Het kan ook mee het grotere
aantal ex ante dan ex post evaluaties verklaren (zie verder).
Beleidsevaluaties worden zowel in het kader van de voorbereiding van nieuw beleid (ex ante)
als voor de beoordeling van bestaand beleid (ex-nunc- en ex-postevaluaties) uitgevoerd. De
bepaling van het tijdsperspectief is niet steeds eenduidig aangezien een ex-postevaluatie
van bestaand beleid vaak een belangrijke input is voor de ex-ante-evaluatie van een nieuwe

48 F. Varone, S. Jacob & L. De Winter, "Polity, Politics and Policy Evaluation in Belgium", Evaluation, juli 2005, II (3),
p. 253-273.
49 Zie ook 3.1.1 wat betreft de formele bevoegdheid van de FOD’s inzake beleidsevaluatie.
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aanpak. Desalniettemin is het interessant na te gaan of er tussen de FOD’s grote verschillen
zijn wat betreft het tijdstip waarop het beleid wordt geëvalueerd.
Bij vijf FOD’s ligt de nadruk op ex-antebeleidsevaluaties. Hieronder valt o.a. de FOD Sociale
Zekerheid die vele evaluaties uitvoert in het kader van de talrijke hervormingen van het
socialezekerheidsstelsel en de FOD VVVL – Leefmilieu, waar een (exact) wetenschappelijke
(risico)analyse vaak de hoeksteen vormt bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Eveneens vijf
FOD’s (o.a. de FOD Justitie en de FOD Mobiliteit en Vervoer) evalueren vooral bestaand beleid (ex-postevaluatie) en de FOD Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) heeft
de voorbije drie jaar alleen maar ex-postevaluaties uitgevoerd.
De FOD Economie, de FOD Financiën, de FOD VVVL – Volksgezondheid en de FOD WASO
voeren zowel ex-ante-, ex-nunc- en ex-postevaluaties uit, zonder aan één bepaalde categorie
meer gewicht te geven.
De verschillende klemtonen tussen de FOD’s verklaren zich voor een deel door inhoudelijke
verschillen tussen de beleidsdomeinen en door het feit of er vanuit de beleidscel vooral
vraag is naar ex-ante-, ex-nunc- of ex-postevaluaties. Algemeen blijkt er nog ruimte te zijn
voor een sterkere ondersteuning van de beleids-, beheers- en budgetcyclus door een meer
systematische beleidsevaluatie op verschillende tijdstippen. Zo wijst de FOD Sociale Zekerheid er zelf op dat de vele ex-ante-evaluaties idealiter worden aangevuld met een verdere
opvolging (ex-nuncevaluaties) eens de hervormingen lopen.
3.1.3 Samenwerking tussen de FOD’s onderling en met andere actoren
Ondanks de talrijke raakvlakken tussen beleidsdomeinen wordt rond beleidsevaluatie in
de praktijk weinig samengewerkt tussen de FOD’s. Op federaal niveau zijn er in het regeerakkoord slechts enkele voorbeelden terug te vinden van beleidsevaluaties waarbij verschillende FOD’s betrokken zijn (o.a. de evaluatie van de regelgeving op het gebruik en de
plaatsing van bewakingscamera’s: FOD Binnenlandse Zaken en FOD Justitie; de evaluatie
van de sociale fondsen: FOD Economie en POD Maatschappelijke Integratie; de evaluatie
van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers: FOD Financiën en Belspo).
Box 7 – Beleidsevaluatie bij fiscale maatregelen
Hoewel de FOD Financiën verantwoordelijk is voor de fiscaliteit, wordt deze materie in
vele beleidsdomeinen ingezet (bv. ecofiscaliteit) om een specifiek maatschappelijk doel
te dienen (bv. verminderde CO2-uitstoot). De monitoring en evaluatie van de doelstellingen van fiscale maatregelen zijn bijgevolg ook afhankelijk van het domein, wat maakt
dat de FOD Financiën hiervoor niet het M&E-systeem kan opzetten. De FOD kan voor
de meeste fiscale maatregelen een aantal gerelateerde financiële indicatoren opvolgen
(bv. de evolutie van de belasting op bedrijfswagens), maar een volledige evaluatie vergt
een samenwerking met de FOD die bevoegd is voor het beleidsdomein. De evaluatie van
fiscale maatregelen door de FOD Financiën alleen is beperkt tot wat deze FOD zelf kan
meten.
Behalve voor het uitvoeren van beleidsevaluaties, zoeken de FOD’s elkaar ook zelden op
om ervaringen en expertise over beleidsevaluatie te delen. De FOD Sociale Zekerheid en de
FOD WASO werken samen rond het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming
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(zie box 9 in punt 3.4.1.3). Voor de uitbouw van hun beleidsevaluatiecapaciteit vermelden
andere FOD’s ad-hoccontacten met universiteiten, federale wetenschappelijke instellingen,
internationale netwerken (bv. het DAC50 Evaluation Network van de OESO), het Vlaams
Evaluatie Platform (VEP) en de Société Wallonne de l’évaluation et de la prospective (SWEP)
enz.
3.1.4 FOD als coördinator van alle evaluaties in het beleidsdomein
Verwijzend naar de opdrachten in de oprichtingsbesluiten van de FOD’s, mag worden verwacht dat de FOD’s een coördinerende rol spelen m.b.t. de uitvoering en de evaluatie van
het beleid in de domeinen waarvoor de FOD bevoegd is.
Voor een efficiënte coördinatie beschikt de FOD bij voorkeur over een inventaris van zowel
de eigen als ook alle andere geplande, lopende en uitgevoerde evaluaties die in het beleidsdomein worden uitgevoerd of uitbesteed. Uit de bevraging van de FOD’s blijkt echter dat
geen enkele FOD een dergelijke inventaris bijhoudt. De DBE bij de FOD Buitenlandse Zaken
(Ontwikkelingssamenwerking)51 en de POD Maatschappelijke Integratie52 publiceren de eigen afgewerkte evaluaties op hun website. De FOD Sociale Zekerheid beschikt niet over een
algemene inventaris, maar verwijst naar twee initiatieven om informatie over beleidsevaluaties te centraliseren. Eerst en vooral is er het kadaster van wetenschappelijk onderzoek
rond sociale bescherming. Dit kadaster omvat alle lopende en afgeronde projecten bij de
FOD, de openbare instellingen van sociale zekerheid, het FPB en de Belgische universiteiten, evenals onderzoek dat wordt gefinancierd door Belspo of regionale onderzoeksinstanties. Daarnaast verzamelt de DG Zelfstandigen (sinds 2014) alle beleidsondersteunende
informatie, die met de beleidscel wordt gedeeld op een platform. Dit stimuleert de interne
samenwerking rond beleidsevaluatie en het delen van expertise.
Dit gebrek aan inventaris wijst erop dat beleidsevaluatie voor de meeste FOD’s niet als een
functie of programma wordt herkend binnen het beleidsdomein. De afwezigheid van een
inventaris hangt ook samen met de moeilijkheden die deze FOD’s hebben om het beschikbare budget voor beleidsevaluatie te identificeren (zie punt 3.4.1).
Enkele FOD’s die niet over een inventaris beschikken, nemen kennis van geplande en uitgevoerde beleidsevaluaties via contacten tussen afdelingen en diensten en met de beleidscellen. Deze uitwisseling van informatie gebeurt veelal ad hoc en hangt sterk af van het belang
dat individuele personen hechten aan het opbouwen en onderhouden van contacten. Een
voorbeeld hiervan is de uitwisseling tussen de DSB van de FOD Justitie en het NICC. De
FOD WASO geeft aan dat het op de hoogte blijft van de evaluaties door de gewesten als lid
van de begeleidingscomités bij lopende evaluatiestudies (bv. voor de studies van het Vlaams

50 OESO, Development Assistance Committee, www.oecd.org/development/developmentassistancecommitteedac.
htm (geraadpleegd januari 2018).
51 Zie FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, Dienst Bijzondere Evaluatie, https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Onze_werkmethoden/Dienst_Bijzondere_Evaluatie/Verslagen
(geraadpleegd januari 2018). Naast de DBE zijn er ook tal van andere institutionele actoren (incl. universiteiten)
die onderzoek doen dat gerelateerd is met het beleid en dat tot aanbevelingen leidt voor de beleidsmakers (zie
FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, Dienst Bijzondere Evaluatie, Evaluatie van de beleidsondersteuning door de institutionele actoren – eindverslag, Brussel, juli 2016, 85p.).
52 POD Maatschappelijke Integratie, Studies, publicaties en statistieken, www.mi-is.be/nl/studies-publicatiesstatistieken (geraadpleegd januari 2018).
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Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering (VIONA) “Wijziging in
jobs, vacatures en vaardigheden” en “De Vlaamse deeleconomie onderzocht”). Dergelijke
officieuze coördinatie kan in de praktijk wel werken, maar bij gebrek aan een zekere institutionalisering houdt dit een risico in voor de continuïteit, de volledigheid en de afstemming.
Voor de opvolging van beleidsevaluaties door internationale instellingen zoals de OESO of
de Europese Commissie raadplegen de FOD’s vakliteratuur of de websites van deze instellingen.

3.2

Belang van beleidsevaluaties per FOD

3.2.1 Aantal evaluaties per jaar en recente evolutie
Het aantal beleidsevaluaties per FOD varieert van geen enkele per jaar (bv. de FOD Kanselarij en de FOD BOSA) over enkele per jaar (de meeste FOD’s) tot vijf of meer evaluaties
per jaar (bv. de FOD VVVL en de POD Maatschappelijke Integratie). Bij gebrek aan een
inventaris met beleidsevaluaties was het voor de meeste FOD’s niet mogelijk een concreet
aantal evaluaties per jaar op te geven. Bovendien worden de evaluaties zelden door een
gecentraliseerde structuur uitgevoerd of opgevolgd en worden de resultaten niet steeds geformaliseerd (zie punt 3.6). Hierdoor zijn beleidsevaluaties weinig zichtbaar op het geaggregeerde niveau van de FOD.
In de loop van de voorbije drie jaar is het aantal beleidsevaluaties binnen de overgrote
meerderheid van de FOD’s gelijk gebleven (zes antwoorden) of toegenomen (zes antwoorden). Drie vierde van deze FOD’s vinden het huidige aantal beleidsevaluaties gepast (vijf
antwoorden op zes in het geval van een toename en vier op zes bij een status quo). De overige zijn van mening dat meer beleidsevaluaties nodig zijn. De FOD Justitie bv. geeft aan
dat er bij gebrek aan een centraal aangestuurd beleid rond evaluatie niet wordt voldaan aan
de grote evaluatienoden. De FOD Financiën is bezig met het vollediger en systematischer
maken van beleidsevaluatie door de uitbouw van de stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning (BEO).
Van de FOD’s die het huidige aantal beleidsevaluaties gepast vinden, geven de meeste aan
dat ze erin slagen de belangrijkste aspecten van het beleid op regelmatige tijdstippen te
evalueren met de beschikbare capaciteit. Binnen deze categorie vallen echter een aantal
FOD’s die weinig of niet aan beleidsevaluatie doen (bv. de FOD Kanselarij, de FOD Buitenlandse Zaken (Buitenlandse Zaken)). De andere beoordelen het aantal beleidsevaluaties
als gepast, rekening houdende met de beschikbare middelen, maar niet gezien de evaluatienoden. Deze FOD’s beschouwen de noden veel groter dan wat momenteel kan worden
uitgevoerd.
Slechts drie FOD’s zagen het aantal beleidsevaluaties per jaar de voorbije drie jaar afnemen.
De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Bij de FOD Mobiliteit en Vervoer zorgt vooral het
grotere aantal internationale audits ervoor dat er minder middelen kunnen worden vrijgemaakt voor federale beleidsevaluaties. De FOD WASO zag na de zesde staatshervorming
de verplichting verdwijnen om het stelsel van de dienstencheques jaarlijks te evalueren en
wordt daarnaast door opgelegde besparingen steeds verder beperkt in zijn evaluatiecapaciteit. Beide FOD’s beschouwen de afname van hun capaciteit om federaal beleid te evalueren
als problematisch. Bij de FOD Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) tenslotte
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waren er tijdelijk minder beleidsevaluaties door de overgang tussen de huidige en de vorige
Bijzondere Evaluator53.
Geen enkele FOD is van mening dat het aantal federale beleidsevaluaties binnen zijn organisatie te hoog ligt.
3.2.2 Belangrijkste kenmerken van de beleidsevaluaties
Beleidsevaluaties kunnen zich van elkaar onderscheiden door het tijdstip waarop ze worden uitgevoerd, de criteria op basis waarvan wordt geëvalueerd, de scope van de wetgeving
waarop ze betrekking hebben, en de mate waarin de resultaten worden geformaliseerd.
3.2.2.1 Evaluatiecriteria
De typische criteria bij beleidsevaluatie zijn “de drie E’s”54: effectiviteit (In welke mate zijn de
vooropgestelde doelen bereikt dankzij het beleid?), efficiëntie (Wat is de verhouding tussen
de gebruikte middelen en de output?) en economy (In hoeverre werden de nodige middelen
aangeschaft aan de laagst mogelijke prijs, met respect voor kwaliteitsniveau?). Daarnaast
kunnen ook andere meer specifieke criteria worden geëvalueerd, zoals bv. duurzaamheid
of gelijke behandeling.
Het Rekenhof stelde vast dat het criterium “effectiviteit van het beleid” niet vaak wordt toegepast bij de FOD’s. De redenen hiervoor zijn divers: gebrek aan duidelijk vooropgestelde
doelstellingen van het beleid, gebrek aan data, de methodologische moeilijkheid om een
causaal verband tussen beleid en effecten te bepalen, een andere klemtoon in de vraag naar
evaluatie vanuit de beleidscel enz. Daarnaast bleek dat de beleidsevaluatie in vele gevallen
wordt verengd tot een evaluatie van de haalbaarheid (juridisch en/of technisch), van de
budgettaire impact of van correcte invoering van het beleid55.
Verschillende FOD’s zijn zich ervan bewust dat beleidsevaluatie in hun domein veel meer is
gericht op invoering en output dan op impact en outcome van het beleid, en uiten hierover
ook hun bezorgdheid. Een expliciete beleidstheorie en betere uitbouw van het M&E-systeem, geïntegreerd in de beleidscyclus, blijkt vaak een voorwaarde om (ex post) beleidsevaluaties te kunnen uitvoeren. Zo niet verglijden ex post evaluaties van doeltreffendheids
evaluaties naar proces- en doelbereikingsevaluaties.
Tot slot zijn evaluatiecriteria onontbeerlijk om tot een zekere beoordeling van het beleid
te kunnen komen. Zonder beoordeling is er geen sprake van een evaluatie, maar beperkt
de analyse zich louter tot monitoring (zie punt 1.1.2). Zo bleek bijvoorbeeld dat het in het
regeerakkoord aangekondigde onderzoek in verband met alle aspecten van de mogelijke
uitbreiding van het nieuwe stelsel van gelegenheidsarbeid voor de horeca naar de handel en

