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1. Inleiding 

1. Inleiding 

In dit deel van de handleiding kijken we resoluut naar beleidsevaluatie als praktijkveld. Meer bepaald 

komt een reeks van cases van beleidsevaluatie aan bod. Aan de hand van de eindrapporten van deze 

evaluaties en een aantal bijkomende bronnen bekijken we de voorbeelden meer in detail. Het opzet is 

geen meta-evaluatie of een evaluatie van de evaluatie. Daarentegen willen we aan de hand van deze 

voorbeelden diverse elementen en aspecten van het evaluatieproces, die in de voorgaande delen van de 

handleiding aan bod kwamen, illustreren en duiden.   

De praktijkvoorbeelden werden opgedeeld in twee categorieën. Hoofdstuk 2 bevat een zevental cases 

van evaluaties binnen een beleidsveld of een beleidsdomein. Hoofdstuk 3 bevat twee voorbeelden van 

wat we in deel 1 van de handleiding ‘bijzondere vraagstukken’ voor beleidsevaluatie hebben genoemd: 

evaluatie van domeinoverschrijdend beleid en evaluatie van beleid in een interbestuurlijke context.  

Doorheen de voorbeelden komt een mix aan bod van beleidssectoren, evaluatietypes (ex ante, 

tussentijds, ex post), evaluatievragen en -criteria, evaluatietechnieken, bestuursniveaus en landen. Er 

werd rekening gehouden met de vertaalbaarheid en/of herkenbaarheid van buitenlandse 

beleidscontexten naar de Belgische en Vlaamse context.  

De casestudies volgen grosso modo hetzelfde stramien. Eerst belichten we het beleid dat werd 

geëvalueerd of het evaluandum. Vervolgens staan we stil bij het type van de evaluatie en de vragen en 

criteria die centraal staan. Ten derde gaan we in op de gevolgde aanpak en gebruikte technieken om de 

evaluatievragen te beantwoorden. Ten slotte bekijken we de rapportering over de evaluatie. De lezer die 

een bepaalde evaluatie verder wil verkennen, kan daarvoor terecht bij de bronnen die aan het eind van 

elke case vermeld staan. 
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2. Evaluaties binnen het beleidsveld en beleidsdomein 

2. Evaluaties binnen het beleidsveld en beleidsdomein 

2.1 Case uit de sector werkgelegenheid: dienstencheques 

2.1.1 Omschrijving van het evaluandum 

De dienstencheque is een initiatief van de federale regering ter bevordering van buurtdiensten en -banen. 

Het stelsel werd ingevoerd door de gelijknamige wet van 20 juli 2001. Het stelsel van dienstencheques 

werd sinds 1 januari 2004 een federale materie. Voorheen bestond het in de gewesten sinds 2003. Het 

federale stelsel van de dienstencheques maakt het mogelijk voor particulieren om een erkende 

onderneming te betalen voor hulp van huishoudelijke aard.  

De doelstelling van deze beleidsmaatregel is meervoudig: het creëren van nieuwe werkgelegenheid 

(25.000 banen tegen eind 2007), voornamelijk voor laaggeschoolde werknemers, en het omzetten van 

zwartwerk in arbeid in loondienst vooral in de sector van de poetshulp. Het stelsel biedt tevens de 

mogelijkheid aan PWA-werknemers om over te stappen naar een volwaardig werknemersstatuut. 

Bovendien vergemakkelijkt de dienstencheque de combinatie van arbeid en gezin voor de gebruiker 

ervan die op deze manier allerhande huishoudelijke taken kan uitbesteden.  

De dienstencheque is een betalingsbewijs dat een financiële tegemoetkoming van de federale overheid 

omvat en dat particulieren de kans biedt buurtwerken of -diensten verricht door een werknemer met een 

arbeidsovereenkomst, te betalen aan een erkende onderneming. Bij het stelsel van de dienstencheque 

zijn er dus drie betrokken partijen.  

Ten eerste zijn er de gebruikers. Elke particuliere persoon gedomicilieerd in België kan dienstencheques 

aankopen om daarmee huishoudelijke hulp te betalen. Het kan gaan om activiteiten thuis (bijvoorbeeld 

schoonmaken, wassen en strijken, maaltijdbereiding) of activiteiten buitenshuis. Een gebruiker kan 

dienstencheques bestellen bij de uitgiftemaatschappij Accor. Een dienstencheque kost 6,70 euro en is 8 

maanden geldig. De gebruiker betaalt de werknemer van een erkende onderneming met een gedateerde 

en getekende dienstencheque: 1 per gewerkt uur. Op de dienstencheques aangekocht vanaf 1 januari 

2004 is een forfaitaire belastingsvermindering van 30% van toepassing voor de gebruiker.  

Ten tweede zijn er de ondernemingen die in het kader van dit stelsel erkend zijn door de federale 

overheid. Bedrijven die kunnen toetreden tot het systeem zijn interim-bureaus, andere commerciële 

private ondernemingen, inschakelingsbedrijven, VZW’s, gemeenten, OCMW’s, PWA’s en natuurlijke 

personen (zelfstandige werknemers). De onderneming ontvangt vanaf 20 juli 2004 per dienstencheque 

21 euro van het uitgiftebedrijf Accor dat verantwoordelijk is voor het terugbetalen van de dienstencheques 

aan bedrijven. 
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Ten derde betrokken partij zijn de werknemers die door een erkende onderneming tewerkgesteld zijn in 

het kader van de dienstencheques. Zij kunnen ingedeeld worden in twee categorieën. Enerzijds zijn er de 

werknemers (categorie A) die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst dienstencheques die 

tijdens hun tewerkstelling aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering, op een leefloon, of op 

financiële sociale hulp. Van de werknemers wordt verwacht dat zijn bereid zijn om een voltijdse job te 

aanvaarden. Voor deze categorie werknemers gelden tijdens de tewerkstelling in het stelsel van 

dienstencheques specifieke verplichtingen rond het aanvaarden van extra werkuren. Deze categorie van 

werknemers blijft - zolang zij onder het stelsel van dienstencheques op deeltijdse basis zijn 

tewerkgesteld- aanspraak maken op een inkomensgarantie-uitkering. Anderzijds zijn er werknemers 

(categorie B) die geen werkloosheidsuitkering ontvangen en die zich kandidaat kunnen stellen voor een 

zeer beperkt aantal arbeidsuren per week.  

De “arbeidsovereenkomst dienstencheques” is een gewone arbeidsovereenkomst die zowel van 

bepaalde als onbepaalde duur kan zijn, voltijds of deeltijds. Werknemers kunnen meer dan één 

arbeidsovereenkomst van bepaalde duur bij dezelfde werkgever sluiten zonder dat hierdoor een 

overeenkomst van onbepaalde duur ontstaat. Dit geldt echter voor een beperkte periode van 6 maanden 

(categorie A) of 3 maanden (categorie B).  

 

Het stelsel van dienstencheques kent succes. Dit is af te leiden uit (de evolutie van) een aantal 

indicatoren over het gebruik en de betrokken actoren in de periode 2004-2005. Zowel het aantal actieve 

gebruikers als het aantal werknemers is bijna verdubbeld. Het aantal terugbetaalde cheques nam ook 

zeer sterk toe. Met betrekking tot de werking van het stelsel dient men rekening te houden met bepaalde 

tijdsintervallen tussen de aankoop van cheques, het gebruik ervan (ontvangst door de werknemers) en de 

uiteindelijke terugbetaling van de cheque (inruilwaarde) aan de erkende onderneming.  

 2004 2005 Absolute groei Relatieve groei 
Ingeschreven gebruikers 120.247 251.182 130.935 108,9% 
Actieve gebruikers 98.814 190.737 91.923 93,0% 
Aantal gekochte cheques 8.111.261 20.313.813 12.202.552 150,4% 
Aantal terugbetaalde cheques 5.619.745 17.215.123 11.595.378 206,3% 
Aantal erkende ondernemingen 785 1.092 307 39,1% 
Aantal actieve ondernemingen 504 794 290 57,5% 
Aantal werknemers 15.077 28.933 13.856 91,9% 

Tabel 1: Basisindicatoren van het stelsel van dienstencheques 

Bron: IDEA Consult, 2006. 
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2.1.2 Evaluatietype, -vragen en –criteria 

De evaluatie van het stelsel van dienstencheques is voorzien in de regelgeving. De Wet van 20 juli 2001 

ter bevordering van de buurtdiensten en buurtbanen voorziet in de verplichting tot een jaarlijks 

evaluatieverslag over het stelsel vanaf 2005. Een eerste evaluatie had betrekking op 2004, in een tweede 

evaluatieverslag werden de resultaten van 2005 bekeken alsook de tweejarige evolutie.  

Aangezien het gaat om een jaarlijkse, terugkerende evaluatie kan men deze evaluatie eerder als een 

tussentijdse dan wel ex post evaluatie beschouwen. Weliswaar kijkt men terug op het voorbije 

werkingsjaar maar anderzijds kan men door het jaarlijkse evaluatieritme het stelsel bijsturen en 

verbeteren. Het motief voor de evaluatie staat niet expliciet aangegeven in de wet. De wet bepaalt wel dat 

het evaluatieverslag moet gaan over het effect van de maatregel. Beleidseffectiviteit is dus het centrale 

evaluatiecriterium dat wettelijk naar voor wordt geschoven. 

In de eerste twee evaluaties stonden grosso modo dezelfde evaluatievragen centraal. We overlopen ze 

en gaan na met welke evaluatiecriteria ze gekoppeld kunnen worden.  

(1) Wie zijn de gebruikers van de dienstencheques en de werknemers tewerkgesteld via de 

dienstencheques? 

Deze vraag peilt naar het profiel van twee van de drie groepen stakeholders die men in het kader van 

deze maatregel kan onderscheiden: gebruikers en werknemers. De beoogde doelgroepen van de 

beleidsmaatregel zijn duidelijk omschreven aan de vraag- en aanbodzijde, maar zijn ruim: de 

maatregel heeft een grote scope. Dat ligt in de lijn van de doelstelling die een breed maatschappelijk 

effect beoogt: grotere tewerkstellingsgraad, betere combinatie van werk en gezin, e.d. Het is echter 

geen verplichtende maatregel, wel een mogelijkheid voor deze doelgroepen. Particulieren kunnen 

dienstencheques aankopen als zij dat willen, werknemers die aan de voorwaarden voldoen kunnen 

participeren in het stelsel maar hebben geen verplichting daartoe. Vandaar de vraag naar wie men 

uiteindelijk bereikt. Aan de hand van kenmerken van gebruikers en werknemers die participeren in 

het stelsel van dienstencheques, kan men beoordelen in welke mate de maatregel de beoogde 

doelgroepen daadwerkelijk bereikt.  

De antwoorden op deze vraag kunnen eventuele marges voor verbetering in de kenbaarheid van 

maatregel aanduiden of de nood aan flankerende maatregelen.  

 

(2) Welke zijn de voornaamste motieven voor de gebruikers om gebruik te maken van het systeem 

van de dienstencheques en voor de werknemers om te werken in het stelsel van de 

dienstencheques? 
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Deze vraag verwijst naar het veranderingsmodel dat impliciet in de beleidstheorie achter deze 

maatregel zit. Door het aanbieden van dienstencheques wil men gebruikers ertoe bewegen om deze 

cheques aan te kopen en derden - de werknemers- in te schakelen voor huishoudelijke taken. Aan de 

aanbodzijde krijgen werklozen die aan de voorwaarden voldoen de kans om reguliere arbeid te 

verrichten. De maatregel is dus gericht op een gedrag(sverandering) van twee soorten doelgroepen, 

die vervolgens moet leiden naar een grotere tewerkstellingsgraad voor de ene doelgroep 

(werknemers) en een beter evenwicht tussen arbeid en gezin voor de andere doelgroep (gebruikers). 

Cruciaal in deze causale keten is de link van output (stelsel van dienstencheques) naar de 

tussenliggende variabelen (aankoop van cheques door gebruikers en het instappen in het stelsel 

door werknemers). De bovenstaande evaluatievraag is precies gericht op het analyseren van deze 

hefboom in functie van de uiteindelijk beoogde effecten. Deze evaluatievraag heeft dus betrekking op 

de beleidslogica achter de maatregel.  

De antwoorden op deze vraag kunnen bepaalde matigende variabelen of factoren aangeven die van 

belang zijn om het beleid te verbeteren of om flankerende maatregelen uit te werken. Dergelijke 

factoren kunnen betrekking hebben op de kostprijs, info en vertrouwen in verband met het systeem, 

wachttijden, de gezinssituatie, enz. 

gebruik cheques
door gezinnen

stelsel van
dienstencheques

tewerkstelling
van werklozen

betere balans
werk/gezin

werklozen
stellen zich
kandidaat

?

?
 

Figuur 1: Het impliciete veranderingsmodel achter de dienstenchequesmaatregel 

(3) Welke zijn de sterke punten en pijnpunten van het systeem van de dienstencheques voor 

gebruikers, werknemers en erkende ondernemingen? 

Deze vraag heeft een tamelijk ruime scope doordat ze voor elk van de drie groepen stakeholders een 

overzicht vraagt van voor- en nadelen van de beleidsmaatregel.  De antwoorden op deze vraag 

kunnen verschillende functies vervullen: 

- insteek voor een globale beoordeling van de beleidsmaatregel, op strategisch vlak 

- detectie van specifieke verbeterpunten op operationeel vlak.  
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2. Evaluaties binnen het beleidsveld en beleidsdomein 

 

(4) Hoe wordt de kostprijs van de dienstencheque ervaren door de gebruikers en de inruilwaarde 

door de erkende onderneming?  

De kostprijs is voor de gebruikers één van de elementen die zal meespelen op al dan niet gebruik te 

maken van dienstencheques. Hetzelfde geldt voor de inruilwaarde: mede op basis hiervan zullen 

ondernemingen beslissen om een erkenning te vragen en in het systeem te stappen. Het gaat hier 

om het economische criterium van prijselasticiteit.  

De antwoorden op deze vraag kunnen aangeven in welke mate de actuele prijszetting voor 

gebruikers en ondernemingen functioneel is voor de effectiviteit van de maatregel.  

 

(5) Hoe worden de specifieke bepalingen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst 

dienstencheques ervaren door werknemers en erkende ondernemingen?  

Deze vraag heeft betrekking op een aantal juridische en administratieve aspecten van de uitvoering 

van het beleid. Het motief voor deze vraag is het detecteren van mogelijke operationele knelpunten.  

 

(6) Wat zijn de toepasselijke loon- en arbeidsvoorwaarden binnen het stelsel van de 

dienstencheques? 

De loon- en arbeidsvoorwaarden in het contract dienstencheques worden - net als voor gewone 

werknemers- beïnvloed door de collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn in het paritaire 

comité waaronder de erkende onderneming ressorteert of door de overeenkomsten die gesloten 

worden op ondernemingsniveau. Er gelden wel specifieke regelingen voor de minimumduur van de 

arbeidsprestaties die verschillen naargelang de werknemer tot categorie A of B behoort (cf. supra).  

Dit is dus eerder een verkennende vraag om het profiel van de contracten onder het stelsel van 

dienstencheques in kaart te brengen. Als dusdanig gaat het niet om een evaluatieve vraag doordat er 

geen beoordelingsaspect aan vast hangt.  

 

(7) Wat is het werkgelegenheidseffect van de beleidsmaatregel dienstencheques?  

Deze vraag komt het meest overeen met wat in de wet vermeld staat met betrekking tot het jaarlijks 

op te maken evaluatierapport. Hier staat de effectiviteit van de maatregel in termen van 

werkgelegenheid als criterium centraal.  
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(8) Wat is de globale bruto en netto kostprijs van de maatregel, met bijzondere aandacht voor de 

terugverdieneffecten, onder meer inzake werkloosheidsuitkeringen? 

Deze vraagstelling is niet enkel deze naar de bruto budgettaire kostprijs van de maatregel, maar 

verwijst ook naar een aantal effecten van de maatregel en de monetaire verrekening daarvan. Daarbij 

focust men op gewenste effecten in termen van werkgelegenheid met een gunstige budgettaire 

keerzijde, vandaar de benaming terugverdieneffecten. Via het stelsel van dienstencheques beoogt 

men immers een grotere tewerkstelling, wat een vermindering van uitkeringen impliceert enerzijds en 

meerontvangsten op het vlak van sociale bijdragen en personenbelasting anderzijds. Deze laatste 

kunnen in mindering gebracht worden van de bruto kostprijs van de maatregel; men kan ze immers 

rechtstreeks koppelen aan effecten van de maatregel.  

 

(9) Welke zijn de verwachtingen op het gebied van het gebruik van de dienstencheques en de 

evolutie van de tewerkstelling via dienstencheques? 

De laatste vraag is opnieuw een verkennende vraag. Het evaluatieve aspect van deze vraag is dat ze 

peilt naar het draagvlak voor de maatregel bij de diverse stakeholders. Willen gebruikers nog 

dienstencheques aankopen? Willen werknemers in het stelsel blijven werken? En willen 

ondernemingen nog participeren in het stelsel?  

 

De bovenstaande vragenreeks dekt dus meerdere evaluatiecriteria af en is een combinatie van 

evaluatievragen en meer verkennende of beschrijvende vragen. In de volgende paragraaf gaan we na 

welke evaluatietechnieken werden gehanteerd om de vragen te beantwoorden.  

2.1.3 Gebruikte technieken 

De dataverzameling en -analyse voor de beide jaarlijkse evaluaties gebeurde telkens aan de hand van 

vier technieken: documentenanalyse, monitoring, interviews (telefonische enquête) en een schriftelijke 

(webgebaseerde) vragenlijst.  

 

Naast de documentenanalyse (deskresearch) van tussentijdse verslagen, informatiebladen en wetteksten 

was de analyse van databestanden uit bestaande monitoringsystemen erop gericht om een idee te 

vormen van de impact op macroniveau van het stelsel van dienstencheques op de Belgische 

arbeidsmarkt. Voor de gegevens uit monitoring werden diverse administratieve diensten betrokken: 
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- Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De RVA organiseert kwartaalenquêtes die ook 

ingevuld worden door de ondernemingen betrokken in het stelsel van dienstencheques. Deze 

bron geeft een betrouwbaar beeld van het aantal actieve ondernemingen in het stelsel en het 

aantal werknemers dat via een arbeidsovereenkomst dienstencheques tewerk is gesteld. Ook het 

contracttype (onbepaalde of bepaalde duur), de werknemerscategorie (A of B) kunnen hieruit 

worden afgeleid. Tevens kan de RVA ook statistieken aanleveren met betrekking tot het aantal 

bestelde en terugbetaalde cheques.  

- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Via de driemaandelijkse multifunctionele aangifte 

(DmfA) aan de RSZ moeten werkgevers loon- en arbeidstijdgegevens over hun werknemers 

doorsturen. Deze aangifte gebeurt elektronisch en is de basis voor het contact tussen de 

werkgevers en de sociale zekerheid. De gegevens worden gebruikt door diverse instellingen die 

belast zijn met de betaling van de prestaties inzake sociale zekerheid (ziekteverzekering, 

werkloosheid, pensioenen, arbeidsongevallen, beroepsziekten, kinderbijslag en jaarlijkse 

vakantie der werknemers). Hiermee beschikken de RSZ en de RSZPPO (voor de provinciale en 

plaatselijke overheidsdiensten) eveneens over cijfergegevens over de tewerkstelling via 

dienstencheques: aantal werknemers, gewerkte uren, lonen en bijdrageverminderingen. 

- Accor Services. Deze private partner is beheerder van het systeem van dienstencheques. Zij kan 

bestanden aanleveren met gegevens over gebruikers, het aantal bestellingen, het aantal 

bestelde cheques en in bepaalde gevallen ook het type van taak die gevraagd werd door de 

gebruiker.  

 

Bij een steekproef van gebruikers en werknemers werden telefonische interviews afgenomen. Het doel 

hiervan was om een grondig inzicht te krijgen in het profiel van deze twee groepen van stakeholders. Met 

het oog op de representativiteit van de steekproef met betrekking tot elke groep werden telkens 3 criteria 

vooropgesteld: de regio (gewest), het type dienstverlening en het type onderneming.  

Voor de regio werden de quota gebaseerd op het aandeel van de bevolking van elke regio. Voor de 

werknemers kon men op basis van de monitoring het soort taak afleiden uit de dienstverlening van de 

onderneming waarvoor ze werkten. Zo kwam men tot een vrij accurate frequentieverdeling van de soort 

van uitgevoerde taken of geleverde diensten. Hetzelfde geldt voor de types van ondernemingen. Wat de 

gebruikers betreft beschikte men niet over een frequentieverdeling in de populatie voor het type van taak 

en het type van onderneming. Wanneer de gebruiker dienstencheques aankoopt en nadien afgeeft aan 

de werknemer worden deze gegevens immers niet vermeld of geregistreerd. De evaluator heeft zich 

daarom gebaseerd op de frequentieverdeling uit de monitoringdata bij de werknemers als referentie. De 

onderstaande tabel geeft de quota aan volgens de gegevens uit monitoring en het aandeel van de 
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categorieën in de respondenten uit de steekproef. Hieruit kan men besluiten dat men vrij goed erin 

geslaagd is om een representatieve steekproef te realiseren.  

 Gebruikers Werknemers 
 Monitoring Steekproef Monitoring Steekproef 
Regio     
Vlaanderen 56,0% 57,7% 56,0% 57,6% 
Wallonië 34,0% 29,6% 34,0% 32,5% 
Brussel 10,0% 12,9% 10,0% 9,9% 
Soort taak / dienst     
Huishoudelijke taken in huis Onbekend 79,4% 73,0% 76,6% 
Boodschappendienst Onbekend 5,1% 10,0% 9,6% 
Mindermobielencentrale Onbekend 6,9% 8,0% 6,0% 
Strijken buitenshuis Onbekend 8,6% 9,0% 7,8% 
Type onderneming     
Private bedrijven Onbekend 31,8% 23,0% 22,0% 
Interimbedrijf Onbekend 32,6% 40,0% 39,1% 
Gemeente, OCMW en PWA Onbekend 18,4% 10,0% 11,3% 
Non-profit, sociale economie Onbekend 17,2% 27,0% 27,6% 

Tabel 2: Representativiteit van de steekproef voor de evaluatie 

Bron: IDEA Consult op basis van bestanden Accor en RVA en enquête (2005) 

Voor de eerste evaluatie (werkingsjaar 2004) had men een respons vooropgesteld van 200 gebruikers en 

600 werknemers. De facto heeft men van 233 en 627 personen respons verkregen.  

In het kader van de tweede evaluatie (werkingsjaar 2005) stelde zich het probleem dat men geen 

representatieve groep van werknemers die in de loop van 2005 actief waren via een dienstencheque 

contract kon bevragen. Er werd daarom beslist om een steekproef te trekken uit een bestand dat tijdens 

de eerste evaluatie werd samengesteld. Dat impliceert dat voor deze evaluatie alle bevraagde 

werknemers een jaar terug tewerkgesteld waren in het stelsel van dienstencheques. Werknemers die 

later toegetreden zijn (februari ’04 - februari ’05) werden bijgevolg niet meegenomen in de tweede 

evaluatie. Deze samenstelling van de steekproef leverde voor- en nadelen op. Enerzijds kon men 

informatie verzamelen over het verloop van werknemers tewerkgesteld binnen het stelsel van 

dienstencheques. Anderzijds had men geen informatie over werknemers die recent waren toegetreden, 

namelijk gedurende de periode van 1 jaar voor het moment van de evaluatie. Dit kon deels worden 

opgevangen door de beschikbaarheid van alternatieve informatiebronnen via monitoring door de 

administraties. 

Wat de groep van gebruikers betreft beschikte men over gegevens over de totale populatie. Zo kon men 

onder meer de regionale spreiding van gebruikers in kaart brengen en nagaan of het aantal gebruikers 

per gewest of gemeente in verhouding stond tot het aantal inwoners. Tevens kon men nagaan wat het 

gemiddelde aantal bestellingen en bestelde dienstencheques was in 2005.  
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Voor de tweede evaluatie had men een respons vooropgesteld van 400 gebruikers en 400 werknemers. 

De facto heeft men van 414 en 482 personen respons verkregen (IDEA Consult, 2006).  

Om deze grootteorde van steekproef te verkrijgen heeft men een veel groter aantal mogelijk 

respondenten gecontacteerd: 1957 gebruikers en 1602 werknemers. Onderstaande tabel toont de 

gegevens in verband met respons en non-respons. De redenen voor non-respons waren de 

onbereikbaarheid (foutief nummer, afwezigheid gezochte persoon), weigering tot deelname en het niet 

beantwoorden aan de relevante quotavariabelen om de representativiteit van de steekproef te bereiken.  

 Gebruikers Werknemers 
 Aantal Percentage Aantal Percentage  
Volledige enquête (netto-respons) 414 21,2% 482 30,1% 
Onbereikbaar 1001 51,1% 649 40,5% 
Weigering 214 10,9% 235 14,7% 
Niet in aanmerking (cf. representativiteit) 328 16,8% 236 14,7% 
Totaal 1957 100% 1602 100% 

Tabel 3: Respons en non-respons bij de enquête 

De webgebaseerde vragenlijst was gericht op de totale populatie van de derde groep van stakeholders, 

de erkende ondernemingen. De keuze voor de schriftelijke vragenlijst werd mede ingegeven doordat op 

die manier ook een aantal kengetallen opgevraagd kon worden, bijvoorbeeld het aantal werknemers, het 

aantal gewerkte uren, het aantal en soorten van contracten,… Bij de eerste evaluatie kreeg men een 

respons van 197 op de 785 aangeschreven erkende ondernemingen. Bij de tweede evaluatie was de 

respons 402 op 794. Dit laatste getal slaat op het aantal actieve ondernemingen: ondernemingen die in 

het laatste kwartaal van 2005 een aanvraag bij Accor indienden tot terugbetaling van dienstencheques. 

Het totale aantal erkende ondernemingen is 1038. Voor een aantal ondernemingen hebben verschillende 

vestigingen deelgenomen; hun antwoorden werden opgeteld en als een één antwoord beschouwd. 

Onderstaande tabel toont de verdeling van de ondernemingen naar type in de populatie en steekproef 

voor de tweede evaluatie. Er blijkt een tamelijk goede representativiteit bereikt te zijn.  

 Ondernemingen 
 Populatie 

(n=1038) 
Steekproef 

(n=402) 
Commerciële private onderneming (excl. interim) 26,7% 20,6% 
Interimbureau 3,6% 5,5% 
Inschakelingsbedrijf 3,8% 7,7% 
VZW 17,3% 22,9% 
Gemeente 0,8% 0,5% 
OCMW 18,5% 17,2% 
PWA 21,6% 21,9% 
Natuurlijke personen 7,7% 3,7% 
Totaal 100,0% 100,0% 

Tabel 4: Representativiteit van de steekproef voor de tweede evaluatie 

Bron: IDEA Consult op basis van RVA kwartaalenquête en IDEA Consult enquête (2006) 
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2.1.4 Rapportering 

Het evaluatierapport is goed gedocumenteerd. Naast een beschrijving van het evaluandum gaat het 

rapport in op de methode en resultaten van de analyse. De analyse is opgesplitst naar de twee 

doelgroepen van het beleid: de werknemers en de gebruikers. Een laatste deel van het rapport bevat de 

conclusies van het evaluatieteam op basis van de resultaten van de analyse.  