53 De huidige Bijzondere Evaluator werd op 20 mei 2016 aangewezen door de ministerraad. Dit is meer dan één jaar
nadat de voorgaande Bijzondere Evaluator op 1 mei 2015 met pensioen ging.
54 Bv. Europese Commissie, Commission Staff Working Document. Better Regulation Guidelines. Chapter VI Guidelines on
Evaluation (including fitness checks), SWD (2017) 350, Brussel, juli 2017, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf p. 50-66; OESO, Glossary of Key Terms in Evaluation and
Results Based Management, Parijs, OESO, 2002, www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf.
55 Eenzelfde vaststelling werd eerder ook gemaakt voor de beleidsevaluaties in Wallonië. Zie P. Fyalkowski &
D. Aubin, “L’évaluation des politiques publiques en Wallonie”, Courrier hebdomadaire du CRISP, 2013/25 (n° 2190),
p. 5-43. DOI 10.3917/cris.2190.0005.
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bouwsector, door de beleidscel werd ingevuld door een monitoringverslag te vragen aan de
FOD WASO (zie box 5 in punt 2.3.4), zonder beoordeling of aanbevelingen. Dit onderzoek
kon bijgevolg niet als beleidsevaluatie worden beschouwd en valt buiten de scope van deze
audit.
3.2.2.2 Scope van de evaluatie
De scope van de beleidsevaluatie, of het “niveau” waarop deze wordt uitgevoerd, kan sterk
variëren. Een beoordeling van het belang van beleidsevaluaties per FOD, enkel op basis van
het aantal evaluaties, is bijgevolg ontoereikend. Zo kan een evaluatie betrekking hebben op
de globale aanpak bij het reguleren van een domein of sector (cf. REFIT-programma van
de Europese Commissie56) of op één specifieke wet of maatregel. Een evaluatie met een ruimere scope maakt het mogelijk tot duidelijke inzichten te komen over de mate waarin het
geheel van regels effectief, efficiënt en coherent is. Een dergelijke oefening vergt meer tijd
en middelen en is methodologisch complexer, maar kan resultaten opleveren die het beleid
in belangrijke mate bijsturen. Dit is ook meteen de reden waarom een beleidsevaluatie op
een hoger niveau op meer weerstand kan stoten. Een beleidsevaluatie op een lager niveau
kan een oplossing bieden voor acute problemen, maar zal het beleid niet fundamenteel
wijzigen.
Verschillende FOD’s zijn van mening dat de beleidsevaluaties in hun domein op een te laag
niveau liggen, veelal omdat er te veel op korte termijn moet worden geëvalueerd. Het uitvoeren van slechts enkele zorgvuldig geselecteerde beleidsevaluaties over een beperkt aantal strategische vragen, zou volgens sommige FOD’s meer impact hebben dan vele kleine
evaluaties. Dit wordt verklaard door het feit dat bij één grote evaluatie het gemakkelijker
is éénmalig de aandacht van beleidsmakers te trekken. Evaluaties met een beperkte scope
riskeren onopgemerkt te blijven tussen een overvloed aan informatie. Anderzijds beantwoorden bv. de in real time evaluaties aan een gewijzigde vraag van de beleidsmakers (zie
punt 2.4.1.2). De opvolging van de indicatoren in een goed uitgebouwd M&E-systeem kan
mee richting geven bij de keuze van beleidsevaluaties.
Tot slot vormt de bevoegdheidsverdeling tussen het federale niveau en de gewesten en gemeenschappen een bijkomende complexiteit bij het globaal beschouwen van het beleid in
een bepaald (deel)domein. Dit pleit voor een gezamenlijke aanpak bij beleidsevaluaties (zie
punt 2.2.2.2), waarbij de FOD BOSA een coördinerende rol kan spelen.
3.2.2.3 Formalisering van de resultaten
De resultaten van uitbestede beleidsevaluaties worden systematisch opgeleverd onder de
vorm van een evaluatierapport waarin zowel de onderzoeksvraag, -methode als -bevindingen zijn uitgeschreven. Beleidsevaluaties die door het eigen personeel van de FOD’s worden uitgevoerd, zijn daarentegen vaak veel minder geformaliseerd. Uit de bevraging van
de FOD’s blijkt dat er veel relevant beleidsondersteunend werk wordt geleverd dat zeer

56 Het Regulatory Fitness and Performance (REFIT) programma van de Europese Commissie heeft als doel dat EUwetgeving effectief, efficiënt en zo goedkoop mogelijk de gewenste resultaten oplevert voor burgers en bedrijven.
De volledige wetgeving in een bepaald domein wordt geïnventariseerd en geëvalueerd op effectiviteit en efficiëntie. Onnodige administratieve lasten, inconsistenties en hiaten worden geïdentificeerd in overleg met de stakeholders. Zie Europese Commissie, REFIT: EU-wetgeving eenvoudiger en goedkoper, https://ec.europa.eu/info/law/
law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdensand-simplifying-law/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_nl (geraadpleegd januari 2018).
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nauw aansluit bij de definitie van beleidsevaluatie, maar slechts in beperkte mate wordt
geformaliseerd. Zo worden regelmatig goed onderbouwde studies, adviezen of nota’s voor
de beleidscel uitgewerkt, zonder dat deze als een geformaliseerd evaluatierapport kunnen
worden beschouwd. Deze informele manier van werken is ongetwijfeld het resultaat van
een afstemming van vraag en aanbod, en de evolutie naar in real time evaluaties. Een gebrek aan formalisering maakt beleidsevaluaties echter weinig zichtbaar en moeilijker om
te inventariseren, verspreiden en benutten (zie ook punt 3.6). Anderzijds kan een te sterke
vormvereiste leiden tot een bureaucratisering van beleidsevaluaties waardoor deze tot een
tick the box-oefening worden herleid met weinig of geen inhoudelijke meerwaarde (zoals de
regelgevingsimpactanalyse of RIA57).
3.2.3 Druk om meer aan beleidsevaluatie te doen
Voor twee op de drie beleidsdomeinen antwoorden de FOD’s dat ze druk ervaren om meer
beleidsevaluatiecapaciteit te ontwikkelen. Dubbel zo vaak gaat het om druk van buitenaf
dan om druk vanuit de FOD zelf.
Druk vanuit de FOD zelf gaat uit van de wens naar een verder doorgedreven professionalisering van de FOD en de evolutie naar een meer transversale aanpak bij beleidsevaluaties
binnen eenzelfde FOD. Voorbeelden hiervan zijn de uitbouw van de stafdienst BEO bij de
FOD Financiën en ad hoc initiatieven van de FOD WASO om rond beleidsevaluatie samen
te werken tussen afdelingen.
Druk van buitenaf om aan beleidsevaluatie te doen, komt er eerst en vooral vanuit verschillende beleidsniveaus. Op federaal niveau verwijzen de FOD’s naar een versnelde toename
van de hervormingen en striktere budgetten, waardoor er meer nood is aan (de voorbereiding van) effectief en efficiënt beleid. De frequente vraag naar informatie vanuit Europese
en internationale instellingen wordt eveneens ervaren als een druk om meer aan beleidsevaluatie te doen. Strikt genomen betreft de vraag vanuit deze instellingen echter monitoring, het eerste luik van een volwaardig M&E-systeem. Daarnaast wordt ook druk gelegd op
de FOD’s door een stijgende interesse in beleidsevaluaties vanwege belanghebbenden van
de betrokken beleidsdomeinen en meer algemeen vanwege de maatschappij (bv. algemene
pers, onderzoeksjournalisten, studenten).
De aanzienlijke druk die FOD’s ervaren om meer beleidscapaciteit te ontwikkelen, verklaart mee hun grote verwachtingen wat de ondersteuning door de FOD BOSA betreft (zie
punt 2.4.3).

3.3

Programmering van beleidsevaluatie

3.3.1 Strategie en doelstellingen
De meeste FOD’s hebben geen uitgeschreven strategie en doelstellingen voor beleidsevaluatie. De FOD Volksgezondheid en de kennisinstellingen die zich bezighouden met

57 Een evaluatie van het federale RIA-systeem heeft aangetoond dat dit systeem niet effectief is. Een goed ingevuld
RIA-document leidt niet tot betere inzichten en afwegingen bij het overwegen en voorbereiden van nieuwe regulering, om zo tot betere beleidsbeslissingen en regelgeving te komen. Het RIA-document zorgt er immers niet voor
dat de juiste vragen op het juiste moment worden gesteld. Zie K.Poel, W.Marneffe & P. Van Humbeeck, “De federale
regelgevingsimpactanalyse: nood aan hervormingen?” Tijdschrift voor wetgeving, Brussel 2016 (3), p. 196-2016.
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gezondheidszorg staan op dit vlak al het verste (zie box 8). Uit een bevraging van de FOD’s
en nazicht van de bestuursovereenkomsten blijkt dat, terwijl sommige FOD’s een beleid
voor beleidsevaluatie en M&E (beginnen) uitbouwen, andere er nog geen volwaardige
plaats hebben aan gegeven in de strategie. In enkele FOD’s wordt nog volledig onbewust
met beleidsevaluatie omgegaan.
Box 8 – Volksgezondheidsbeleid58
Het versterken van het gezondheidszorgbeleid en de gezondheidszorg met wetenschappelijke kennis vormt een krachtlijn in het beleid voor volksgezondheid58. Elementen
daarbij zijn: Het Health System Performance Assessment (HSPA) met een concrete en
periodieke opvolging van een reeks indicatoren gericht op een holistische evaluatie van
het gezondheidszorgsysteem en de ondersteuning van de strategische planning; het
formuleren van zowel globale als meer operationele/instrumentele gezondheids(zorg)doelstellingen; een meerjarenkader evidence based practice (EBP); een redesign van acht
verschillende federale administraties voor de gezondheidszorg (FOD VVVL (DGGS),
RIZIV, FAGG, KCE, CDZ, HZIV, WIV en het eHealth-platform) (zie box 3).
De FOD’s die aangeven dat ze wel beleidsevaluatiedoelstellingen hebben, verwijzen systematisch naar de bestuursovereenkomst. Beleidsevaluatie wordt door sommige FOD’s
(impliciet) meegenomen in strategische doelstellingen of als een algemeen engagement.
Andere FOD’s lijsten een aantal concrete beleidsevaluaties op als deel van de operationele
doelstellingen. Deze zijn veelal overgenomen uit het regeerakkoord of uit de beleidsnota’s.
Tabel 1 geeft een beknopt overzicht van beleidsevaluatie in de bestuursovereenkomsten59:
Tabel 1 – B
 eleidsevaluatie in de bestuursovereenkomsten
Vermelding in bestuursovereenkomst

FOD’s

Verwijzing naar beleidsevaluatie, als
engagement of strategische doelstelling

FOD Binnenlandse Zaken
FOD Financiën
FOD Mobiliteit en Vervoer
FOD Sociale Zekerheid
FOD VVVL
POD Maatschappelijke Integratie

Ad hoc vermelding van beleidsevaluaties
bij de operationele doelstelling

FOD Binnenlandse Zaken
FOD BUZA – Ontwikkelingssamenwerking
FOD Economie
FOD VVVL
FOD WASO
POD Maatschappelijke Integratie

Bron: Rekenhof
De vermelding van beleidsevaluatie in de bestuursovereenkomst is een positieve evolutie in
de erkenning van de rol van de FOD bij het evalueren van het beleid. Bestuursovereenkomsten dekken echter nooit het volledige beleidsdomein af en omvatten ook niet alle beleidsdoelstellingen. Daarnaast kon worden vastgesteld dat de doelstellingen in bestuursover-

58 Parl. St. Kamer, 27 oktober 2016, DOC 54 2111/005, Algemene Beleidsnota Sociale Zaken en Gezondheidsbeleid.
59 Voor de FOD BOSA en Defensie is geen bestuursovereenkomst beschikbaar.
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eenkomsten, en het eraan verbonden M&E-systeem en de interne controle, vaak uitsluitend
verband houden met de acties die nodig zijn voor de uitvoering van het beleid in plaats van
met het beleid zelf. In die gevallen wordt weinig invulling gegeven aan de stap ‘Evaluatie’
uit de beleids-, beheers- en budgetcyclus.
3.3.2 Korte- en langetermijnplanning
Samenhangend met het ontbreken van een globale strategie en doelstellingen voor het beleidsdomein, stellen de FOD’s geen evaluatieagenda’s op voor de lange termijn. In de praktijk worden beleidsevaluaties ad hoc en op basis van de prioriteiten van de minister gepland
en uitgevoerd. Een beleidsevaluatieagenda wordt meestal niet opgesteld, hoewel de literatuur erop wijst dat publieke transparantie over geplande en uitgevoerde evaluaties gunstig
is voor het vertrouwen van het publiek in bestuur en beleid60.
De actuele vragen van de beleidscel vormen een sterke druk voor de FOD’s, waardoor zij
lang niet altijd toekomen aan het plannen van (eigen) beleidsevaluaties op langere termijn.
Sommige FOD’s gaan er overigens van uit dat het opstellen van een beleidsevaluatieagenda
op langere termijn weinig zinvol is omdat het beleidsniveau gefocust is op het beleid op korte termijn over de duur van de legislatuur. Dit neemt niet weg dat de betrokken individuele
ambtenaren die bezig zijn met de beleidsontwikkeling en -uitvoering (ieder voor zich) wel
een inzicht hebben in de beleidsevaluaties die het beleidsdomein nodig heeft. Door te werken met bijvoorbeeld een (meerjarige) evaluatieprogrammering en standaarden voor de
evaluatie-inhoud kunnen politieke druk en tijdsdruk worden ingeperkt. Anderzijds vormen
de ondersteuning en een politiek draagvlak voor beleidsevaluatie op termijn belangrijke
randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van evaluatiecapaciteit.
Het gebrek aan langetermijnplanning voor evaluaties vermindert de mogelijkheden voor de
FOD’s om daadwerkelijk bij te dragen aan de beleids-, beheers- en budgetcyclus. Kwalitatieve beleidsevaluaties vragen immers tijd en eens een thema actueel wordt, kan het politieke
besluitvormingsproces zeer snel gaan. De FOD Sociale Zekerheid tracht hieraan tegemoet
te komen door een deel van de beschikbare middelen voor beleidsevaluaties te investeren in
instrumenten die het mogelijk maken efficiënter en doeltreffender beleid voor te bereiden
(zie box 10 in punt 3.4.1.3). Hierdoor wordt een strategische beleidsontwikkeling mogelijk
over de lopende beleidsperiode heen.
Binnen de FOD’s bestaat er een grote eensgezindheid over het feit dat beleidsevaluatie vandaag teveel op korte termijn en op ad-hocbasis gebeurt. Een eerdere rondvraag bij federale
ambtenaren uit 2014 kwam tot een gelijkaardige conclusie61. De FOD’s pleiten voor een
systematischer aanpak en een betere integratie in de beleidscyclus.

60 A. Knottnerus, "Van casus-specifieke beleidsevaluatie naar systematische opbouw van kennis en ervaring",
Beleidsonderzoek Online, mei 2016, p. 67, DOI 10.5553/BO/221335502016000005001.
61 M. Brans & B. Aubin, Policy Analysis in Belgium, Bristol, Policy Press, International Library of Policy Analysis, maart
2017, p. 84. 71 % van de ondervraagden (904 federale ambtenaren met een universitair diploma) is enigszins of
volledig akkoord met de stelling dat er te weinig aandacht gaat naar de lange termijn bij het ontwikkelen van het
beleid.
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Grote uitzondering is de DBE van de FOD Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) die een meerjarenevaluatieprogramma opstelt in overleg met de betrokken partijen62.
De dienst stelt dit programma voor aan een opvolgingscomité waarin vertegenwoordigers
zetelen van de minister, de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp, de Belgische actoren van de ontwikkelingssamenwerking en externe diensten
zoals de evaluatiedienst van de Europese Commissie. In het kader van dit overleg geven de
vertegenwoordigers van de minister input over de timing van de evaluaties zodat de resultaten optimaal in de beleidsbeslissingen kunnen worden geïntegreerd.
Tot slot kan een verplichting tot evaluatie opgenomen zijn in een wettelijke clausule (‘evaluatieclausule’). Een voorbeeld hiervan is het beleid inzake duurzame ontwikkeling waarvoor
de wet van 5 mei 199763 aan het FPB oplegt om in de loop van elke cyclus van vijf jaar twee
rapporten op te stellen. Het eerste betreft de stand van zaken en evaluatie. Het tweede
rapport betreft een toekomstverkenning. De extreme vorm van wettelijke clausule, nl. de
‘sunset’-clausule, waarbij een wetgeving uitdooft in het geval er geen positieve evaluatie is,
komt voor zover het Rekenhof kon nagaan op federaal niveau quasi niet voor.
Geen enkele FOD beschikt voor zijn beleidsdomein over een inventaris van de wetgeving
waarin een evaluatieclausule is voorzien. Bijgevolg wordt hiervoor ook geen evaluatieagenda opgesteld.

3.4

Middelen voor beleidsevaluatie

3.4.1 Middelen waarover de FOD’s beschikken
3.4.1.1 Financiële middelen
Het Rekenhof vroeg de FOD’s een raming te maken van het jaarlijkse budget voor beleidsevaluaties. Bij de meeste FOD’s waren de met beleidsevaluatie verbonden uitgaven niet
identificeerbaar. Er zijn meestal geen specifieke basisallocaties waarop enkel uitgaven voor
beleidsevaluaties worden aangerekend en bij de FOD’s die deze wel hebben, zijn enkel de
kosten voor externe studies identificeerbaar64. In één geval is er een basisallocatie die een
ruimere lading dekt en waarop ook uitgaven voor beleidsevaluaties worden aangerekend65 .
Meestal zitten de kosten voor beleidsevaluatie verborgen in de gewone werkingsmiddelen.
Dit betekent dat de FOD’s geen zicht hebben op de totale uitgaven voor beleidsevaluatie
(en M&E) en dat er bijgevolg ook geen zicht is op het totale budget dat de federale overheid
uitgeeft aan beleidsevaluatie, of meer algemeen, aan het M&E-systeem. Het gebrek aan een
afzonderlijk budget impliceert ook dat de beleidsevaluatiefunctie fragiel is. In dit verband
bevestigen verschillende FOD’s dat bij budgettaire druk de algemene werkingsmiddelen

62 Zie Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Dienst
Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, Lessen trekken uit ervaringen en rekenschap
afleggen over behaalde resultaten, mei 2014, 11p. https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/
evaluatiebeleid_DBE.pdf.
63 Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, Hoofdstuk III,
artikel 7: Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling.
64 Bv.: POD Maatschappelijke Integratie: 186.882,37 euro op de basisallocatie 44.55.11.12.11.34 (2016); FOD WASO:
89.000 euro op de basisallocatie 23.40.06.12.11.33 (2016).
65 FOD Sociale Zekerheid: 621.000 euro op basisallocatie - Evolutie Sociale Bescherming (BA 24.57.11.12.11.29 2016).
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prioritair naar operationele taken gaan, waardoor beleidsevaluaties in het gedrang komen.
Bij de FOD Binnenlandse Zaken werd het strategische initiatief om beleidsevaluaties te
standaardiseren66 on hold gezet wegens capaciteitsproblemen na de aanslagen van maart
2016 en omdat de projectleider tot het crisiscentrum behoort.
Het ontbreken van een duidelijk afgebakende evaluatiestructuur vormt de belangrijkste
verklaring voor het feit dat er geen inzicht is in de uitgaven voor (monitoring en) beleidsevaluatie. Doordat er geen evaluatiestructuur is, zitten deze uitgaven (kosten voor de uitwerking van een M&E-systeem, het uitvoeren en uitbesteden van evaluatiestudies enz.) immers verspreid over verschillende basisallocaties en verschillende departementen, waarbij
ze vaak maar een klein deel van een totale kostenpost vertegenwoordigen.
De beperkte financiële middelen en de verdere algemene afname van de middelen waarover
de FOD’s kunnen beschikken, worden door de overgrote meerderheid van de FOD’s als een
belangrijke belemmering beschouwd om aan de evaluatienoden tegemoet te komen. Ook
de middelen die via Belspo ter beschikking kunnen worden gesteld, zijn sterk afgenomen
(zie punt 2.3.3).
3.4.1.2 Competenties van de personeelsleden
Binnen de FOD’s is een zeer grote domeinkennis aanwezig, in zekere mate gecombineerd
met expertise in wetenschappelijke onderzoeksmethodes relevant voor beleidsevaluatie.
Uit de bevraging van de FOD’s blijkt dat er bij alle FOD’s die een actieve rol spelen bij beleidsevaluatie67 eigen personeel wordt ingezet om de evaluaties uit te voeren. Vijf FOD’s
besteden nooit beleidsevaluaties uit; vier andere FOD’s doen meestal een beroep op interne
experten. De aanwezige domeinkennis en de beperkte middelen om externen aan te trekken, zijn de belangrijkste redenen waarom FOD’s de beleidsevaluaties vooral intern uitvoeren. Drie FOD’s doen opvallend meer dan de andere een beroep op externe evaluatoren.
Dit zijn de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) en de FOD Mobiliteit en Vervoer. FOD WASO wijst erop dat het met zijn
budget van 88.000 euro voor externe studies niet eens mogelijk is één enkele landenstudie
bij de OESO te bestellen, terwijl de OESO momenteel tal van interessante studies aanbiedt
(bv. rond re-integratie van de arbeidsmarkt na ontslag (‘displaced workers’), rond de optimale integratie van langdurig zieken in de arbeidsmarkt, rond de integratie van migranten
en vluchtelingen en rond de arbeidsmarktsituatie van oudere werknemers).
De overgrote meerderheid van de FOD’s melden een tekort aan personeel dat in staat is
beleidsevaluaties uit te voeren of uitbestede beleidsevaluaties te begeleiden en de resultaten te vertalen naar aanbevelingen voor het beleidsniveau. Dat komt enerzijds doordat de
FOD’s meer dan vroeger worden gevraagd beleidsevaluaties uit te werken (bv. FOD Sociale Zekerheid, FOD VVVL, FOD Financiën). Anderzijds is het aantal personeelsleden gedaald door de besparingsrondes. Zo zijn er bij de DBE van de FOD Buitenlandse Zaken
begin 2017 nog vijf werknemers in plaats van tien in 2010 en dit terwijl de overeenkomstige

66 Zie FOD Binnenlandse Zaken, Bestuursovereenkomst 2016-2018, Strategische As 1: “De essentiële adviseur van de
besluitvormers worden”, p. 16.
67 De FOD speelt een actieve rol wanneer het de evaluatie intern uitvoert of op zijn minst zelf de opdrachtgever is bij
een uitbesteding of bij de toekenning van de beleidsevaluatie aan een derde partij via een andere overeenkomst.
Het louter aanleveren van data, wordt niet als een actieve rol beschouwd.
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evaluatiediensten van de OESO-lidstaten gemiddeld veertien voltijdse equivalenten te werk
stellen68. Deze vaststellingen over het gebrek aan personeel liggen in lijn met de resultaten
van een bevraging van de federale ambtenaren uit 201469.
3.4.1.3 Datasystemen en tools voor de ondersteuning van beleidsevaluatie
De beschikbaarheid van betrouwbare en relevante data is een voorwaarde om beleidsevaluaties te kunnen uitvoeren. Deze data worden enerzijds verzameld via monitoringsystemen die specifiek worden ontwikkeld voor de opvolging van het beleid (zie punt 1.2.2).
Anderzijds zijn veel algemene data beschikbaar via diverse databanken (bv. Kruispuntbank
Sociale Zekerheid, statistieken van de FOD Financiën, …). Data kunnen tot slot ook worden
gebruikt in tools die de impact van beleidsopties simuleren.
De beschikbaarheid van data en datasystemen wordt door zowat alle FOD’s beschouwd als
een knelpunt bij het uitvoeren van beleidsevaluaties. Data zitten vaak verspreid bij verschillende bronnen en databanken zijn te weinig op elkaar afgestemd. Hierdoor kunnen de gegevens moeilijk worden ontsloten voor onderzoek. In andere gevallen zijn er te weinig data
beschikbaar of zijn deze verouderd.
Een goed voorbeeld van het ontsluiten van data is het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming dat door de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid (KSZ) wordt beheerd
(box 9).
Box 9 – Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming
Het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming voorziet in een koppeling van
sociaal-economische gegevens afkomstig van verschillende openbare instellingen van
sociale zekerheid. Naast een aantal standaardstatistieken die per trimester of per jaar
worden berekend en statistieken die via een webtoepassing kunnen worden geraadpleegd, behandelt het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming ook gegevensaanvragen op maat voor onderzoeksinstellingen en de overheid.
Drie wetenschappelijke teams verlenen ondersteuning bij de uitbouw van het datawarehouse. Eén van de laatste ontwikkelingen betreft het toevoegen van het opleidingsniveau.
De FOD Sociale Zekerheid maakt gebruikt van een ruime steekproef van gegevens uit het
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming in het MIMOSIS-model (box 10).

68 FOD Buitenlandse Zaken, Dienst Bijzondere Evaluatie, Jaarverslag van de Bijzondere Evaluator van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking, Ontwikkelingshulp evalueren: gisteren en morgen, maart 2017, https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/jaarverslag_van_de_bijzondere_evaluator_van_de_belgische_
ontwikkelingssamenwerking_2017.pdf .
69 M. Brans & B. Aubin, Policy Analysis in Belgium, 2017, p. 84: 62 % van de ondervraagden (904 federale ambtenaren
met een universitair diploma) is enigszins niet of volledig niet akkoord met de stelling dat er op hun dienst voldoende personeel is om beleidsondersteunend werk (policy work) uit te voeren.
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Box 10 – Microsimulatie model voor sociaal beleid in België (MIMOSIS)70
De FOD Sociale Zekerheid onderhoudt een microsimulatiemodel voor sociaal beleid in
België, MIMOSIS genaamd (MIcrosimulation MOdel for Belgian Social Insurance Systems). Dit model werd ontwikkeld door drie universitaire teams.
MIMOSIS maakt het mogelijk de impact van geplande hervormingen op het vlak van
sociaal beleid na te gaan: welke bevolkingsgroepen worden door de voorgestelde maatregel getroffen (zowel in positieve als negatieve zin) en welke bevolkingsgroepen worden
het minst getroffen? Zo kunnen beleidsmakers testen of hun geplande hervormingen de
gewenste doelstellingen zullen bereiken, zowel op budgettair vlak als wat de verdeling
van de effecten over bepaalde bevolkingsgroepen betreft (impact op de leefomstandigheden).
MIMOSIS richt zich op zes beleidsdomeinen: socialezekerheidsbijdragen, pensioenen,
werkloosheidsuitkeringen, inkomensgaranties, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en familiale uitkeringen. Voor elke hervorming wordt via een geïntegreerde belastingmodule
ook het effect berekend op de verschuldigde personenbelasting.
Het microsimulatiemodel maakt gebruik van geanonimiseerde, maar individuele administratieve gegevens van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van
de KSZ. Door het gebruik van microgegevens maakt het model een zeer gedetailleerde
impactanalyse mogelijk van de budgettaire effecten en de verdelingseffecten van wijzigingen in een aantal domeinen van de sociale zekerheid.
Momenteel wordt het MIMOSIS-model geactualiseerd, zowel wat betreft de regelgeving (2017) als wat de onderliggende steekproef betreft (nl. ± 366.000 huishoudens en
± 998.000 personen). Dit zal een ongekend niveau van detail in analyses mogelijk maken.
De FOD Sociale Zekerheid wijst erop dat de ontwikkeling van instrumenten zoals MIMOSIS voor een hefboomeffect zorgt in die zin dat, eens de beleidsmakers de mogelijkheden en
de meerwaarde van beleidsevaluaties op basis van deze instrumenten ontdekken, dit leidt
tot meer vragen en evaluaties. Voorbeelden van studies die zich op MIMOSIS baseren zijn:
(1)	
onderzoek van de versterkte degressiviteit van de Belgische werkloosheidsuitkeringen: effecten op de financiële vallen in de werkloosheid en op de inkomenspositie van werklozen (2014)71;
(2)	
onderzoek naar de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening (2013)72;
(3)	
het leefloon en alternatieven voor de sociaalprofessionele integratievrijstelling in
de berekening van het inkomen. Hoe in België de overgang van een leefloon naar
werk financieel aantrekkelijk maken? (2011)73.

70 FOD Sociale Zekerheid, Microsimulatie voor sociaal beleid in België (Mimosis), https://socialsecurity.belgium.be/nl/
microsimulatie-voor-sociaal-beleid-belgie-mimosis (geraadpleegd in januari 2018).
71 Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, De versterkte degressiviteit van de Belgische Werkloosheidsuitkeringen,
Documentatienota CRB 2014-0264, Brussel, februari 2014, 56p., www.ccecrb.fgov.be/txt/nl/doc14-264.pdf.
72 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, De kinderbijslag voor kinderen met een aandoening: tien jaar na de
hervorming, Focus 2013-1, www.famifed.be/sites/default/files/publications/FOCUS2013-1N_0.pdf.
73 Koning Boudewijnstichting, Het leefloon en alternatieven voor de sociaalprofessionele integratievrijstelling in de berekening van het inkomen, co-editie van de Koning Boudewijnstichting, het Federaal Planbureau en het Centrum voor
Sociaal Beleid Herman Deleeck, Brussel, januari 2011, 85 p., www.kbs-frb.be/nl/Virtual-Library/2011/295112.
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De ontwikkeling van adequate datasystemen en tools veronderstelt een langetermijnvisie
en aanzienlijke investeringen. Dit kan echter niet zonder dat er voldoende zekerheid en
zichtbaarheid is op de beschikbare budgetten, wat een zekere mate van institutionalisering
van de beleidsevaluatiefunctie vergt.
3.4.2 Verdere ontwikkeling van de beleidsevaluatiecapaciteit
De FOD’s die concrete plannen hebben om de beleidsevaluatiecapaciteit verder uit te breiden, beperken zich tot enkele van die FOD’s die momenteel al over een zekere evaluatiestructuur beschikken (zie punt 3.1.1). In alle gevallen gaat het om een verdere professionalisering van de evaluatoren door opleidingen en de ontwikkeling van ondersteunende tools.
In één geval is er in een uitbreiding van het team voorzien (zie verder).
Bij de FOD Sociale Zekerheid loopt het project Smart Policy Advisor. Dit project heeft tot
doel het beleidsadvies te verbeteren door dit aan te passen aan de toegenomen complexiteit
van de materie. Problematieken binnen het sociaal beleid zijn vaak onderling verbonden
en vallen onder meer dan één activiteitenterrein. De beoordeling van beleidsvoorstellen in
deze context vereist een specifieke aanpak met veel aandacht voor netwerken en het betrekken van stakeholders. Het Smart Policy Advisor-project voorziet zowel in opleidingen als in
de ontwikkeling van instrumenten (o.a. methodologisch kader, kennisbeheersysteem).
De DBE van de FOD Buitenlandse Zaken heeft een project opgestart dat bijdraagt aan de
verbetering van de beleidsevaluatiecapaciteit bij gouvernementele en niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties. Meer bepaald worden deze actoren momenteel betrokken bij de uitwerking van de certificering door de DBE van de evaluaties die ze
zelf uitvoeren74. De DBE beschouwt de certificering als een continu verbeterinstrument.
Bij de FOD Financiën heeft de stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning (BEO) een
globaal opleidingsplan uitgewerkt en is er een project opgestart voor kennisoverdracht van
personen die op pensioen gaan. Er wordt ook gewerkt aan processen om de dienstverlening
van de stafdienst verder te professionaliseren en er zijn projecten opgestart rond statistical
datastreaming en de ontwikkeling van analysetools. De FOD Financiën is de enige die in de
uitbreiding van zowel de expertise als van de evaluatiestructuur voorziet.
Zowat alle FOD’s die geen strategie voor de ontwikkeling van beleidsevaluatiecapaciteit
hebben, verwijzen naar het steeds schaarser worden van middelen en mensen. De FOD
VVVL hoopt dat de redesign van de vier wetenschappelijke instellingen (KCE, CODA, WIV
en HRG) tot een verhoging van de evaluatiecapaciteit in het domein zal leiden (zie box 3 in
punt 2.3.2).

3.5

Kwaliteitsbewaking

De overheidsdiensten kunnen ervoor kiezen een beleidsevaluatie volledig zelf uit te voeren
– al dan niet in samenwerking met een openbare instelling of een Federale Wetenschappelijke Instelling of kennisinstelling uit het beleidsdomein – of deze uit te besteden via
een opdracht aan derden (consultants, universiteiten …). Hoe verder op afstand de beleids

74 Cota, Studie over de certificering van de evaluatiesystemen van de actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, www.cota.be/?page_id=4698.
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evaluatie wordt uitgevoerd, des te sterker moet de FOD zelf staan om het onderzoek te
begeleiden en voor de nodige kwaliteitswaarborgen te zorgen. Belangrijk daarbij zijn goede
procedures, een transparante toewijzing van de opdracht, een regelmatige opvolging en
een onafhankelijke beoordeling. Een gevolg hiervan is dat meer uitbesteden niet altijd de
oplossing is om meer beleidsevaluaties uit te voeren, want het vraagt veel inspanning om de
kwaliteit van de extern uitgevoerde onderzoeken te controleren en ze goed te begeleiden.
Een mogelijkheid is dan om het projectmanagement mee uit te besteden. De ervaring met
externe equipes is erg wisselend. Volgens de FOD’s beantwoordt de kwaliteit niet altijd aan
de verwachting.
Als antwoord op een open vraag naar instrumenten of procedures om de kwaliteit van de
beleidsevaluaties te bewaken, geeft meer dan de helft van de FOD’s aan deze niet te hebben.
Slechts vier FOD’s beschouwen het opzetten van een begeleidingscomité als een kwaliteitswaarborg. De leden van de begeleidingscomités kunnen variëren per FOD en per evaluatiestudie, maar bestaan meestal uit interne en externe (al dan niet academische) experten,
stakeholders en de beleidscel. Twee FOD’s besteden bij het opstellen van lastenboeken bijzondere aandacht aan de onderzoeksvraag en gedetailleerde methodologische vereisten.
Kwaliteitsbewaking is vanzelfsprekend niet enkel relevant bij evaluatiestudies die door externen worden uitgevoerd. Ook intern moeten de nodige normen, richtlijnen en procedures
worden uitgewerkt om de kwaliteit van het geleverde werk te garanderen. Een voorbeeld
van een recent initiatief in dit verband is de al eerder aangehaalde Smart Policy Advisor van
de FOD Sociale Zekerheid.