De conclusies gaan over volgende thema’s en deelthema’s:  

- Het werkgelegenheidseffect van het stelsel van dienstencheques 

 - creatie van werkgelegenheid 

 - creatie van werkgelegenheid voor kansengroepen 

 - creatie van duurzame jobs 

 - omzetting van zwartwerk in reguliere jobs 

 - omzetting van PWA-statuten in volwaardige werknemersstatuten 

- De afstemming van het stelsel op de behoeften van gebruikers, werknemers en ondernemingen 

- Bruto en netto kostprijs van het stelsel 

 - Bruto kostprijs van het stelsel van dienstencheques 

 - Terugverdieneffecten 

 - Netto kostprijs van het stelsel van dienstencheques 

Het eindrapport bevat geen aanbevelingen voor het beleid.  

2.1.5 Bronnen 

IDEA Consult (2006), Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 

2005 - eindrapport, Brussel.  

IDEA Consult (2005), Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen - 

eindrapport, Brussel. 
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2.2 Case uit de sector verkeersveiligheid: flitscamera’s 

2.2.1 Omschrijving van het evaluandum 

Sinds het laatste decennium worden in heel wat landen steeds vaker onbemande camera’s ingezet als 

instrument van het verkeersveiligheidsbeleid. De camera’s passen onder de pijler van handhaving (naast 

de infrastructurele ingrepen en het sensibiliseren). Onaangepaste of overdreven snelheid komt in tal van 

studies naar voor als de voornaamste oorzaak van verkeersongevallen. Snelheidsbeheersing is dan ook 

een prioriteit in het verkeersveiligheidsbeleid.  

Het gebruik van onbemande camera’s is gericht op twee intermediaire effecten: het afdwingen van de 

geldende maximale snelheidslimiet en/of het respecteren van de verkeerslichten. Het uiteindelijke effect 

dat men beoogt is een daling van het aantal ongevallen, en meer specifiek een daling van het aantal 

ongevallen met zwaar gekwetsten en dodelijke slachtoffers.  

afdwingen
snelheidsregime

plaatsing van
onbemande
camera's

daling
zwaargewonden

daling dodelijke
slachtoffers

respect voor
verkeerslichten

 

Figuur 2: Het impliciete veranderingsmodel achter de onbemande camera’s maatregel 

Er zijn twee types van vaste, onbemande camera’s:  

- de snelheidscamera 

Deze camera controleert uitsluitend de snelheid. Men plaatst ze langs een doorlopend wegvak. 

Dergelijke camera’s vormen een alternatief voor de bemande camera’s die de politie inschakelt. Ze 

werken op basis van het dopplereffect (radar). Een voertuig dat zich in de straling beweegt, 

weerkaatst de radargolf en wijzigt de frequentie van deze straling. De grootte van deze 

frequentiewijziging is afhankelijk van de snelheid van het voorwerp. De snelheid wordt berekend. De 

politie stelt de snelheid in waarop de camera overtredingen begint te registreren (ondergrens).  

- de roodlichtcamera 

Deze camera registreert snelheidsovertredingen én het negeren van het rode stoplicht. Ze worden 

geplaatst ter hoogte van kruispunten die door verkeerslichten worden geregeld. Ze werken via twee 
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inductielussen per rijstrook, die zijn aangebracht in het wegdek. De lussen bevinden zich meestal ter 

hoogte van de stopstreep. Het ogenblik dat het voertuig over de laatste lus rijdt wordt vergeleken met 

de signaalstand van het verkeerslicht voor deze rijrichting (al dan niet rood). Voor het vaststellen van 

de rijsnelheid wordt de tijdspanne gemeten waarbij het voertuig over de twee opeenvolgende lussen 

rijdt. Bij elke overtreding maakt de roodlichtcamera twee foto’s; de eerste foto registreert de 

overtreding, de tweede foto registreert of het voertuig nog stopt of doorrijdt en vermeldt de snelheid. 

De politie stelt de snelheid in waarop de camera overtredingen begint te registeren.  

De politie zorgt voor het plaatsen van de filmcassette, het uitlezen van de nummerplaten via de 

fotonegatieven en voor het opstellen en administratief afhandelen van het proces-verbaal. Afhankelijk van 

de ernst van de inbreuk maakt het parket een voorstel tot minnelijke schikking op of het dagvaardt de 

overtreder voor de politierechtbank.  

De installatie gebeurt in Vlaanderen op vraag van de politie of de gemeente, of op voorstel van de 

administratie Wegen en Verkeer (AWV). Sinds 2003 kan de aanvraag ook gebeuren op basis van het 

project ‘Gevaarlijke punten’ van de Vlaamse overheid. Deze laatste zijn locaties waar tijdens de laatste 

drie jaar zeer zware ongevallen zijn gebeurd. Ze krijgen voorrang en worden heraangelegd en/of uitgerust 

met flitspalen.  

De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie controleert de apparatuur en levert een 

homologatieattest (voor de installatie) en een ijkcertificaat (voor de camera’s) af. 

 

Onbemande, vaste camera’s zijn een instrument voor een zogenaamde puntcontrole: ze meten de 

snelheid op één bepaald punt. Een ander type is de trajectcontrole, waarbij men de gemiddelde snelheid 

van een voertuig berekent over een bepaald, nauwkeurig gemeten traject. Ligt de gemiddelde snelheid 

tussen het begin- en eindpunt van het traject hoger dan de toegelaten snelheid, werd over een bepaald 

gedeelte van het traject de snelheidslimiet overschreden.  

 

In binnen- en buitenland werden de effecten en effectiviteit van deze maatregel al meermaals 

geëvalueerd. Over het algemeen blijkt dat de onbemande camera’s effectief zijn om het aantal 

ongevallen te doen dalen, en meer bepaald deze met zwaargewonden en dodelijk afloop. Anderzijds is 

het belangrijk om een adequate methodologie te hanteren voor het bepalen van de beleidseffecten. 

Daarnaast verschillen de evaluatiestudies ook in scope: terwijl sommige evaluaties zich beperken tot de 

effecten in termen van verkeersveiligheid, gaan andere evaluaties ook in op procedurele aspecten 

(efficiëntie) en het maatschappelijk draagvlak voor de maatregel bij de doelgroep van het beleid.  
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In wat volgt bekijken we de inhoud en werkwijze van enkele praktijkvoorbeelden om het effect in termen 

van verkeersveiligheid te evalueren. We steunen daarvoor op beleidsevaluaties uit Groot-Brittannië en 

Vlaanderen ter zake.  

De buitenlandse case, uit Groot-Brittannië heeft betrekking op gegevens uit 38 lokale partnerschappen 

(politie, lokale overheid en parket), met in totaal 4100 camerasites. In Vlaanderen voerde het Steunpunt 

Verkeersveiligheid een aantal evaluaties uit op kleinere schaal respectievelijk met betrekking tot 1 en 5 

politiezones. Tevens besteedde het ook bijzondere aandacht aan de methodologische problematiek om 

effectiviteit van ongevallenbestrijding accuraat te meten. 

2.2.2 Evaluatietype, -vragen en –criteria 

De maatregel van onbemande camera’s werd in verschillende landen ingevoerd door middel van 

proefprojecten, waarbij een beperkt gebied werd uitgekozen voor een implementatie. Door de beperkte 

ruimtelijke scope kan men proefprojecten zien als techniek van een ex ante evaluatie die een beslissing 

over een al dan niet veralgemeende invoering (in de hele regio of het hele land) voorafgaat. De 

praktijkvoorbeelden waaruit we hier putten, zijn ex post evaluaties, d.w.z. evaluaties uitgevoerd na de 

veralgemeende invoering van de maatregel. 

Het voornaamste evaluatiecriterium is de effectiviteit van de maatregel. De Britse evaluatie had daarnaast 

ook aandacht voor het draagvlak van de maatregel bij de publieke opinie en de efficiënte werking van de 

lokale partnerschappen die betrokken zijn bij de administratieve en financiële afhandeling van de 

overtredingen.  

 

Het relevante beleidskader in binnen- en buitenland bevat doelstellingen in termen van een daling van het 

aantal verkeersslachtoffers. Dit gebeurt tegen een bepaalde tijdshorizon (momenteel 2010), en uitgedrukt 

ten opzichte van een referentieperiode van één of meerdere jaren in het verleden.  

Zo stelt het Mobiliteitsplan Vlaanderen een daling voorop van het aantal verkeersdoden of dodelijk 

gewonden en van het aantal zwaar gewonden met meer dan 50% ten opzichte van 1999. Op jaarbasis 

houdt deze ambitie een daling in van gemiddeld 5% (te rekenen vanaf 2000). Bij de subcategorie van 

dodelijke slachtoffers -26 jaar, stelt men een daling voorop van gemiddeld 6%. Ten slotte beoogt men 

een daling van het risico op lichte verwondingen met gemiddeld 2,5% per jaar.  

In Groot-Brittannië werden voor dezelfde tijdsperiode (2000-2010) verminderingen van de 

verkeersslachtoffers vooropgesteld ten opzichte van het gemiddelde voor de periode 1994-1998: -40% bij 

de doden en zwaar gewonden en -50% in de subcategorie van kinderen, -10% van de lichtgewonden, 

uitgedrukt als aantal personen lichtgewond per 100 miljoen voertuigkilometers.  
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Volgende evaluatievragen kwamen aan bod in de buitenlandse ex post evaluatie:  

(1) Zijn snelheden gedaald als gevolg van de invoering van onbemande camera’s? 

Onaangepaste of overdreven snelheid is zoals eerder aangehaald een voorname oorzaak van 

verkeersongevallen. Het beleidsinitiatief, namelijk het plaatsen van onbemande camera’s, is erop 

gericht deze tussenliggende variabele te beïnvloeden. Daarom is het monitoren van snelheid een 

adequate keuze. Wanneer men tijdreeksen opstelt per camerasite kan men de problematiek op het 

vlak van snelheid staven. Dergelijke gegevens laten ook toe dat lokale partnerschappen (lokale 

politie, gemeente) verifiëren of hun lokale handhavingstrategie een positief effect heeft op het 

rijgedrag. Daarnaast laten ze ook toe om op nationaal niveau het effect van handhaving op het 

rijgedrag - en bijgevolg een verminderde ongevalkans en de ernst ervan - vast te stellen. 

 

(2) Is er een daling opgetreden van het aantal ongevallen en het aantal slachtoffers? 

Deze vraag peilt naar de effectiviteit in termen van het uiteindelijke doel dat men wil bereiken. 

Dezelfde argumenten als bij de voorgaande vraag zijn hier van tel.  

 

(3) Is er een algemene aanvaarding geweest van de voordelen op het vlak van verkeersveiligheid? 

Deze vraag sloot aan bij een aparte doelstelling van het verkeersveiligheidsbeleid in de buitenlandse 

case. De publieke opinie moest ervan overtuigd worden dat het extra instrument voor handhaving in 

de eerste plaats werd ingezet om de verkeersveiligheid te verhogen.  

 

(4) Hebben het financieringsmechanisme en partnerschappen goed gewerkt? 

Een onderdeel van het beleidsinitiatief in het buitenland omvatte ook de invoering van een 

financieringsmechanisme gericht op de lokale actoren. Het departement bevoegd voor transport 

besliste dat de inkomsten uit boetes gelinkt aan door camera’s geregistreerde verkeersovertredingen 

gebruikt konden worden om installatie-, werkings- en onderhoudskosten te betalen. 

In wat volgt staan we verder stil bij de aanpak om de eerste twee vragen te beantwoorden. Deze zijn 

gemeenschappelijk voor de Britse en Vlaamse case.  
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2.2.3 Gebruikte technieken 

Dataverzameling 

De data die relevant zijn voor het antwoord op de eerste twee evaluatievragen werden in Groot-Brittannië 

door de lokale partnerschappen verzameld. Er werden afspraken gemaakt over gemeenschappelijke 

indicatoren. De lokale actoren leverden de gegevens op gestandaardiseerde wijze aan en deze werden 

verzameld in een nationale databank.  

Er werden in totaal 20.000 snelheidsmetingen gehouden tijdens de eerste 4 jaar van het programma. 

Volgende gegevens werden verzameld: gemiddelde snelheid, snelheid van het 85ste percentiel (d.i. de 

snelheid waartegen of waaronder 85% van de voertuigen rijden), het percentage voertuigen dat de 

snelheidslimiet overschrijdt en het percentage voertuigen dat de snelheidslimiet met meer dan 24 km/u 

overschrijdt.  

Metingen op camerasites werden verricht voor en na de installatie van de camera. Op deze wijze 

ontwikkelde men tijdreeksen om de evolutie in snelheid in kaart te brengen (cf. infra).  

 

De gegevens met betrekking tot het aantal ongevallen en slachtoffers werden eveneens lokaal gemeten 

en centraal verzameld. Ook voor deze monitoring werd gewerkt met gemeenschappelijke definities en 

indicatoren. Voor wat betreft de ongevalgegevens werden ongevallen met lichamelijke schade in 

aanmerking genomen: ongevallen waarbij minstens één slachtoffer (dodelijk, zwaargewond, of 

lichtgewond) viel. Om het aantal slachtoffers te meten werd gerefereerd naar personen die omkwamen of 

zwaargewond werden als gevolg van het verkeersongeval.  

Voor elke camerasite werden volgende gegevens maandelijks gemeten: het aantal ongevallen en het 

aantal slachtoffers, alsook het aantal ongevallen en slachtoffers met betrekking tot de subcategorieën van 

voetgangers en kinderen.  

 

Datakwaliteit 

Er werd heel wat aandacht besteed aan de kwaliteitsbewaking van de data vooraleer de analyses uit te 

voeren. Men volgde hiervoor een procedure met een zestal stappen.  

1) Op de databank met de ingevoerde gegevens werd een query uitgevoerd, waarmee records van 

camera’s met ontbrekende of ongewone waarden (bijvoorbeeld waar het aantal van doden en 

zwaar gewonden hoger was dan het aantal ongevallen met lichamelijke schade) werden gefilterd. 
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Voor elk lokaal partnerschap werd een lijst opgesteld met overblijvende moeilijkheden. Deze 

werd opgestuurd voor lokale controle en correctie.  

2) Wanneer een partnerschap het databestand terugstuurde, werden de gegevens nogmaals aan 

dezelfde controle onderworpen. Overblijvende knelpunten werden beschreven en overgemaakt 

aan de lokale actoren. Dit werd herhaald tot alle knelpunten waren opgelost of verklaard. Enkel 

camerasites in de databank die een redelijke of valide baseline aan data hebben, komen in 

aanmerking voor de latere analyse.  

3) Wanneer de baseline elementen waren uitgeklaard, werd een lijst met ontbrekende maandelijkse 

ongevallenregistraties naar de partnerschappen gezonden. Er werd verondersteld dat deze 

ontbrekende registraties veroorzaakt zijn door hetzij het vóórkomen van niet-werkende camera’s 

in de databank, hetzij door onbedoelde missing door de lokale actoren.  

4) Wanneer een partnerschap zijn databestand terugstuurde, werden de data opnieuw onderworpen 

aan dezelfde rigoureuze controle. Wanneer maandelijkse inputgegevens nog steeds ontbraken, 

werd dit meegedeeld aan de lokale actoren. Deze stap werd herhaald tot alle ontbrekende 

waarden hetzij ingevuld hetzij verklaard waren.  

5) Een laatste toetsing van de data vindt plaats. Er werd gecontroleerd op extreme waarden 

(outliers), overdreven uniformiteit (identieke waarden voor elke maand), en radicale effecten 

(grote verschillen in voor- en nametingen). Op basis van deze controles, werd een lijst van 

camera’s en maandelijkse slachtoffergegevens overgemaakt aan de partnerschappen ter 

goedkeuring.  

6) Met behulp van deze lijst brachten partnerschappen waar nodig correcties aan in hun 

databestand, dat ze definitief goedkeurden. 

 

De gevolgde procedure voor kwaliteitsbewaking impliceerde voor de lokale partnerschappen een 

aanzienlijke tijdsbesteding aan het valideren van hun ongevallen- en slachtoffergegevens. De zes 

aangehaalde stappen werden herhaald tot men op nationaal niveau over een volledig uitgezuiverde 

dataset beschikte. De data werden verder gecontroleerd site per site en maand per maand, om verdere 

extreme en ongewone waarden te identificeren. In totaal werden op die manier 120.000 records 

gecontroleerd.  

Naast de eigenlijke geregistreerde gegevens werden ook enkele metagegevens opgevraagd, zoals het 

begin- en eindpunt van de nulmeting, de bevestiging dat nulmetingen en nametingen betrekking hadden 

op hetzelfde geografische gebied en informatie over overlappende camerasites en ingrijpende 
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veranderingen aan sites (bv. veranderingen in snelheidsregime, wegverbreding naar meerdere rijbanen, 

verkeersremmende maatregelen).  

 

Analyse 

Om de globale verandering in snelheid in te schatten, werden sites met een geldige baseline uit 

nulmetingen (pretest) geselecteerd. Vervolgens werden daaruit de sites weerhouden waarvoor 

nametingen (posttest) werden uitgevoerd. Uit deze monitoring werden gemiddelde scores berekend.  

Het tweede deel van de analyse was gericht op effecten op snelheid, opgedeeld naar lokaal 

partnerschapsgebied, cameratype, en het onderscheid tussen stedelijke en landelijke camerasites. Dit 

laatste onderscheid is de facto gebaseerd op een verschil in snelheidsregime: omgerekend 50 vs. 65 

km/u. Bij het cameratype werd een onderscheid gemaakt tussen (onbemande) vaste en (bemande) 

mobiele camera’s.  

 

De analyse van data over ongevallen en slachtoffers was gecompliceerder. Om de effectiviteit van het 

beleidsinitiatief na te gaan, stelt zich de problematiek van de zogenaamde rivaliserende of alternatieve 

verklaringsgronden. Wanneer men zonder meer de frequenties van ongevallen en slachtoffers voor en na 

de introductie van camera’s rechtstreeks met elkaar vergelijkt, bestaat de kans dat men het beleidseffect 

overschat. Andere factoren kunnen ook een rol spelen en de frequentie van ongevallen mee beïnvloeden. 

Concrete voorbeelden daarvan zijn: 

- de algemene (nationale) trend op het vlak van verkeersveiligheid: de overheid kan naast het te 

evalueren beleidsinitiatief nog andere maatregelen, bv. infrastructuurwerken, 

sensibilisatiecampagnes etc., genomen hebben die een gunstige uitwerking hebben op het aantal 

ongevallen. 

- seizoensgebondenheid: regenweer en gladheid vergroten de kans op ongevallen 

- de lengte van de observatieperiode 

- het cameratype 

- de locatie van de installatie 
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Tijdreeksen opbouwen aan de hand van monitoring is dus een vertrekpunt voor analyse. Frequenties van 

ongevallen en slachtoffers voor en na de introductie rechtstreeks met elkaar vergelijken om de effectiviteit 

te beoordelen is echter geen accurate werkwijze.  

 

Om de beleidseffectiviteit na te gaan, bestaan er verschillende strategieën of designs van evaluaties. 

Voor een uitgebreide bespreking verwijzen we hiervoor naar deel 1 van deze handleidingenset.  

De eerste mogelijkheid is een evaluatie op basis van een experimenteel design. Daarvoor is een 

vergelijkingsgroep nodig. De vergelijkingsgroep dient samengesteld met vergelijkbare sites als de 

camerasites. Dit wil zeggen sites die in aanmerking komen om er camera’s te plaatsen én die op dezelfde 

wijze geselecteerd worden als de daadwerkelijke camerasites (beleidsgroep). Sites die aan de 

voorwaarden (voor cameraplaatsing) voldoen, worden vervolgens willekeurig (‘at random’) toegewezen 

aan ofwel de beleidsgroep ofwel de controlegroep. Wanneer de controlesites (zonder camera) 

onafhankelijk zijn van de beleidssites (met camera) en ze op dezelfde wijze geselecteerd zijn, dan zullen 

de gegevens van deze controlesites een schatting opleveren van wat gebeurd zou zijn op de beleidssites 

indien het beleid niet was uitgevoerd (geen handhaving met camera’s). 

In deze case is een experimenteel design echter niet toepasbaar: het plaatsen van onbemande camera’s 

gebeurt namelijk in de praktijk volgens een prioriteitenbepaling: de meest ongevalgevoelige of onveilige 

plaatsen worden eerst aangepakt. Het is daarom politiek niet haalbaar bij een veralgemeende 

implementatie om dergelijke plaatsen te onthouden van een maatregel waarover het vermoeden of de 

perceptie bestaat dat deze de verkeersveiligheid verbetert in termen van ongevallen en slachtoffers. 

Anders gezegd is het beleidsmatig niet haalbaar om een controlegroep at random samen te stellen. 

 

Een alternatieve strategie is gebaseerd op een quasi-experimenteel design. Een pragmatische oplossing 

bestaat erin om een groep van vergelijkbare sites (zonder camera’s) samen te stellen, in plaats van een 

op toevalsbasis of aselect gevormde controlegroep. Bijzondere aandacht dient dan te gaan naar de 

selectiecriteria. De vergelijkbaarheid is voornamelijk van belang voor die factoren waarvan men weet of 

vermoedt dat ze relevant zijn voor de analyse en het te evalueren effect. In het geval van de 

effectvariabelen ‘ongevallen’ en ‘slachtoffers’ zijn dat onder meer het snelheidsregime, de lengte van de 

site, het cameratype, de wegcategorie etc.  

Nadeel van deze werkwijze is namelijk dat er gemakkelijk verschillen ontstaan tussen de twee groepen 

die van tel kunnen zijn, d.w.z. die een invloed op de effectvariabele kunnen hebben en dus een adequate 

vergelijking onmogelijk maken. Dergelijke selectiebias maakt dat factoren van buiten het beleid niet 

zonder meer dezelfde zijn voor de twee groepen. Paarsgewijze samenstelling van de twee groepen kan 
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dit probleem terugdringen, maar is niet altijd praktisch uitvoerbaar. Een reële vergelijkingsgroep was 

echter niet voorhanden voor de Britse evaluatie.  

 

Een alternatieve aanpak bestaat erin om een statistisch model te construeren waarin verschillende 

relevante eigenschappen van het evaluandum verwerkt worden. Het effect van deze eigenschappen 

wordt gemodelleerd, waardoor de waarde van de effectvariabele (i.c. het aantal verkeersongevallen of 

slachtoffers) kan worden voorspeld voor een gegeven plaats met de betrokken kenmerken. Statistische 

analyse laat inderdaad toe om variaties in de data die geassocieerd zijn met de introductie van camera’s 

af te zonderen van variaties die toe te schrijven zijn aan andere factoren, zijnde de alternatieve 

verklaringsgronden voor de vastgestelde effectveranderingen.  

Deze aanpak werd in de Britse evaluatie gevolgd, meer bepaald via een loglineair model. Het model werd 

gebruikt om te onderzoeken of het effect van camera’s hetzelfde was voor elke soort situatie die werd 

geanalyseerd.  

 

Behalve de kenmerken van de camerasites (snelheidsregime, vast onbemand of mobiel bemand) werden 

in het model een reeks factoren opgenomen die een invloed op de effectvariabele konden hebben.  

Wat de externe factoren betreft, waren dit de duur van de observatieperiode, de lange termijntrend en de 

seizoensgebonden variatie. Incalculeren van de lange termijntrend is van belang doordat nog andere 

maatregelen van de overheid kunnen bijdragen tot een algemene daling van de ongevallen. In de Britse 

case hanteerde men daarvoor gegevens van alle politiezones over het hele land. Seizoensgebonden 

variatie is van tel omdat het aantal ongevallen ook kan fluctueren met het weer; regen en gladheid 

werken ongevallen in de hand. In de Britse case werd seizoensgebonden variatie afzonderlijk 

ingecalculeerd per snelheidsregime (50 vs. 65 km/u.). 

Het beleidsinitiatief zelf ten slotte werd in het model vertaald via volgende factoren:  

- de introductie van de camera’s zelf; 

- de vergroting van de zichtbaarheid van de onbemande camera’s: dit was een vereiste onder het 

stelsel van kostterugbetaling 

- de overschakeling van het partnerschap op het mechanisme van kostterugbetaling.  
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Voor de constructie van het model is de statistische verdeling van belang. Meestal gaat men bij 

verkeersongevallen uit van een zogenaamd Poisson proces. Dit proces is een model voor het optreden 

van (dezelfde soort) gebeurtenissen in de tijd, of in de ruimte in een situatie waarbij:  

- de intensiteit waarmee gebeurtenissen optreden constant is doorheen tijd; 

- optredens in aparte tijdsintervallen of deelgebieden onafhankelijk van elkaar zijn.  

Ook voor de Britse evaluatie maakte men de assumptie dat de data een Poissonverdeling volgden. Men 

ontwikkelde eenzelfde model voor het aantal doden en zwaargewonden, het aantal ongevallen met 

lichamelijke schade en voor alle ongevallen waarbij voetgangers en kinderen betrokken waren, maar 

telkens met verschillende, aangepaste parameterwaarden. Berekeningen gebeurden met behulp van het 

statistische softwarepakket ‘GenStat’. 

Het geconstrueerde model schat dan, op basis van de empirische gegevens uit monitoring, voor een 

gegeven context (i.c. camerasite) de gemiddelde frequentie van gebeurtenissen (i.c. ongevallen) binnen 

een Poisson proces. Het gaat om verwachte waarden, op basis van het model.  

 

Een ander statistisch fenomeen dat van belang is bij dergelijke analyse is de regressie naar het 

gemiddelde. In welke mate het speelt en dus een invloed op de beoordeling van effectiviteit heeft, hangt 

af van de wijze waarop de analyse-eenheden zijn geselecteerd, i.c. de camerasites. Wanneer 

bijvoorbeeld de selectiecriteria onder meer vereisen dat het aantal ongevallen op een site een bepaald 

minimum moet overschrijden om in aanmerking te komen hetzij voor beleidstoepassing of onderzoek, 

dan zal de geobserveerde frequentie in de toekomst tenderen naar lagere waarden dan deze waarop 

men zich bij de selectie heeft gebaseerd. Dit is de regressie naar het gemiddelde. Als men dan de 

frequentie waarop men zich baseerde voor selectie als basis neemt voor het schatten van wat er zou zijn 

gebeurd zonder beleidsuitvoering, dan ontstaat het risico dat men de effectiviteit van het beleid zal 

overschatten. De grootte van het fenomeen hangt af van verschillende factoren, onder meer van de 

observatieduur, het minimum aantal gebeurtenissen (i.c. ongevallen) dat er nodig zijn om de site in 

aanmerking te nemen, en welke andere criteria men voor selectie hanteert.  

Het gebruikte statistische model in de Britse evaluatie hield geen correctie in met betrekking tot het 

regressie-effect. Om een betrouwbare inschatting te maken van het optredende regressie-effect is een 

bijzondere aandacht nodig voor een specifiek onderzoeksdesign en dito monitoring. Dit is niet altijd 

eenvoudig verenigbaar met monitoring van het beleid op brede schaal. Anderzijds nam men in de Britse 

evaluatie nog andere criteria voor de selectie van sites in aanmerking, bijvoorbeeld snelheid als 

oorzakelijke factor bij sommige of alle ongevallen. Dergelijke werkwijze mildert het regressie-effect. 

Ook in Vlaanderen heeft men evaluaties naar de effectiviteit van onbemande camera’s uitgevoerd. Deze 

evaluaties hadden betrekking op een beperkt aantal sites. Met behulp van het softwareprogramma 
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‘CESaM’ (Calculator for Effects of Safety Measures) werd hier rekening gehouden met het statistische 

fenomeen van regressie naar het gemiddelde. Voor deze evaluatie werkte men wel met (reële) 

vergelijkingsgroepen. Anderzijds stelde zich soms het probleem van databeschikbaarheid. In sommige 

sites (van één politiezone) had men ook meerdere maatregelen tegelijkertijd genomen: het plaatsen van 

onbemande camera’s, het verhogen van bemand toezicht en een snelheidsverlaging van 90 naar 70 

km/u. De data lieten niet toe om het effect van de drie afzonderlijke maatregelen te berekenen.  