3.6

Publicatie en benutting van beleidsevaluaties

3.6.1 Publicatie van beleidsevaluaties
Het beschikbaar stellen voor het ruime publiek van de resultaten van een beleidsevaluatie
biedt vele voordelen. Ze verhoogt de aandacht voor een probleem door objectieve informatie te verschaffen. De conclusies en aanbevelingen kunnen door alle betrokkenen worden
meegenomen in het debat, wat tot aanvullende inzichten kan leiden en het debat kan objectiveren.
Voor de beleidsevaluaties uit het regeerakkoord, stelde het Rekenhof vast dat de publicatie
van de rapporten zich grotendeels beperkt tot wat door externen wordt opgeleverd (zie
punt 4.4). De POD Maatschappelijke Integratie en de DBE van de FOD Buitenlandse Zaken
zijn absolute koplopers wat betreft het systematisch en op een afzonderlijke webpagina
publiceren van evaluatierapporten.
Interne beleidsevaluatierapporten worden veel minder vaak gepubliceerd. Meestal worden
ze enkel aan de beleidscel gecommuniceerd, in sommige gevallen ook aan stakeholders
(zie punt 4.4). Als belangrijkste redenen voor niet-publicatie wordt de vertrouwelijkheid
van de materie ingeroepen en een gebrek aan validatie door de beleidscel. Een bijkomende
reden schuilt in het feit dat interne beleidsevaluaties vaak weinig geformaliseerd zijn (zie
punt 3.2.2.3), waardoor een publicatie minder evident wordt. Enkele FOD’s wijzen erop dat
een publicatie aanzienlijk wat extra tijd en budget kan vergen (bv. nalezen van taalgebruik,
figuren in huisstijl, persklaar maken enz.) in vergelijking met een intern werkdocument.

52

Deze middelen worden in tijden van besparingen vaak prioritair aan andere activiteiten
toegewezen.
Het Rekenhof stelde vast dat sommige FOD’s momenteel opvallend minder publiceren dan
enkele jaren geleden. Zo wordt het documentatieblad van de Studiedienst van de FOD Financiën niet meer gepubliceerd wegens andere prioriteiten en het wegvallen van het budget. Ook bij de FOD Binnenlandse Zaken zijn de externe (academische) evaluaties, vooral de
evaluaties over preventie die systematisch werden gepubliceerd, stopgezet om budgettaire
redenen.
Bij de FOD Sociale Zekerheid is het begin van een omgekeerde beweging aan de gang.
Recent werd een kadaster opgesteld van alle onderzoeken in het beleidsdomein (zie punt
3.1.4). Initieel was dit kadaster enkel voor de DG Beleidsondersteuning en -coördinatie (DG
BESOC) bedoeld, maar inmiddels werd besloten deze informatie ter beschikking te stellen
aan alle medewerkers van de FOD Sociale Zekerheid. Er wordt ook overwogen het kadaster
te delen met alle leveranciers van de informatie en het eventueel gewoon publiek beschikbaar te maken via de website van de FOD Sociale Zekerheid.
De vaststelling dat er weinig resultaten van beleidsevaluaties publiek worden gemaakt, lijkt
haaks te staan op de algemene tendens binnen de overheid naar meer transparantie (cf.
recente ‘open data’-initiatieven).
3.6.2 Benutting van beleidsevaluaties
Kennis uit beleidsevaluatie kan in elke fase van de beleidscyclus worden benut (zie punt
1.1.3). Die benutting kan meerdere vormen aannemen en het vraagt soms wat tijd voor ze
tot stand komt. Beleidskeuzes steunen niet alleen op resultaten uit beleidsevaluatie maar
houden ook rekening met andere factoren zoals de budgettaire ruimte, de belangen van
actoren, de druk vanuit lobbygroepen, de politieke actualiteit, ideologische en ethische
overwegingen enz. Dit alles maakt het moeilijk de mate van benutting van beleidsevaluatie
in kaart te brengen.
Hoewel de invloed van de beleidsevaluatieresultaten op het beleid niet altijd aantoonbaar
is, zijn de meeste FOD’s van oordeel dat hun beleidsevaluatie nuttig is en aan de basis
ligt van beleidsvorming en -bijsturing. Zowat elke FOD kan hiervan concrete voorbeelden
geven. Bovendien krijgen de FOD’s enkel ad hoc en op eigen verzoek feedback van de beleidscel. Veel hangt af van de persoonlijke relaties tussen de FOD en de medewerkers van
de minister. De meeste FOD’s hebben een gedetacheerd personeelslid op de beleidscel, die
contactpersoon is. Ten slotte is er nog de informele feedback via diverse kanalen (bv. andere
organisaties in het beleidsdomein, stakeholders), die ervoor zorgt dat de FOD’s zich toch
bij benadering een beeld kunnen vormen van de benutting van hun beleidsevaluatie. Systematische feedback van het beleidsniveau zou het de FOD’s mogelijk maken bij te leren en
toekomstige projecten beter te focussen. Overleg met de beleidscel is eveneens van groot
belang voor de goede timing van beleidsevaluaties. De resultaten van een beleidsevaluatie
kunnen vanzelfsprekend enkel worden benut indien deze tijdig klaar zijn om meegenomen
te worden in een beleidsherziening. Zo werd het onderzoekswerk dat voor Belspo werd ver-
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richt in het kader van het generatiepact doorkruist door de wetswijzigingen die al in de loop
van het onderzoek werden gerealiseerd75.
Om de zichtbaarheid en impact van beleidsevaluaties te verhogen, stellen sommige FOD’s
de resultaten voor tijdens een overlegplatform of studiedag, bij voorkeur in aanwezigheid
van (een vertegenwoordiger van) de minister. Andere FOD’s benadrukken het belang van
een duidelijke executive summary met beleidsaanbevelingen om de impact van een onderzoek te verhogen.

75 B. Cockx, M. Dejemeppe & B. Van der Linden, Werk voor ouderen in België: werkt het beleid? L’emploi des seniors
en Belgique: quelles politiques pour quels effets?, Belspo, Brussel, 20 februari 2017, 104 p., www.belspo.be/belspo/
fedra/TA/TA44_Report.pdf.
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Hoofdstuk 4

Beleidsevaluaties in het
regeerakkoord
4.1

Identificatie van de beleidsevaluaties

Om zijn auditbevindingen te onderbouwen, heeft het Rekenhof de beleidsevaluaties in het
regeerakkoord van 9 oktober 2014 in kaart gebracht. Op basis van eigen analyse en na overleg met de FOD’s en andere betrokkenen kwam het tot een lijst van 68 beleidsevaluaties die
werden aangekondigd in het regeerakkoord (bijlage 2).
Het Rekenhof is er zich van bewust dat wat de beleidsevaluaties in het regeerakkoord betreft, het maatschappelijk gezien niet noodzakelijk gaat om de meest belangrijke thema’s.
Veel beleid waarover de regering het eens is, wordt immers niet in vraag gesteld of wordt
verder uitgewerkt zonder voorafgaande beleidsevaluatie. Daarnaast kan een beleidsevaluatie om verschillende redenen in het regeerakkoord zijn opgenomen. In de meeste gevallen wil de regering een overeengekomen wijziging in het beleid voorbereiden of inzicht
krijgen in de impact van een nieuw beleid. Enkele FOD’s wijzen er echter op dat evaluaties
soms ook worden ingeschreven in het kader van uitstelpolitiek. In de literatuur wordt dit
nog scherper gesteld: beleidsevaluaties zouden door de coalitieregeringen in België vooral
worden gebruikt als deel van een compensatieregeling voor verliezers van een ideologisch
conflict (zie punt 3.1.2).
De lijst van 68 beleidsevaluaties in het regeerakkoord toont aan dat de regering belang
hecht aan beleidsevaluatie. Deze lijst zal hieronder als objectieve basis worden gebruikt om
de auditbevindingen uit de vorige hoofdstukken af te toetsen en te illustreren.

4.2

Belang van beleidsevaluatie bij de FOD’s

De FOD’s zijn verantwoordelijk voor ongeveer 3/4e van de beleidsevaluaties in het regeerakkoord. Het aantal beleidsevaluaties per beleidsdomein en per FOD varieert echter sterk (zie
tabel 2). De beleidsevaluaties uit het regeerakkoord illustreren de algemene vaststelling dat
er zelden meer dan één FOD bij een beleidsevaluatie betrokken is en dit ondanks het feit
dat veel beleid raakvlakken heeft met verschillende beleidsdomeinen (zie punt 3.1.3). Bij
18 van de 68 beleidsevaluaties speelt geen enkele FOD een actieve rol, in de helft van deze
gevallen neemt de beleidscel het voortouw voor het opzetten van de beleidsevaluatie.
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Tabel 2 – Verdeling van de beleidsevaluaties in het regeerakkoord over de FOD’s en andere actoren
Verantwoordelijke

Beleidsevaluaties in regeerakkoord
Totaal

FOD’s

Afgewerkt Opgestart

Niet
opgestart

50

18

20

12

FOD BOSA

0

0

0

0

FOD Binnenlandse Zaken

7

1

4

2

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking

0

0

0

0

FOD Economie, KMO, Middenstand en
Energie

4

3

1

0

FOD Financiën

6

3

1

2

FOD Justitie

2

1

1

0

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

0

0

0

0

FOD Mobiliteit en Vervoer

7

1

4

2

FOD Sociale Zekerheid

3

1

1

1

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu

4

0

2

2

Volksgezondheid

4

0

2

2

Leefmilieu

0

0

0

0

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg

3

0

2

1

Defensie

3

1

2

0

POD Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding, Sociale Economie en
Grootstedenbeleid

9

6

1

2

Belspo

1

1

0

0

Verdeeld over verschillende FOD’s

1

0

1

0

1

0

1

0

18

5

7

6

Beleidscel

9

3

3

3

RIZIV

4

1

2

1

Rekenhof

1

0

1

0

FSMA – NBB – Koninklijke Munt van België

3

0

1

2

NMBS

1

1

0

0

Totaal

68

23

27

18

FOD Financiën en POD Wetenschapsbeleid
Andere actoren

Bron: Rekenhof
De FOD’s waren zelden in staat informatie te verstrekken over de beleidsevaluaties waarbij
ze zelf geen actieve rol hebben. Zij wezen voor deze informatie door naar de vermoedelijke
verantwoordelijke voor de uitvoering van de evaluatie (bv. het RIZIV of de FSMA). Dit wijst
erop dat deze FOD’s (in dit geval de FOD VVVL – Volksgezondheid en de FOD Economie)
geen volledig zicht hebben op wat er in hun beleidsdomein gebeurt aan beleidsevaluaties
(zie punt 3.1.4).
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Sommige FOD’s die geen of zeer weinig beleidsevaluaties toegewezen kregen, blijken ook
buiten het regeerakkoord niet aan beleidsevaluatie te doen. Dit is het geval bij de FOD
BOSA, de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Buitenlandse Zaken (Buitenlandse Zaken). Het gebrek aan beleidsevaluatie bij deze FOD’s kan grotendeels worden
verklaard door het sterk operationele en ondersteunende karakter van de activiteiten (bv.
FOD BOSA en FOD Kanselarij). De FOD Buitenlandse Zaken verwijst naar de specifieke
kenmerken van het beleidsdomein: de materie is ontastbaar, zeer onvoorspelbaar en snel
wisselend. In deze context wordt beleid steeds ad hoc aangepast aan gebeurtenissen in
het buitenland en bieden structurele beleidsevaluaties volgens de FOD weinig toegevoegde
waarde. Het Rekenhof stelt echter vast dat bv. in Nederland de verschillende aspecten van
buitenlands beleid (veiligheid en stabiliteit, internationale samenwerkingen, consulaire
diensten, …) worden onderworpen aan zowel beleidsdoorlichtingen (zie box 6) als aan ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid76.
De FOD VVVL (Leefmilieu) en de FOD Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking)
dragen niet bij tot de beleidsevaluaties in het regeerakkoord, maar hebben daarbuiten wel
een belangrijke evaluatiecultuur ontwikkeld.
De FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Financiën, de FOD Mobiliteit en de POD Maatschappelijke Integratie nemen de meeste beleidsevaluaties uit het regeerakkoord voor hun rekening. Ook daarbuiten voeren zij evaluaties van het federaal beleid uit, zij het dan in beperktere mate.
Samengevat is het aantal beleidsevaluaties uit het regeerakkoord waarvoor een FOD verantwoordelijk is, vaak maar niet steeds een goede indicator voor de mate waarin globaal
door deze FOD aan evaluatie van het federale beleid wordt gedaan (zie punt 3.2.1).

4.3

Uitvoering van de beleidsevaluaties in het regeerakkoord

4.3.1 Stand van zaken
Ongeveer halfweg de regeerperiode zijn 27 van de 68 beleidsevaluaties in het regeerakkoord (40 %) opgestart en zijn er 23 (34 %) afgewerkt77. Achttien beleidsevaluaties (iets
meer dan een kwart) zijn om uiteenlopende redenen niet opgestart (zie figuur 2). Van de
27 lopende beleidsevaluaties zijn er een aantal die uit deelevaluaties bestaan, waarvan al
één of meerdere zijn afgewerkt. Voorbeelden daarvan zijn de evaluatie van de bestaande
KMO-reglementering (evaluatie 6 in de lijst van bijlage 2), de audit van het Rekenhof over
de ziekenfondsen (evaluatie 31) en de beleidsvoorbereidende ongevallenanalyses (evaluatie
62).

76 Rijksoverheid, Evaluaties en beleidsdoorlichtingen, Planning evaluatie- en overig onderzoek 2016, www.rijksbegroting.nl.
77 Stand van zaken midden 2017.
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Figuur 2 – Uitvoering van de 68 beleidsevaluaties in het regeerakkoord

Afgewerkt: 23
Niet opgestart: 18
Aanpassing zonder beleidsevaluatie: 3
Op planning, niet opgestart: 3
Beleid nog niet geïmplementeerd: 2
Niet meer actueel: 1
Uitbesteding loopt: 1
Wachten op beslissing op EU niveau: 1

Diverse: 7

Opgestart: 27

Bron: Rekenhof
Van de 18 beleidsevaluaties die midden 2017 nog niet waren opgestart, zijn er drie gevallen
waarbij het beleid werd aangepast zonder de aangekondigde beleidsevaluatie uit te voeren:
•

•

•

Evaluatie van de manier waarop de antimisbruikbepaling beter kan worden ingekleed
zodat de rechtszekerheid verhoogt voor de belastingplichtigen (evaluatie 36): in het kader van de omzetting van richtlijnen werd de antimisbruikbepaling aangepast, zonder
voorafgaande beleidsevaluatie;
Evaluatie van de regels tot afronding op veelvouden van 5 cent met het oog op een eventuele uitbreiding (evaluatie 40): gezien de eensgezindheid van de betrokkenen over een
verdere uitbreiding, was er geen interesse in een uitgebreide evaluatie;
Evaluatie van de effectiviteit en de efficiëntie van het open terugkeercentrum (evaluatie
52): het open terugkeercentrum werd afgeschaft zonder voorafgaande beleidsevaluatie.

Drie evaluaties staan al op de planning, maar zijn nog niet opgestart:
•
•
•

Evaluatie van het huidige vergoedingssysteem met het oog op een correcte honorering
van de zorgverstrekkende rol van de apotheker (evaluatie 28);
Evaluatie van de regelgeving rond de taken van en controle op de privédetectives (evaluatie 49);
Evaluatie van de vigerende wetgeving om technologische evoluties te ondersteunen
voor wat betreft intelligente vervoersystemen (ITS) (bv. driverless cars, Intelligent Speed
Adaptation (ISA), alcoholslot) (evaluatie 59).

Twee andere evaluaties konden nog niet worden opgestart aangezien het beleid waarop ze
betrekking hebben, nog niet (volledig) werd ingevoerd:
•

Evaluatie van de aanpassing van de definitie van de ‘passende dienstbetrekking’ (evaluatie 3): de aanpassing van de definitie werd in het zomerakkoord van 26 juli 2017 78

78 Federale regering, Thematische ministerraad, Ambitieuze hervormingen voor jobs,koopkracht en sociale cohesie,
Brussel, 26 juli 2017, 51p., http://premier.fgov.be/sites/default/files/articles/PPWT %20NL_0.pdf.
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•

aangekondigd, waardoor een evaluatie van deze aanpassing halfweg de regeerperiode
nog niet mogelijk is;
Evaluatie van een nieuw, modern en transparant mechanisme voor de doorstroming van
informatie aan het parlement over lopende operaties (evaluatie 58): de eindevaluatie is
pas op het einde van de legislatuur gepland.