2.2.4 Rapportering 

Na een voorstelling van het beleidskader zoemt het buitenlandse evaluatierapport achtereenvolgens in op 

de centrale evaluatievragen:  

- Daalde de snelheid als gevolg van de introductie van camera’s? 

- Daalde het aantal ongevallen en slachtoffers? 

- Is er een algemeen draagvlak voor de voordelen van camera’s met betrekking tot verkeersveiligheid? 

- Hebben de financieringsprocedure en partnerschappen goed gewerkt? 

Per deel worden ook conclusies geformuleerd. Het rapport gaat ook in op methoden van effectmeting, 

hun mogelijkheden en beperkingen. 

Bij het rapport werd een reeks bijlagen opgenomen. Een aantal daarvan bevat gedetailleerde analyses 

van de effecten van het beleid. Ook werd een glossarium opgenomen met definities van enkele 

belangrijke termen. Dit is nuttig wil men de scope van de evaluatie correct kunnen inschatten, en 

eventueel vergelijkingen maken met andere evaluatiestudies over hetzelfde onderwerp.  

Het eindrapport bevat geen aanbevelingen voor het beleid.  
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2.3 Case uit de sector wonen: huursubsidies 

2.3.1 Omschrijving van het evaluandum 

De vraag naar ondersteuning voor betaalbaar wonen in Vlaanderen neemt sterk toe. De huurprijzen rijzen 

vaak de pan uit. Verschillende groepen van huurders met een laag inkomen zien er vaak tegen op om 

een gezonde en aangepaste woning te gaan bewonen omdat de huurprijs te hoog is voor hun budget. 

Vanuit de vaststelling dat heel wat gezinnen moeilijkheden ondervinden bij hun zoektocht naar een 

betaalbare huurwoning dienen mensen te worden ondersteund. Om het hoofd te bieden aan de 

vastgestelde problemen op de private huurmarkt, zijn in principe diverse beleidsinstrumenten inzetbaar: 

reglementering, subsidiëring, bouw van sociale woningen,… Het rapport vermeldt argumenten voor elke  

mogelijke vorm van overheidsingrijpen. De aandacht gaat hierbij vooral naar de vergelijking tussen 

huursubsidies en subsidies voor de bouw van sociale woningen. De conclusie van de studie is dat sociale 

woningbouw voor de overheid de prioritaire optie moet blijven om de problemen op de huurmarkt op 

lange termijn op te vangen. Maar tevens moet men erkennen dat het bouwen van sociale woningen tijd 

vraagt en kan men overwegen, omwille van de ernst van de problemen op de private markt, (eventueel 

tijdelijk) een huursubsidie in te voeren. 

 

Alvorens deze optie te kiezen wenst de regering meer inzicht in de reële nood, de haalbaarheid, 

mogelijke positieve en negatieve effecten. Omwille van deze reden laat de regering een ex ante evaluatie 

uitvoeren, met de vraag: “In welke mate komt het invoeren van een huursubsidie tegemoet aan de 

gestelde problemen, noden en verwachtingen?”.  

Een ex ante evaluatie zal dus een aantal verkenningen uitvoeren die de keuze ondersteunt en ervoor 

zorgt dat beleidsmakers een keuze maken op basis van gefundeerde scenario’s en uitgewerkte opties. 

Tevens was in de opdracht meegegeven, een aantal conclusies en aanbevelingen te formuleren en 

hiervoor tevens de verwachte effecten en kostprijs weer te geven. 

2.3.2 Evaluatietype, -vragen en –criteria 

Een batterij evaluatievragen komt niet aan bod, de centrale vraag is namelijk reeds geformuleerd, behoort 

een Vlaamse huursubsidie tot de mogelijkheden? Ex ante evaluaties uitvoeren is meestal geen 

eenvoudige opdracht daar het team reeds moet op zoek gaan naar relevante informatie om de 

beleidskeuze te ondersteunen en te faciliteren. De voorliggende evaluatie laat duidelijk zien hoe het 

evaluatieteam een ex ante evaluatie aanpakt. De verschillende stappen van het evaluatieproces worden 

hieronder kort beschreven. De voorliggende evaluatie is opgebouwd uit een zevental onderdelen. 

Vertrekpunt is het verzamelen van relevante informatie, met als resultaat een zo objectief mogelijk beeld. 

Via een theoretische vraagstelling of een huursubsidie een aangewezen beleidsinstrument is, gaat men 
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verder via een zoektocht naar de bestaande stelsels over de zoektocht naar bepaalde effecten vanuit 

theoretische hoek, buitenlandse ervaringen tot het uitwerken van een aantal mogelijke scenario’s. 

 

In een eerste deel onderzoekt het evaluatieteam in de eerste plaats de feitelijke, huidige situatie. De 

centrale vraag die men zich hier stelt is: “Hoe groot is het probleem?”. 

 

Objectieve informatie 

Zijn huursubsidies een mogelijke oplossing voor het huisvestingsprobleem? Om hierover uitspraak te 

kunnen doen, is er nood aan objectieve informatie. Ex ante evaluaties wensen een bijdrage te leveren 

aan het ontwikkelen van beleid waarbij ze tevens faciliterend optreden in het keuzeproces. Verschillende 

scenario’s uitwerken op basis van zo volledig mogelijke informatie is de boodschap. De eerste stap die 

een evaluatieteam zet is het op zoek gaan naar deze informatie. Op die manier probeert het team inzicht 

te verwerven in het feitelijke probleem. De onderzoekers verzamelen gegevens zoals statistieken (NIS), 

socio-economische studies,… Vaak zullen evaluatoren afhankelijk zijn van secundaire data. 

Verschillende redenen liggen hier aan de oorzaak; tijd, budget... Ook hier spelen deze data een cruciale 

rol.  

Alvorens een antwoord te kunnen formuleren op de voorliggende vraag dient het team inzicht te hebben 

in het aanbod en de vraag op de huurmarkt.  

Het aanbod van de huurmarkt wordt onderzocht op basis van een vijftal parameters; de omvang, 

kwaliteit, huurprijzen, prijs-kwaliteitverhouding en tot slot het profiel van de verhuurders. Hieronder 

overlopen we kort deze parameters waarbij we telkens de belangrijkste redenen weergeven. 

De eerste parameter heeft betrekking op de omvang van het Vlaams woningpatrimonium en het aandeel 

van de huurwoningen hierin? Betrouwbare cijfers als basis voor het uitwerken van scenario’s is een 

belangrijke voorwaarde. 

Naast het aanbod wensen de onderzoekers tevens inzicht te verwerven in de kwaliteit van het bestaande 

patrimonium. Hier wordt tevens een beroep gedaan op verschillende (secundaire) bronnen: NIS, 

AROHM, eerder uitgevoerde studies… 

Een derde element, tevens noodzakelijk voor een solide basis, zijn de huurprijzen. Zijn hierin 

veranderingen merkbaar, evolueert de huurprijs samen met het inkomen, doen er zich regionale 

verschillen voor?  
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Een vierde element is de prijs-kwaliteitverhouding. Het team komt hier tot de conclusie dat slechts zeer 

weinig cijfermateriaal voorhanden is. De bestaande bronnen geven enkel indicaties. 

Tot slot peilde een vijfde onderzoeksvraag naar het profiel van de verhuurders. 

De vraag naar huurwoningen bestaat tevens uit een viertal parameters: het profiel van de private huurder, 

de omvang van het betaalbaarheidprobleem, de relatie tussen betaalbaarheid en kwaliteit en de relatie 

tussen huurders en verhuurders. 

Tot slot de formulering van een conclusie over de toestand in Vlaanderen. De onderzoekers stellen dat er 

zich een ernstig probleem voordoet inzake betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. Het is voor die groep van 

de bevolking die sociaaleconomisch zwakker staat in onze samenleving. Een beleid zal zich dus moeten 

richten naar de onderkant van de huurmarkt. De problemen zijn van die aard dat maatregelen zich 

opdringen. In wat volgt gaan we nader in op de manier waarop het evaluatieteam vanuit een theoretisch 

kader op zoek gaat naar mogelijke scenario’s. 

 

Theoretische vraagstelling; huursubsidie een oplossing? 

Vervolgens probeert men, in een tweede deel, op basis van bestaande theorieën te achterhalen of het 

beleidsinstrument, ‘huursubsidie’ inderdaad een mogelijke oplossing is. Vanuit een theoretische 

benadering gaat het team op zoek naar een antwoord op drie vragen. De eerste vraag die men probeert 

te beantwoorden is of een overheidsingrijpen in deze problematiek te rechtvaardigen is. De theoretische 

benadering stelt dat de markt op heel wat gebieden faalt wat maakt dat een overheid in bepaalde 

omstandigheden dient in te grijpen. De tweede vraagstelling, wat zijn theoretisch mogelijke effecten van 

een subsidie op de huurmarkt? De derde vraagstelling gaat vervolgens in op de mogelijkheden en 

beperkingen van de inzet van andere beleidsinstrumenten. Via het zoeken naar antwoord op deze drie 

vragen probeert het evaluatieteam te achterhalen of een subsidie een realistische oplossing is. 

 

De conclusie van dit eerste het eerste deel behelst twee belangrijke vaststellingen. Enerzijds hebben heel 

wat gezinnen problemen met de betaalbaarheid van wonen. Vanuit de theoretische benadering 

anderzijds kwam men tot de conclusie dat de bouw van sociale huisvesting de meest ideale oplossing is, 

maar enkel op lange termijn. Zelfs met een aanzienlijke capaciteitsverhoging vraagt dit een investering 

die meerdere jaren in beslag zal nemen. Op basis van deze bevindingen stelt het team dat een 

huursubsidie, eventueel tijdelijk kan worden overwogen. 
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De huidige subsidiestelsels 

Nu dat huursubsidies als een mogelijk, valabel beleidsinstrument worden aanzien, dient het 

evaluatieteam uit te klaren welke de beste (lees: efficiënte en haalbare) subsidievorm is. Op basis van 

bestaande (buitenlandse) studies en de bestaande Vlaamse subsidievormen worden een aantal 

conclusies geformuleerd. Het evaluatieteam maakt hierbij voornamelijk gebruik van bestaande studies, 

evaluaties en cijfermateriaal dat reeds voorhanden is.  

Centraal in dit onderdeel van het evaluatieonderzoek is de vraag hoe de huidige Vlaamse huursubsidie 

functioneert en wat de belangrijkste verschillen zijn met buitenlandse voorbeelden. Hierbij komt het team 

tot de conclusie dat de huidige Vlaamse huursubsidie vrij beperkt is in vergelijking met andere landen. 

Zowel wat de doelgroep, het subsidiebedrag als de tijdsduur betreft. De algemene conclusie is dan ook 

dat omwille van verschillende redenen de huidige huursubsidie aan herziening toe is. Belangrijkste 

redenen zijn: complexiteit, onbekendheid en een aantal technische problemen. Zeker vanuit de 

vaststelling dat de problematiek nog in belangrijke mate is toegenomen, stelt dat het huidige stelsel 

dringend aan herziening toe is. 

 

Effecten van subsidie stelsels (buitenland) 

Uit het voorgaande blijkt dat in het buitenland als verschillende soorten en vormen van huursubsidies 

bestaan. Dus wenst men deze te evalueren zodat de sterke punten kunnen worden meegenomen en de 

zwakke kunnen vermeden worden. 

Een eerste element dat enige verduidelijking verdient, is de doelstelling waarmee een overheid een 

dergelijke subsidies uitwerkt en lanceert. Voorbeelden zijn loonbeleidsinstrument, armoedebestrijding, 

doelgroepenbeleid… 

Een tweede element is de huurafhankelijkheid, vaak zijn de huursubsidies gerelateerd aan de hoogte van 

de huur. Dit systeem kent een aantal nadelen, waarop in de verschillende onderzochte landen anders 

gereageerd wordt. Mogelijkheden zijn: een aftoppingsgrens, een verschil tussen de eigen bijdrage, een 

bepaalde referentiehuur… 

Inkomensafhankelijkheid is een derde element, de hoogte van heel wat subsidies wordt gekoppeld aan 

de hoogte van het inkomen. Een dergelijke manier van werken komt voornamelijk ten goede aan de 

laagste inkomensgroepen. 

Daarnaast is het essentieel om inzicht te verwerven in de mogelijke effecten. Daarom worden de 

verschillende systemen geëvalueerd op basis van een aantal geselecteerde criteria. Zes criteria zijn 

weerhouden:  
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- effecten op de vraag naar woningen 

- effecten op het aanbod 

- effecten op de prijs 

- effecten op betaalbaarheid 

- effecten op arbeidsparticipatie (de armoedeval) 

- effecten op ruimtegebruik 

 

De wijze waarop de verschillende subsidiesystemen zijn uitgebouwd hangt nauw samen met de 

doelstellingen. Het evaluatieteam beschrijft de verschillende voor- en nadelen van de diverse opties. 

Zowel de doelstellingen als de mate waarin het overheidsbudget kan belast worden bepalen de verdere 

uittekening van de subsidieregeling. 

De hier verzamelde informatie zal samen met deze uit de vorige hoofdstukken dienen als basis voor het 

uittekenen van verschillende mogelijke scenario’s voor de Vlaamse context. 

 

Doelstellingen, criteria van een Vlaams stelsel van huursubsidie 

In dit deel komen de onderzoekers tot de formulering van een aantal scenario’s. Afhankelijk van de 

beoogde doelstellingen zullen de subsidieregelingen verschillen. Daarnaast maakt het team een selectie 

van de belangrijkste criteria die relevant zijn in de Vlaamse context. Op basis van deze twee elementen 

werkt het team vier mogelijke scenario’s uit. Alle zeven scenario’s zijn gericht op de realisatie van de 

doelstellingen uit de Vlaamse wooncode.  

Ook verschillende vormen waarop de subsidiëring kan worden ingevoerd worden onderzocht. 

Voorbeelden hiervan zijn; het tijdelijk of permanent karakter, gebiedsgerichte inzet en kamerbewoning. 

 

Operationalisering van de criteria en varianten 

Het vertalen van de bovenstaande uitgewerkte scenario’s in de praktijk is geen eenvoudige oefening. Het 

evaluatieteam meldt dat over te weinig gegevens te beschikken. Over bepaalde zeer belangrijke 

aspecten betreffende de Vlaamse woonsituatie zijn haast geen gegevens beschikbaar. Dit heeft tot 

gevolg dat bij de uitwerking van bepaalde varianten men een beroep heeft moeten doen op 

veronderstellingen. 
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Het evaluatieteam probeert de verschillende criteria te operationaliseren. Een voorbeeld ter illustratie: 

onder kwaliteit worden twee belangrijke elementen verstaan. Enerzijds de gehanteerde kwaliteitsnormen 

en anderzijds de ‘redelijke’ huurprijs. De gehanteerde kwaliteitsnormen worden ontleend aan de Vlaamse 

decreetgever, meer bepaalde aan de Vlaamse wooncode. Doch deze blijken minimaal waardoor het 

evaluatieteam zich genoodzaakt ziet bijkomende normen op te nemen. 

Hetzelfde geldt voor de operationalisering van het begrip ‘betaalbaarheid’. Hiervoor heeft men de 

minimumbudget methode toegepast. Het bedrag van de subsidie wordt berekend op een fictieve 

huurprijs. 

Een laatste element dat door het team onderzocht werd is de afbouw van de subsidie met het inkomen 

om tegemoet te komen aan de armoedeval. Verschillende prognoses werden gemaakt inzake de 

uitwerking van een gepast subsidiesysteem. 

 

De administratieve uitvoering 

Het team heeft niet enkel de theoretische denkoefening gemaakt over de mogelijks geschikte 

subsidievormen. Ook de eigenlijke administratieve uitvoering ervan is onderzocht. Hier is men gestart met 

de taakverdeling tussen gewest en gemeenten. Verschillende aspecten werden bekeken: de omvang van 

de gemeenten, hiermee samenhangende het beschikken over een huisvestingsdienst.  

Daarnaast is ook de hele aanvraag- en toekenningprocedure in kaart gebracht. Gaande van een actief 

informatiebeleid, over de manier waarop de aanvraag dient te verlopen, de wijze van controleren tot en 

met de toekenning en uitbetaling van de subsidies. 

 

Uitgewerkte varianten 

In dit laatste deel worden de resultaten van berekeningen voor de zeven basisvarianten gepresenteerd. 

Hier wordt nogmaals de boodschap meegegeven dat heel wat veronderstellingen werden aangenomen 

als gevolg van te beperkt cijfermateriaal. Op basis van enquêteresultaten (PSBH-enquête 2002) werd 

geprobeerd budgettaire ramingen te maken. Dit bleek zeer moeilijk daar te weinig gegevens beschikbaar 

waren. Omwille hiervan zijn deze ramingen met zeer ruime marges te interpreteren (zie tabel). 
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6 mln €40,5 mln €221 mln €165 mln €111 mln €1.094 mln €611 mln €Kostprijs voor 
de overheid

2 0005 00072 00052.00052.000252.000197.500Aantal 
begunstigden

251 €251 €251 €262 €178 €354 €251 €Gemiddelde 
subsidie per 
maand

76.a54.c3.c2.d1.d

 

Tabel 5: Beleidsalternatieven en budgettaire ramingen  

2.3.3 Gebruikte technieken 

Documentanalyse (bestaande studies, binnen- en buitenland) en gebruik statistieken 

Het evaluatieteam heeft voor heel wat elementen een beroep gedaan op bestaand onderzoek. Tal van 

onderzoeksprojecten werden reeds uitgevoerd en heel wat gegevens werden al door andere instanties 

verzameld. Het evaluatieteam maakt echter meermaals melding van het ontbreken van voldoende 

gegevens, zeker wat betreft het statistisch materiaal. Dit heeft tot gevolg dat men in de simulaties 

noodgedwongen beroep heeft moeten doen op verregaande veronderstellingen. Wat op zijn beurt weer 

belangrijke consequenties heeft voor de correctheid en adequaatheid van de gemaakte berekeningen. 

Tevens was het voor het evaluatieteam onmogelijk heel wat bijkomende gegevens te verzamelen, daar 

dit simpelweg niet haalbaar was. Voor het merendeel van de informatie heeft men nood aan 

monitoringsystemen die informatie capteren over verschillende jaren heen. Deze zijn eenvoudigweg niet 

op enkele weken of maanden te verzamelen. 

Het resultaat hiervan is dat de onderzoekers wel een aantal scenario’s naar voor kunnen schuiven, maar 

dat omzichtig dient te worden omgesprongen met de interpretatie ervan.  

 

Survey 

Tal van studies waarop beroep werd gedaan voor deze ex ante evaluatie zijn enquêtes op basis van 

steekproeven en focusgroepen. Uit de literatuur weten we dat deze technieken in het bijzonder 

gekenmerkt worden door een grotere uitval bij de lagere inkomensgroepen. De evaluatiestudie maakt 

zeer duidelijk melding van dit gebrek en duidt tevens op mogelijke gevolgen zoals het onderschatten van 

de subsidiebehoefte, daar de bevolkingsklasse die er het meest baat bij heeft niet gehoord wordt in de 

studies. 
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Ook omwille van deze redenen zagen de onderzoekers zich genoodzaakt tot het maken van soms zeer 

verregaande veronderstellingen op basis van schattingen en extrapolaties. 

 

Simulaties, economische modellen 

Het evaluatieteam heeft geprobeerd aan de hand van simulaties en een economisch model een aantal 

parameters te bepalen. Zo bevat de studie een financiële analyse over de mogelijke impact op de 

begroting en de bereikte populatie. 

Deze manier van werken laat toe een meer tastbaar beeld te geven van de mogelijke effecten van de 

invoering van een huursubsidie. 

2.3.4 Rapportering 

Tot slot een laatste element dat we hier wensen te behandelen is de wijze van rapportering. Dit bevat een 

aantal elementen zoals het informatiegehalte, de scope, mogelijke knelpunten en indicaties van gebruik. 

Elk van deze elementen wordt hieronder toegelicht. 

Informatiegehalte van het rapport 

Het rapport bevat heel wat gegevens, het is zeer uitgebreid. Belangrijk aan een goed evaluatierapport is 

dat het gevoerde evaluatieonderzoek op een overzichtelijke manier is weergegeven. Het hier beschreven 

evaluatierapport bevat een zeer uitgebreide beschrijving van het opzet en theoretisch kader en een 

duidelijk overzicht van de gebruikte methoden en technieken.  

Het evaluatieteam heeft niet alleen aandacht besteed aan de vraag of een huursubsidie wenselijk is, 

maar ook aan het daadwerkelijk implementeren van een dergelijk systeem. Voor de opdrachtgevers 

levert dit vaak belangrijke meerwaarden op daar het onmiddellijk in de praktijk toepasbaar is. Zo wordt de 

eigenlijke invoering geanalyseerd en toegelicht, tevens als de administratieve controle en de toekenning 

en uitbetaling. 

 

Scope van het evaluatierapport 

Het rapport geeft informatie weer over elk van de volgende drie elementen.  

- Resultaten 

Resultaten worden systematisch weergegeven, per hoofdstuk en bevatten de antwoorden op de 

evaluatievragen.  
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- Conclusies 

Aan de verzamelde resultaten verbindt het evaluatieteam een aantal conclusies voor de 

opdrachtgevers. Deze vatten de resultaten samen en geven duiding bij de bevindingen. Per 

onderzocht criterium worden deze weergegeven. 

- Aanbevelingen 

Ook aanbevelingen zijn duidelijk aangeven. 

Indicaties van knelpunten 

Een belangrijk knelpunt zoals steeds in ex ante evaluaties is de aanwezigheid van bruikbare data. Het 

onderzoeksteam heeft zelf aangegeven dat de gebruikte data heel wat hiaten vertonen. Dit maakt dat de 

resultaten ook met de nodige voorzichtigheid dienen te worden geïnterpreteerd.  

Onvolledige data verhogen tevens de onzekerheid waarmee een ex ante evaluatie hoe dan ook gepaard 

gaat.  

2.3.5 Bronnen 

Buyst E., Winters S., Heremans F., Elsinga M., Marchal A., Vandekerckhove B. en Van Steen G. (2004). 

Op weg naar een Vlaamse huursubsidie?, Kenniscentrum voor duurzaam woonbeleid, in opdracht van 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Woonbeleid. 

 

2.4 Case uit de sector onderwijs: Erasmusprogramma 

2.4.1 Omschrijving van het evaluandum 

Deze studie evalueert de impact van het Europese ERASMUS programma op het beleid van nationale 

overheden en instellingen voor hoger onderwijs. Het doel van deze maatregel is het versterken van de 

Europese dimensie in het hoger onderwijs, het aanmoedigen van transnationale 

samenwerkingsverbanden tussen instellingen en de creatie van mobiliteit tussen de lidstaten. ERASMUS 

biedt tal van beurzen aan aan studenten en docenten, en ondersteunt de ontwikkeling van gezamenlijke 

leertrajecten en curricula.  

De evaluatie richt zich specifiek op de impact van dit initiatief op twee niveaus. Enerzijds op het niveau 

van de onderwijsinstellingen. Hier vergelijkt de studie de impact van de Europese beleidsverklaringen 

(EPS) van de eerste en tweede generatie. Anderzijds evalueert de studie ook de impact op het niveau 
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van de nationale lidstaten. Hier kijkt men in het bijzonder naar de impact op beleidsinitiatieven sinds 

1987. 

2.4.2 Evaluatietype, -vragen en –criteria 

Zoals hierboven aangegeven richt deze evaluatie zich op twee centrale impactvragen, enerzijds de 

impact van deze beleidsverklaringen (EPS) op het beleid van de participerende instellingen. Anderzijds 

evalueert het de impact op het beleid ter zake van de nationale lidstaten. 

 

1. Conceptueel raamwerk voor de impact van Erasmus op de instellingen 

De impact van dit beleid op de participerende instellingen is afhankelijk van heel wat elementen en 

factoren. Het evaluatieteam heeft omwille van deze redenen geopteerd voor het ontwerp van een 

conceptueel raamwerk. De grote meerwaarde hiervan is het in kaart brengen van mogelijke 

beïnvloedende variabelen. Deze variabelen gaan van de klassieke inzet van middelen zoals financiën en 

personeel tot beslissingen gelinkt aan de prioriteiten van de instellingen. Al deze factoren beïnvloeden het 

internationaliseringsbeleid van deze instellingen. Een dergelijke oefening is een eerste cruciale stap in de 

zoektocht naar een mogelijke impact. 

 

De analyse 

Dit raamwerk zal vervolgens dienen als basis voor de analyse van deze beleidsverklaringen (EPS). Vijf 

centrale vragen werden geselecteerd waarop de evaluatieoefening een antwoord diende te bieden.  

− inhoud en prioriteitstelling van de doelstellingen 

− de relatie tussen de doelstellingen en de omgeving 

− instrumenten om de doelstellingen te realiseren 

− activiteiten 

− aanbevelingen 
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De impact op de instellingen 

De evaluatieoefening zal trachten deze 5 vragen te beantwoorden. Nadat het team de documenten 

geanalyseerd heeft en de beleidsverklaringen van de eerste en tweede generatie vergeleken heeft gaat 

men in een tweede stap over tot het analyseren van de daadwerkelijke impact van het beleid. Deze 

oefening werd gebaseerd op aantoonbare effecten. Deze effecten zijn enkel te isoleren aan de hand van 

waarneembare veranderingen in het hoger onderwijs. Veranderingen werden gezocht op twee domeinen: 

− de inhoud van leerprogramma’s 

− de betrokken personen bij deze lesprogramma’s 

 

Belangrijk hierbij is dat deze veranderingen beperkt worden tot het onderwijs. Daarnaast is het toch zinvol 

om ook de administratieve zijde van de instellingen van naderbij te analyseren. Drie vragen kwamen 

hierbij aan bod: 

− De ondersteuning van het Erasmus project 

− Het beleidsproces 

− Kwaliteitsmanagement 

 

2. Indicatoren 

Bovenstaande elementen dienden als basis voor de verder operationalisering die op haar beurt als basis 

heeft gediend voor de uitwerking van interviews en vragenlijsten.  

Het evaluatieteam heeft daarenboven een indicatorenset samengesteld, deels op basis van het bestek en 

deels op basis van het conceptueel raamwerk. Deze indicatoren geven informatie over vier thema’s; 

omgevingsfactoren, institutionele factoren, beleidsontwikkeling en impact. 

 

3. Conceptueel raamwerk voor impact van Erasmus op het nationale beleid  

Ook voor het bepalen van de impact van het programma op het nationale beleid heeft het evaluatieteam 

ervoor geopteerd om een conceptueel raamwerk te ontwerpen. Dit raamwerk gaat ervan uit dat het 

nationale beleid beïnvloed wordt door twee soorten veranderingen, internationale tendensen en nationale 

keuzes. Op de eerste soort heeft een nationale overheid eigenlijk geen impact. Een voorbeeld hiervan is 
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de globalisering. De tweede soort invloeden zijn deze die door de overheid zelf worden geïnitieerd via 

prioriteitstelling en andere doelstellingen. Het uiteindelijke doel van deze evaluatie is proberen te 

achterhalen wat de impact of meerwaarde van het Erasmus programma in deze context is geweest. 

2.4.3 Gebruikte technieken 

De dataverzameling vond plaats op twee niveaus, in overeenstemming met de doelstellingen van de 

evaluatieoefening: data op het niveau van de onderwijsinstellingen en data op het niveau van de 

lidstaten. De gebruikte methoden en technieken verschillen voor beiden. 

Hieronder beschrijven we kort de gebruikte techniek en het verloop van het onderzoek. 

 

1. Dataverzameling op het niveau van de instellingen 

Elke evaluatievraag werd beantwoord door de inzet van andere instrumenten afgestemd op de 

vraagstelling. 

Hieronder presenteren we kort de belangrijkste instrumenten die werden gebruikt voor het verzamelen 

van de noodzakelijke informatie. 

 

- Analyse van de EPS documenten 

In totaal hebben 2028 instellingen zich ingeschreven in het ERASMUS programma. 1666 instellingen 

waren tevens betrokken bij de eerste versie van het programma. Hier is een volledige vergelijking 

mogelijk. Doch ook de 362 instellingen afkomstig uit de nieuwe lidstaten werden meegenomen in de 

evaluatie. Een representatief staal werd op basis van het toeval geselecteerd. Correcties werden 

gemaakt voor instellingen afkomstig van kleine lidstaten opdat ook zij vertegenwoordigd zouden zijn. 

In totaal werden 400 documenten geanalyseerd op basis van een gestandaardiseerde vragenlijst.  

 

- Literatuuronderzoek 

Bestaand onderzoek over internationalisering werd doorgenomen op zoek naar trends en 

verklaringen voor bepaalde observaties. Tevens hebben een aantal van deze gegevens gediend als 

basis voor de vergelijking tussen de eerste en tweede generatie beleidsverklaringen. 
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- Websurvey  

Het analyseren van de documenten is onvoldoende om de werkelijke impact te meten. Bepaalde 

evaluatievragen kunnen enkel beantwoord worden door de instellingen zelf te bevragen. Vragen 

zoals de formulering en de aangeboden ondersteuning komen aan bod. 

1493 instellingen werden aangeschreven met de vraag om deel te nemen aan de bevraging. De lijst 

met contactpersonen vertoonde een grote variatie aan functie en posities binnen de organisaties. 

Deze mensen kregen dan ook de vrijheid om deze vragenlijst door te sturen naar de meest geschikte 

persoon. 711 respondenten hebben de vragenlijst elektronisch ingevuld, 13 werden op papier 

ontvangen. Doch slechts 390 vragenlijsten werden volledig beantwoord, enkel deze werden 

meegenomen in de analyse. 

 

- Groepsinterviews 

De documentanalyse en de brede bevraging leveren heel wat waardevolle informatie op. Toch is de 

verzamelde informatie op een bepaald niveau beperkt. Antwoorden op vragenlijsten zijn bijvoorbeeld 

vaak gebaseerd op opinies en meningen van één enkele persoon binnen de instelling. 

Groepsinterviews bieden de mogelijkheid de internationaliseringprocessen binnen de instellingen 

meer in detail te analyseren. De groepen werden samengesteld uit de belangrijkste stakeholders 

binnen de instellingen, een vertegenwoordiging van de studenten, staf en het management.  

Twee soorten groepsinterviews werden georganiseerd. De eerste bestond uit focusgroepen op een 

conferentie in Wenen. De tweede soort bestond uit groepsinterviews die tijdens bezoeken aan de 

instellingen werden georganiseerd. 

De eerste groep leverde heel wat informatie op over trends, thema’s die zich ontwikkelen in de 

internationaliseringgolf. De resultaten van de documentanalyse (EPS) werden voorgelegd aan 4 

groepen van experts.  

De visites werden gedaan op basis van een billijke verdeling tussen lidstaten en instellingen. De 

selectie vond plaats op basis van een aantal vastgelegde criteria: de selectielijst van de Europese 

beleidsverklaringen (400 instellingen), een onderscheid tussen grote en kleine lidstaten en een 

bijkomende set van criteria: grootte van de instelling, aantal disciplines en de locatie. Aan de hand 

van deze parameters zijn 8 instellingen uit 7 landen geselecteerd. 

 

2. Dataverzameling op het niveau van de lidstaten 
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De evaluatie richt zich hier op de impact van het Erasmus programma op het beleid van de nationale 

lidstaten van de afgelopen 15 jaar. Niet alleen het beleid is veranderd ook het programma zelf onderging 

deze periode belangrijke veranderingen. Ook hier bespreken we de belangrijkste methoden en 

technieken die het evaluatieteam heeft ingezet. 

 

- Literatuuronderzoek 

De analyse start met het in kaart brengen van het internationaliseringsbeleid van de instellingen. 

Deze oefening gebeurt op basis van documenten en bijkomende literatuur. Een vijftal vragen werden 

geselecteerd als basis voor het literatuuronderzoek. Een voorbeeld van een dergelijke vraag is de 

volgende: Wat zijn de doelstellingen van de organisatie op het vlak van het 

internationaliseringsbeleid? 

 

- Interviews 

Het literatuuronderzoek heeft in belangrijke mate inzicht verschaft in de manier waarop het Erasmus 

programma impact heeft gehad op het beleid van de lidstaten. Deze bevindingen dienden als basis 

voor het organiseren van de interviews. Deze interviews richtten zich tot personen die betrokken zijn 

bij de uittekening, uitvoering en opvolging van het nationale beleid. 

Voor de selectie heeft het team een aantal criteria gedefinieerd. Voorbeelden hiervan zijn, 

verantwoordelijken bij het betrokken ministerie, agentschappen die dergelijke programma’s 

uitvoeren… Het evaluatieteam stelde dezelfde vragen als in de documentanalyse, alleen 

gemodificeerd naar een peiling over de mogelijke impact van het programma. 

Interviews werden op heel wat verschillende manieren afgenomen, via email, groepsinterviews, 

groepsinterviews via videoconferentie en individuele interviews via telefoon.  

Heel dit proces heeft geleid tot rapporten per land. Vervolgens werden deze teruggekoppeld naar de 

personen die deelgenomen hebben aan de interviews. Dit als een soort kwaliteitscontrole op de 

bevindingen van het evaluatieteam. 

Tot slot heeft het team een vergelijkende analyse uitgevoerd tussen de landen. Centrale vraag hierbij 

was: zijn er verschillen tussen de lidstaten wat de impact betreft en wat kunnen we hieruit leren voor 

de toekomst?  
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Belangrijke aanvulling bij deze methoden en technieken werd door het evaluatieteam aangereikt in het 

finale rapport. Het bevat niet enkel een goed beeld van de gebruikte technieken, maar het geeft ook weer 

waar de sterkten en zwakten van de gekozen aanpak zich bevinden. Door deze informatie te vermelden 

krijgt de lezer een meer genuanceerd beeld op de gevonden bevindingen en geformuleerde conclusies 

en aanbevelingen. 

2.4.4 Rapportering 

Het rapport omvat heel wat informatie over de verschillende onderzochte evaluatievragen. Per lidstaat 

wordt kort aangegeven wat de bevindingen zijn en welke conclusies hieraan dienen te worden gekoppeld. 

Het rapport is bovendien duidelijk leesbaar, duidelijke taal en begrippenkader. De begrippen en gebruikte 

afkortingen zijn duidelijk aangegeven. 

Het rapport formuleert zowel resultaten als conclusies voor de beide hoofdthema’s van dit 

evaluatieonderzoek. Beiden worden op een duidelijke en overzichtelijke manier in beeld gebracht. 

- Resultaten 

De resultaten, zijn bondig weergegeven in het rapport de eigenlijke cijfers vermelden de auteurs in de 

talrijke bijlagen. Het rapport bevat in hoofdzaak conclusies en aanbevelingen.  

- Conclusies 

Institutionele impact 

De conclusies worden in detail beschreven en geanalyseerd. De verschillende evaluatievragen 

komen hier systematisch aan bod vertrekkende bij de factoren die een mogelijke invloed uitoefenen 

op het formuleren van de beleidsverklaringen. Afzonderlijk worden hier nationale, Europese en 

internationale elementen in kaart gebracht. Daarnaast speelt tevens het management van een 

instelling een rol in de mogelijke impact van het Erasmus programma. Items die hier aan bod komen 

zijn de volgende: institutionele factoren, het management binnen de onderwijsinstelling en de 

betrokkenheid van externe partners.  

 

Nationale impact 

Op dezelfde manier presenteert het evaluatieteam de resultaten wat betreft de impact van het 

Erasmus programma op het nationale beleid van de lidstaten. Per land of regio geeft het team aan 

wat de waargenomen impact is. Daarnaast beantwoordt het team de initiële vragen aan de hand van 

de volgende criteria: de effectiviteit, de bruikbaarheid en de duurzaamheid van de waargenomen 
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impact. Daarbij het is belangrijk te vermelden dat het team tevens aandacht heeft besteed aan het in 

kaart brengen van de belangrijke beïnvloedende factoren. 

Op deze systematische manier geeft het evaluatieteam de resultaten van het evaluatieonderzoek 

weer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tabellen en andere grafische ondersteuning zoals 

taartdiagrammen en dergelijke meer. 

De nadruk ligt hier zeer duidelijk op de zakelijke feiten die op een objectieve manier worden 

gepresenteerd. 

 

- Aanbevelingen 

Het evaluatieteam formuleert aanbevelingen enerzijds op het vlak van het programma en anderzijds 

op de ondersteunende Europese regelgeving. 

Het Erasmus programma 

De aanbevelingen richten zich voornamelijk op drie centrale items, meer substantieel programma, 

een meer eenvoudig programma en een meer gedecentraliseerd programma. 

Een meer substantieel programma 

Mobiliteit bevorderen van studenten en docenten was tot op heden het belangrijkste aandachtspunt. 

Het evaluatieteam stelt dat het verder kijken dan alleen de mobiliteit in belangrijke mate kan bijdragen 

aan het verwezenlijken van de vooropgestelde doelstellingen. Vier aanbevelingen worden hier 

geformuleerd.  

- de mobiliteit van niet-studenten zoals onderzoekers en docenten bevorderen 

- integratie van inspanningen inzake de internationalisering van onderwijs en onderzoek 

- tevens integratie met andere bepalingen en initiatieven uit de ‘Bologna verklaring’. 

- Betrekken van private partners 

Een rode draad doorheen de aanbevelingen is de uitbreiding van de beschikbare fondsen, op die 

manier kunnen meer en grotere beurzen worden toegekend. 

 

Een meer eenvoudig programma 
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Minder bureaucratie is hierbij het codewoord. Het team stelt hier tevens dat concrete aanbevelingen 

moeilijk te formuleren zijn. Een verhoging van de flexibiliteit, uitvoeren van kosten-baten analyses 

zullen al heel wat van de voornaamste vragen inwilligen.  

Een evenwicht dient te worden gevonden tussen het afleggen van verantwoordelijkheid en de te 

leveren administratieve inspanningen. 

 

Meer gedecentraliseerd programma 

Ook hier stelt het evaluatieteam dat het formuleren van aanbevelingen een zeer moeilijke zaak is. Het 

programma heeft/had niet tot hoofddoel om het nationale beleid van de lidstaten te beïnvloeden. Uit 

de resultaten blijkt dat de invloed van de laatste generaties steeds afneemt. 

2.4.5 Bronnen 

van Brakel R., Huisman J. en Luijten-Lub A. (2004) Final Report ‘External evaluation of Erasmus 

institutional and national impact’, European Commission DG EAC, Price Waterhouse Coopers, Center 

for higher education policy studies (cheps). 

 

2.5 Case uit de sector mobiliteit: multimodaal vrachtvervoer 

2.5.1 Omschrijving van het evaluandum 

Het voorwerp van deze evaluatie die dateert van 2002-2003 is het beleid van de Franse overheid ter 

bevordering van het gecombineerde vrachtvervoer over het spoor en de weg. Onder dat zogenaamde 

multi-modale vrachtvervoer verstaat men in het bijzonder het vervoer van mobiele containers of 

opleggers van vrachtwagens over het spoor voor het merendeel van het traject, die daarvoor op wagons 

worden geladen in speciale terminals of in de havens, en het aansluitende transport over de weg voor het 

laatste gedeelte van hun traject.  

De ontwikkeling van het multi-modale vrachtvervoer wordt beschouwd als één van de pijlers van het 

transportbeleid in Frankrijk dat erop gericht is een evenwicht te herstellen tussen de vervoersmodi ten 

gunste van de alternatieven voor het wegtransport, en in het bijzonder van het vrachtvervoer over het 

spoor, rekening houdend met de belangrijke voordelen op het vlak van milieubescherming.  

Het beleidskader wordt mee gevormd door de kaderwet op het binnenlandse transport en plannen voor 

collectieve dienstverlening ten behoeve van het handelstransport die werden uitgewerkt in het kader van 
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wetgeving op het vlak van ruimtelijke ordening en energie, en via het Nationaal Klimaatplan. Het 

geëvalueerde beleid werd ook ontwikkeld op basis van eerdere onderzoeksrapporten met voorstellen 

voor een duurzame ontwikkeling van het multi-modale transport en een nationaal plan voor multi-modale 

platformen.  

 

Ondanks gerichte beleidsinspanningen kwam de overheid tot de vaststelling dat na verscheidene jaren 

van sterke groei, sinds een vijftal jaar er stagnatie van het handelsverkeer is en een gevoelige daling van 

de rentabiliteit. Deze stagnatie manifesteert zich op de assen op nationaal en internationaal (bilateraal en 

transitverkeer) niveau, maar met grote discrepanties naargelang de plaats van herkomst en bestemming. 

Samengevat, de ontwikkeling van het gecombineerde transport beantwoordt niet aan de hoge 

verwachtingen. In het geheel van het spoor- en wegverkeer bedraagt het marktaandeel slechts 4 à 5%, 

zelfs wanneer het 12% bereikt voor de afstanden boven 500 km. Het omzetcijfer van het gecombineerde 

vrachtvervoer in Frankrijk schommelt rond de 500 miljoen euro per jaar. De evolutie van het verkeer in 

een recent decennium is contrastrijk: een stijging van 37% tussen 1994 en 1997 gevolgd door een 

stagnatie tussen 1997 en 2000 en een daling van 10% tussen 2000 en 2001.  

Het economische evenwicht van deze activiteit is van nature problematisch. De totaalkost van de 

dienstverlening, waaronder het spoortraject, de kosten van het aansluitend wegtransport en de 

onderhoudswerken, wordt afgemeten tegen de prijs van een gewoon wegtransport over eenzelfde traject. 

De weg vormt inderdaad de benchmark.  

Ondanks de belangrijke voordelen op het vlak van filevermijding, milieu en verkeersveiligheid, de context 

van een vrijgemaakte en opengestelde transportmarkt, kent het Multi-modaal vrachtvervoer moeilijkheden 

om verder te ontwikkelen, en zijn er knelpunten op het vlak van rentabiliteit, complexe implementatie, en 

een ondermaatse kwaliteit van de dienstverlening en de relatieve onaangepastheid van de bestaande 

infrastructuur.  

 

Het beleid van de Franse overheid heeft als centrale doelstelling een verschuiving te bewerkstellingen 

van de weg naar het spoor voor goederentransport, om de overlast gegenereerd door de stroom van 

vrachtwagens op het autowegennet te beperken en het milieu te beschermen. Daaraan gekoppeld is de 

aandacht voor de ruimtelijke ordening en het belang van de inter-modaliteit als instrument daartoe. Ten 

gevolge van de brand in de Mont Blanc tunnel, nam op het vlak van milieubescherming de aandacht toe 

voor de gevoelige zones, voornamelijk de trans-Alpijnse assen, maar ook de Pyreneeën en andere 

bottlenecks van natuurinperking en zones met een sterke urbanisatiegraad. In de evaluatie werd het 

beleid ter bevordering van het gecombineerde vrachtvervoer vooral getoetst op effecten in termen van de 

shift in vervoersmodaliteiten.  

Bart De Peuter, Joris De Smedt & Geert Bouckaert 47



Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek - Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen 

Het evaluandum is beperkt tot het multi-modale vrachttransport zonder begeleiding. Dit is de meest 

frequente werkwijze in Frankrijk en Europa. Uitgesloten van de evaluatie is dus het transport per spoor 

van gehele vrachtwagens (trekker + oplegger, met chauffeur) (‘route roulante of ferroutage’). Deze 

methode wordt vooral in Zwitserland toegepast voor transitverkeer.  

Het gecombineerde transport gebeurt in een transportmarkt waarin de prijszetting vrij complex is. Niet 

alleen worden externe kosten onvoldoende geïnternaliseerd en is de concurrentie tussen vervoersmodi 

vertekend, ook de prijs van de finale dienstverlening hangt af van overheidsfinanciering, tariefzetting en 

van de bedrijfsorganisatie van de spoor- en wegsector.  

Het beleid ter bevordering van het gecombineerde transport beperkt zich dus niet tot subsidies gericht op 

het corrigeren van een incorrecte internalisering van externe kosten of het faciliteren van de ontwikkeling 

van een netwerk dat voordelen oplevert. Daarnaast dienen ook de inspanningen in acht genomen om een 

regelgevend kader te creëren en te beïnvloeden met betrekking tot de werking van de verschillende modi 

voor goederentransport: het algemene transportbeleid, de harmonisatie van de concurrentievoorwaarden, 

de voorwaarden voor de inplanting van multi-modale assen, de tariefzetting op de infrastructuur, 

organisatieregels enz.  

 

De evaluatie betreft:  

- het geheel van nationaal en internationaal verkeer; 

- het beleid ter ontwikkeling van gecombineerd transport in 4 Europese landen (Italië, Duitsland, 

Nederland, Groot-Brittannië) voor een complementaire duiding van de Franse evaluatie; 

- het overheidsbeleid dat expliciet en rechtstreeks gericht is op het gecombineerde vervoer;  

- de indirecte of impliciete maatregelen die ook een effect op het gecombineerde vervoer hebben: het 

havenbeleid dat de ‘modal shift’ beïnvloedt, de ontwikkeling van regionale spoorwegen, het lokale beleid 

van logistieke platforms, strategische keuzes van de spoorwegbeheerder met betrekking tot de 

verschillende types van treinen, enz.  

 

Een tiental beleidsmaatregelen werd in detail geëvalueerd:  

- Machtiging voor een maximaal laadgewicht voor het zwaar vervoer van 44 ton voor het 
wegtransport naar en van het spoor (1986); 

- Reductie van de taks op wielassen met 75% voor het zwaar vervoer dat wordt ingezet in het 
combineerde vervoer (1998); 
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- Subsidiecontracten voor de aankoop van materieel voor het gecombineerde vervoer (1990); 

- Regionale steun voor de aankoop van uitrusting voor het gecombineerde vervoer (1992); 

- Subsidie voor de constructie spoor- en wegtransportterminals (1994); 

- Subsidie voor de ontwikkeling van interfaces voor water- en spoortransport; 

- Tariefzetting van de retributie op spoorweginfrastructuur (1998); 

- Subsidiëring van de SNCF (1995); 

- Kwaliteitscharter (95/20) gericht op de verbetering van de stiptheid (2000); 

- PACT projecten (Europees programma 1997).  

 

De keuze voor bovenstaande maatregelen is gebaseerd op een screening van expliciete 

beleidsmaatregelen en –initiatieven (en hun vermelde doelstellingen), sinds het begin van de steun sinds 

1990, en op de identificatie van de effecten die ervan werden verwacht. Dergelijke screening werd ook 

uitgevoerd op de indirecte maatregelen.  

De 10 geselecteerde maatregelen achtte men van groot belang en representatief voor de verschillende 

segmenten van de keten van het multi-modale goederentransport (wegsegment, spoorsegment, 

onderhoudsactiviteiten) en de betrokkenheid van verschillende actoren (spoorwegbeheerders, 

wegtransporteurs, havens).  

2.5.2 Evaluatietype, -vragen en –criteria 

Deze evaluatie kan beschouwd worden als een tussentijdse evaluatie. Ze kijkt enerzijds terug op beleid in 

uitvoering en eerder ingevoerde maatregels. Anderzijds is de opzet van de evaluatie om het bestaande 

beleid te verbeteren. 

De centrale vraagstellingen van deze evaluatie luiden: “Waarom heeft het gecombineerde vrachtvervoer 

niet het marktaandeel dat beantwoordt aan de verwachtingen?” en “Welke remmingen bestaan er voor de 

ontwikkeling van het gecombineerde vrachtvervoer?”.  

Het bestek van de evaluatieopdracht geeft drie clusters van vragen aan, namelijk met betrekking tot de 

vraagzijde van het gecombineerde vrachtvervoer, de aanbodzijde en ten slotte naar de doeltreffendheid 

en efficiëntie van het ondersteunende beleid.  
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In overleg met het evaluatieteam werden uiteindelijk volgende evaluatievragen behandeld:  

(1) Wat zijn de voornaamste determinanten voor de bestaande vraag naar gecombineerd 

vrachttransport? 

Dit is een causale vraag met betrekking tot de beleidscontext: de vraag naar gecombineerd 

vrachtvervoer. Inzicht in de factoren die deze vraag beïnvloeden is belangrijk omdat ook het beleid 

kan trachten in te spelen op deze determinanten. Een stijging van het multi-modale vrachtvervoer of 

althans een stijging van het aandeel ervan in geheel van goederentransport is immers een van de 

doelstellingen van het beleid. Met het oog op een effectief beleid is het belangrijk te weten op welke 

determinanten het beleid kan inspelen om het effect te genereren.  

 

(2) Wat is het effect van het beleid gericht op een meer evenwichtige concurrentie tussen het spoor 

en het wegtransport: arbeidsreglementering en –inspectie, in rekening brengen van externe 

kosten voor de maatschappij voor elke vervoersmodus?  

Ook deze vraag peilt retrospectief naar causale verbanden van uitgevoerd beleid of beleid in 

uitvoering. Het evaluatiecriterium dat hier centraal staat is beleidseffectiviteit, specifieke van het 

omkaderende beleid.  

 

(3) Hoe wordt het beleid ter ontwikkeling van het multi-modale transport concreet uitgevoerd: 

moeilijkheden en knelpunten (marktwerking, prioriteiten verbonden met de verschillende 

vervoersmodi, toegankelijkheid van de infrastructuur, enz.)? Wat is de aard van de hindernissen 

die de ontwikkeling van het gecombineerde transport in de weg staan?  

In deze vraagstelling staat de doeltreffendheid van de beleidsuitvoering centraal; welke matigende 

factoren spelen een rol waardoor doelbereiking wordt bemoeilijkt?  

 

(4) Wat kan men leren uit de snellere ontwikkeling van het multi-modale vervoer in andere Europese 

landen?  

Deze vierde vraag is beschrijvend van aard: men gaat kijken naar vergelijkbare situaties in het 

buitenland. Daarbij kan men zowel oog hebben voor de gehanteerde beleidsaanpak als eventuele 

verschillen in de beleidscontext. Op basis van een inzicht in de buitenlandse aanpak kan men 

oordelen of bepaalde aspecten van het beleid overgedragen kunnen worden naar de Franse 

beleidspraktijk.  
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(5) Situeren bepaalde oorzaken van de stagnatie zich op organisatorisch vlak: tarieven, prioriteiten 

gesteld voor de SNCF, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de industriële organisatie van het 

wegtransport? 

Deze vraag sluit aan bij vraag 1) en vraag 3); men tracht factoren te identificeren die de vraag en de 

afstemming van vraag en aanbod ongunstig beïnvloeden. Ook dit is een causale vraag, met een 

focus op organisatorische factoren. Ook het criterium coherentie van beleid zit hierin vervat: zijn de 

doelstellingen in verband met de SNCF compatibel met de doelstelling op het vlak van het promoten 

van multimodaal goederentransport? 

 

(6) In welke mate is het overheidsbeleid coherent, meer bepaald de maatregelen van de nationale 

en lokale overheden? In welke mate zijn het beleid, de keuzes van de instrumenten en hun 

implementatie doeltreffend?  

Deze vraag gaat dieper in op het criterium van beleidscoherentie. Het tweede deel van de 

vraagstelling handelt over beleidseffectiviteit: dragen de beleidskeuzes bij tot het bereiken van de 

doelstellingen?  

 

(7) Staan de behaalde resultaten in verhouding tot de ingezette middelen? Zijn de instrumenten 

doelmatig (analyse van kosten en baten)? 

Deze vraag stelt de criteria van kosteneffectiviteit en efficiëntie centraal.  

 

(8) Wat is de capaciteit van institutionele mechanismen en van het netwerk van instanties om 

voldoende impulsen te geven aan de betrokken actoren?  

Deze vraag heeft betrekking op een component van het implementatiemodel achter het beleid: de 

capaciteit van de uitvoerende instanties en hun partnerschappen. 

 

(9) Welke zijn de meest aangewezen hefbomen die het beleid in beweging moet zetten om de 

ontwikkeling van het multi-modale vrachtvervoer te bevorderen? 
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Dit is een expliciete vraag naar de determinanten of hefbomen die het meest geschikt zijn om op te 

nemen in het veranderingsmodel achter het beleid. Op basis van het antwoord op deze vraag zal de 

beleidstheorie of –logica in verband met het stimuleren van de vraag naar multimodaal 

vrachttransport verfijnd kunnen worden.  

 

De bovenstaande lijst met evaluatievragen heeft betrekking op verschillende aspecten: de oorzaken van 

de gepercipieerde problematiek, de matigende variabelen die bij de uitvoering van het beleid opduiken en 

die mogelijk de met het beleid beoogde verandering tegenwerken of afremmen, de determinanten waarop 

het beleid het best kan inspelen, de effectiviteit, efficiëntie en coherentie van het bestaande beleid, enz.  

De evaluatie heeft met andere woorden een vrij ruime inhoudelijke scope meegekregen.  

2.5.3 Gebruikte technieken 

Ook op methodisch vlak bevat het bestek al een uitgebreide aanzet. Volgende componenten dienen 

vervat te zijn in de evaluatie: een screening van het bestaande beleid, een beschrijving van de economie 

van het gecombineerde vrachtvervoer, een kwantitatieve analyse van vraag en aanbod, en een 

kwalitatieve analyse van de doeltreffendheid en relevantie van het beleid, en van de algemene kwaliteit 

van de organisatie van de sector.  

 

De eigenlijke evaluatie werd opgebouwd en uitgevoerd aan de hand van een viertal stappen.  

Een eerste fase bestond uit een gedetailleerde beschrijving van de vraag naar gecombineerd transport 

(verkeer, logistieke werkwijzen, markten), het aanbod (inventarisering van actoren, organisatie van het 

multi-modale transport, institutionele en handelsrelaties tussen de actoren), en van de economische 

context (reële kosten, prijzen). Deze analyse werd uitgevoerd als een vergelijkende landenstudie waarbij 

men diagnose kon maken van de (gunstige en ongunstige) gevolgen van steunmaatregelen in de 

verschillende bestudeerde landen.  

Daarbij heeft men de evolutie van het gecombineerde transport afgezet tegenover het totale 

vrachtvervoer per spoor, het totale goederenvervoer via alle modi. Aan de hand van nationale statistieken 

heeft men het gecombineerde vervoer vergeleken tussen landen. Verder heeft men de comparatieve 

trend in kaart gebracht voor het binnenlandse, bilaterale en transitvervoer van goederen via de 

combinatie van weg en spoor. Voor het bilaterale en transitverkeer werd eveneens vergeleken met de 

evolutie in dezelfde periode in andere Europese landen.  

Anderzijds heeft men de multi-modale ketens onder de loep genomen.  
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Deze fase in de evaluatie was gericht op het beantwoorden van vragen (3) en (4) en (5). 

 

Ten tweede heeft men aan de hand van een kwantitatieve analyse de impact geëvalueerd van de 

voornaamste economische, wettelijke, technische en organisatorische factoren op de economie van het 

goederentransport en de kwaliteit van de dienstverlening.  Ook ging men de gevoeligheid van de 

verkeersstroom na voor deze factoren. Deze stap resulteerde in een simulatie-instrument toegepast op 

uiteenlopende inter-modale vervoersketens. Daarmee kon men vraag (1) en (9) beantwoorden. 