Eén andere evaluatie is niet meer actueel:
•

Evaluatie van zorgcircuits rond personen met dementie (evaluatie 30): het beleid is afgestapt van een pathologiespecifieke aanpak bij de zorgcircuits (evolutie naar een globale
geïntegreerde aanpak).

Wat betreft de evaluatie van de opportuniteit van het behoud van de beurstaks (evaluatie
89), werd midden 2017 nog gewacht op beslissingen op Europees niveau. Voor de evaluatie
van de huidige categorieën van contractuele tewerkstelling (evaluatie 53) is de uitbesteding
lopende. Het niet-opstarten van de resterende zeven evaluaties werd niet of door middel
van algemene redenen gemotiveerd (nl. geen prioriteit (twee antwoorden); onvoldoende
data beschikbaar (één antwoord); onvoldoende domeinexpertise (één antwoord)).
De volgende twee paragrafen gaan dieper in op de rol van de FOD’s en de moeilijkheden die
werden ondervonden bij de beleidsevaluaties waarbij zij een actieve rol spelen.
4.3.2 Rol van de FOD’s
Bij 38 van de in totaal 50 opgestarte en afgewerkte beleidsevaluaties van het regeerakkoord
nemen de FOD’s een actieve rol op zich (zie figuur 3).
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Bron: Rekenhof
In 71 % van de gevallen staat de FOD zelf in voor de uitvoering van het geheel of een deel
van de evaluatie. In 34 % van de gevallen wordt een deel of alles uitbesteed en opgevolgd.
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De mate waarin de FOD’s de beleidsevaluaties van het regeerakkoord toevertrouwen aan
derden, varieert sterk per FOD. De FOD Mobiliteit en Vervoer en de POD Maatschappelijke
Integratie zijn de enige die meer dan één beleidsevaluatie uit het regeerakkoord hebben
uitbesteed. Bij de FOD Mobiliteit en Vervoer gaat het om drie van de vijf beleidsevaluaties
die onder zijn verantwoordelijkheid vallen79, bij de POD Maatschappelijke Integratie gaat
het om zes van de zeven. Deze negen uitbestede evaluaties vertegenwoordigen 70 % van
alle uitbestede beleidsevaluaties uit het regeerakkoord. De meeste FOD’s besteden geen
enkele beleidsevaluatie van het regeerakkoord uit. Meer algemeen stelde het Rekenhof vast
dat zij ook weinig of geen beleidsevaluaties buiten het regeerakkoord uitbesteden (zie punt
3.4.1.2).
Bij de beleidsevaluaties waarvoor een FOD verantwoordelijk is, worden in bijna twee op
drie gevallen ook andere actoren betrokken. Deze groep van andere actoren is heel divers
en bestaat zowel uit belanghebbenden (beroeps- en werkgeversorganisaties, vakbonden, de
vereniging van steden en gemeenten, OCMW’s, de federale en lokale politie, ombudsdiensten enz.), openbare instellingen (bv. RVA) als uit vertegenwoordigers van andere politieke
niveaus (bv. gewesten, Europees niveau). In zes gevallen is de andere actor een andere FOD.
Voor gemiddeld zes op de tien gevallen geven de FOD’s expliciet aan dat er met de beleidscel wordt afgestemd.
Tot slot blijkt uit de antwoorden van de FOD’s dat ze bij iets meer dan vier op de tien
beleidsevaluaties onder hun verantwoordelijkheid zelf instaan voor het definiëren van de
onderzoeksvragen. Dit lijkt erop te wijzen dat er voor de meeste beleidsevaluaties uit het
regeerakkoord een strikt omschreven opdracht vanuit de beleidscellen wordt gegeven.
4.3.3 Moeilijkheden bij de uitvoering
Over het algemeen melden de FOD’s relatief weinig moeilijkheden bij de uitvoering van de
beleidsevaluaties uit het regeerakkoord.
Voor 14 van de 18 afgewerkte beleidsevaluaties waarbij de FOD’s een actieve rol hebben
gespeeld, geven de FOD’s nadrukkelijk aan geen moeilijkheden te hebben ondervonden. Bij
de evaluatie van de werking van ervaringsdeskundigen in de strijd tegen armoede (evaluatie 21) wees de FOD op de methodologische uitdaging om de aanpak van ervaringsdeskundigen kwantitatief te evalueren. Bij de evaluatie van de bestaande mechanismen die
financiële aanmoedigingen verbinden aan de stiptheid van de NMBS (evaluatie 63), vormde
het gebrek aan data een moeilijkheid. Voor twee afgewerkte beleidsevaluaties werd geen
antwoord ontvangen op de vraag naar ondervonden moeilijkheden.
Bij de opgestarte beleidsevaluaties werden relatief meer problemen gemeld. Nochtans werd
de vraag naar ondervonden moeilijkheden slechts voor iets meer dan de helft van de lopende evaluaties beantwoord (elf antwoorden voor twintig opgestarte evaluaties). Bij drie
evaluaties vormt een gebrek aan data een probleem. Het gaat om de evaluatie van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers (evaluatie 1), de evaluatie van de nieuwe
berekeningswijze van de sociale bijdragen voor zelfstandigen (evaluatie 11) en de evaluatie
van de zorgcircuits in de geestelijke gezondheidszorg (evaluatie 29). Bij de evaluatie van het

79 Bij de FOD Mobiliteit en Vervoer is het Vias Institute steeds de externe uitvoerder.
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asiel- en migratiebeleid (evaluatie 51) is de FOD van mening dat de inhoudelijke expertise
tekort schiet aangezien dit beleid zeer breed is en het bijgevolg heel moeilijk is tot één allesomvattende evaluatie te komen. Bij de evaluatie van de regelgeving inzake wederzijdse
erkenning van beroepskwalificaties (deel van evaluatie 6) werd een gebrek aan specifieke
expertise bij de externe uitvoerder vastgesteld. Andere moeilijkheden die de FOD’s spontaan signaleren, zijn de samenwerking met gedefedereerde entiteiten (deel van evaluatie 6:
regelgeving inzake wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties) en een politieke patstelling (evaluatie 27: evaluatie van de “Wet Colla” betreffende de niet-conventionele praktijken, met het oog op het zoeken naar een oplossing voor de erkenning van osteopaten en
de chiropractors voor bepaalde activiteiten). Bij één op de drie lopende evaluaties werden
geen moeilijkheden aangeduid.
Twee evaluaties zijn niet opgestart wegens uitvoeringsproblemen (zie hoger).
Het relatief beperkte aantal problemen waarover de FOD’s bij de uitvoering van de beleidsevaluaties uit het regeerakkoord rapporteren, contrasteert met de vaststelling dat de
overgrote meerderheid van de FOD’s van mening is over onvoldoende budget, personeel,
datasystemen en tools te beschikken om aan de vraag voor evaluaties tegemoet te komen
(zie punt 3.4.1). Een verklaring voor deze ogenschijnlijk tegengestelde antwoorden kan
deels liggen in het feit dat de beleidsevaluaties uit het regeerakkoord voorrang krijgen bij
het toewijzen van budget en personeel en het beschikbaar maken van data. Voorts zetten
de FOD’s door de lage rapportering van problemen bij de uitvoering van specifieke evaluaties hun competenties in de verf (zelfrapportering). Tot slot valt op dat, ondanks het feit dat
er slechts bij één evaluatie uit het regeerakkoord een methodologisch probleem werd gemeld (nl. evaluatie 21 over de werking van ervaringsdeskundigen bij armoedebestrijding80),
er bij de FOD’s een sterke interesse is in het uitwisselen van goede praktijken en in een
methodologische ondersteuning door de FOD BOSA (zie punt 2.4.2).

4.4

Publicatie van de resultaten

Over slechts zes van de 23 afgewerkte evaluaties uit het regeerakkoord zijn resultaten gepubliceerd. Vijf van de zes rapporten werden gepubliceerd door de POD Maatschappelijke
Integratie. Het rapport van de Evaluatiecommissie Federale Wetgeving ter Bestrijding van
Discriminatie (evaluatie 67: evaluatie van de genderwet, antidiscriminatie- en antiracismewetten van 2007) is beschikbaar op de website van Unia (onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert)81. Binnenkort zou een verkorte
versie van het rapport van één evaluatie van de FOD Sociale Zekerheid (evaluatie 5 over de
mogelijkheid van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) worden gepubliceerd op de website
van de externe uitvoerder (Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck)82.
Daarnaast werden voor vier van de 27 opgestarte evaluaties deelresultaten gepubliceerd.
Het gaat om de evaluatie van de wet van 21 december 2013 op de kmo-financiering en van
80 De moeilijkheid bestond erin de aanpak van de ervaringsdeskundige kwantitatief te evalueren.
81 Evaluatiecommissie Federale Wetgeving ter Bestrijding van Discriminatie, Eerste evaluatieraport, Brussel, februari
2017, 132 p., http://unia.be/files/Documenten/Aanbevelingen-advies/Evaluatiecommissie_federale_wetgeving_
ter_bestrijding_ van_discriminatie.pdf.
82 Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, CSB-Berichten, www.centrumvoorsociaalbeleid.be (geraadpleegd
januari 2018).
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de gedragscode tussen de kmo’s en de kredietsector83 (deel van evaluatie 6), het onderzoek
naar de bevordering van e-inclusie84 (evaluatie 22), de evaluatie door het Rekenhof van de
vergoeding voor de administratiekosten van de ziekenfondsen en de financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen85 (evaluatie 31) en de ongevallenanalyse door het BIVV86
(deel van evaluatie 62). Drie van de vier publicaties hebben betrekking op beleidsevaluaties
die niet door de FOD’s zelf werden uitgevoerd87.
De publicaties van de POD Maatschappelijke Integratie zijn zeer gemakkelijk terug te vinden in de rubriek Studies, publicaties en statistieken op zijn website88. Bij drie van de vijf
rapporten is er een expliciete verwijzing naar de aankondiging van de evaluatie in het regeerakkoord. Bij de overige twee sluit de bewoording van de titel zeer nauw aan bij de
omschrijving in het regeerakkoord. Voor de beleidsevaluatie over de bevordering van einclusie (IDEALiC, zie ook box 1 in punt 1.1.2), creëerde het onderzoeksteam een specifieke
website waarop alle resultaten publiek worden gemaakt en links zijn opgenomen naar gerelateerd onderzoek en persberichten89. In andere gevallen is geen duidelijk verband tussen
het gepubliceerde rapport en de aangekondigde beleidsevaluatie, waardoor de publicatie
zeer moeilijk vindbaar is.
Bij 22 beleidsevaluaties (zeventien afgewerkte en vijf deelresultaten van lopende evaluaties)
werd het evaluatieverslag niet publiek gemaakt. Voor deze gevallen beperkt de verspreiding
zich meestal tot één of meerdere beleidscellen. Slechts in vier gevallen werd een niet-publiek verslag gedeeld met stakeholders. Dit is het geval voor de evaluatie van de zorgcircuits
in de geestelijke gezondheidszorg (evaluatie 29), de evaluatie van de reglementering betreffende de private veiligheid (evaluatie 47), de evaluatie van de bestaande mechanismen die
financiële aanmoedigingen aan de stiptheid van de NMBS verbinden (evaluatie 63) en de
evaluatie van de uitbouw van een Gewestelijk Express Netwerk (evaluatie 64).

4.5

Benutting van de resultaten

Bij 14 van de 23 afgewerkte beleidsevaluaties (60 %) wordt expliciet aangegeven dat deze een
directe input op een beleidsbeslissing hadden. Een andere evaluatie (evaluatie 47: evaluatie
van de reglementering betreffende de private veiligheid) ligt aan de basis van een nieuwe

83 FOD Economie, Kmo-observatorium – Dienst Studies, Evaluatieverslag over de wet van 21 december 2013 op
de kmo-financiering en de gedragscode tussen de kmo’s en de kredietsector, Brussel, 14 maart 2017, 20p.,
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/evaluatieverslag-over-de-wet .
84 Idealic, List of publications, https://www.idealic.be/publications.
85 Rekenhof, Vergoeding voor de administratiekosten van de ziekenfondsen: vaststelling en verdeling, Verslag in uitvoering van de resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 22 oktober 2015, Brussel, januari 2017, 47p.
en Rekenhof, Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen, Verslag in uitvoering van de resolutie van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers van 22 oktober 2015, Brussel, juni 2017, 66 p., www.rekenhof.be.
86 P. Temmerman, F. Slootmans, Q. Lequeux, Ongevallen met vrachtwagens – Fase 1 – Omvang van het probleem,
literatuurstudie, analyse van ongevallengegevens en enquête, Brussel, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
– Kenniscentrum Verkeersveiligheid, november 2016, 76p. www.vias.be/publications/Ongevallen %20met %20
vrachtwagens %20 %E2 %80 %93 %20Fase %201/Ongevallen_met_vrachtwagens_ %E2 %80 %93_Fase_1.pdf
87 Uitzondering is de evaluatie van de wet van 21 december 2013 op de kmo-financiering en van de gedragscode
tussen de kmo’s en de kredietsector, waarvan de resultaten door het Kmo-observatorium van de FOD Economie
werden gepubliceerd.
88 POD Maatschappelijke Integratie, Studies, publicaties en statistieken, https://www.mi-is.be/nl/studiespublicaties-statistieken (geraadpleegd januari 2018).
89 Idealic, www.idealic.be (geraadpleegd januari 2018).
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wet die op het moment van deze audit ter stemming voorligt in het parlement. Ook voor
zeven van de 27 lopende evaluaties werd een deelrapport gebruikt als directe input bij de
beleidsvorming.
Voor vier van de 23 afgewerkte evaluaties geeft de POD Maatschappelijke Integratie een
andere benutting aan dan een directe input op een beleidsbeslissing:
•

•
•

Twee evaluaties worden op het moment van deze audit gebruikt voor overleg met de
sector rond een mogelijke bijsturing van het beleid: de evaluatie van het systeem van
socio-professionele vrijstelling (evaluatie 12) en de evaluatie van de convergentie tussen
het leefloon en het equivalent van het leefloon (evaluatie 13).
De evaluatie van de overlegplatformen kinderarmoedebestrijding (evaluatie 19) heeft
geleid tot het voortzetten van de financiering van lopende projecten.
De positieve resultaten van de evaluatie van de werking van ervaringsdeskundigen in de
strijd tegen armoede (evaluatie 21) hebben geïnspireerd tot het opstarten van een gelijkaardige evaluatie in een ander domein (toegang tot gezondheidszorg).