De identificatie van relevante factoren gebeurde enerzijds op basis van eerder uitgevoerde enquêtes naar 

de verwachtingen van de gebruikers: actoren uit de logistieke branche, de transportsector en de 

bevrachting. De factoren waarvoor men aandacht vraagt en het belang dat men aan elke factor hecht, 

verschilt naargelang de gebruikerscategorie maar ook naargelang het marktsegment. Onderstaande tabel 

bevat een kwalitatieve résumé van de resultaten.  

 Prijs Trans- 
porttijd 

Regelmaat, 
betrouw-
baarheid 

Kwaliteit van 
tijdrooster / 
flexibiliteit 

Kwaliteit 
toegang tot 
platformen 

Beschikbaar 
laadprofiel 

Watertransport +++  +++   +++ 
Gevaarlijke producten +++    + ++ 
Bederfbare eetwaren ++ + +++ ++ + ++ 
Bevrachters ++  +++  + ++ 
Grote transporteurs / 
logistieke bedrijven +++ +  ++ + ++ 

Producten met groot 
volume / lage densiteit +  +++  + +++ 

 
 +++ essentieel ++ heel belangrijk + belangrijk 

Tabel 6: Weging van relevante determinanten voor het beleid door stakeholders 

De kostprijs van het gecombineerde vervoer is een kernelement van de concurrentie. Voor verschillende 

soorten ketens van multimodaal vervoer werd de kostenstructuur ontrafeld. Het evaluatieteam signaleert 

hier een probleem van databeschikbaarheid. In tegenstelling tot de sector van het wegtransport waarvoor 

een monitoring van de kosten goed uitgewerkt is, ontbreekt dergelijke samenhangende informatie voor 

het gecombineerde vrachtvervoer in Frankrijk. Op dit punt zijn er ook verschillen met andere landen, 

afhankelijk van de mate van concurrentie binnen en tussen de vervoersmodi; een grotere concurrentie 

zorgt voor transparantere kostinformatie. 

De factoren die de kostprijs beïnvloeden werden achterhaald met behulp van een kwantitatieve analyse. 

Deze laatste kwam neer op een vergelijking van reeds bestaande modelleringen wereldwijd die werden 

ontwikkeld tijdens de laatste 10 jaar van onderzoek naar de functionele relaties tussen sleutelfactoren 

van het gecombineerde transport en hun impact. Deze analyse maakte het mogelijk om een ‘metamodel’ 

te ontwikkelen waarmee men oorzaak en gevolg relaties kan simuleren.  
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Het evaluatieteam vertrok van de vaststelling dat er op het moment van de evaluatie nog geen universeel 

model bestond dat capabel is om alle determinanten van de vervoersstromen te analyseren, maar wel 

een hele reeks modellen die een bepaald facet van de problematiek belichten. Het evaluatieteam 

ontwierp een metamodel door bestaande simulatiemodellen en –instrumenten te combineren. In het 

evaluatierapport vermeldt het echter enkele belangrijke beperkingen van dit metamodel. De bestaande 

modellen waarop het is gebaseerd werden ontworpen in een specifieke context en volgens een dito 

methode. Het metamodel houdt geen rekening met kruiselingse effecten of synergieën tussen de 

determinanten van het multi-modale transport noch met factoren die bepaalde effecten kunnen 

belemmeren. Het metamodel laat toe om de ordegrootte van de impact van elke maatregelen in te 

schatten op het marktaandeel van het gecombineerd vervoer. De resultaten omtrent de elasticiteit dienen 

met terughoudendheid te worden geïnterpreteerd vermits de literatuur grote marges hanteert.  

Op deze wijze kon het evaluatieteam besluiten dat de regulering van het wegtransport, de omvang van 

de overslagplatformen, de afstand van het spoortraject, de exploitatiekost van de railinfrastructuur en 

productiviteit van aandrijving (locomotief), en de subsidies aan de operatoren een bepalende impact 

hebben op de kost van het multi-modale vrachtvervoer.  

Op dezelfde manier kon men een aantal bepalende factoren met betrekking tot de kwaliteit van de 

dienstverlening identificeren: de regelmaat en betrouwbaarheid van de dienst, de tijd nodig voor toegang 

tot de terminals (voor- en natransport over de weg). Deze laatste heeft elasticiteitscoëfficiënt van +0,9. 

Met andere woorden zal een verbetering van de gemiddelde toegangstijd tot een terminal met 30% (bv. 

door toedoen van verbeterde weginfrastructuur in de nabije omgeving) leiden naar een toename met 27% 

van het gecombineerde vrachtvervoer naar deze terminal. De transporttijd en frequentie van treinen 

blijken essentieel factoren op het vlak van competitiviteit. Ook de staking bij de SNCF werd vertaald naar 

gemiste tonkilometers. Een Europese studie toonde aan dat een net van spoorlijnen met prioriteit voor 

het vrachtvervoer op Europees niveau een duidelijk positieve impact zou hebben. Frankrijk zou hiervan 

de grootste voordelen van kunnen genieten in termen van een modal shift. Dit bevestigt het potentieel dat 

benut kan worden als ook de kwaliteit van de dienstverlening verbetert. Verder kon men berekenen dat 

een aangepast laadprofiel het aantal wagons met minimaal 14% kon reduceren voor eenzelfde tonnage 

van handelswaren.  

 

Een derde component was een kwalitatieve analyse van het beleid ter bevordering van het 

gecombineerde transport, zowel van de centrale als lokale overheden. Hieruit konden enkele moeilijk 

kwantificeerbare uitdagingen geïdentificeerd worden en tevens de wijze waarop het multi-modale 

vrachtvervoer gepercipieerd wordt door de verschillende betrokken actoren. Deze evaluatiecomponent 

was vooral gericht op vraag (6) en (8). 
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De vierde en laatste stap bestond uit een gedetailleerde evaluatie van de tien geselecteerde 

beleidsmaatregelen. Voor het evalueren van deze maatregelen stonden steeds dezelfde drie criteria 

centraal: 

• Doeltreffendheid: in welke mate komen de effecten van het beleid overeen met de 

beleidsdoelstellingen, namelijk het bewerkstelligen van een ‘modal shift’ in het goederentransport 

ten voordele van het multi-modale of gecombineerde vervoer? 

• Efficiëntie: werden de financiële middelen goed besteed? Staan de resultaten in verhouding tot 

de ingezette middelen? 

• Relevantie: in welke mate is het beleid aangepast aan de problematiek die het wil oplossen en 

aan de economische, politieke en sociale context?  

De wijze van toetsing op deze evaluatiecriteria verschilt van maatregel tot maatregel; voor een aantal 

maatregelen kan men terugvallen op kwantitatieve gegevens, voor andere is een meer kwalitatieve 

benadering gebruikt, of een combinatie van beide. Deze fase in de evaluatie kadert in de evaluatievragen 

(2) en (7).  

Interessant is dat men voor elke maatregel ook een aantal effectindicatoren, de verantwoordelijke 

instanties en een tijdstip voor een volgende evaluatie vermeldt.  

 

Aansluitend op de evaluatie van de afzonderlijke maatregelen heeft het evaluatieteam ook een algemene 

balans opgemaakt. De bestudeerde maatregelen verschillen immers qua reikwijdte en er werden 

uiteenlopende conclusies geformuleerd. Om hun impact te kunnen vergelijken en een syntheseoordeel te 

kunnen maken, was een totaalbeeld noodzakelijk. Volgende tabel toont de maatregelen in een 

comparatief perspectief. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat van de 10 geëvalueerde maatregels er 4 

rechtstreeks gericht zijn op de wegtransporteurs, 3 op de SNCF, 3 hebben de operatoren van het 

gecombineerd vervoer als doelgroep, 1 maatregel richt zich op de beheerders van de inter-modale 

investeringen in de havens en nog een maatregel is gericht op diverse begunstigden. De maatregelen 

zijn hetzij ‘weinig duur’ (minder dan 1 miljoen euro per jaar), hetzij erg duur (meer dan 10 miljoen euro per 

jaar). De tarifering van de infrastructuur en de subsidie aan de SNCF maken 95% uit van de totale 

financiële steun. Twee maatregelen hebben een positief eindresultaat voor het geheel van de gebruikte 

evaluatiecriteria (kostprijs, doelbereiking (modal shift), efficiëntie en relevantie). In de toelichting bij de 

tabel staat een aantal hypothesen vermeld die men hanteert met betrekking tot de resultaten en de 

daarop gebaseerde beoordeling. 
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Tabel 7: Synthesebeoordeling van de geëvalueerde maatregels 

(a) L’impact sur les coûts externes n’est pas pris en compte dans ce tableau. 
 
(b) Hypothèse que la subvention a été utilisée en totalité pour le transport combiné. La subvention est 
estimée à 10 % des coûts de traction ferroviaire, soit un impact de - 1,5 à – 5 % sur le coût total de la chaîne 
de transport combiné (la fourchette correspond aux différentes chaînes-types). Compte tenu d’une élasticité 
demande/prix égale à – 1,1 l’impact sur la part de marché du transport combiné est de +1,6 à + 5,5 %. 
 
(c) Estimation du gain de trafic résultant du programme PACT au plan européen : + 1 % (source : « 
Evaluation of the Implementation of Council Regulation 2196/98 (PACT) », novembre 2000). 
 
(d) Le nombre de véhicules (tracteurs, ensembles articulés, remorques) soumis a l’abattement était de 1082 
au 31 décembre 2001 (sur un parc total de 465.358 véhicules concernés par la taxe à l’essieu). Il s’agit en 
grande majorité de semiremorques de 38 tonnes (avec 2 ou 3 essieux). En prenant l’hypothèse majorante 
d’une taxe moyenne de 939 euros/véhicule, le montant total de l’abattement est 
estimé à 939 euros/an x 1 082 véhicules x 75 % = 762 000 euros (source : direction des Souanes). 
 
(e) 6,86 M€ (cumulé), soit en moyenne 0,7 M€/an sur la période considérée. 
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(f) 3 M€ (cumulé), soit en moyenne 0,3 M€/an sur la période considérée. 
 
(g) Montant estimé approximativement à 40 millions d’euros/an. Hypothèse d’une redevance égale 0,82 
euro/train x km au lieu de 1,6 euro/train x km. Nombre de trains x km : 12,5 milliards tonnes x km/600 
tonnes/train = 20 millions trains x km. En appliquant le différentiel de redevance : 1,6 – 0,82) x 20 millions 
= 3,2 millions d’euros. 
 
(h) 71 M€/an en moyenne sur les 4 dernières années. 
 
(i) 2,7 M€ sur les 6 dernières années, soit en moyenne 0,45 M€/an (pour la France). 
 
(j) + 2,2 à + 5,1 % de trafic supplémentaire, selon la chaîne-type considérée. 
 
(k) + 0,5 à + 1,1 % de trafic supplémentaire, selon la chaîne-type considérée. 
 
(l) L’engagement du GNTC et de la FNTR portait sur + 200 000 tonnes de trafic supplémentaire (soit, si 
l’on se base sur un trajet moyen de 500 km, approx. 100 Mio tonnes x km) correspondant à environ 1 % du 
trafic total de transport combiné. 
 
(m) Hypothèse : 0,82 euro/train x km au lieu de 1,6 euro/train x km. D’après le graphique n° 12, l’impact 
sur le trafic est de + 6,3 à + 9,9 % selon la chaîne-type considérée (variation de trafic captable induite par la 
variation de la redevance des 2 chaînes types extrêmes). 
 
(n) Ces résultats s’entendent en référence à ceux de nos voisins européens et sous la condition que la SNCF 
développe une desserte de qualité des hinterlands portuaires. 

 Tabel 8: Toelichting bij de synthesebeoordeling 

De onderstaande figuur positioneert elke maatregel in een vergelijkend perspectief op basis van de 

beoordeling op de evaluatiecriteria van doelbereiking, efficiëntie en relevantie. Het is richtinggevend voor 

beleidsbeslissingen in het kader van verbetering. Zo ziet men bijvoorbeeld dat de maatregel ‘accord 

95/20’ (gericht op een 95% stiptheidsgraad van treinen en een verhoging met 20% van het gecombineerd 

vervoer op drie hoofdassen) als zeer relevant werd geëvalueerd maar laag scoorde op doelbereiking en 

efficiëntie.  
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Figuur 3: Comparatieve positionering van maatregels op 3 evaluatiecriteria 

2.5.4 Rapportering 

Er werd een reeks aanbevelingen geformuleerd voor de verbetering van bestaande maatregels in 

uitvoering, maar ook voorstellen voor nieuwe institutionele of organisatorische maatregelen.  

Voor een aantal prioriteiten wordt een samenvatting van de evaluatieconclusies weergegeven en 

vervolgens een aantal aanbevelingen vermeld. 

In het algemeen bevat het evaluatierapport heel wat informatie over de aanpak en de resultaten van de 

evaluatie. Het is ook overzichtelijk gestructureerd. Men heeft echter geen expliciete terugkoppeling 

gemaakt van de resultaten en conclusies naar de initiële evaluatievragen. Bij het rapport behoort een 

hele reeks bijlagen met details over onder meer een aantal uitgevoerde analyses en de samenstelling 

van de stuurgroep.  
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De aansturing en opvolging van deze evaluatie gebeurde door middel van een innovatieve methode in 

vergelijking met de gebruikelijke gang van zaken bij de Franse Conseil National de l’Evaluation (CNE). 

De evaluatie werd niet volledig uitgevoerd door een ad hoc instantie, maar uitbesteed aan een Europees 

consortium en aangestuurd door een beperkt comité dat rond de CNE en het Commissariat général du 

Plan werd georganiseerd, aangevuld met enkele experts. Op deze wijze kon men de evaluatie realiseren 

in een tamelijk korte termijn, namelijk iets langer dan 1 jaar.  

2.5.5 Bronnen 

Conseil National de l’Evaluation, Commissariat General du Plan (2003). Evaluation des politiques 

publiques en faveur du transport combiné rail-route. Rapport realisé par TN Sofres Consulting.  

 

2.6 Case uit de sector landbouw: mestbeleid 

2.6.1 Omschrijving van het evaluandum 

Vlaanderen heeft een mestprobleem, dat is ondertussen algemeen bekend. Als antwoord hierop, mede 

onder druk van Europa, heeft de overheid een mestbeleid ontwikkeld. De Europese Unie vaardigde in 

1991 de nitraatrichtlijn uit, en bijna tegelijkertijd werd het Vlaamse mestdecreet van kracht. Problemen 

doken op doordat na verloop van tijd de problemen niet afnamen. Een eerste mestactieplan (MAP1, 

1996) werd uitgewerkt en uitgevoerd. Ook dit bleek niet voldoende zodat een tweede mestactieplan 

(MAP2, 1999) tot stand is gekomen. Vanaf 2000 is MAP2bis in voege. Het uitgangspunt van deze 

vernieuwde benadering is het richten van het beleid op drie sporen: 

1. Maatregelen aan de bron 

2. Verbeterd meststoffengebruik 

3. Mestverwerking –en export 

De mate waarin deze maatregelen dienen bij te dragen aan de vermindering van de mestoverschotten 

werd concreet bepaald. De twee eerste maatregelen dienen elk een vierde van de overschotten weg te 

werken. De mestverwerking –en export dienen in te staan voor de overige helft. 

 

Het eerste spoor behelst 2 elementen; het afbouwen van de veestapel en komen tot 

efficiëntieverbeteringen. Het spreekt voor zich dan beide elementen een invloed op elkaar kunnen 

uitoefenen. 
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Het tweede spoor, een verbeterde bemesting omvat tevens 2 elementen; hogere gebruiksmogelijkheden 

en het vervangen van kunstmest door dierlijke mest. Net zoals bij de elementen in spoor 1 bestaat ook 

hier de kans dat beide elementen elkaar beïnvloeden. 

Het derde en laatste spoor, de mestverwerking omvat naast de eigenlijke verwerking tevens de uitvoer 

van mest buiten Vlaanderen. 

Deze evaluatiestudie wordt uitgevoerd ter voorbereiding van een vernieuwde aanpak die kadert in het 

regeerakkoord van de Vlaamse regering (2004). 

2.6.2 Evaluatietype, -vragen en –criteria 

Het bijzondere aan het voorliggende evaluatierapport is de combinatie van een ex ante en ex post 

evaluatie. De titel spreekt over evaluatie en toekomstverkenning. Beide elementen zijn terug te vinden in 

het evaluatieonderzoek. Het team analyseert enerzijds of het driesporenbeleid daadwerkelijk 

gefunctioneerd heeft. En anderzijds onderzoekt het hoe men het beleid in de toekomst verder kan 

verbeteren en bijsturen waar nodig. 

Vanuit twee basisvragen wordt deze evaluatiestudie uitgevoerd. Is het driesporen-mestbeleid effectief, en 

wat is de aparte bijdrage van elk spoor? In welke mate vertonen de drie sporen coherentie? De studie 

legt in belangrijke mate de nadruk op het kwantificeren van het beleid. Hierbij kijkt het team enerzijds 

naar de mate waarin de mestoverschotten worden afgebouwd. Anderzijds besteedt men aandacht aan de 

mogelijke impact op het milieu. Het uiteindelijke doel is was conclusies en aanbevelingen te formuleren 

die mede als basis kunnen dienen voor het aanbrengen van beleidsaanpassingen. 

Inschattingen die gemaakt werden bij de opstart van het beleid dienden gaande weg te worden bijgesteld. 

Alles is in evolutie, verschillende elementen waarop het beleid impact wenst te hebben zijn onderhevig 

aan veranderingen. Zo werd de ernst van het mestprobleem half jaren negentig meer pessimistisch 

gezien ten opzichte van de dag van vandaag. Zo is de veestapel afgenomen en zijn de 

bemestingsmogelijkheden hoger dan verwacht werd. Dit heeft op zijn beurt tot gevolg dat gemaakte 

ramingen dienen te worden bijgesteld.  

 

Het evalueren van maatregelen die over een lange periode geïmplementeerd zijn is geen eenvoudige 

opdracht. Om evoluties en trends te kunnen waarnemen is het vaak noodzakelijk een referentiejaar te 

bepalen. Hier heeft het evaluatieteam geopteerd voor het jaar 1990. Deze keuze is gebaseerd op een 

dubbele argumentatie. Enerzijds wordt 1990 in heel wat milieustudies als referentiejaar gebruikt en 

anderzijds ligt dit moment net voor de start van het eigenlijke mestbeleid. Daarenboven opteert het 

evaluatieteam, daar het toch om een vrij lange periode gaat en men bijkomende ‘veiligheidsgaranties’ 

wenst in te bouwen, voor een tweede referentiejaar dat zich halfweg tussen 1990 en 2004 bevindt. De 
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keuze valt op 1999. Ook deze keuze wordt door het team beargumenteerd, het in werking treden van het 

tweede mestactieplan en het jaar waarin de nutriëntenproductie van de veestapel het maximum bereikte.  

 

De analyse bestaat uit 3 basisstappen: 

- berekenen van de mestoverschotten in de gedefinieerde referentiejaren 

- toetsen van de bevindingen aan de milieudoelstellingen 

- impactanalyse van de geïmplementeerde maatregelen (driesporenbeleid) 

2.6.3 Gebruikte technieken 

Om deze kwantitatieve analyses mogelijk te maken werd een rekenmodel ontwikkeld, het MIRANDA-

model (MIRA Nutrient Disposal Area). De ontwikkeling werd gefinancierd door de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM) en uitgevoerd door het Centrum voor Landbouweconomie (CLE). Op die 

manier proberen de onderzoekers de begrippen bemestingsruimte en mestoverschot te 

operationaliseren.  

Het doel is verschillende simulaties te maken die toelaten de toestand van 1990 samen te zien met de 

maatregelen genomen in 1999 en later. Het model simuleert de hoeveelheid afzetbare mest en de 

toewijzing naar bedrijfseigen afzet, afzet bij derden en mestverwerking. 

Het modulaire karakter van MIRANDA laat zeer flexibele simulatiemogelijkheden toe. Zo zal het voor de 

analyseopzet noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld de landbouwstructuur van 1990 (veestapel, areaal) te 

combineren met MAP2bis-normen teneinde een hypothetische referentiesituatie te bekomen (nl. hoe 

groot zou het mestoverschot in 1990 geweest zijn indien gerekend wordt met de huidige uitgangspunten). 

De berekeningen starten op bedrijfsniveau. Hierdoor is het mogelijk om bedrijfsafhankelijke informatie, 

zoals de verwerkingsplicht, te simuleren. De berekeningswijze op bedrijfsniveau laat toe om enerzijds 

individuele keuzeopties en anderzijds bedrijfsafhankelijke randvoorwaarden te modelleren. Dit is de 

sterkte van MIRANDA. Het rekenmodel laat toe om een inschatting te hebben van welk soort mest op 

een gedeeltelijk grondgebonden bedrijf als overschotmest wordt aangeboden. Iets gelijkaardigs wordt 

gesimuleerd op mestverwerkingsplichtige bedrijven met een gedeeltelijke mestverwerkingsplicht: welk 

gedeelte van de niet-grondgebonden mest wordt aan de mestverwerking c.q. aan de binnenlandse 

afzetruimte aangeboden? 

 

Doch is het niet eenvoudig, individuele bedrijfsinformatie te verzamelen daar deze zeer laattijdig ter 

beschikking komen. Omwille hiervan dient het team beroep te doen op geaggregeerde rekenprocedures. 
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Hieronder vindt u in een tabel een kort overzicht van de componenten die deel uitmaken van het 

MIRANDA rekenmodel. 

 

Tabel 9: Componenten van het MIRANDA rekenmodel 

Respons-impact-analyse  

Het MIRANDA-rekenmodel wordt ingezet bij het berekenen van het mestoverschot voor de respons-

impact-analyse. De basis van 1990 wordt aangehouden, waarbij de evolutie van een indicator wordt 

ingebracht, waarop een bepaalde maatregel ingrijpt.  

Het model functioneert hier op een geaggregeerd niveau. De indicatoren die worden gebruikt zijn onder 

te brengen bij de drie sporen van het beleid. 

 

1ste spoor: Maatregelen aan de bron 

− run 1: evolutie van dieren met productiequota en het aantal fokdieren (melk- en zoogkoeien, 
vervangingsvee jonger dan 2 jaar en beren) om het effect van de technologische vooruitgang in 
de veeteelt weer te geven; 

− run 2: evolutie van de volledige veestapel; 

− run 3: voederefficiëntieverbeteringen; 

− run 4: potentiële voederefficiëntie bij runderen. 

2de spoor: Verbeterd meststoffengebruik 
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−  run 5: evolutie van het areaal; 

−  run 6: bemestingslimieten met 54 % niet-kwetsbaar gebied; 

−  run 7: bemestingslimieten met bijkomende derogatie in het kwetsbare gebied; 

−  run 8: bemestingslimieten volgens de MAP2bis eindnorm. 

3de spoor: Mestverwerking 

−  import en export van mest; 

−  mestverwerking. 

Het spreekt voor zich dat maatregelen samenbrengen onder de verschillende runs niet eenvoudig is. De 

respons van bepaalde maatregelen is niet eenvoudig te meten omwille van verschillende redenen. Zo zit 

er geen actieve beleidsdaad in de maatregel vervat en zijn er andere beïnvloedende factoren (zoals 

economische trends). 

Het team stelt dat de reden waarom de maatregelen opgenomen zijn in de verschillende simulaties en als 

respons worden gezien is dat de runs (uitgezonderd run 8) werkelijk tot een verlaging van de 

mestoverschotten leiden binnen het huidig juridisch kader. 

 

Het team gaat op de volgende manier te werk. In run 1 wordt de evolutie ingebracht van het aantal 

fokdieren en dieren met productiequota. De andere variabelen blijven gelijk aan deze van de 

referentierun. (andere dieren, voederefficiëntie, runderexcretie, areaal en bemestingslimiet). Vervolgens 

wordt in run 2 ook de evolutie van de andere dieren meegenomen, hier blijven de variabelen, 

voederefficiëntie, runderexcretie, areaal en bemestingslimiet op het niveau van de referentierun. Op deze 

manier zijn ook de runs 3 tot en met 8 opgevat. 

2.6.4 Rapportering 

Het rapport formuleert zowel resultaten als conclusies voor de beide hoofdthema’s van dit 

evaluatieonderzoek. Beiden worden op een duidelijke en overzichtelijke manier in beeld gebracht. 

- Resultaten 

De resultaten zijn zeer gedetailleerd, per run heeft het team de resultaten van de analyse 

weergegeven. Op die manier is het effect van de verschillende opgenomen variabelen in kaart 

gebracht. Deze afzonderlijke resultaten worden samengebundeld in een kort overzicht dat duidelijk 

weergeeft wat de impact is van elke maatregel. 
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Het driesporenbeleid gekoppeld aan het gebruikte referentiekader zou moeten geleid hebben tot het 

wegwerken van de mestoverschotten. Volgens het voorliggende beleid zou dit moeten gerealiseerd 

worden door het implementeren van maatregelen aan de bron (25%), een efficiënter gebruik (25%) 

en mestverwerking (50%). 

Driesporenbeleid voor stikstof (N) in 2003 

 

Figuur 4: Driesporenbeleid, effectindicatoren en realisatiegraad 

Wat zijn de waargenomen effecten per pijler? De eerste vier runs zijn runs aan de bron 

(technologische vooruitgang, evolutie veestapel, verbeterde voederefficiëntie en potentiële 

voederefficiëntie bij runderen. Deze maatregelen zorgen samen voor een reductie van 44% of 32,9 

miljoen kg van de 74,4 miljoen kg netto overschot in 2003. 

 

De runs vijf tot en met zeven analyseren de bijdrage van de maatregelen die zich richten op een 

verbeterd gebruik van mest (areaalvergroting en aanpassing bemestingslimieten). Uit de analyse 

blijkt dat deze maatregelen een reductie teweegbrengen van 53% of 39,4 miljoen kg stikstof. 

 

De laatste twee runs bevatten maatregelen gericht op de mestverwerking (export en verwerking) 

Beiden samen zijn goed voor een reductie van 9%. 

Deze resultaten maken duidelijk dat de verdeling tussen de drie pijlers niet in overeenstemming is 

met de initiële doelstellingen. Mestverwerking diende normaal de grootste bijdrage te leveren. 

                           Spoor Beleid en Monitoring  64



2. Evaluaties binnen het beleidsveld en beleidsdomein 

 

Effect per indicator in 2003 voor stikstof 

 

Tabel 10: Effecten per indicator 

Werkelijke realisaties ten opzichte van voorafnames die niet effectief zijn voor de bodembalans 

50% van het wegwerken van het mestoverschot is toe te schrijven aan de technologische 

vooruitgang, de vermindering van de veestapel, voederefficiëntieverbeteringen, areaalvergroting, 

mestverwerking en mestexport. De andere helft is te wijten aan voorafnames op 

efficiëntieverbeteringen en zijn niet effectief voor de bodembalans.  

- Conclusies 

Het driesporen beleid heeft gewerkt, het is effectief, de mestoverschotten zijn weggewerkt. Weliswaar 

vertoont de verhouding van de bijdragen tussen de verschillende sporen (44-53-9) grote verschillen 

met wat oorspronkelijk werd beoogd (25-25-50).  