Bovenstaande vaststellingen voor de beleidsevaluaties in het regeerakkoord bevestigen het
algemene aanvoelen van de FOD’s dat het nut van hun beleidsevaluaties wordt erkend en
dat de resultaten ervan bijdragen tot beleidsvorming en -bijsturing (zie punt 3.6.2).
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Hoofdstuk 5

Conclusies en aanbevelingen
5.1

Conclusies

Het onderzoek van het Rekenhof bevestigt eerdere bevindingen in de literatuur over het gebrek aan organisatorische verankering en integratie van beleidsevaluaties in de beleidscyclus op het federale niveau in België. Desalniettemin stelt het Rekenhof vast dat de meeste
federale overheidsdiensten een – zij het soms nog bescheiden – beleidsevaluatiepraktijk
hebben ontwikkeld, zonder deze echter zo te benoemen. Een verdere professionalisering
van de evaluatiecapaciteit binnen de federale overheidsdiensten is noodzakelijk.
5.1.1 Aansturing van het evaluatiesysteem
Zowel uit het regeerakkoord en de beleidsnota’s als in de praktijk blijkt dat de regering en
de ministers belang hechten aan beleidsevaluaties. Er is echter nog geen visie ontwikkeld
op de uitbouw van een monitoring- en evaluatiesysteem (M&E) voor de federale overheid.
Zonder dergelijke centrale visie en strategie, blijft ook de rolverdeling en de onderlinge
afstemming tussen de betrokken actoren zoals de FOD’s, de openbare instellingen, Belspo
en de kennisinstellingen onduidelijk. Op het vlak van centrale aansturing werd in 2017 een
stap gezet door de oprichting van het DG Begroting en Beleidsevaluatie binnen de nieuwe
FOD BOSA. De FOD’s en de beleidscellen verwachten vooral methodologische ondersteuning van deze DG, zowel bij de uitbouw van het M&E-systeem als bij het uitvoeren van
beleidsevaluaties, alsook de uitwisseling van goede praktijken en geleerde lessen.
Ondanks de complexe Belgische staatsstructuur bestaan er weinig of geen samenwerkingsformules of -initiatieven om beleidsevaluaties op een geïntegreerde manier aan te pakken
over de verschillende beleidsniveaus heen. Het plan van de minister van Volksgezondheid
om in het kader van het gezondheidsbeleid een interfederaal Toekomstinstituut op te richten dat een meer permanente en structurele inbedding kan geven aan de bestaande samenwerkingsverbanden tussen de federale overheid en de deelentiteiten, kan als inspiratie
dienen om ook voor andere gedeelde beleidsdomeinen samen te werken.
De federale overheidsdiensten beschikken niet over een uitgeschreven strategie en doelstellingen voor beleidsevaluatie. Soms zijn er verwijzingen in de bestuursovereenkomsten,
maar deze blijven zeer summier en maken een programmering niet mogelijk. Evaluaties
worden veelal op korte termijn uitgevoerd. In de meeste gevallen beslist de minister ad hoc
over de uitvoering van beleidsevaluaties. Er wordt geen beleidsevaluatieagenda opgesteld
en evaluatienoden worden niet geïnventariseerd. Het gebrek aan langetermijnplanning vermindert de mogelijkheden voor de FOD’s om daadwerkelijk bij te dragen aan de beleids-,
beheers- en budgetcyclus.
Dit neemt niet weg dat de betrokken individuele ambtenaren die bezig zijn met de beleidsontwikkeling en -uitvoering (ieder voor zich) wel een inzicht hebben in de beleidsevaluaties die het beleidsdomein nodig heeft.
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Evaluaties hebben vaak een beperkte scope en blijven, ondanks de vele raakvlakken tussen
beleidsdomeinen, meestal beperkt tot één domein. De evaluaties zijn veel meer gericht op
de uitrol van het beleid en de geleverde prestaties dan op de impact en de effecten van het
beleid.
Slechts bij enkele FOD’s is er een afzonderlijke structuur voor beleidsevaluaties, in de andere gevallen worden evaluaties uitgevoerd door de betrokken operationele diensten. De
beperkte organisatorische verankering maakt beleidsevaluaties weinig zichtbaar. Dit uit
zich o.a. in het ontbreken van een overzicht en coördinatie van alle beleidsevaluaties per
beleidsdomein.
5.1.2 Beschikbare middelen voor beleidsevaluaties
Het ontbreken van een duidelijke afbakening van de evaluatiefunctie maakt dat de kosten
voor beleidsevaluatie meestal verborgen zitten in de gewone werkingsmiddelen. De FOD’s
hebben bijgevolg geen zicht op de totale uitgaven voor beleidsevaluatie (en M&E). Hierdoor
is het ook niet mogelijk een zicht te krijgen op het totale budget dat de federale overheid
uitgeeft aan beleidsevaluatie, of meer algemeen, aan het M&E-systeem.
De voorbije jaren hebben verschillende FOD’s de budgetten voor externe beleidsevaluaties
quasi volledig zien wegvallen. Bij budgettaire druk gaan de algemene werkingsmiddelen
bovendien prioritair naar operationele taken, waardoor interne beleidsevaluaties eveneens
in het gedrang komen. Tot slot zijn ook de middelen die via Belspo ter beschikking kunnen
worden gesteld, sterk afgenomen de voorbije jaren.
De beperkte financiële middelen en de verdere algemene afname van de middelen waarover
de FOD’s kunnen beschikken, worden door de overgrote meerderheid van de FOD’s als een
belangrijke belemmering beschouwd om tegemoet te komen aan de evaluatienoden. Zowel
intern als extern neemt de druk immers toe om meer aan beleidsevaluatie te doen.
Behalve om beleidsevaluaties uit te voeren, zijn ook middelen nodig om betrouwbare en relevante data beschikbaar te maken. Hierbij gaat het zowel om het opzetten van de monitoringcomponent van het M&E-systeem als om het ontsluiten van bestaande databanken en
de ontwikkeling van analysetools. Data en datasystemen vormen regelmatig een knelpunt
bij het uitvoeren van beleidsevaluaties. Data zitten vaak verspreid bij verschillende bronnen en databanken zijn te weinig op elkaar afgestemd. In andere gevallen zijn er te weinig
data beschikbaar of zijn deze verouderd. Desondanks slagen enkele FOD’s erin proactief
datasets te combineren en modellen te ontwikkelen waarvan de mogelijkheden een inspiratiebron vormen voor toekomstige beleidsevaluaties. Bovendien zullen beleidsmakers die
de mogelijkheden en meerwaarde van beleidsevaluaties op basis van dergelijke instrumenten hebben ontdekt, er ook meer een beroep op doen.
De beperking van de financiële middelen staat in contrast met de grote domeinkennis die
aanwezig is binnen de FOD’s en die in zekere mate is gecombineerd met expertise in wetenschappelijke onderzoeksmethodes die relevant zijn voor beleidsevaluatie.
5.1.3 Uitvoering van de beleidsevaluaties
De manier waarop beleidsevaluaties in de praktijk worden ingevuld, verschilt aanzienlijk
van FOD tot FOD. Deze diversiteit is eerst en vooral te wijten aan verschillende behoeften
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in de verschillende beleidsdomeinen en, deels daarmee verband houdend, verschillende
manieren waarop met de beleidscel wordt samengewerkt. Het is dan ook niet aangewezen
de beleidsevaluatiepraktijk van de FOD’s onderling te vergelijken. Wel biedt de diversiteit
tussen de overheidsdiensten mogelijkheden van elkaar te leren.
Ongeacht de invulling van beleidsevaluatie, stelde het Rekenhof vast dat FOD’s zelden beschikken over duidelijk vastgelegde taken en processen of methodologische handreikingen
voor de uitvoering of uitbesteding van beleidsevaluaties. Hetzelfde geldt voor de kwaliteitswaarborgen. Deze bestaan hoofdzakelijk uit het oprichten van begeleidingscomités en
beperken zich veelal tot de beleidsevaluaties die worden uitbesteed. De resultaten van evaluaties die de FOD’s zelf uitvoeren worden vaak enkel informeel gecommuniceerd aan de
beleidscel, waardoor ze weinig transparant zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat de FOD’s zonder veel problemen de beleidsevaluaties uit het
regeerakkoord uitvoeren. Niettemin zijn vele FOD’s vragende partij om beter te worden
ondersteund op methodologisch vlak en de kans te krijgen van elkaar te leren.
5.1.4 Benutting van de beleidsevaluaties
De meeste FOD’s kunnen met verschillende voorbeelden illustreren dat de resultaten van
hun beleidsevaluaties nuttig zijn en bijdragen aan de beleidsvorming en -bijsturing. Tegelijk echter geven de beleidscellen niet systematisch feedback over het nut van de evaluaties.
Dat is voor de FOD’s een gemiste kans om toekomstige projecten optimaal af te stemmen
op de behoeftes.
Een ruimere benutting van beleidsevaluaties wordt sterk beperkt door het feit dat de resultaten zelden voor het grote publiek beschikbaar worden gemaakt. De rapporten van uitbestede beleidsevaluaties worden wel vrij systematisch gepubliceerd, maar deze vormen een
kleine minderheid. Interne evaluatierapporten worden meestal enkel aan de beleidscellen ter beschikking gesteld, soms ook aan stakeholders. Verschillende FOD’s organiseren
overlegplatformen of studiedagen om de zichtbaarheid en impact van beleidsevaluaties te
verhogen, al dan niet in combinatie met de publicatie van het rapport.
Het weinig openbaar maken van resultaten wijst erop dat beleidsevaluatie op het federale
niveau zelden als een manier wordt beschouwd om het beleid te verantwoorden. Zonder
publicatie worden ook de mogelijkheden beperkt om van een beleidsevaluatie te leren. Objectieve informatie die in een beleidsevaluatie is samengebracht kan door betrokkenen niet
worden gebruikt om het debat te voeden en tot aanvullende inzichten te komen. Ook derden (bv. ambtenaren uit andere beleidsdomeinen, academici, andere lidstaten, …) krijgen
niet de kans om van de beleidsevaluaties te leren.
Tot slot is het afstemmen met de beleidscel van de timing van beleidsevaluaties cruciaal om
het gebruik van de resultaten in de beleids-, beheers- en budgetcyclus mogelijk te maken.

5.2

Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt de minister van Begroting aan een strategie te ontwikkelen om beleidsevaluatie een volwaardige plaats te geven in de beleids-, beheer- en budgetcyclus.
Deze strategie moet ertoe bijdragen dat de programmering, uitvoering en opvolging van
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beleidsevaluaties worden verankerd binnen de werking van de federale overheidsdiensten.
Een verdere en veralgemeende integratie van de beleidsevaluatiefunctie in de bestuursovereenkomsten kan daarbij worden overwogen.
Transparantie over geplande en uitgevoerde evaluaties kan het parlementair debat objectiveren. Het Rekenhof beveelt aan jaarlijks beleidsevaluatienota’s in te dienen bij het parlement, gekoppeld aan de begroting of de beleidsnota. Deze nota zou een overzicht en timing
van de geplande en lopende beleidsevaluaties moeten bevatten evenals een overzicht van
de gevolgen die zullen worden gegeven aan afgewerkte beleidsevaluaties.
Het DG Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD BOSA zou de evaluatiefunctie op federaal niveau moeten begeleiden door onder meer de uitwerking van de voorgaande aanbevelingen te omkaderen.
Aangezien er onduidelijkheid bestaat over het begrip “beleidsevaluatie”, beveelt het Rekenhof de FOD BOSA aan dit concept scherp te stellen. Dit moet gebeuren met respect voor de
diversiteit binnen de FOD’s en ruimer dan vanuit een louter budgettaire invalshoek.
De FOD BOSA moet over voldoende middelen (financiële middelen en expertise) beschikken om de federale overheidsdiensten te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van hun
M&E-systeem en bij de uitvoering en uitbesteding van evaluaties. Daarbij moet zeker ook
aandacht worden besteed aan de kwaliteitsborging, zowel wat de evaluatiestructuur als de
eigenlijke evaluaties betreft.
Het zou daarbij nuttig zijn dat de FOD BOSA een beleidsdomeinoverschrijdend netwerk
rond beleidsevaluatie uitbouwt. Op korte termijn kan worden samengewerkt met die overheidsdiensten die al ruime ervaring hebben met beleidsevaluatie, zoals de desbetreffende
diensten van Belspo of de diensten van de Bijzondere Evaluator van de FOD Buitenlandse
Zaken. Op langere termijn moet de FOD BOSA uitgroeien tot een federaal kenniscentrum
voor beleidsevaluatie.
Beleidsmakers moeten hun beleid steunen op en verantwoorden door middel van evaluaties. Een degelijke evaluatie van het beleid vereist dat er bij de beleidsvorming aandacht
gaat naar een expliciete en heldere beleidstheorie en de nodige data kunnen worden verzameld om het beleid te evalueren. Deze data moet het mogelijk maken de kostprijs van de
prestaties (efficiëntie) en de gewenste effecten en eventuele neveneffecten van het beleid in
kaart te brengen. Hiervoor moeten performantere datasystemen ontwikkeld worden. Waar
mogelijk moeten ook nulmetingen worden uitgevoerd.
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5.3

Synthese van de aanbevelingen
Aanbevelingen

Referentie in
het verslag

Aanbevelingen voor de minister van Begroting
1

Beleidsevaluatie een volwaardige plaats geven in de beleids-, beheers- en
budgetcyclus.

1.1.3 + 3.1.1

2

Jaarlijkse beleidsevaluatienota’s opstellen, gekoppeld aan het budget of de
beleidsnota.

2.3

3

Voldoende middelen beschikbaar stellen voor de ondersteuning van beleidsevaluatie in de overheidsdiensten door de FOD BOSA.

2.4

Aanbevelingen voor de FOD BOSA
4

Het concept beleidsevaluatie scherp stellen, met respect voor de diversiteit
binnen de FOD’s en ruimer dan vanuit een budgettaire invalshoek.

5

Methodologische ondersteuning bieden bij het uitwerken van M&Esystemen binnen de FOD’s en bij de uitvoering van beleidsevaluaties, met
aandacht voor kwaliteitsborging.

6

Een beleidsdomeinoverschrijdend netwerk rond beleidsevaluatie uitbouwen
en evolueren tot een federaal kenniscentrum voor beleidsevaluatie.

1.1.2
2.4 + 3.5
2.4.2 + 2.4.3

Aanbevelingen voor de leden van de regering
7

Het beleid evalueerbaar maken (expliciete en heldere beleidstheorie, data
verzamelen, nulmeting,…).

8

Het beleid steunen op en verantwoorden door middel van beleidsevaluaties.

1.1.2
1.1.3 + 1.1.4

5.4 Antwoord van de minister en van de voorzitter van de FOD BOSA
Op 9 februari 2018 hebben de minister van Begroting en de voorzitter van het directiecomité van de FOD BOSA een gezamenlijk antwoord verstrekt op de aanbevelingen van het Rekenhof (bijlage 3). Zij onderschrijven de aanbevelingen en delen mee dat het DG Begroting
en Beleidsevaluatie van de FOD BOSA een stappenplan uitwerkt en in uitvoering brengt
om tegen eind 2018 te komen tot een voorstel van conceptueel kader voor beleidsevaluaties.
In een bijlage bij de brief worden concrete stappen in de uitvoering van de aanbevelingen
vermeld.

Bijlagen
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Bijlage 1
Vragenlijst voor de FOD’s

Alle veertien federale overheidsdiensten90 (FOD’s, POD’s en Defensie) werden aangeschreven.
De vragenlijst bestond uit drie delen:
•
•
•

22 algemene en grotendeels open vragen over de evaluatiepraktijk binnen het beleidsdomein en binnen de FOD;
acht grotendeels gesloten vragen bij de beleidsevaluaties in het regeerakkoord (één informatiefiche met acht vragen voor elke evaluatie met een actieve rol voor de FOD);
zes grotendeels gesloten vragen bij de beleidsevaluaties die sinds het begin van de regeerperiode buiten het regeerakkoord werden uitgevoerd (één informatiefiche met zes
vragen per beleidsevaluatie).

Aan de FOD’s die bevoegd zijn voor meerdere beleidsdomeinen (bv. de FOD VVVL voor
Volksgezondheid en Leefmilieu of de FOD Buitenlandse Zaken voor Buitenlandse Zaken en
Ontwikkelingssamenwerking) werd de mogelijkheid gegeven afzonderlijke antwoorden te
geven per beleidsdomein.
In totaal werden vijftien ingevulde vragenlijsten ontvangen, waarbij twee van de FOD
VVVL en twee van de FOD BUZA. Via de FOD Kanselarij werd een bijkomend antwoord
van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) ontvangen. Dit antwoord
is in rekening genomen als een tweede antwoord van de FOD Kanselarij.
De FOD BOSA liet weten dat de drie horizontale FOD’s die sinds 1 maart 2017 zijn samengebracht momenteel geen beleidsevaluaties maken. Defensie heeft de vragenlijst niet beantwoord.