Toch heeft het driesporenbeleid niet alle verwachtingen ingelost. De resultaten op het vlak van de 

verbetering van de doelafstand op de milieudoelstellingen zijn minder rooskleurig. Wil het beleid ook 

deze doelstellingen realiseren dient het rekening te houden met de aan het licht gebrachte 

inefficiënties van het huidige beleid. De doelafstand die nog niet werd geïnternaliseerd bedraagt nog 

steeds 50 miljoen kg N. Dit realiseren zal terug een mestoverschot met zich teweeg brengen dat ook 

volgens de drie sporen zal moeten weggewerkt worden. De drie sporen hebben nog marge om te 

komen tot effectiviteitverbeteringen. 

 

- Aanbevelingen 

Tot slot formuleert het evaluatieteam ook een aantal beleidsaanbevelingen. Het mestoverschot is 

weggewerkt doch slechts de helft van de doelafstand tot de milieudoelstellingen. Het team geeft een 
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aantal aanwijzingen op welke manier de overheid kan tewerk gaan om ook de voorliggende 

milieudoelstellingen te realiseren. 

 

Zo blijkt onder spoor één de maatregel voor de verdere afbouw van de veestapel niet meer 

noodzakelijk te zijn. Het is opletten dat de mest die normaal verwerkt wordt geëxporteerd wordt naar 

het buitenland waardoor een tekort ontstaat. Vanuit economisch oogpunt blijft aandacht voor 

efficiëntieverbeteringen noodzakelijk. 

Het tweede spoor dient dringend een instrument te ontwikkelen dat het efficiënter mestverbruik in 

kaart brengt. Indien dit onhaalbaar blijkt zijn strengere bemestingslimieten het aangewezen 

instrument.  

Mestoverschotten wegwerken lukt met het huidige beleid, tegemoet komen aan de 

milieudoelstellingen slechts gedeeltelijk. De zoektocht naar nieuwe mechanismen die hier 

daadwerkelijk kunnen op inspelen is dan noodzakelijk.  

Het evaluatieteam duidt in een laatste hoofdstuk van het rapport het gebruik van modelresultaten. Men 

geeft aan dat dergelijke simulaties in zeer sterke mate onderhevig zijn aan twee elementen, de 

interpretatie van de elementen die de drie sporen omvatten en de aannames die men doet bij dergelijke 

simulaties. 

Deze vaststellingen maken duidelijk dat verschillende evaluatieteams tot verschillende resultaten en 

conclusies komen door andere interpretaties en aannames. De grote uitdaging ligt in het proberen de 

werkelijkheid zo goed mogelijk in kaart te brengen. Het team stelt grote variaties vast wat betreft de 

ingeschatte mestoverschotten. Dit alles maakt duidelijk dat het moeilijk is om te vertrekken vanuit ‘a priori’ 

inschattingen. 

2.6.5 Bronnen 

Vervaet M., Lauwers L., Lenders S. en Overloop S. (2004), Het driesporen-mestbeleid: evaluatie en 

toekomstverkenning, Centrum voor Landbouweconomie. 
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2.7 Case uit de sector plattelandsontwikkeling: het Vlaams programma 

2.7.1 Omschrijving van het evaluandum 

Tussen 2000 en 2006 werd een Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO) uitgevoerd. Er 

werd ook een federaal programma voor plattelandsontwikkeling 2000-2006 opgesteld. Door de 

regionalisatie van de bevoegdheid landbouw is het Vlaamse programma uitgebreid met een deel van het 

federale programma. Wanneer we hier spreken over het Vlaams programma bedoelen we het 

oorspronkelijke Vlaams programma met daarin het Vlaamse luik van het ex-federale programma. 

Het Vlaams programma heeft als doel de economische leefbaarheid van de landbouw te verbeteren en 

de leefbaarheid van het platteland te verhogen, waarbij aandacht wordt besteed aan verbrede activiteiten 

en milieuzorg. Onderstaande box bevat de tien strategische doelstellingen van het programma. 

 
Binnen een geïntegreerd plattelandsbeleid worden volgende strategische doelstellingen vooropgesteld: 
 

1. De economische leefbaarheid van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven ondersteunen door 
diversificatie en risicospreiding te bevorderen en de multifunctionele rol te ontwikkelen; 

2. Het bevorderen van kwaliteitsvolle productiemethodes die milieu-, en diervriendelijk en sociaal 
verantwoord zijn; 

3. De versnelde ontwikkeling van verbrede activiteiten, biologische landbouw en van de markt 
van hoeveproducten; 

4. Het inschakelen van land- en tuinbouwers in de natuurontwikkeling binnen de agrarische 
structuur 
en daarbuiten binnen vooraf afgebakende gebieden; 

5. Verder uitbouwen van een duurzaam bosbouwbeleid; 
6. Bevordering van de economische betekenis van de Vlaamse plattelandsgebieden door 

diversificatie van de plattelandseconomie; 
7. De bevordering van de medegebruikfunctie van de plattelandsgebieden; 
8. De bevordering van de leefbaarheid van de plattelandskernen; 
9. Aandacht voor de integratie van kwetsbare bewonersgroepen op het Vlaamse platteland; 
10. Omschakelen naar duurzaam waterbeheer. 

Bron: Vlaams PDPO 2000-2006 
 

Tabel 11: Strategische doelstellingen van het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 

2000-2006 

Plattelandsontwikkeling is de tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De Europese 

Commissie ziet voor het landbouw- en plattelandsbeleid een belangrijke rol weggelegd bij versterking van 

de territoriale, economische en sociale cohesie in de Unie. Om die reden wordt met de hervorming in het 

kader van Agenda 2000 de ontwikkeling van de laatste jaren voortgezet: het is niet alleen nodig 

marktmaatregelen te nemen en het concurrentievermogen van de Europese landbouw te verbeteren, 

maar ook moet rekening worden gehouden met de diverse behoeften van de plattelandsgebieden, de 

verwachtingen die de samenleving tegenwoordig koestert, en de milieueisen.  

De structuur voor de uitvoering van het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling is opgebouwd 

uit een horizontaal en vertikaal luik. Het horizontaal luik bevat de beheersstructuren die het programma in 
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zijn geheel besturen. Het gaat om het Comité van Toezicht, het Managementcomité, het 

Programmasecretariaat, het Betaalorgaan en de onderzoekseenheid VOLT van de ALT. Het vertikaal luik 

verwijst naar de inhoudelijke uitvoering van het programma via de verschillende maatregelen. Per 

maatregel is (zijn) de aangestelde beheersdienst(en) verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Het 

federale programma voor plattelandsontwikkeling is in 2002 overgeheveld naar het Vlaams en Waals 

gewest. Deze regionalisatie had tot gevolg dat een deel van het federale programma opgenomen werd in 

het Vlaamse programma. Midden 2003 werden de federale uitvoeringsorganen geïntegreerd op 

gewestelijk niveau. Onderstaande figuur geeft de organisatiestructuur van het Vlaams PDPO 2000-2006 

weer.  

 

Figuur 5: Organisatiestructuur van het Vlaams PDPO 2000-2006 

De totale overheidsuitgaven voor het programma bedragen een kleine 400 miljoen euro, waarvan 2/3de 

door de Vlaamse overheid en 1/3de uit Europese fondsen (EOGFL) en exclusief de middelen gekoppeld 

aan vroegere begeleidingsmaatregelen en overgangsmaatregelen. De verdeling van de gelden is 

weergegeven in de volgende figuur. 
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Figuur 6: Verdeling van het budget over de maatregelen 

In de volgende tabel staat aangegeven welke maatregelen het PDPO bevat, welke de doelgroepen 

(begunstigden) van het beleid zijn en welke instanties betrokken zijn. 

Maatregel Begunstigde Beheersdienst 
Steun aan investeringen in de landbouw Individuele landbouwer ALT - LTO 
Steun aan de installatie in de landbouw Individuele landbouwer ALT - LTO 
Steun voor opleiding Erkende centra voor opleiding 

en voor bedrijfsbegeleiding in 
de biologische landbouw 

ALT - Vorming 

Steun aan landbouwbedrijven in probleemgebieden en 
gebieden met specifieke beperkingen op milieugebeid 

Niet in uitvoering Niet in uitvoering 

Steun aan milieumaatregelen in de landbouw Individuele landbouwer  
Steun voor de verbetering van de verwerking en afzet 
van land- en tuinbouwproducten 

Bedrijven uit de agro-
voedingsindustrie 

VLM met AMINAL Natuur en 
Land / ALT - Vorming 

Steun voor bosbouw Bosgroepen, boseigenaars ALT - LTO 
Bevordering van de aanpassing en de ontwikkeling van 
het platteland: op weg naar een geïntegreerd 
plattelandsbeleid in Vlaanderen 

VZW’s, CV’s, openbare 
besturen 

AMINAL Bos en Groen 

Bevordering van de aanpassing en de ontwikkeling van 
het platteland: steun voor de afzet van 
kwaliteitsproducten 

Not-for-profit organisaties en 
instellingen 

VLM met AROHM, AMINAL 
Land en provinciale besturen 

Vervroegde uittreding (VUT) Niet in uitvoering Niet meer van toepassing 
Geïntegreerd pitfruit Individuele landbouwer ALP 
Omschakeling naar biologische landbouw Individuele landbouwer ALP 
Ondersteuning bedrijfsleiding Bedrijfsbegeleidingsdiensten ALP 
Demonstratieprojecten Not-for-profit organisaties en 

instellingen 
ALT - Vorming 

Tabel 12: Maatregels en doelgroepen van het PDPO 2000-2006 
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2.7.2 Evaluatietype, -vragen en –criteria 

Typisch voor de programma’s met steun vanwege de Europese structuurfondsen, zijn de eisen op vlak 

van evaluatie en monitoring ter verantwoording aan de EC. Voor de programma’s voor 

plattelandsontwikkeling is een aanpak voor evaluatie en monitoring uitgewerkt door de Europese 

Commissie. Elk programma voor plattelandsontwikkeling ondergaat een ex ante, tussentijdse en ex post 

evaluatie door een externe evaluator. Daarnaast zijn er jaarlijkse rapportages van gegevens uit 

monitoring aan Europa.  

De hier besproken evaluatieopdracht is de tussentijdse evaluatie van het Vlaamse programma voor 

plattelandsontwikkeling 2000-2006 en van het Vlaamse luik van het Federale programma voor dezelfde 

periode. 

 De opzet van de evaluatie is drieledig. Ten eerste richt ze zich op de voortgang en de uitvoering van het 

programma en het beantwoorden van de technische evaluatievragen voor de tussentijdse evaluatie zoals 

uitgewerkt in de richtlijnen van de Europese Commissie. Ten tweede staan een reeks evaluatiecriteria 

centraal: de evaluatie heeft als doelstelling de relevantie, coherentie, consistentie, efficiëntie en de 

effectiviteit en impact van het programma te beoordelen, in het licht van de recente sociaaleconomische 

en landbouwtechnische ontwikkelingen. Ten derde vraagt de opdrachtgever aanbevelingen om het 

lopende programma te verbeteren. Bovendien is ook kennisoverdracht een doel van de evaluatie.  

Volgende vragen stonden centraal in de evaluatie.  

(1) Is de uitvoeringsstructuur en de financiële uitvoering van het programma efficiënt? Hoe kan het 

programmabeheer verbeterd worden? 

(2) Is het monitoringsysteem om het programma op te volgen adequaat?  

(3) Is het beleid relevant? Speelt het in op de behoeften van het platteland? 

(4) Is het beleid intern coherent en extern consistent?  

(5) Zijn de individuele maatregelen uitgevoerd zoals gepland en haalt het beleid resultaten? Hoe 

kunnen maatregelen verbeterd worden? 

(6) Wat is de transversale impact van het beleid? Wat zijn de effecten van het programma in zijn 

geheel op het inkomen, de werkgelegenheid, het milieu en de bevolking op het platteland? 

Door de opdrachtgever, de Vlaamse Onderzoekseenheid Land- en Tuinbouweconomie (VOLT) van de 

Administratie Land- en Tuinbouw (ALT), werd vooraf de benodigde en beschikbare data verzameld 

binnen de administraties die aan het programma uitvoering geven. Deze gegevens kwamen deels uit het 

monitoringsysteem waarmee het programma wordt opgevolgd.  
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2.7.3 Gebruikte technieken 

De evaluatie werd aangevat met een kennismakingsronde tussen de verschillende beheersdiensten en 

het evaluatieteam. Het functioneren van de beheersdienst en diens taken in de uitvoering van de 

maatregelen uit het PDPO werden besproken. Vervolgens werkte het evaluatieteam voor elke maatregel 

een kwalitatieve beantwoording van de evaluatievragen uit. Deze kwalitatieve bespreking leidt enerzijds 

tot meer inzicht in de steunmaatregelen van het PDPO en geeft anderzijds beter inzicht in de 

informatienoden voor het formuleren van een onderbouwd antwoord op de evaluatievragen. Met de 

beheersdiensten zelf werden daarna werksessies georganiseerd om de evaluatiebenadering af te toetsen 

en de aanpak voor data-analyse te initiëren. De kwalitatieve antwoorden en de voorgestelde werkwijze 

om te komen tot onderbouwde argumenten werden besproken. Ook de databeschikbaarheid bij de 

beheersdienst kwam uitgebreid aan bod. De verschillende beheersdiensten hebben daarna de benodigde 

data verzameld en doorgegeven aan het evaluatieteam. Om een deel van de ontbrekende data aan te 

vullen, werd een enquête gehouden onder een groep land- en tuinbouwers van het CLE-boekhoudnet. 

Workshops, interviews met projectpromotoren en begunstigden, veldbezoeken, literatuuronderzoek, 

statistische bronnen leverden een ander deel van de benodigde data. 

Tussentijdse resultaten werden afgetoetst met de beheersdiensten. Waar nodig, werden bijkomende 

gegevens opgezocht en geverifieerd. In deze periode vonden ook interviews plaats met leden van het 

Comité van Toezicht (kabinet, Boerenbond, VAC, Minaraad). Verder werkte het team gezamenlijk aan de 

transversale evaluatie op programmaniveau.  

 

Voor de evaluatie werden twee soorten van gegevens verzameld en geanalyseerd.  

− basisgegevens zoals het financiële gewicht van de maatregelen en administratieve gegevens 

met betrekking tot de doelgroepen, begunstigden, en projecten binnen elk van de maatregelen 

− gegevens over de eigenlijke resultaten van de maatregelen om een inzicht te krijgen in de 

effecten van de maatregelen op de begunstigden (directe effecten, meer outputgerelateerd) en 

voor de land- en tuinbouw algemeen (indirecte effecten, eerder verbonden met de transversale 

evaluatievragen)  

Voor de eerste set van gegevens is samenwerking met de beheersdiensten cruciaal aangezien deze data 

in belangrijke mate in het monitoringsysteem worden bijgehouden. Voor de tweede set van gegevens 

werden voornamelijk secundaire bronnen aangesproken zoals CLE gegevens, NIS Landbouw telling, 

ALT, VLM, Belfirst.  
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Voor beide datasets werden de beschikbaarheid en volledigheid onderzocht. De informatiebehoefte met 

het oog op de te beantwoorden evaluatievragen (welke variabelen, welke periode en tijdvakken, …) werd 

dan ook geconfronteerd met de beschikbare informatie.  

Voor gegevens die uit de bovenvermelde bronnen moeilijk of niet konden worden verzameld, werd een 

enquête gehouden bij de landbouwers van het Centrum voor Landbouweconomie (CLE) Boekhoudnet. 

Het boekhoudnet van het CLE houdt de boekhouding bij van 503 landbouwbedrijven en 315 

tuinbouwbedrijven. Het aandeel tuinbouwbedrijven is relatief groot, aangezien de tuinbouw zeer veel 

verscheidenheid kent. Procentueel houdt het CLE van 2,6% van de landbouwbedrijven en van 6,1% van 

de tuinbouwbedrijven in Vlaanderen de boekhouding bij. De enquête werd uitgevoerd in de maand juni en 

kreeg een netto respons van 234 bedrijven op een totaal van 250 aangeschreven bedrijven ofwel 94%. 

De enquête bevatte vragen over de volgende maatregelen en/of thema’s: 

- Wijzigingen in arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en kwaliteit producten 

- Opleiding 

- Vestigingsteun 

- Investeringsteun 

- Steun voor milieumaatregelen 

- Steun voor verbrede activiteiten 

- Labels 

- Evaluatie plattelandsbeleid 

De enquête werd schriftelijk uitgevoerd. Boekhouders van het Centrum voor Landbouweconomie. 

controleerden of de enquêtes volledig en juist werden ingevuld. Bedrijven die voldoen aan één van 

volgende selectiecriteria worden weerhouden: 

− Alle bedrijven die gestart zijn na 1992. 

− Landbouwbedrijven met investeringen in 2001 boven de € 12.395 waarvan de bedrijfsleiders 
jonger zijn dan 55 of ouder dan 55 met een opvolger. 

− Tuinbouwbedrijven met investeringen boven de € 24.789 waarvan de bedrijfsleiders jonger 
zijn dan 55 of ouder dan 55 met een opvolger. 

− Alle landbouwbedrijven die milieusteun hebben ontvangen in het boekjaar 2001. 

− Alle tuinbouwbedrijven die deelnemen aan het Vlaams milieuplan sierteelt en 11 bedrijven die 
de geïntegreerde productie van pitfruit toepassen. 

− Alle melkveebedrijven die aan zelfverwerking of thuisverkoop doen met een minimumomzet 
van € 6.197 in het boekjaar 2001. 
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In onderstaande tabel wordt per selectiecriterium de verdeling van de bedrijven weergegeven in de 

steekproef en in Vlaanderen. De laatste kolom geeft het aandeel bevraagden ten opzichte van alle 

bedrijven in Vlaanderen die in aanmerking komen voor dat selectiecriterium. Sommige bedrijven voldoen 

aan meerdere selectiecriteria, zodanig dat het totaal niet gelijk is aan de som van de delen. 

 

Tabel 13: Verdeling in de steekproef en populatie van de verschillende selectiecriteria 

Aan de hand van de verschillende opgezochte gegevens is voor elke maatregel een onderbouwd 

antwoord uitgewerkt op de specifieke en transversale evaluatievragen. De effecten en de impact van de 

maatregelen worden ingeschat door per maatregel na te gaan hoeveel eenheden worden bereikt, en wat 

het effect per eenheid is.  

De transversale evaluatievragen op programmaniveau vormen een apart luik. Bij de meeste maatregelen 

wordt er echter aandacht geschonken aan de impact van de maatregel bijvoorbeeld op het inkomen van 

de landbouwer, op de werkgelegenheid in de landbouw etc. In de laatste fase van de evaluatie beoogde 

het evaluatieteam de compilatie van deze effecten om een inschatting te maken van de impact van het 

PDPO als geheel. 

Voor deze evaluatie werd een belangrijke inspanning geleverd in termen van informatie- en 

dataverzameling. Deze dataverzameling en de gekoppelde processen, bieden op zich ook heel wat stof 

voor de evaluatie, meer bepaald het monitoringsysteem van het PDPO.  

 
Het evaluatieteam kwam tot de vaststelling dat er (anno 2003) (nog) geen overkoepelend 

opvolgingssysteem bestaat. De opvolging gebeurt per beheersdienst. Er kan bijgevolg geen zicht 

gekregen worden op de effectiviteit van het programma zonder uitgebreide aggregatie-inspanningen 

zoals op het ogenblik van de evaluatie. 

De opvolging van de maatregelen door de beheersdiensten kent vier dimensies: 

− elke beheersdienst heeft zijn eigen registratiesysteem en zorgt voor de inhoudelijke 

opvolging van zijn eigen maatregelen;  
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− aan de Europese Commissie dient er jaarlijks een aantal overzichtstabellen gestuurd te 

worden, met zowel financiële variabelen als variabelen relevant voor de inhoudelijke 

opvolging van het programma (de jaarlijkse monitoring via ALT VOLT); 

− voor de externe evaluatie, een vereiste vanwege de Europese Commissie, dienen weer 

andere evaluatie-indicatoren (veel gedetailleerder dan voor de jaarlijkse monitoring) 

verzameld te worden;  

− financiële gegevens en de gegevens over de controle van de betalingsdossiers worden 

overgemaakt aan het betaalorgaan. 

 

Deze vier niveaus dienen op een bepaalde plaats geaggregeerd en geïntegreerd te worden. Het 

evaluatieteam suggereert hier de piste van een centrale databank, die bijvoorbeeld vertrekt van de 

databank bij het betaalorgaan. Het betaalorgaan beschikt immers als enige over digitale gegevens voor 

heel het programma. Dit alles zou de efficiëntie bij de dataverzameling, maar vooral ook de transparantie 

van de werking van het programma ten goede komen. Er blijkt dat er onvoldoende capaciteit (zowel 

softwarematig als in termen van mankracht) ter beschikking is om de elektronisch beschikbare gegevens 

ten volle te benutten. Ook de automatisering van databeheer bleek beperkt. 

 

In het kader van de evaluatievraag naar de relevantie van het programma werd vertrokken van de 

SWOT-analyse die werd uitgevoerd naar aanloop van de uitwerking van het beleid. Het evaluatieteam 

ging vervolgens na of deze nog steeds geldig is; in welke mate is de situatie van het Vlaamse platteland 

gewijzigd? Daarna werd een kwalitatieve toetsing gemaakt met de noden. Hiervoor werd teruggegrepen 

naar een problemenboom (zie volgende figuur). 
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De toetsing op (externe) consistentie met beleidsinitiatieven in andere sectoren die relevant zijn voor het 

platteland gebeurde grotendeels op een kwalitatieve wijze, op hoofdlijnen en per maatregel. Waar 

mogelijk baseerde men zich op cijfergegevens uit de monitoring van het programma. Eenzelfde aanpak 

werd gevolgd voor de toetsing op (interne) coherentie (transversale evaluatie). Voor deze laatste werden 

de evaluatievragen en indicatoren van de Europese Commissie als ruggengraat gebruikt.  

2.7.4 Rapportering 

De tussentijdse rapportage bevatte de resultaten van de analyse en de verwerking van een groot deel 

van de gegevens, en was al een voorloper van het eindrapport met per maatregel een aantal besluiten en 

aanbevelingen. 

Samen met de transversale evaluatie werd een eerste versie van het besluit en de aanbevelingen 

voorgesteld aan de stuurgroep. Daarna kon de afwerking van het rapport plaatsvinden. De 

eindrapportage bevat drie delen: deel 1 bevat een managementsamenvatting en informatie over de 

werkwijze, en de evaluatieresultaten in verband met het programmabeheer, de relevantie en consistentie 

van het programma. Deel 2 beslaat de evaluatie van de maatregelen in het PDPO aan de hand van de 

evaluatievragen opgesteld door de Europese Commissie en ALT-VOLT. Deel 3 bevat de transversale 

evaluatie en de aanbevelingen.  

Ondanks het feit dat de evaluator zijn onafhankelijke positie voortdurend bewaakte, was er dus een grote 

interactie tussen de opdrachtgever, de betrokken actoren bij het programma en de externe evaluator. Dit 

gebeurde via overlegmomenten met de opdrachtgever (startvergadering, rapportage aan de stuurgroep), 

contacten met de beheersdiensten (kennismaking en werksessies, deelname aan stuurgroep), 

vergaderingen met het Managementcomité en het Comité van Toezicht, de organisatie van workshops 

met actoren betrokken bij de uitvoering van het PDPO, interviews met belanghebbenden bij het PDPO 

(oa. Leden Comité van Toezicht) en de organisatie van de kennisoverdracht met de opdrachtgever, ALT-

VOLT. 

De evaluatiestudie leverde input voor de lopende grote wijzigingen van het programma en de opmaak 

van het volgende programma voor plattelandsontwikkeling na 2006. Deze tussentijdse evaluatie is ook de 

voorbereiding voor de ex post evaluatie waarvan de Europese Commissie verwacht dat deze dezelfde 

evaluatievragen in detail kan beantwoorden, maar dan met de meetbare resultaten en impacts van het 

programma.  

2.7.5 Bronnen 

Idea Consult, Belconsulting, Centrum voor Landbouweconomie, Universiteit Gent (2003). Mid term 

evaluatie van het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 2000-2006: Eindrapport deel 1: 

samenvatting, aanpak, programmabeheer, relevantie en coherentie. In opdracht van: Ministerie van 
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de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Land- en Tuinbouw, Vlaams Onderzoekseenheid Land- en 

Tuinbouweconomie (VOLT).  

Idea Consult, Belconsulting, Centrum voor Landbouweconomie, Universiteit Gent (2003). Mid term 

evaluatie van het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 2000-2006: Eindrapport deel 2: 

evaluatie van de maatregelen. In opdracht van: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

Administratie Land- en Tuinbouw, Vlaams Onderzoekseenheid Land- en Tuinbouweconomie (VOLT).  

Idea Consult, Belconsulting, Centrum voor Landbouweconomie, Universiteit Gent (2003). Mid term 

evaluatie van het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 2000-2006: Eindrapport deel 3: 

transversale evaluatie en aanbevelingen. In opdracht van: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

Administratie Land- en Tuinbouw, Vlaams Onderzoekseenheid Land- en Tuinbouweconomie (VOLT).  
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3. Bijzondere vraagstukken: evaluaties van domeinoverschrijdend en 
interbestuurlijk beleid 

3.1 Evaluatie van duurzame ontwikkeling (Masterplan Mobiliteit Antwerpen) 

3.1.0 Evalueren vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling 

Het evalueren van een beleid, programma, project of maatregel in de context van duurzame ontwikkeling 

is een complexe taak. Een aantal sleutelkenmerken van het concept duurzaamheid heeft een invloed op 

het evaluatieproces. Een eerste element is de noodzaak van een holistische benadering; ecologische, 

sociale en economische aandachtspunten moeten geïntegreerd worden in de strategische doelstellingen 

en de eraan gekoppelde beleidsbeslissingen. Ten tweede is de intergenerationele dimensie, zoals 

vermeld in de definitie van duurzame ontwikkeling in het Brundtland rapport (WCED, 1987), belangrijk. Dit 

betekent dat het beleid tegen een lange termijn horizon ontwikkeld moet worden. Een derde element 

heeft te maken met de ruimtelijke schaal: de problematiek van duurzame ontwikkeling overstijgt vaak 

natuurlijke en administratieve grenzen. Ten vierde is het concept verbonden met het 

voorzichtigheidsprincipe, dat erop gericht is om systeemdynamiek te garanderen, risico’s te mijden en 

onzekerheden in rekening te brengen. Een vijfde element heeft betrekking op het balanceren tussen 

verschillende waardesets die de drie genoemde beleidssectoren vertegenwoordigen. Verder wordt ook 

een brede publieke participatie beschouwd als een kritieke slaagfactor om duurzame ontwikkeling te 

bereiken. Een laatste element ligt in het feit dat duurzame ontwikkeling een dynamisch karakter heeft, 

zowel het concept als het proces.  

 

Hoe beïnvloeden de aangehaalde kenmerken van duurzame ontwikkeling het evaluatieproces? Het 

selecteren van evaluatievragen en –criteria en vooral het vinden van een balans tussen drie 

beleidsperspectieven is een belangrijke maar geen gemakkelijke opdracht. Binnen de drie 

beleidssectoren kunnen tegenstrijdige doelstellingen geformuleerd zijn. Ook de vereist om een veelvoud 

van stakeholders te betrekken in het proces maakt de stap van structurering van de evaluatie nog 

complexer. Zo kunnen stakeholders verschillende belangen hebben en in uiteenlopende mate het 

voorzichtigheidsprincipe hanteren als leidraad voor beleidsbeslissingen. Het lange termijn perspectief kan 

contrasteren met de nood om de evaluatie te focussen.  

Om de evaluatie te kunnen uitvoeren, dient men een aangepaste methode te hanteren. 