90 De FOD Budget en Beheerscontrole, de FOD Personeel en Ondersteuning en de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) werden samen aangeschreven via de FOD BOSA en worden als één FOD geteld.
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Bijlage 2
Lijst van beleidsevaluaties in het regeerakkoord

Methodologie
Het Rekenhof heeft in een eerste stap een lijst opgesteld met alle in het regeerakkoord aangekondigde evaluaties, studies en analyses, aan de hand van trefwoorden91. Op basis van de
ruimere tekst rond het trefwoord heeft het vervolgens beoordeeld of het mogelijks om een
beleidsevaluatie gaat (zie eerder, definitie in punt 1.1.2). Op deze manier kwam het tot een
lijst van 94 vermoedelijke beleidsevaluaties die ter validatie aan de FOD’s werd voorgelegd.
Concreet werd elke vermoedelijke beleidsevaluatie aan één of meerdere FOD’s toegewezen,
op basis van hun bevoegdheden.
Vervolgens vroeg het Rekenhof aan de FOD’s om (1) voor de evaluaties in hun beleidsdomein aan te geven of het inderdaad om een beleidsevaluatie gaat, (2) per beleidsevaluatie
een informatiefiche in te vullen92 en (3) een eventuele andere verantwoordelijke voor de beleidsevaluatie aan te duiden93. De FOD’s kregen ook de kans bijkomende beleidsevaluaties
uit het regeerakkoord aan te duiden. Tijdens een interview met elk van de FOD’s ging het
Rekenhof na of de inhoud van de beleidsevaluaties inderdaad aan de definitie voldoet en
werden de antwoorden in de informatiefiches overlopen. Hierbij is het Rekenhof echter niet
overgegaan tot een systematische controle van de correctheid van de antwoorden op basis
van de onderliggende documenten.
Voor de beleidsevaluaties waarvoor de FOD’s naar andere actoren doorverwezen (bv. beleidscellen, openbare instellingen), bleek het moeilijker een ingevulde informatiefiche te
verkrijgen. Het Rekenhof verzamelde de informatie over deze beleidsevaluaties via verschillende kanalen: aanduidingen door de FOD’s, bevraging van de beleidscellen, desk research
(bv. website van de betrokken actoren, informatie in de pers).
Het overleg met de verantwoordelijken voor de beleidsevaluaties met als doel finaal te beoordelen of een bepaalde evaluatie, studie of analyse al dan niet aan de definitie van beleidsevaluatie voldoet, bleek geen sinecure. De term beleidsevaluatie komt niet voor in het
regeerakkoord, de begrippen evaluatie, analyse en studie dekken vele verschillende ladingen (zie punt 3.3.1), vaak afhankelijk van het beleidsdomein. Zo interpreteert bijvoorbeeld
de ene FOD de definitie van beleidsevaluatie strikter dan de andere (zie ook punt 3.2.2.1).
Tot slot is de verwijzing naar een evaluatie, studie of analyse in het regeerakkoord vaak
summier, waardoor de FOD afhankelijk is van de beleidscel om verdere duiding te krijgen
bij de gewenste invulling ervan. Zo bleek dat het aangekondigde onderzoek naar alle as-

91 De gebruikte trefwoorden zijn: evaluatie/evalueren, onderzoek(en), analyse, studie/bestuderen, audit, nagaan of,
erop toezien dat, in kaart brengen en toetsen.
92 Voor één beleidsevaluatie werd door twee FOD’s naar elkaar doorverwezen. Uiteindelijk kon het Rekenhof bij geen
enkele van deze FOD’s informatie over de beleidsevaluatie verkrijgen. Van Defensie werd geen antwoord ontvangen op de vragenlijst (zie bijlage 1). De informatie over de beleidsevaluaties in het beleidsdomein Defensie uit het
regeerakkoord werd door de beleidscel verschaft.
93 Voor verschillende beleidsevaluaties bleek het niet evident de verantwoordelijke FOD te identificeren, ook niet
voor de FOD’s zelf.
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pecten van de mogelijke uitbreiding van het nieuwe stelsel van gelegenheidsarbeid voor de
horeca naar de handel en bouwsector94 door de beleidscel werd ingevuld als een vraag naar
een monitoringrapport bij de FOD WASO (zie box 5 in punt 2.3.4). Dit onderzoek kon bijgevolg niet worden beschouwd als beleidsevaluatie en valt buiten de scope van deze audit.
In het bijzonder voor de beleidsevaluaties die door andere actoren dan de FOD’s worden
uitgevoerd, bleek het vaak moeilijk een duidelijk beeld te krijgen van de concrete invulling
van de evaluatie. Bijgevolg blijft voor sommige evaluaties de vraag of ze al dan niet als beleidsevaluatie moeten worden beschouwd.
Uiteindelijk kwam het Rekenhof tot een lijst van 68 beleidsevaluaties.
Het verschil met de initiële lijst van 94 vermoedelijke beleidsevaluaties wordt hoofdzakelijk
verklaard door het feit dat (1) vele evaluaties, studies of analyses operationeel blijken te zijn,
(2) het gaat om monitoring (incl. ontwikkeling van meetinstrumenten) in plaats van evaluatie en (3) de uitwerking beperkt is tot een puur juridische analyse.

94 Regeerakkoord van 9 oktober 2014, p. 20.

Versterken van maatregelen
voor onderzoek en
ontwikkeling

Banenplan / Banenpact :
plan voor meer jobs in de
private sector

Deelname arbeidsmarkt
aanmoedigen

IGU toeslag (bij deeltijdse
werkhervatting)

Re-integratie van personen
die arbeidsongeschikt
zijn: mogelijkheid
van gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid

Vereenvoudiging van de
KMO wetgeving

Evaluatie 2

Evaluatie 3

Evaluatie 4

Evaluatie 5

Evaluatie 6

Thema

Evaluatie 1

Evaluatienummer

Lijst van beleidsevaluaties
Omschrijving van de aangekondigde evaluatie
(Uittreksel regeerakkoord)

22

16

14

14

6

FOD Financiën en
POD Wetenschapsbeleid

Verantwoordelijke

"De regering bekijkt met een open geest en in overleg
met de zelfstandigenorganisaties de bestaande KMOreglementering en evalueert deze voortdurend."

"De regering zal de mogelijkheid onderzoeken van
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid"

"De IGU-toeslag voor deeltijds werkenden wordt opnieuw
berekend zoals voor 2008. Na 2 jaar deeltijds werken met
IGU-toeslag, wordt deze toeslag met 50% verminderd.
Er wordt geëvalueerd in welke mate deze maatregel
de uitstroom naar werk dan wel de terugkeer naar de
volledige werkloosheid stimuleert."

"De definitie van “passende dienstbetrekking" zal
worden aangepast om meer rekening te houden met
de competenties van de werkzoekende en zij zal na
evaluatie herzien worden om de arbeidsmobiliteit aan te
moedigen."

FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie

FOD Sociale Zekerheid

FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg

FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg

"De impact van de versterkte degressiviteit en een
FOD Werkgelegenheid,
beperking in de tijd van de inschakelingsuitkeringen wordt Arbeid en Sociaal Overleg
opgevolgd. Na evaluatie van deze maatregelen kunnen
bijkomende maatregelen worden overwogen."

"Hiertoe zal zij met name nagaan of het opportuun is de
vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers te
versterken."

1. WERKGELEGENHEID EN CONCURRENTIEVERMOGEN
6

P.

Opgestart

Afgewerkt

Opgestart

Nog niet op
planning

Opgestart

Opgestart

Status

76

Wetgeving ivm
ambtenarenpensioen

Aandeel gewerkte periodes
in loopbaan

Pensioensysteem dat
beantwoordt aan gewijzigde
maatschappelijke tendensen

Evaluatie 8

Evaluatie 9

Thema

Evaluatie 7

Evaluatienummer

39

37

36

P.

Beleidscel

Beleidscel

Verantwoordelijke

"De regering zal tijdens deze legislatuur, in nauwe
Beleidscel
samenwerking met het Nationaal Pensioencomité en
het Kenniscentrum voor de Pensioenen, onderzoeken op
welke manier een modernisering van de gezinsdimensie
en een hervorming van afgeleide rechten in het
pensioensysteem kunnen worden doorgevoerd. Er zal een
wettelijke basis worden gecreëerd met voldoende lange
overgangsperiodes [...]
In het bijzonder zal worden onderzocht hoe het
gezinstarief in de stelsels van werknemers en
zelfstandigen kan worden aangepast, hoe een
pensioensplit van het wettelijk en aanvullend pensioen
kan worden doorgevoerd bij gehuwde en wettelijk
samenwonende koppels, hoe de berekening van het
overlevingspensioen billijker kan worden gemaakt en in
welke mate de rechten van wettelijk samenwonenden en
gehuwden met elkaar in lijn kunnen worden gebracht."

"De regering zal de loonplafonds voor de in aan
merkingname voor het pensioen van gewerkte en nietgewerkte periodes evalueren, dit om een sterkere band
tussen gewerkte periodes en het pensioen te bekomen."

"De regering zal, in overleg met de Gewesten, de
Gemeenschappen en de lokale besturen, onderzoeken
hoe het ziektepensioen voor ambtenaren kan worden
vervangen door arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
in het kader van het ziekte- en invaliditeitsstelsel voor
werknemers."

2. PENSIOENHERVORMING

Omschrijving van de aangekondigde evaluatie
(Uittreksel regeerakkoord)

Nog niet op
planning

Opgestart

Afgewerkt

Status
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Democratisering van de
aanvullende pensioenen

Zelfstandigen

Sociale bescherming en
armoedebestrijding

Sociale bescherming en
armoedebestrijding

Sociale bescherming
en armoedebestrijding
– bij zelfstandigen en
landbouwers

Evaluatie 11

Evaluatie 12

Evaluatie 13

Evaluatie 14

Thema

Evaluatie 10

Evaluatienummer

49

48

47

46

40

P.

"Het minimumpensioen voor gemengde loopbaan zal ook
worden geëvalueerd"

"De regering zal in overleg met de sector de convergentie
tussen het leefloon en het equivalent van het leefloon
onderzoeken om tot een coherent systeem met duidelijke
en geactualiseerde voorwaarden voor alle categorieën
van begunstigden te komen en waarbij de huidige
reglementeringen vereenvoudigd en geharmoniseerd
worden, zonder de mogelijkheid van verschillende
terugbetalingspercentages in vraag te stelen."
"Er zal onderzocht worden of de regelgeving
van het leefloon nog aangepast is aan actuele
samenlevingsvormen en/of zorgvormen."

"Het systeem van socio-professionele vrijstelling zal
op basis van een evaluatie worden geoptimaliseerd
om de professionele integratie te bevorderen en de
werkloosheidsval te vermijden."

"De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen zal
vanaf 1 januari 2015 worden toegepast en het voorwerp
uitmaken van de door de wet voorziene evaluatie.
[...]. Ook het stelsel van de verhogingen zal worden
geëvalueerd en, desgevallend, aangepast."

3. SOCIALE VOORUITGANG EN GEZONDHEIDSZORG

Ivm tweede pijler: "Bovendien zal een analyse gemaakt
worden van de maatregelen die genomen kunnen worden
om het aanbod van renteproducten op de markt te
stimuleren."
"De toepassingsproblemen van de fiscale 80%-regel
zullen onderzocht worden. Er zal onderzocht worden om
de 80%-grens voor de aanvullende pensioenen tevens uit
te drukken in punten."

Omschrijving van de aangekondigde evaluatie
(Uittreksel regeerakkoord)

Beleidscel

POD Maatschappelijke
Integratie, Armoedebestrijding,
Sociale Economie en
Grootstedenbeleid

POD Maatschappelijke
Integratie, Armoedebestrijding,
Sociale Economie en
Grootstedenbeleid

FOD Sociale Zekerheid

FOD Financiën

Verantwoordelijke

Afgewerkt

Afgewerkt

Afgewerkt

Opgestart

Opgestart

Status

78

Toekomstgericht
armoedebeleid

Sociale tarieven

Sociale tarieven

Ondersteuning van de
OCMWs en lokale besturen

Ondersteuning van de
OCMWs en lokale besturen

Ondersteuning van de
OCMWs en lokale besturen

Eigen instrumenten van
de overheid gericht op
armoedebestrijding

Evaluatie 16

Evaluatie 17

Evaluatie 18

Evaluatie 19

Evaluatie 20

Evaluatie 21

Thema

Evaluatie 15

Evaluatienummer

52

51

51

51

50

50

49

P.

M.b.t. "Steunpunt Armoedebestrijding":
"De regering zal de komende legislatuur de werking van
ervaringsdeskundigen evalueren en bijsturen."

"De regering onderzoekt hoe ze de OCMW’s via positieve
prikkels beter kan aansporen met het oog op een
verhoogde inspanning en daaruit voortvloeiend een
grotere doorstroom van leefloners naar duurzaam werk
en sociale integratie."

"Na evaluatie en rekening houdend met de
beleidsaanbevelingen uit de begeleidende
studie worden de bestaande overlegplatformen
kinderarmoedebestrijding desgevallend verder
gefinancierd."

POD Maatschappelijke
Integratie, Armoedebestrijding,
Sociale Economie en
Grootstedenbeleid

POD Maatschappelijke
Integratie, Armoedebestrijding,
Sociale Economie en
Grootstedenbeleid

POD Maatschappelijke
Integratie, Armoedebestrijding,
Sociale Economie en
Grootstedenbeleid

Afgewerkt

Afgewerkt

Afgewerkt

Afgewerkt

POD Maatschappelijke
Integratie, Armoedebestrijding,
Sociale Economie en
Grootstedenbeleid

"De regering evalueert het instrumentarium dat
het federale niveau ter beschikking heeft voor de
sanctionering en controle van de OCMW’s."
"Er wordt onderzocht in welke mate de
beleidsaanbevelingen van de studie van 2014 over
fraudebestrijding bij de OCMW’s, kunnen ingevoerd
worden."

Afgewerkt

Nog niet op
planning

Status

Opgestart

FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie

POD Maatschappelijke
Integratie, Armoedebestrijding,
Sociale Economie en
Grootstedenbeleid

Verantwoordelijke

"De sociale energiefondsen (gas, elektriciteit en stookolie) POD Maatschappelijke
worden geëvalueerd en, desgevallend, geherstructureerd Integratie, Armoedebestrijding,
of aangepast."
Sociale Economie en
Grootstedenbeleid

"De bestaande sociale tarieven in het kader van energie,
telecom en mobiliteit zullen worden geëvalueerd met
oog op een verbetering. Waar mogelijk zullen de sociale
tarieven automatisch worden toegekend."

"Het Netwerk [van Federale Armoedeambtenaren]
zal hiertoe een evaluatie van de bestaande en nog te
realiseren automatische toekenningen voorleggen aan de
regering met als doel deze te maximaliseren."

Omschrijving van de aangekondigde evaluatie
(Uittreksel regeerakkoord)

BELEIDSEVALUATIECAPACITEIT VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENSTEN / 79

Digitale kloof bestrijden

Sociale dumping

Kunstenaarsstatuut

Wegwerken van financiële
drempels

Zorgberoepen

Zorgberoepen

Zorgberoepen

Evaluatie 23

Evaluatie 24

Evaluatie 25

Evaluatie 26

Evaluatie 27

Evaluatie 28

Thema

Evaluatie 22

Evaluatienummer

64

64

63

60

58

55

52

P.

RIZIV

FOD Sociale Zekerheid

FOD Mobiliteit en Vervoer

FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu

"Het huidige vergoedingssysteem wordt geëvalueerd
RIZIV
met het oog op een correcte honorering van de
zorgverstrekkende rol van de apotheker. Het pilootproject
"medicatieschema" wordt geëvalueerd en – gekoppeld
aan de elektronische registratie – indien positief
beoordeeld verder geïmplementeerd."

"Er wordt gezocht naar een oplossing voor de erkenning
van osteopaten en de chiropractors voor de activiteiten
die door KCE als evidence based medicine worden
beschouwd. De wet 29 april 1999 betreffende de niet
conventionele praktijken wordt geëvalueerd.

Verantwoordelijke
Beleidscel

"De regeling van sociale voordelen voor zorgverleners
RIZIV
die geacht worden tot de termen van de in artikel 50,
§1 van de wet van 14 juli 1994 bedoelde akkoorden en
overeenkomsten te zijn toegetreden, wordt geëvalueerd."

"onderzoeken van de mogelijkheid tot uitbreiding van
de maximumfactuur voor psychiatrische patiënten in
langdurig verblijf"

"De huidige regelgeving wordt geëvalueerd, bijgestuurd,
geoptimaliseerd om misbruiken te voorkomen en de
werkloosheidsval tegen te gaan."

"De regering zal de geldboetes in de transportsector
evalueren om oneerlijke concurrentie te vermijden."

"De overheid onderzoekt hoe ze samen met de
Gemeenschappen en het middenveld de bevordering
van e-inclusie kan intensifiëren, zowel op vlak van
toegankelijkheid en toegang als op vlak van het gebruik
van ICT in het dagelijkse leven."

Omschrijving van de aangekondigde evaluatie
(Uittreksel regeerakkoord)

Op planning,
niet opgestart

Opgestart

Opgestart

Opgestart

Nog niet op
planning

Opgestart

Opgestart

Status

80

Specifieke doelgroepen

Specifieke doelgroepen

Rol van de ziekenfondsen

Ziekenhuisfinanciering

Geneesmiddelen en
medische materialen

Evaluatie 30

Evaluatie 31

Evaluatie 32

Evaluatie 33

Thema

Evaluatie 29

Evaluatienummer

74

73

71

66

65

P.

"Ook de haalbaarheid van een beperking van
het terugbetaalbare verstrekkingenpakket tot
geneesmiddelen waarvan de prijs zich situeert in een
vork rond de goedkoopste verstrekking zal bestudeerd
worden."

"De financiering van de opleidings- en
onderzoeksactiviteiten van de ziekenhuizen zal in overleg
met de deelstaten worden geëvalueerd en aangepast."