Evaluatietechnieken moeten overweg kunnen met een veelheid en variëteit aan evaluatiecriteria en 

waarden. Ze moeten ook een synthesebeoordeling mogelijk maken: ex post van de geleverde 

beleidsinspanningen of ex ante om beleidsalternatieven te vergelijken en te rangschikken. Een veelheid 
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aan evaluatiecriteria heeft ook gevolgen voor de dataverzameling en data-analyse. Het lange termijn 

perspectief indachtig, zal het niet steeds eenvoudig zijn om betrouwbare en geldige gegevens over 

(schattingen van) effecten en impact te verzamelen.  

3.1.1 Omschrijving van het evaluandum 

Het Masterplan Mobiliteit Antwerpen werd in 1997 al opgemaakt door de Administratie Wegen en Verkeer 

in overleg met andere vervoersaanbieders en -gebruikers: NMBS, De Lijn, Bestuur der Waterwegen, de 

Stad Antwerpen en het Havenbestuur Antwerpen. Eind 2000 werd het plan goedgekeurd door de 

Vlaamse Regering. Het probeert een geïntegreerde en duurzame oplossing te bieden voor een aantal 

vastgestelde problemen door middel van een reeks infrastructuurprojecten.  

De snelle groei van verkeersintensiteiten in heel Vlaanderen en de Antwerpse regio veroorzaakte 

toenemend verkeersproblemen. De verminderde bereikbaarheid van de Antwerpse agglomeratie werd 

gepercipieerd als een ernstige bedreiging van de Vlaamse economie, de Antwerpse regio en de haven, 

maar ook voor de werkgelegenheid en de levenskwaliteit van veel mensen.  

Om de problemen aan te pakken werd het Masterplan Antwerpen opgesteld. Multimodaal transport was 

een grondbeginsel voor de ontwikkeling van het plan. De doelstelling van het plan is drieledig: het beoogt 

op een duurzame manier de toegang tot de stad en de haven te garanderen, de leefbaarheid te 

verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten. Het bredere beleidskader wordt gevormd door twee 

andere plannen, namelijk het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het ontwerp Mobiliteitsplan 

Vlaanderen. Ook deze plannen hebben duurzame ontwikkeling als grondbeginsel.  

De ontwikkeling van het Masterplan Antwerpen impliceerde een groot deel van voorbereidend onderzoek 

om te weten welke infrastructuuringrepen de beste oplossingen voor de vastgestelde 

mobiliteitsproblemen zouden kunnen bieden. Na een multi-modale analyse op voorgestelde projecten 

werd een lijst met sleutelprojecten samengesteld die samen het Masterplan Mobiliteit Antwerpen vormen. 

De projecten houden verband met weginfrastructuur, openbaar vervoer en waterwegen.  

 ‘Oosterweel verbinding’: vervolledigen van de grote ring aan de noordkant, door een nieuwe 
tunnel onder de Schelde en een kabelbrug ‘Lange Wapper’; 

 Verdeling van de grote ring voor doorgaand en lokaal verkeer en een upgrade van de kleine ring 
of Singel; 

 Upgrading van een aantal invalswegen naar het stadscentrum met meer ruimte voor openbaar 
vervoer en de zwakkere weggebruikers; 

 Uitbreiding en verbetering van verschillende bestaande tramlijnen voor een betere doorstroming 
en een verhoogde veiligheid aan oversteekplaatsen; 

 Uitdieping en verbreding van het Albertkanaal; 

 Renovatie van bestaande sluizen voor een betere toegang tot de haven; 
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 Creatie van een groene gordel en aanleg van fietspaden op Linkeroever. 

 

Als zodanig maken geen spoorwegprojecten deel uit van het Masterplan. Dit heeft te maken met het feit 

dat spoorwegen een federale bevoegdheid zijn. Anderzijds werd het station Antwerpen-Centraal 

omgevormd van een kopstation tot een station voor doorgaand verkeer. De tijdshorizon voor de 

uitvoering van het Masterplan was oorspronkelijk 2010 en de totale kost werd beraamd op 2,2 miljard 

euro. In tussentijd werd totale investeringskost tweemaal herzien en bijgesteld naar 3,5 miljard euro, 

deels doordat bijkomende infrastructuurwerken werden ingepland. Medio 2005 verfijnde de Vlaamse 

Regering de implementatieplanning naar twee fasen: 2006-2010 en 2011-2015. De Beheersmaatschappij 

Antwerpen Mobiel (BAM) werd opgericht bij decreet in 2003. Het is een publieke instantie met 

bevoegdheden om taksen te heffen, onteigeningen uit te voeren en ze is belast met het management en 

de exploitatie van publieke goederen. Het is gebaseerd op de principes van PPS en corporate 

governance. In de Raad van Bestuur zetelen verschillende stakeholders die ook bij de ontwikkeling van 

het Masterplan betrokken partij waren. Het aandelenkapitaal bedraagt 561,3 miljoen euro.  

3.1.2 Evaluatieaanpak, -vragen en –criteria 

Voordat gestart werd met de implementatie van het Masterplan, werd het onderworpen aan een 

omvattende ex ante evaluatie. Deze evaluatie was opgebouwd uit verschillende componenten en 

evaluatietechnieken: een milieueffectenrapportage (MER), een maatschappelijke kosten-batenanalyse 

(KBA) een sociale impact analyse (SIA). Deze technieken komen de facto overeen met de 

driepijlerstructuur waarmee het concept van duurzame ontwikkeling vaak wordt voorgesteld: de 

ecologische, economische en sociale pijler of beleidssector. Met deze ex ante evaluatie werd de centrale 

doelstelling van het Masterplan, namelijk om een duurzame oplossing te bieden aan de vastgestelde 

problematiek getest.  

3.1.2.1 Milieueffectenrapportering 

In lijn met de Europese Richtlijn (2001/42/EG), verplicht het Vlaams Decreet van 18/12/2002 om een 

milieueffectenrapport (MER) op te stellen voor elk beleidsplan of –programma waarvan de Vlaams 

Regering beschouwt dat het beantwoordt aan de criteria, vermeld in het decreet, met betrekking tot de 

kenmerken van het plan of programma en tot de effecten en mogelijk beïnvloede gebieden.  

De Vlaamse MER-procedure omvat vier stappen. Eerst wordt een dossier van kennisgeving opgesteld.  

Belangrijke stakeholders en het algemeen publiek kunnen dan bemerkingen en commentaar geven op de 

voorgestelde aanpak, de geselecteerde effecten voor onderzoek, de beleidsalternatieven en de 

maatregelen met betrekking tot het milieu. In een tweede stap en rekening houdend met de verzamelde 

opmerkingen, formuleer de MER cel in de administratie speciale richtlijnen voor de MER. Ingeval van het 
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Masterplan werden de richtlijnen aangepast op vraag van de afdeling wegen en verkeer. De laatste stap 

omvat het schrijven van het MER document zelf. Tussen de goedkeuring van het finale rapport en het 

dossier ter kennisgeving lagen 23 maanden.  

Onderstaande tabel toonde de timing van de verschillende stappen.  

Goedkeuring Masterplan Mobiliteit Antwerpen 15/12/2000 
Dossier ter kennisgeving  15/05/2003 
Openbaar onderzoek 30 dagen tot 26/06/2003 
MER richtlijnen  (1st versie) 
                            (2de versie) 

13/08/2003 
21/11/2003 

MER-rapport (1ste versie) 19/11/2004  
Goedkeuring MER-rapport 1ste versie 23/12/2004 
Terugtrekking goedkeuring op verzoek BAM 04/05/2005 
MER-rapport (2de versie) 13/05/2005 
Goedkeuring of the MER-rapport 2de versie 22/06/2005 

Tabel 14: Tijdsschema MER-proces 

In Vlaanderen worden MER’s uitgevoerd door experts erkend door de Vlaamse milieuadministratie. De 

ontwikkeling van het Masterplan, d.w.z. de selectie van infrastructuurprojecten, was enkel gebaseerd op 

de verkeersgenererende en –remmende effecten van de beleidsmaatregelen en scenario’s. Ze werden 

niet geëvalueerd op de gevolgen op het vlak van ruimtelijke ordening of milieu. Deze elementen kwamen 

aan bod in de MER.  

 

De evaluatiecriteria voor de MER van het Masterplan werden afgeleid van de beleidsdoelstellingen 

vermeld in twee belangrijke beleidsplannen: het Mobiliteitsplan Vlaanderen en het lokale mobiliteitsplan 

voor de Antwerpse stadsregio. Het Masterplan is een infrastructuurprogramma dat uitvoering geeft aan 

de bovenstaande mobiliteitsplannen die het hiërarchisch beleidskader vormen.  

Mobiliteit garanderen is de algemene beleidsdoelstelling van deze plannen. Dit impliceert de toepassing 

van het concept duurzame ontwikkeling op mobiliteit als een deel van de menselijke activiteit. Een 

duurzaam mobiliteitssysteem brengt de menselijke gezondheid of ecosystemen niet in gevaar, terwijl het 

tegemoet komt aan de (toekomstige) vraag naar bereikbaarheid en toegankelijkheid.  

Met het oog op de MER, werd de algemene doelstelling doorvertaald naar drie strategische doelstellingen 

gekoppeld aan drie thema’s:  

- Mobiliteit: verbeteren van de mobiliteit 

- Milieu: minimalieren van de impact op mens en natuur. Dit betekent dat een project de natuur en 

levensomstandigheden niet mag schaden, ze eerder veilig stellen en bij voorkeur ze verbeteren.  
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- Ruimte: Verbeteren van de ruimtelijke structuur en de stadsontwikkeling 

Elk van de strategieën werd verder verfijnd in prioriteiten en elke prioriteit werd vertaald in een aantal 

operationele doelstellingen.  

Uiteindelijk werden hoofd- en gedetailleerde evaluatie voor de evaluatie afgeleid van de operationele 

doelstellingen. De hoofdcriteria werden gebruikt voor de kwalitatieve evaluatie in de eerste fase, d.i. voor 

een analyse die de MER vooraf ging, terwijl de detailcriteria werden aangewend in de kwantitatieve 

evaluatie binnen de MER zelf. De criteria verwijzen naar vier thema’s: milieu – mens, milieu –natuur, 

mobiliteit en ruimte.  

Voor de MER werd een lijst met 10 onderzoeksdisciplines opgesteld:  

(1) gezondheid, (2) ruimtelijke aspecten en mobiliteit, (3) fauna en flora, (4) bodem, (5) water, (6) lucht, 

(7) geluid, (8) trillingen, (9) monumenten, landschappen en materiële goederen, en (10) externe 

veiligheid. De evaluatiecriteria werden gekoppeld aan deze disciplines.  

De tabel biedt een overzicht van de verschillende doelbomen, de hoofd- en detailcriteria en de 

gerelateerde disciplines zoals ze werden gebruikt in de MER.  

 

De MER experts deden onderzoek dat de MER vooraf ging. Het was bedoeld als een snelle screening 

vanuit een milieuperspectief. De projecten uit het Masterplan werden getoetst op de eerder vermelde 

hoofdcriteria. Op dat moment bevonden de projecten en de mogelijke alternatieven zich nog in een 

technische ontwikkelingsfase.  

Dit vooronderzoek had twee functies. Ten eerste liet het toe om gekende alternatieven van projecten te 

optimaliseren of om nieuwe en betere alternatieven te ontwikkelen voor een aantal projecten, die meer 

rekening houden met het milieuperspectief. Ten tweede werden de milieueffecten van de verschillende 

projecttypes op een kwalitatieve manier ingeschat. Dit resulteerde in zogenaamde outputeffect schema’s 

met een onderscheid tussen positieve en negatieve effecten. Op deze manier kon het evaluatieteam 

vanuit een milieuperspectief in een vroeg stadium de belangrijkste knelpunten identificeren en de 

mogelijke uitsluiting van sommige projectvarianten evalueren.  

 

De MER zelf werd uitgevoerd op twee niveaus: op planniveau en op gebiedsniveau. 

Aan de ene kant gebeurde de evaluatie op het niveau van het Masterplan als geheel, met betrekking tot 

het totale plangebied en de verschillende strategieën. Het volledige plangebied is een grotere regio dan 

enkel de plaats waar de infrastructuurprojecten gelokaliseerd zijn. Op planniveau wordt abstractie 
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gemaakt van de exacte positie van projecten (en hun varianten). Enkel de impact van de ontwikkeling van 

een set infrastructuren binnen eenzelfde planningszone wordt in beschouwing genomen.  

De evaluatie op planniveau omvatte een vergelijking van twee scenario’s:  

- De nul- of referentiestrategie: de situatie in 2015 uitgaande van een autonome ontwikkeling, 

zonder de implementatie van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen 

- De Masterplanstrategie: de situatie in 2015 uitgaande van een autonome ontwikkeling, mét de 

implementatie van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen 

 

Het nulscenario is gebaseerd op de meest waarschijnlijke evolutie van omgevingsfactoren met betrekking 

tot economische ontwikkeling, demografie, mobiliteitsbeleid, en ruimtelijke ordening. Gegeven de 

onzekere evolutie, werd een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor een aantal van deze factoren: de 

striktheid van de geluidsreglementering, de intensiteit van de klimaatbeleidsmaatregelen en de 

toepassing van rekeningrijden om variabele infrastructuurkosten te bekomen en om externe kosten te 

internaliseren in overeenstemming met Europese beleidsintenties.  

 

In de fase van het dossier ter kennisgeving voor de MER, werd de Masterplanstrategie nog verder 

opgesplitst in drie varianten, afhankelijk van de keuze om tol te introduceren op de nieuwe Oosterweel 

verbinding (geen tol / verlaagde tol / tol). In haar richtlijnen vroeg de cel MER een verdere opdeling om 

rekeningrijden als een alternatief beleidsinstrument in rekening te brengen en om alle mogelijke 

combinaties met of zonder het ‘Oosterweel’ project te onderzoeken. Echter, het finale MER rapport maakt 

melding van het feit dat er onvoldoende kennis over rekeningrijden is en dat de bestaande methoden 

voor impactanalyse niet adequaat zijn. Verder onderzoek is noodzakelijk om correcte conclusies te 

trekken over rekeningrijden en diens mogelijke effecten.  

 

Aan de andere kant werd de MER uitgevoerd op gebiedsniveau: dit vergde meer gedetailleerd onderzoek 

voor elke sector van het plangebied. De klemtoon ligt op de milieueffecten van de beoogde projecten op 

hun respectieve sector maar ook op de optimale integratie van de projecten in de zones van het 

plangebied. Het laatste is belangrijk omdat projecten wederzijds afhankelijk zijn maar ook omdat de 

projecten afhankelijk zijn van hun sectoren en tegelijk ze een verantwoordelijkheid voor deze zones 

dragen. Bijzondere aandacht werd besteed aan de zones waarin verschillende projecten gekoppeld zijn, 

of die bijkomende voorwaarden stelden door hun intrinsieke complexiteit, kwaliteit en problemen, of waar 

belangrijke vrijheidsgraden liggen om stadsontwikkeling te lanceren. Er werden vier gebieden 
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geselecteerd die elk verbonden zijn met verschillende componenten van het Masterplan ofwel 

infrastructuurprojecten.  

Terwijl zowel de strategieën als de evaluaties op gebiedsniveau werden bekeken in elke 

onderzoeksdiscipline, werd ook een evaluatie voor de twee niveaus uitgevoerd over de disciplines heen 

door middel van een multicriteria-analyse. De criteria houden verband met de vier eerder genoemde 

thema’s. Elk thema kreeg beurtelings meer gewicht om beleids- en projectalternatieven te beoordelen 

vanuit verschillende perspectieven.  

3.1.2.2 Maatschappelijke kosten-batenanalyse 

De tweede component van de ex ante evaluatie van het Masterplan bestond uit een kosten-batenanalyse 

(KBA). Ze werd omwille van twee redenen uitgevoerd. Een KBA kan de antwoorden geven op belangrijke 

vragen over de bijdrage van het evaluandum tot een stijging van de welvaart en over de rechtvaardiging 

van een publieke investering. De Vlaamse regering achtte een KBA nuttig in het licht van behoorlijk 

bestuur en een efficiënte allocatie van publieke middelen. Naast deze algemene regel, werd de KBA 

gevraagd voor belangrijke, specifieke reden. Om in aanmerking te komen voor een lening van de 

Europese Investeringsbank tegen gunstige voorwaarden om het Masterplan te financieren, moet de 

maatschappelijk rentabiliteit ervan aangetoond worden. Een kosten-batenanalyse is daartoe een 

geëigend instrument.  

De aanpak van de KBA volgde een zestal stappen:  

(1) plandefinitie, (2) identificatie van de planeffecten, (3) bepaling van het omgevingsscenario, (4) 

waardering van de planeffecten, (5) raming van de plankosten, en (6) afweging van kosten en baten.  

 
 

Plandefinitie

Identificatie van
planeffecten

Bepaling
omgevingsscenario

Waardering van
planeffecten

Raming van
plankosten

Afweging van
kosten en baten

1

6

54

23

 

Figuur 8: Stappen in de kosten-batenanalyse 
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De KBA werd opgesplitst in drie delen: wegprojecten (incl. openbaar vervoer per tram en bus), de 

renovatie van twee sluizen, en de upgrading van het Albertkanaal. Net zoals in de MER waren 

spoorwegprojecten niet inbegrepen. De volgende argumenten waren belangrijk: 

- Een MKBA voor het Masterplan als geheel is de beste optie. De verschillende deelprojecten van 
het Masterplan behoren immers allemaal tot het transportnetwerk van de Antwerpse stadsregio 
en daardoor hebben ze een invloed op elkaar. Bijvoorbeeld, de opwaardering van het 
Albertkanaal verlaagt de kosten van binnenvaartvervoer en trekt daardoor ladingen aan van het 
weg- en spoorvervoer. Echter, een geïntegreerde analyse van het volledige Masterplan vereist 
een multimodaal verkeersmodel waarin het personen- en vrachtvervoer via weg, spoor en 
binnenvaart kan gesimuleerd worden. Dergelijk model is niet beschikbaar.  

 
- Volgens de regels van de EIB is een KBA enkel nodig voor de projecten die door het Vlaams 

Gewest worden gefinancierd (al dan niet via BAM). Daarom werden spoorwegprojecten buiten 
beschouwing gelaten. Enkel ingeval van een federale en regionale co-financiering moeten de 
spoorwegprojecten aan een KBA onderworpen worden. 

 

De opsplitsing van de KBA in aparte luiken en het feit dat er geen gebruik gemaakt wordt van een 

volledig geïntegreerd multimodaal model betekenen niet dat er geen rekening met verschuivingen tussen 

de modi gehouden wordt. In elk van de drie luiken houdt de analyse rekening met de uitvoering van de 

deelprojecten in de andere luiken. De prognoses voor het wegvervoer houden bijvoorbeeld rekening met 

de opwaardering van het Albertkanaal. Er is echter geen sprake van een simultane modellering van 

wegvervoer en binnenvaart. De afstemming gebeurt via de keuze van onderling coherente aannames in 

de aparte verkeersanalyses (bijvoorbeeld omtrent verkeersgroei). 

 

De identificatie van effecten werd gebaseerd op een literatuurstudie en maakte een onderscheid tussen 

een verandering in transportkosten, milieu- en veiligheidseffecten en bredere economische effecten. Voor 

de waardering van de effecten, d.w.z. het toekennen van monetaire waarden, werd 2004 als 

referentiejaar genomen, samen met een discontovoet van 4% (de EU 5% schuift naar voor). Voor het 

schatten van de kosten werd een onderscheid gemaakt tussen investeringskosten en periodieke kosten 

voor onderhoud en exploitatie. Voor de dataverzameling werden verschillende bronnen gebruikt. Voor het 

afwegen van kosten en baten, ten slotte, werd de techniek van de netto actuele waarde gebruikt.  

 

Hoe verhouden de milieueffectenrapportage en de kosten-batenanalyse zich onderling?  

De kosten-batenanalyse werd gelijktijdig met de milieueffectenrapportage uitgevoerd, wat een aantal 

voordelen opleverde. Beide analyses gebruiken in belangrijke mate dezelfde informatie en dezelfde 

resultaten van het technisch vooronderzoek. Zowel de MER als de KBA zijn noodzakelijk om in 

aanmerking te komen voor EIB-leningen.  
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Echter, de KBA werd enkel uitgevoerd op planniveau. Een bijkomend verschilpunt met de MER is dat de 

KBA enkel twee strategieën in aanmerking neemt: de referentiestrategie en ‘de meest plausibele 

Masterplanstrategie’. Deze laatste heeft betrekking op de variant met (normale) tolheffing op de 

Oosterweel verbinding.  

Deze beperkte vergelijking heeft een technische reden. Uit de simulaties van de planalternatieven met 

het multi-modale verkeersmodel bleek dat het netwerk in het model in detail moest geoptimaliseerd 

worden om voldoende betrouwbare resultaten over de reistijden te verkrijgen. Voor de analyse in de MER 

waren de niet geoptimaliseerde resultaten voldoende precies, maar voor de MKBA moest een veel 

grotere nauwkeurigheid bekomen worden. Zoniet zouden de verkeersbaten aanzienlijk onderschat 

worden.  

De vereiste optimalisatie neemt echter veel tijd in beslag. Wegens beperkingen in middelen en tijd werd 

daarom besloten om naast de nulstrategie enkel de meest plausibele Masterplanstrategie uit de MER te 

optimaliseren. 

Voor de KBA werd dezelfde nulstrategie gebruikt als in de MER. Voor de KBA werd echter een 

tijdshorizon van 30 jaar gehanteerd, in overeenstemming met het richtsnoer van de Europese Commissie 

die een terugverdienperiode van 30 jaar vooropstelt voor weginfrastructuurprojecten. De periode wordt 

gekozen met als startpunt het tijdstip waarop het grootste project van het Masterplan (Oosterweel 

verbinding) operationeel wordt (2010). Voor de periode 2000-2039 worden de effecten van de 

verschillende strategieën bepaald en berekend voor een toekomstig referentiejaar (2015), gebaseerd op 

de parameters voor dat jaar. Vervolgens worden de effecten voorwaarts en achterwaarts geëxtrapoleerd 

over de rest van de beschouwde periode. 

3.1.2.3 Sociale impactanalyse 

Hoewel het sociale perspectief zoveel mogelijk al werd meegenomen in de MER door strategische 

doelstellingen te formuleren met betrekking tot mens en natuur, zijn de sociale aspecten van een 

infrastructuurproject zo divers en belangrijk, dat men aannam dat dit een apart onderzoek vergde; een 

sociale impactanalyse (SIA).  

Sociale impactanalyse is het proces van analyseren (inschatten, evalueren en reflecteren) en managen 

van de bedoelde en onbedoelde gevolgen van geplande interventies (beleid, programma, plan, project) 

op de menselijke omgeving en alle sociale veranderingsprocessen die door deze interventies worden 

uitgelokt om een meer duurzame en evenwichtige biofysische en menselijke omgeving tot stand te 

brengen. (Vanclay, 2003). 
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De SIA moet met andere woorden een overzicht geven van de verschillende aspecten van de sociale 

morfologie van het gebied enerzijds en van de geplande maatregelen anderzijds en hoe het ene het 

andere beïnvloedt. Het objectief is dus om de sociale impacts van de verschillende projecten en 

maatregelen in kaart te brengen om een – deels kwantitatieve, deels kwalitatieve – beoordeling van het 

plan / de projecten uit te voeren, wat kan leiden tot een mitigeringsplan vanuit sociologisch perspectief. 

Op planniveau keek de SIA naar dezelfde strategieën als in de MER. Het referentiekader bestond uit vier 

types van veranderingsprocessen: (1) demografische processen, (2) socio-culturele processen, (3) 

emancipatorische processen en (4) geografische processen. Deze veranderingsprocessen zullen 

bepaalde sociale impacts hebben, die ook in vier categorieën kunnen worden opgedeeld: sociaal welzijn, 

leefbaarheid, politiek en gelijkheid, en familie en gemeenschap. Uiteindelijk werden deze impacts 

gegroepeerd onder drie thema’s: levenskwaliteit, maatschappelijke inclusie en procesimpacts.  

 
De volgende tabel toont het referentiekader voor de evaluatie op planniveau. 
 
 
Thema Aspecten Criteria Operationalisering 
Levenskwaliteit Gemeenschaps-

cohesie 
Onteigeningen 
Verhuisbewegingen 

Aantal te onteigenen 
panden 

Autonomie Toegankelijkheid fiets- en 
voetgangersverkeer 
Toegankelijkheid autoverkeer 
Toegankelijkheid openbaar vervoer 

Veiligheid modus 
Financiële haalbaarheid  
Praktische toegankelijkheid 
door nabijheid 

Sociale inclusie 

Adequaatheid van 
infrastructuur 

Bereikbaarheid Knooppunten (door middel 
van openbaar vervoer 

Gevoelens 
tegenover project 

Contestatie  Procesimpacts 

Participatie in 
beslissingsproces 

Toegankelijkheid van en aantal 
democratische participatieprocessen 
Toegang tot wettelijke procedures en 
wettelijk advies 

Aantal actiegroepen en 
protestmomenten 

Tabel 15: Referentiekader voor de sociale impactanalyse op planniveau 

Men kan zien dat de SIA aandacht besteedde aan het aspect van participatie in het beslissingsproces 

met betrekking tot het Masterplan. Participatie was inderdaad een van de sleutelkenmerken van 

duurzame ontwikkeling (cf. supra).  

 

Op gebiedsniveau werden de verschillende projectvarianten wel mee in beschouwing genomen en werd 

met name gelet op de cumulatieve effecten van de verschillende projecten in het gebied per 

gebiedsvariant. Zij werden kwalitatief en/of kwantitatief beoordeeld t.o.v. de basisvariant. De evaluaties 

met betrekking tot verscheidene criteria werden echter maximaal tot op het niveau van de varianten en 

hun inbedding in een gebied uitgevoerd en niet op verder detailniveau. De volgende tabel toont de 

evaluatiecriteria en indicatoren. 
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Thema Aspecten Criteria Operationalisering 

Kwaliteit van de 
leefomgeving 

Sluipverkeer door woonwijken Verkeersintensiteit op lokale wegen 

Gemeenschaps-
cohesie 

Onteigeningen 
 

Aantal te onteigenen panden 

Woonkwaliteit 

Sociale netwerken Oversteekbaarheid Doorsnijding 
Verkeersintensiteit op regionale 
wegen 

Autonomie Toegankelijkheid fiets- en 
voetgangersverkeer 
Toegankelijkheid openbaar vervoer 

Veiligheid 
Praktische toegankelijkheid door 
nabijheid 

Sociale inclusie 

Adequaatheid van 
infrastructuur 

Bereikbaarheid Knooppunten 

Procesimpacts Gevoelens over 
het project 

Contestatie Aantal actiegroepen en 
protestmomenten 

Tabel 16: Referentiekader voor de sociale impactanalyse op gebiedsniveau 

Hoewel heel wat kwantitatieve informatie de basis vormt, werden de beoordelingen in de SIA 

voornamelijk op een kwalitatieve wijze gemaakt. De verwoording van de bevindingen is echter 

gekenmerkt door de voorwaardelijke wijs. De reden daarvoor ligt in het feit dat, in tegenstelling tot de 

MER, sociale impactanalyse nog in een beginstadium zit als techniek. Om de SIA van het Masterplan uit 

te werken, kon men zich niet baseren op een duidelijke en algemeen gebruikte methodiek en 

analysekader, die door het wetenschappelijke veld worden ondersteund en bekrachtigd. Door middel van 

een grondige literatuurstudie en benchmarking ontwikkelde het evaluatieteam een methodiek voor de 

sociale analyse van het Masterplan. Daarnaast waren er een aantal technische kwesties met betrekking 

tot de data-analyse: het ontbreken van bepaalde gegevens op een onaangepaste niveau van detail. Zo 

waren bijvoorbeeld de data van het multi-modale verkeersmodel te ruw om conclusies te trekken over de 

veranderingen in leefbaarheid gekoppeld aan de invoering van het Masterplan. Soms bestonden 

bepaalde gegevens wel, maar waren ze niet opvraagbaar door het statuut van de sociale impactanalyse; 

vermits deze geen juridisch statuut heeft, blijft het SIA-rapport een document zonder enige verbintenis.  