"De regering zal het Parlement vragen om het
Rekenhof opdracht te geven de parameterformule
die gebruikt wordt om de administratiekosten van de
verzekeringsinstellingen te berekenen te evalueren."
"De regering zal het Parlement vragen om het Rekenhof
opdracht te geven de organisatie, het instrumentarium
en de werking van bovenbedoelde controlediensten te
evalueren en aanbevelingen te formuleren ter verhoging
van de coherentie, efficiëntie en doeltreffendheid."

RIZIV

FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu

Rekenhof

Afgewerkt

Nog niet op
planning

Opgestart

Nog niet op
planning

FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu

"De uitbouw van nadere zorgcircuits rond personen met
een chronische aandoening – inzonderheid personen
met dementie – wordt bestudeerd aan de hand van
proefprojecten, en kan na een positieve evaluatie
verankerd worden in de regelgeving."

Status
Opgestart

Verantwoordelijke

"De zorgcircuits in de geestelijke gezondheidszorg (de
FOD Volksgezondheid,
zogenaamde projecten artikel 107) worden na evaluatie
Veiligheid van de Voedselketen
verankerd in regelgeving en financiering."
en Leefmilieu
"In samenspraak met de sector en de deelstaten wordt
een integrale visie op de geestelijke gezondheidszorg
uitgewerkt. De rollen van de verschillende betrokken
zorgactoren worden verduidelijkt en op elkaar afgestemd.
De eerste lijn wordt versterkt. In functie daarvan zal een
eventuele financiering en terugbetaling van de geestelijke
gezondheidszorg, bijvoorbeeld in het kader van bepaalde
zorgtrajecten en zorgpaden worden onderzocht.

Omschrijving van de aangekondigde evaluatie
(Uittreksel regeerakkoord)
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Thema

Personenbelasting

Ecofiscaliteit

Versterkt vertrouwen
met respect voor de
grondbeginselen

Administratieve
vereenvoudiging

Evaluatienummer

Evaluatie 34

Evaluatie 35

Evaluatie 36

Evaluatie 37

87

86

83

81

P.

"De btw-aftrek op roerende bedrijfsmiddelen en de btwregels met betrekking tot de voorschotfacturen worden
geëvalueerd."
"Het voorstel van de Europese Commissie tot
standaardisering van de btw-aangifte wordt aangegrepen
om de bestaande verplichtingen te evalueren en waar
nodig te moderniseren, waaronder de indieningstermijn
voor de periodieke aangifte en de betalingstermijn voor
de verschuldigde btw."

Er wordt onderzocht op welke manier de
antimisbruikbepaling beter kan worden ingekleed zodat
de rechtszekerheid verhoogt voor de belastingplichtigen.
"De verschillen tussen het fiscaal stafrecht en het gemeen
strafrecht worden geëvalueerd met het oog op het
wegwerken van eventuele anomalieën."

"De energieprijzen en energiebelastingen worden
geëvalueerd. De evaluatie moet voor elk type van
energiedrager rekening houden met zowel de
bestemming (transport, verwarming, machines, enz.) als
de verbruiker (zakelijk of particulier), alsook de prijzen en
belastingen in de buurlanden. Daaropvolgend wordt de
impact van een hervorming van de energiebelastingen
in functie van de uitstoot van schadelijke stoffen en
de energie-inhoud van de energiedragers onderzocht.
Daarbij worden ongunstige effecten op de competitiviteit
van ondernemingen vermeden."

"De lasten op arbeid wegen ook in de personenbelasting
te zwaar. In dit kader moet worden nagegaan of een
verschuiving naar belastingen op andere inkomsten
dan uit arbeid, indirecte belastingen en/of ecofiscaliteit
mogelijk is."

4. FINANCIËN

Omschrijving van de aangekondigde evaluatie
(Uittreksel regeerakkoord)

FOD Financiën

FOD Financiën

FOD Financiën

FOD Financiën

Verantwoordelijke

Afgewerkt

Nog niet op
planning

Afgewerkt

Afgewerkt

Status

82

Een financiële sector ten
dienste van de samenleving

Een financiële sector ten
dienste van de samenleving

Een financiële sector ten
dienste van de samenleving

Financiële regelgeving

Marktwerking en
consumenten

POD Wetenschapsbeleid

Evaluatie 39

Evaluatie 40

Evaluatie 41

Evaluatie 42

Evaluatie 43

Thema

Evaluatie 38

Evaluatienummer

105

98

90

90

89

89

P.
Nog niet op
planning

Status

FSMA – NBB – Koninklijke Munt Opgestart
van België

FOD Financiën

Verantwoordelijke

FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie

Afgewerkt

Afgewerkt

FSMA – NBB – Koninklijke Munt Nog niet op
van België
planning

"Er komt een audit die de huidige subsidietoelagen van de POD Wetenschapsbeleid
POD aan instellingen in binnen- en buitenland volledig in
kaart brengt, doorlicht en evalueert."

"Het huidige consumentenakkoord zal ten laatste in 2016
geëvalueerd worden."

5. ENERGIE, LEEFMILIEU EN WETENSCHAPSBELEID

"De geplande evaluatie van de bankenwet zal worden
uitgevoerd en een bijkomende evaluatie zal worden
gemaakt daar waar het nuttig en gepast is, met advies
van de NBB, die ook voorstellen tot aanpassingen kan
formuleren."

"De regels tot afronding op veelvouden van 5 cent van
FSMA – NBB – Koninklijke Munt Nog niet op
cash te betalen bedragen worden geëvalueerd, met het
van België
planning
oog op de eventuele uitbreiding van de afronding naar alle
betalingen in de kleinhandel en bij vrije beroepen, waar
betalingen in cash mogelijk zijn."

"De opeenvolgende maatregelen van de afgelopen
jaren op het vlak van de bescherming van de financiële
consument worden geëvalueerd; lacunes in de
regelgeving worden opgevangen en de regels worden
vereenvoudigd waar mogelijk"

Ivm de geleidelijke invoering van een financiële
transactietaks onder het regime van de versterkte
samenwerking: "In dit kader wordt de opportuniteit van
het behoud van de beurstaks onderzocht."

Omschrijving van de aangekondigde evaluatie
(Uittreksel regeerakkoord)
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Nieuw wetboek van
strafvordering

Justitie en economie

Preventie

Preventie

Preventie

Evaluatie 45

Evaluatie 46

Evaluatie 47

Evaluatie 48

Thema

Evaluatie 44

Evaluatienummer

133

133

132

127

120

P.

"De regering zal werk maken van een flexibel wetgevend
kader, dat technologische evoluties toelaat in het
vaststellen en opsporen van criminaliteit. Onder meer
zal de regelgeving op het gebruik en de plaatsing van
bewakingscamera’s grondig worden herzien."

"De reglementering betreffende de private veiligheid
zal geëvalueerd worden. Op basis van deze evaluatie
zal gewerkt worden aan nieuwe en vereenvoudigde
wetgeving waarbij bepaalde taken die niet tot de
kerntaken van politie behoren kunnen worden uitgevoerd
door private veiligheidsdiensten. Dit initiatief zal rekening
houden met het kerntakendebat van de politiediensten."

"De minister van Binnenlandse Zaken zal belast
worden met het voorleggen aan de regering van een
diepgaande evaluatie van de strategische veiligheidsen preventieplannen op basis van de resultaten en de
gebruikte criteria, en dit voor de verlenging van deze
plannen in 2017"

"De procedure tot collectieve schadeafwikkeling zoals
voorzien door de wet van 28 maart 2014, wordt 2 jaar
na publicatie van de wet geëvalueerd, waarbij bekeken
zal worden of het toepassingsgebied bijvoorbeeld kan
verruimd worden tot ondernemingen."

"De Salduz-procedure zal het voorwerp uitmaken van een
nieuwe evaluatie met het oog op een beter evenwicht
tussen de rechten van de verdediging en de bijkomende
werklast voor justitie en de politiediensten."

6. JUSTITIE EN VEILIGHEID

Omschrijving van de aangekondigde evaluatie
(Uittreksel regeerakkoord)

Afgewerkt

Opgestart

FOD Binnenlandse Zaken

Opgestart

Afgewerkt

Opgestart

Status

FOD Binnenlandse Zaken

FOD Binnenlandse Zaken

FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie

FOD Justitie

Verantwoordelijke

84

Preventie

Integrale aanpak
radicalisering

Asiel en migratie

Aanmoediging van het
terugkeerbeleid

HR beleid

Transparantie en
maatschappelijke
verantwoording

Evaluatie 50

Evaluatie 51

Evaluatie 52

Evaluatie 53

Evaluatie 54

Thema

Evaluatie 49

Evaluatienummer

178

164

160

152

147

134

P.

Verantwoordelijke

"De regering garandeert een degelijk evenwicht tussen
een transparant beleid en een efficiënte beleidsvoering
en evalueert in dit verband de wetten op de openbaarheid
van bestuur."

"De actueel voorziene categorieën van contractuele
tewerkstelling zullen geëvalueerd en gerationaliseerd
worden."

8. AMBTENARENZAKEN EN OVERHEIDSBEDRIJVEN

"Op korte termijn wordt de effectiviteit en de efficiëntie
van het open terugkeercentrum geëvalueerd."

"De regering zal het asiel- en migratiebeleid grondig
evalueren wat moet leiden tot meer transparantie,
kwaliteit en een grotere efficiëntie in de beslissingen die
worden genomen."

7. ASIEL EN MIGRATIE

"De wet betreffende de Bijzondere Inlichtingenmethoden
en de wet betreffende de Bijzondere
Opsporingsmethoden worden geëvalueerd en
desgevallend aangepast.

FOD Binnenlandse Zaken

Beleidscel

FOD Binnenlandse Zaken

FOD Binnenlandse Zaken

FOD Justitie

"De regelgeving rond de taken van en controle op de
FOD Binnenlandse Zaken
privé-detectives zal worden gemoderniseerd, rekening
houdend met de evoluties van het wettelijk kader op
gebied van bescherming van het privé-leven en de
Europese richtlijnen terzake. De regering zal dit doen na
raadpleging van de betrokken actoren, zoals de sector
zelf, het bedrijfsleven en de verzekeringsmaatschappijen."

Omschrijving van de aangekondigde evaluatie
(Uittreksel regeerakkoord)

Opgestart

Uitbesteding
loopt

Nog niet op
planning

Opgestart

Afgewerkt

Op planning,
niet opgestart

Status
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Defensie

Defensie

Defensie – militaire
inlichtingendienst

Defensie

Evaluatie 56

Evaluatie 57

Evaluatie 58

Thema

Evaluatie 55

Evaluatienummer

209

208

204

204

P.

"De beslissingen inzake deelname aan buitenlandse
operaties gebeuren conform artikel 167 § 1 van de
Grondwet. De regering zal het parlement onmiddellijk
informeren. De regering zal samen met het parlement
een nieuw, modern en transparant mechanisme zoeken
voor de doorstroming van informatie aangaande
lopende operaties, eventuele wijzigingen ervan en de
militaire partnerschappen, dit met eerbiediging van de
nodige graad van vertrouwelijkheid. Achteraf zal een
eindevaluatie worden voorzien.

[Op basis van de studie vindt een optimalisatie van de
werking plaats.] Met deze behoefte zal ook rekening
worden gehouden bij de evaluatie van de wetgeving
inzake de inlichtingenmethoden."

I.v.m. andere permanente taken voor Defensie:
"De regering zal deze evalueren op hun werkelijk nut voor
alle actoren, zonder dat dit nieuwe samenwerkingen, die
een werkelijke meerwaarde bieden voor alle militaire en
burgerlijke actoren, hypothekeert."

"Onze bilaterale partnerschappen, onder andere met
Centraal Afrikaanse landen, worden beschouwd als een
instrument om aan capaciteitsopbouw ten behoeve
van vrede en stabiliteit te doen. De regering zal kritisch
evalueren of de geleverde inspanningen van de laatste
jaren daadwerkelijk vruchten hebben afgeworpen,
alvorens de partnerschappen worden verlengd of nieuwe
initiatieven worden ondernomen"

9. INTERNATIONAAL BELEID

Omschrijving van de aangekondigde evaluatie
(Uittreksel regeerakkoord)

Beleidscel

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Verantwoordelijke

Nog niet op
planning

Afgewerkt

Opgestart

Opgestart

Status

86

Duurzame mobiliteit en
verkeersveiligheid

Duurzame mobiliteit en
verkeersveiligheid

Duurzame mobiliteit en
verkeersveiligheid

Duurzame mobiliteit en
verkeersveiligheid

Evaluatie 60

Evaluatie 61

Evaluatie 62

Thema

Evaluatie 59

Evaluatienummer

212

212

211

211

P.

FOD Mobiliteit en Vervoer

FOD Mobiliteit en Vervoer

FOD Mobiliteit en Vervoer

Verantwoordelijke

"De regering zal ervoor zorgen dat door een goede
FOD Mobiliteit en Vervoer
ongevallenanalyse de oorzaken van ongevallen kunnen
worden achterhaald, zodat de nodige beleidsmaatregelen
kunnen worden getroffen."

"De regering maakt werk van een systematische aanpak
van recidive. In dat kader wordt onderzocht welk
instrument zoals een snellere identificatie van zware
inbreuken, een snellere intrekking van het rijbewijs
gevolgd door een nieuw rijexamen, het rijbewijs op
punten , de cursusverplichtingen, een verhoging van de
boetes, …. best kan ingezet worden."

"De regering zal, in overleg met de gefedereerde
entiteiten, de vigerende wetgeving op permanente basis
evalueren om technologische evoluties te ondersteunen
(vb. driverless cars, Intelligent Speed Adaptation (ISA),
alcoholsot) en het nodige juridische kader voorbereiden
om deze technologische innovaties te kunnen
implementeren in het verkeer."
Gedeelte Alcoholslot

"De regering zal, in overleg met de gefedereerde
entiteiten, de vigerende wetgeving op permanente basis
evalueren om technologische evoluties te ondersteunen
(vb. driverless cars, Intelligent Speed Adaptation (ISA),
alcoholsot) en het nodige juridische kader voorbereiden
om deze technologische innovaties te kunnen
implementeren in het verkeer."
Gedeelte ITS (Intelligente Vervoersystemen)

10. MOBILITEIT

Omschrijving van de aangekondigde evaluatie
(Uittreksel regeerakkoord)

Opgestart

Opgestart

Opgestart

Op planning,
niet opgestart

Status
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Spoor – NMBS

Spoor – GEN

Spoor – NMBS

Luchthaven – geluidshinder

Gelijke kansen en gelijkheid
tussen mannen en vrouwen

Gelijke kansen en gelijkheid
tussen mannen en vrouwen

Evaluatie 64

Evaluatie 65

Evaluatie 66

Evaluatie 67

Evaluatie 68

Thema

Evaluatie 63

Evaluatienummer

224

224

219

216

215

214

P.

"De Nationale Strategie voor de integratie van de Roma
zal worden geëvalueerd."

"De genderwet, net als de antidiscriminatie- en
antiracismewetten van 2007 zullen worden geëvalueerd.
De evaluatie zal eventueel leiden tot aanpassingen om de
wetten beter op elkaar af te stemmen en een efficiëntere
toepassing mogelijk te maken."

11. TRANSVERSALE THEMA'S

"De routes die op 9 januari 2014 en op 6 maart 2014 in
gebruik werden genomen, zullen worden geëvalueerd en
waar nodig aangepast, in het kader van een aanvaardbare
oplossing."

"De gratis-politiek zal worden geëvalueerd."

"Voor de grote verstedelijkte agglomeraties Antwerpen,
Charleroi, Gent, en Luik wordt de uitbouw van een
gewestelijk Express Netwerk bestudeerd."

"De verbetering van de stiptheid is een prioriteit. De
regering zal in dat licht de bestaande mechanismes,
die financiële aanmoedigingen aan dit doel verbinden,
evalueren."

Omschrijving van de aangekondigde evaluatie
(Uittreksel regeerakkoord)

POD Maatschappelijke
Integratie, Armoedebestrijding,
Sociale Economie en
Grootstedenbeleid

Beleidscel

Beleidscel

FOD Mobiliteit en Vervoer

NMBS

FOD Mobiliteit en Vervoer

Verantwoordelijke

Nog niet op
planning

Afgewerkt

Opgestart

Nog niet op
planning

Afgewerkt

Afgewerkt

Status

88
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Bijlage 3
Brief van de minister van Begroting en de voorzitter a.i. van het directiecomité van de FOD
BOSA
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Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.

U kunt dit verslag raadplegen of downloaden
op de internetsite van het Rekenhof.
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