Het evaluatieteam beklemtoont dat, gezien de contestatie die sommige projecten binnen het Masterplan 

omgaf, het weinig tot geen ruchtbaarheid te geven aan het document om geen extra commotie te 

veroorzaken. Daardoor kon er geen enquêtering uitgevoerd worden, alsook geen diepte-interviews met 

lokale stakeholders. Voor de observatie van hun visie kon dan ook enkel teruggegrepen worden naar de 

berichtgeving in kranten en andere media. 

3.1.3 Naar een synthesebeoordeling? 

De aanpak in de ex ante evaluatie van het Masterplan Antwerpen leverde resultaten en conclusies op 

gekoppeld aan elk van de drie gebruikte evaluatietechnieken: de milieueffectenrapportering, de kosten-

batenanalyse en de sociale impactanalyse. Vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling leverde de 

benadering bevindingen op over het evaluandum voor elk van de drie pijlers of beleidssectoren. 
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Er was echter geen formele aanvullende stap waarin deze bevindingen werden geïntegreerd en 

gecombineerd tot een overkoepelende of synthesebeoordeling.  

 

Hoewel de drie dimensies van duurzame ontwikkeling aandacht kregen door het gebruik van een 

specifieke evaluatietechniek, kan men een zekere hiërarchie tussen hen onderscheiden. Het mag 

duidelijk zijn dat de milieueffectenrapportage als spil werd gebruikt om de twee andere technieken toe te 

passen. Zowel het KBA rapport als het SIA rapport verwijzen naar het evaluatieraamwerk zoals dit in de 

MER gebruikt werd om hun eigen scope af te bakenen. In de eerste plaats geldt dit voor de definitie van 

de alternatieve strategieën. Als zodanig is dit een positieve indicatie van de coherentie tussen de 

technieken, wat een noodzakelijke voorwaarde is om tot een eindoordeel te komen. De evaluatie van de 

strategieën binnen de KBA was echter beperkt op het vlak van de Masterplanstrategie. De KBA 

analyseerde enkel de ‘meest plausibele masterplanstrategie’ die naar voor kwam uit de evaluatie in de 

MER op planniveau. Hoewel voornamelijk technische redenen hieraan ten grondslag liggen, is de keuze 

voor de strategische variant die werd geëvalueerd gestuurd door de resultaten van de MER. De sociale 

impactanalyse (SIA) analyseerde alle strategische varianten, maar had het nadeel geen juridische 

grondslag te hebben, zodat het rapport een vrijblijvend document is. Er was, in tegenstelling tot de KBA, 

ook geen drijfveer voor een SIA in het kader van mogelijke financiering van het Masterplan via de EIB. Dit 

in combinatie met het gebrek aan een duidelijke methodologie, maakt van de SIA potentieel de zwakste 

component van de evaluatie, als feedback van conclusies naar het politieke beslissingsproces.  
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3.2 Evaluatie van de Lissabon doelstelling: de activering van de arbeidsmarkt  

3.2.1 Omschrijving van het evaluandum 

Beleidsplanning en –uitvoering in de context van de Europese Unie is een continu samenspel tussen de 

Europese instellingen, de lidstaten, regionale actoren en belangengroepen. Doorheen de jaren breidde 

het Europese bestuursniveau zijn rol uit in een aantal beleidsvelden en het werd betrokken partij in 

nieuwe beleidsvelden, waarbij het ook nieuwe vormen en instrumenten van interbestuurlijke 

samenwerking introduceerde, naast de communautaire methode, bijvoorbeeld via het Verdrag van 

Maastricht in 1992. De creatie van uiteenlopende en alternatieve methoden van Europees bestuur 

doorheen een brede waaier van beleidssectoren, komt voort uit een fundamenteel mechanisme dat ten 

grondslag ligt aan het integratieproces. Dit mechanisme kan gevisualiseerd worden aan de hand van een 

pendel die tussen twee magnetische velden slingert, het ene van nationale aard, het andere van 

transnationale aard. Afhankelijk van de variërende sterkte van deze twee velden, zal er soms een neiging 

zijn om transnationaal beleid te ontwikkelen, en soms nationaal beleid. Hoe ver de pendel in de ene of 

andere richting zwaait, varieert naargelang het beleidsveld. Ook de beweging van de pendel varieert in 

de tijd: soms regelmatig, soms veranderlijk, soms langdurig, soms stationair. Vastgestelde knelpunten bij 

de lidstaten als bestuursniveau om problemen het hoofd te bieden, globalisering en de (historisch 

gegroeide) eigenheid van het Europese continent vormen een externe druk om de grenzen van de 

lidstaten te overstijgen en een supranationale samenwerking op te starten. En zo speelt Europa in heel 
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wat beleidsdomeinen een rol in de interbestuurlijke dimensie. Eén van deze sectoren is het 

werkgelegenheidsbeleid, en meer bepaald het beleid gericht op de activering van de arbeidsmarkt.  

 

Met betrekking tot het werkgelegenheidsbeleid is een Europees beleid aangewezen omdat de 

uitdagingen de grenzen van de lidstaten overschrijden. Op dit beleidsdomein evolueerde de Europese 

Unie van een speler vanaf de zijlijn tot de stuwende kracht achter het beleidproces (Wallace & Wallace, 

1999). De Europese dimensie in het werkgelegenheidsbeleid is het resultaat van twee belangrijke, 

afzonderlijk geïntroduceerde initiatieven: de Europese Werkgelegenheidsstrategie en de Lissabon 

Agenda. De onderstaande tabel geeft de mijlpalen weer in de gelijktijdige ontwikkeling van beide 

initiatieven. 

 Europese Werkgelegenheidsstrategie (EWS) The Lissabon Agenda 
1997 Lancering van de EWS  
2000 Tussentijdse evaluatie Lancering van de Lissabon Agenda 
2002 Impactevaluatie Versterking van de Lissabon Strategie 
2003 Herziening van de EWS  
2004 Uitbreiding van de EU 
  Tussentijdse evaluatie 
2005 Afstemming van de EWS Nieuwe start van het Lissabon proces 

Tabel 17: Mijlpalen in het Europese werkgelegenheidsbeleid 

In 1997 realiseerden de Staats- en Regeringshoofden zich de nood om gemeenschappelijke actie op het 

Europees niveau te ondernemen. De ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie werd 

uitdrukkelijk opgenomen in de Europese wetgeving, meer bepaald in het Verdrag van Amsterdam 

(Europese Unie, 1997). Op de Top van Luxemburg lanceerden ze officieel de Europese 

Werkgelegenheidsstrategie (EWS), gebaseerd op eerdere, niet afgestemde initiatieven. De ambitie was 

om binnen de 5 jaar een sterke vooruitgang te boeken door de creatie van meer en betere banen en 

minder werkloosheid. Met de EWS werd een nieuwe vorm van intergouvernementele samenwerking 

geïntroduceerd: de open methode van coördinatie die zich op een gemeenschappelijk beleidskader 

baseert van zogenaamde Richtlijnen van de Commissie en het vrijwillige engagement van de Lidstaten 

die de implementatie-instrumenten kunnen kiezen. In 2000 kwam er een tussentijdse evaluatie van de 

EWS. Het gemeenschappelijke kader ontwikkeld door de Commissie en de daaruit ontstane synergieën 

over de verschillende aspecten van het werkgelegenheidsbeleid waren de belangrijkste verwezenlijking. 

Anderzijds werden stijgende verschillen tussen lidstaten en regio’s in verband met arbeidsmarktprestaties 

opgemerkt. Bovendien hadden de regionale en lokale overheden meer kansen nodig om aan de 

implementatie van de richtlijnen deel te nemen. Verscheidene initiatieven werden ondernomen door de 

EU om de strategie te verbeteren. 

Gelijktijdig met de evaluatie van de EWS, lanceerde de Europese Raad bijkomende algemene 

doelstellingen: de Lissabon Agenda. Met deze omvattende agenda wil ze van de EU “de meest 

                           Spoor Beleid en Monitoring  92



3. Bijzondere vraagstukken: evaluaties van domeinoverschrijdend en interbestuurlijk beleid 

competitieve en dynamische kennisgedreven economie tegen 2010” maken. Eén van de prioriteiten is 

een activiteitsgraad op de arbeidsmarkt van 70% tegen 2010. De aanpak was erop gericht om de nodige 

‘peer pressure’ te creëren tussen de lidstaten om de doelstellingen te halen. 

In 2002 was een impactevaluatie van de EWS eerder kritisch over de verwezenlijkingen. In hetzelfde jaar 

werd de Lissabon Agenda versterkt om de coherentie van het beleidsproces te verbeteren. In een reactie 

op de impactevaluatie werd de EWS herzien in 2003 en ze kreeg drie centrale doelstellingen mee: 

volledige werkgelegenheid, kwaliteit en productiviteit op het werk en de invoering van een inclusieve 

arbeidsmarkt. In 2004 was er niet enkel de uitbreiding van de EU maar ook een tussentijdse evaluatie 

van de Lissabon Agenda. De teneur was dat de lidstaten te traag progressie maakten.  

Begin 2005 werd de EU zich bewust van een zeer moeilijke situatie: een vergrijzende bevolking in 

combinatie met een daling in de economische performantie. Daarom lanceerde de Europese Commissie 

een voorstel om de Lissabon Agenda te reactiveren en om de Europese Werkgelegenheidstrategie te 

heroriënteren. Beide werden op elkaar afgestemd en de EWS incorporeerde de 

werkgelegenheidsdoelstellingen van de Lissabon Agenda. Beide initiatieven moeten elkaar versterken 

zodat de EU de doelstellingen kan bereiken.  

 

In België zijn de bevoegdheden in dit beleidsdomein verspreid over meerdere bestuurslagen. De federale 

overheid is het aanspreekpunt voor Europa, tekent het beleidskader uit en ontwikkelt de 

arbeidswetgeving. Collectieve arbeidsovereenkomsten, werkloosheidsuitkeringen en de bepaling van de 

arbeidskosten zijn eveneens het terrein van het federale niveau. Het merendeel van de implementatie 

valt onder de bevoegdheid van de gewesten.  

De eigenlijke implementatie van het Europese beleid in de lidstaten start met de opmaak van een 

Nationaal Actieplan (NAP, sinds 2005 Nationaal Hervormingsplan (NHP) genoemd). De gewesten stellen 

in België hun eigen plan op gericht op regionale noden en problemen. Het federale plan komt grotendeels 

neer op de samenvoeging van deze plannen. Hierin ligt een grote uitdaging, vermits de problematiek op 

het vlak van werkgelegenheid grote verschillen vertoont tussen de gewesten. De federale overheid 

organiseert een interministeriële conferentie om het federale plan te ontwikkelen op basis van de 

gewestelijke plannen.  

 

We gaan in de volgende paragrafen niet in op de globale tussentijdse of impactevaluaties van de 

Europese Werkgelegenheidsstrategie. We kijken daarentegen naar het periodiek evaluatiemechanisme 

dat werd ontworpen om de inspanningen van de lidstaten op te volgen in het licht van de 

gemeenschappelijke doelstelling van een activiteitsgraad op de arbeidsmarkt van 70% tegen 2010. Het 
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illustreert de uitdagingen en knelpunten die we deel 1 van de handleiding al vermeld hebben met 

betrekking tot de evaluatie van interbestuurlijk beleid.  

3.2.2 Interbestuurlijke evaluatie van het arbeidsmarktbeleid in Europa en België: 
haalbaarheid en beperkingen 

We bekijken de interbestuurlijke dimensie op twee niveaus: de relatie tussen de EU en België enerzijds, 

en de relaties tussen de bestuurslagen binnen België anderzijds. We doorlopen tegelijk de verschillende 

stappen in het evaluatieproces. 

3.2.2.1 Europa en de lidstaten 

De beslissing om een evaluatie en rapporteringsmechanisme op te zetten in dit beleidsdomein over de 

bestuurslagen heen, zat vervat in de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleidskader binnen de 

Europese Werkgelegenheidsstrategie (EWS). De Europese Commissie voorzag een getrapt systeem: 

lidstaten evalueren op vraag van de Commissie en rapporteren de bevindingen in hun nationale plannen. 

Tot 2005 was dit een jaarlijks terugkerend proces waarbij de plannen zowel retrospectief als prospectief 

waren opgevat: een terugblik op de uitvoering van de Europese beleidsrichtlijnen een vooruitblik naar 

toekomstige acties. In een tweede stap produceert de Commissie een gemeenschappelijk rapport met 

een globale evaluatie. Sinds 2005 werd het mechanisme van de nationale plannen veranderd in een 

driejaarlijkse cyclus, waarbij het eerste jaar in het teken staat van planning, het tweede jaar van opvolging 

en het derde jaar van (ex post) evaluatie.  

 

Onder de open methode van coördinatie worden de prioriteiten van de lidstaten aangestuurd door de 

Europese richtlijnen en aanbevelingen. Niettemin blijven de lidstaten vrij in de keuze van 

beleidsinstrumenten en maatregelen om het beleid uit te voeren. Het gemeenschappelijke Europese 

kader heeft zeker als voordeel dat men voor de evaluatie vertrekt van een gemeenschappelijke set van 

evaluatievragen en –criteria. De voornaamste effecten van het beleid worden gedefinieerd in termen van 

de globale activiteitsgraad, de activiteitsgraad bij vrouwen en de activiteitsgraad van oudere werknemers.  

Het centrale evaluatiecriterium is dat van doelbereiking: de evaluatie heeft betrekking op de vooruitgang 

die geboekt is tegen de ambitieniveaus die vooropgesteld zijn voor de drie effectvariabelen. Voor hun 

nationale evaluatie kunnen lidstaten uiteraard nog bijkomende criteria toevoegen, bijvoorbeeld 

beleidseffectiviteit.  

 

Sinds de lancering van de EWS worden indicatoren gebruikt om het beleid op te volgen en de evaluatie 

te voeden. De Lissabon Agenda heeft duidelijke streefwaarden gesteld voor deze indicatoren die de 
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analyse in zowel de nationale rapporten en de Europese rapportering onderbouwen. Voor een 

interbestuurlijke evaluatie is het een meerwaarde dat deze indicatoren werden afgesproken op Europees 

niveau. Een werkgroep inzake indicatoren biedt ondersteuning aan het comité voor werkgelegenheid 

binnen de Europese Commissie met betrekking tot de selectie van deze indicatoren. De selectie is 

gebaseerd op een aantal criteria, waaronder beleidsrelevantie en duidelijkheid. Ook de kwaliteit van de 

procedures om de data te verzamelen en te analyseren is een belangrijk aandachtspunt. Indicatoren 

moeten gebaseerd zijn op betrouwbare statistieken en bij voorkeur van Europese bronnen zoals 

EUROSTAT, het statistische bureau van de EU. Dit werkt samen met de statistiekinstellingen in de 

lidstaten volgens Europese reglementering met bepalingen over het ontwerp van verzamelmethoden en 

over de ontvangst, verwerking en verspreiding van gegevens. Wat bijvoorbeeld de totale 

werkzaamheidsgraad betreft, worden geaggregeerde cijfers op Europees niveau samengesteld op basis 

van de nationale cijfers, d.i. zonder weging. Data worden doorgestuurd per kwartaal en jaarlijkse 

gemiddelden zijn gebaseerd op het eenvoudig gemiddelde van de kwartaalcijfers.  

De coördinatie van het gegevensbeheer op Europees niveau versterkt de nodige vergelijkbaarheid tussen 

de lidstaten. In bepaalde gevallen zijn echter problemen en debat ontstaan over indicatordefinities. Een 

voorbeeld: het feit dat niet alle lidstaten het systeem kennen van schoolplicht tot 18 jaar, verstoort de 

vergelijkbaarheid van de cijfers voor jeugdtewerkstelling.  

 

Gemeenschappelijke streefwaarden over de bestuurslagen heen komen de stap van beoordeling ten 

goede. Voor de totale activiteitsgraad werd 67% tegen 2005 en 70% tegen 2010 voorop gesteld. De norm 

voor oudere werknemers is 50% tegen 2010.  

Hoe dan ook blijft het moeilijk om lidstaten te vergelijken en syntheseoordelen op Europees niveau te 

maken, omwille van twee redenen. Ten eerste kampen de lidstaten met verschillende problemen, 

ondanks het gemeenschappelijk beleidskader. De ene lidstaat kan vooral een probleem hebben met 

jeugdwerkloosheid, terwijl in een andere lidstaat, zoals België, vooral de werkzaamheidsgraad van de 

oudere werknemers een knelpunt is. Voor beide doelgroepen zijn andere maatregels nodig. Ten tweede 

dient men rekening te houden met verschillende startposities wanneer men landen op hun 

hervormingstrajecten wil vergelijken. Twee landen met een zelfde effectniveau kunnen sterk verschillen 

naar de doorgevoerde hervormingen, de mate van progressie en het profiel van de vooruitgang (stijgend 

of afnemend). Deze diversiteit tussen lidstaten is anderzijds wel erkend doordat men de open methode 

van coördinatie gebruikt in het werkgelegenheidsdomein. Maar de verschillen in problematiek tussen de 

lidstaten beperken wel in belangrijke mate de mogelijk scope van een beleidsevaluatie vanuit een 

Europees perspectief. De Commissie tracht hieraan tegemoet te komen door specifieke feedback en 

aanbevelingen te formuleren voor elke lidstaat, in aanvulling van het Europese rapport inzake 

werkgelegenheid.  
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Vanuit Europees standpunt, kunnen de jaarlijkse resultaten gebruikt worden om de voortgang van de 

implementatie van de richtlijnen in de voorbije periode te beoordelen en om prioriteiten aan te passen 

binnen het gemeenschappelijk beleidskader. Lidstaten kunnen onderling vergeleken worden om hen aan 

te zetten tot permanente verbetering. Daartoe moeten lidstaten rekenschap geven over hun inspanningen 

in het licht van de Europese doelstellingen.  

Dit mechanisme van verantwoording is echter minder effectief gebleken dan verwacht. De tussentijdse 

evaluatie van de Lissabon Agenda maakte duidelijk dat de normen tegen 2010 niet gehaald zullen 

worden door een gebrek aan doortastende hervormingen en engagement van de lidstaten. Op basis van 

deze evaluatie stelde de Commissie een nieuw partnerschap voor om de strategie opnieuw te lanceren. 

Daarmee samenhangend werd ook de functie en de cyclus van jaarlijkse rapportering herzien (cf. supra).  

3.2.2.2 De bestuursniveaus binnen België  

Van meet af aan werd in België de praktijk ontwikkeld om de gewesten te betrekken bij de opmaak van 

het rapport voor België. Oorspronkelijk werden de plannen van de gewesten als bijlage bij het nationale 

plan gevoegd. Nadien werden ze geïntegreerd op vraag van de Commissie om naar een betere 

afstemming te komen van de verantwoordelijkheden van de verschillende bestuurlagen op het vlak van 

arbeidsmarktbeleid. Naast deze rapportering in twee trappen, is elk bestuursniveau vrij om bijkomende 

evaluaties te ondernemen, met een alternatieve of bredere focus dan de eigen bevoegdheden. Dergelijke 

aanvullende evaluaties zijn echter nog schaars.  

 

Met betrekking tot het bereiken van een gemeenschappelijke focus in de evaluatie wordt de grote 

versnippering van bevoegdheden over de bestuurslagen in België deels gecompenseerd door het 

gemeenschappelijke beleidskader ontwikkeld op Europees niveau. De structurering van de evaluatie 

wordt ook ondersteund door inspanningen om beleid af te stemmen tussen de bestuursniveaus. Niet 

alleen worden de rapporteringen van de Gewesten geïntegreerd in het nationale document, met 

interministeriële conferenties en samenwerkingsakkoorden probeert men ook maatregelen onderling af te 

stemmen tussen het federale niveau en de Gewesten, en tussen het federale niveau en de lokale 

overheden. Op deze wijze kan men ook evaluatievragen en –criteria afstemmen. Het Europese 

beleidskader verschaft zowel een impuls tot interbestuurlijke samenwerking als een minimale 

gezamenlijke focus in de planning en evaluatie van het arbeidsmarktbeleid in België.  

 

De kern van de data om te gebruiken in het Belgische rapport wordt aangereikt door dataverzameling die 

op Europees niveau wordt gecoördineerd. Validiteit en betrouwbaarheid van data worden niet in vraag 

gesteld. Voor België worden deze cijfers verder opgesplitst naar de drie Gewesten. 
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Nochtans is er een ongelijke monitoring- en evaluatiecapaciteit aanwezig op de verschillende 

bestuurslagen: de Gewesten zijn beter uitgerust in dit opzicht in vergelijking met het federale niveau. 

Echter, de (externe) impactevaluatie voor België in het kader van de tussentijdse evaluatie van de 

Europese Werkgelegenheidsstrategie  toonde aan dat er een hardnekkig tekort is aan gegevens en dat er 

slechts deelevaluaties van het werkgelegenheidsbeleid uitgevoerd kunnen worden. Daardoor is het 

moeilijk om evaluaties op efficiëntie en effectiviteit van de genomen maatregels op de diverse 

bestuursniveaus uit te voeren.  

 

De federale overheid staat voor dezelfde moeilijkheden als de Europese Commissie, wanneer het erop 

aan komt om een synthesebeoordeling te maken. Ze kan niet verder gaan dan algemene inschattingen 

van de inspanningen en algemene bemerkingen inzake de geboekte vooruitgang in het licht van de 

streefdoelen die Europa naar voor heeft geschoven. Ondanks de pogingen om beleid af te stemmen, 

wakkert het politiek debat soms aan tussen de Gewesten over hun respectieve inspanningen en 

beleidsmaatregelen. Wanneer één Gewest vooruitgang boekt, maar een ander Gewest blijft achter, is het 

resultaat een matige score voor België. Daarenboven verschillen de Gewesten in hun startpositie en 

problematiek, net zoals de lidstaten daarin onderling verschillen.  

Om de verschillen in problematiek aan te tonen, stuurt het Vlaams Gewest haar eigen regionale actieplan 

naar de Europese Commissie. In principe kunnen de Gewesten ook verder gaan in de analyse en 

beoordeling op basis van een uitgebreide monitoring van de effecten van hun eigen maatregelen. Maar 

aangezien er nog geen sprake is van een sterke evaluatiecultuur, verhindert een gebrek aan gegevens 

nog solide beoordelingen op meer geavanceerde evaluatiecriteria, zoals beleidseffectiviteit.  

 

Uit het voorgaande besluiten we dat in België het federale en regionale niveau met gelijkaardige 

problemen kampen met betrekking tot het gebruik van de evaluatiebevindingen, als dat het geval is voor 

de Europese Commissie. De voortgang van de uitvoering van het beleid kan worden ingeschat. Ten 

tweede kan de beoordeling van de vooruitgang in het licht van de streefdoelen op kernindicatoren inzake 

arbeidsmarktbeleid worden beschouwd als een vorm van verantwoording. Zowel ten aanzien van het 

eigen electoraat als de andere bestuursniveaus, omdat samenwerking noodzakelijk is om vooruit te gaan 

op lidstaatniveau.  

De Gewesten kunnen gegevens gebruiken uit eigen monitoringsystemen op meer en andere aspecten 

van het werkgelegenheidsbeleid ter opvolging van de implementatie van op maat uitgewerkte 

maatregelen, hetzij in uitvoering van federale prioriteiten, hetzij in het kader van hun eigen 

bevoegdheden.  
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3.2.2.3 Welk profiel van interbestuurlijke evaluatie? 

In de voorgaande secties verkenden we de haalbaarheid en beperkingen van interbestuurlijke evaluatie 

in de context van het werkgelegenheidsbeleid in de EU. We ronden af met een algemene beschouwing 

van het profiel van het bestaande evaluatiemechanisme. 

De stap van het structureren van de evaluatie is gekenmerkt door samenwerking tussen de verschillende 

bestuurslagen, zowel wat de relatie EU – lidstaten betreft, als de relatie tussen de bestuursniveaus 

binnen België. Ook de stappen van dataverzameling en analyse volgen eenzelfde patroon van interactie, 

maar dan eerder op technisch vlak. De fase van beoordeling volgt een getrapt systeem van nationale en 

Europese evaluaties, gevolgd door feedback van Europa naar elke lidstaat. Op het vlak van gebruik is er 

wat meer interactie tussen Europa en lidstaten, vergeleken met de situatie binnen België. De Gewesten 

zijn geneigd om interactie te mijden wat beleidsaspecten betreft die binnen hun exclusieve 

bevoegdheidssfeer vallen. Beleidsleren tussen de Gewesten krijgt op deze manier weinig tot geen kans.  

We kunnen besluiten dat in meer dan één fase van het evaluatieproces minstens twee verschillende 

bestuurslagen in interactie met elkaar treden. De evaluatiepraktijk in dit domein beantwoordt bijgevolg 

aan de definitie van interbestuurlijke evaluatie die we in deel 1 van de handleiding aanreikten. Het 

algemene profiel van interbestuurlijke evaluatie in deze beleidssector kunnen we omschrijven als 

coöperatief met het Europese niveau als de leidende actor. Binnen België veroorzaakt de Europese 

impuls tot evaluatie een cascade-effect over de bestuurslagen heen en een aansporing tot samenwerking 

tijdens het evaluatieproces. Europa speelt een bepalende rol bij de afbakening van de evaluatie, 

coördineert de dataverzameling maar steunt op de capaciteit van de nationale statistiekinstellingen, 

verschaft beoordelingen en feedback over de globale vooruitgang die het beleid boekt, en formuleert 

aanbevelingen voor elke lidstaat.  

3.2.3 Kritieke slaagfactoren 

In deel 1 van de handleiding (paragraaf 2.6.3) vermeldden we een aantal specifieke moeilijkheden 

waarmee interbestuurlijke evaluaties worden geconfronteerd. Hier zullen we tot slot nog enkele kritieke 

slaagfactoren oplijsten gericht op het creëren van synergieën van evaluatiecapaciteit tussen meerdere 

bestuursniveaus. We passen ze toe op de hoger besproken case van het werkgelegenheidsbeleid.  

 

- Homogene bevoegdheidsverdeling 

Een duidelijke verdeling van bevoegdheden is een eerste vereiste. In het domein van 

werkgelegenheid neemt de Europese Commissie initiatief, tekent het beleidskader uit en de lidstaten 

zijn belast met de uitvoering. De Commissie rapporteert de beleidsresultaten van de lidstaten aan het 

Europees Parlement en de Raad. De analyse van de bevoegdheidsverdeling in België laat echter 
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een aantal belangrijke uitdagingen zien. Deze verdeling heeft een grote impact op het ontwerp en de 

evaluatie van het arbeidsmarktbeleid. Maar de federale en regionale overheden hebben niet steeds 

duidelijk afgebakende bevoegdheden. Er zijn twee belangrijke problemen. Afzonderlijke initiatieven 

mislukken vaak. De federale wetgevingsinitiatieven zouden moeten gebaseerd en aangepast zijn aan 

de Waalse, Vlaamse en Brusselse regio en hun specifieke problemen en prioriteiten. De Gewesten 

hebben nauwelijks hefbomen om het beleid aan de eigen situatie aan te passen. Het tweede 

probleem houdt verband met de toepassing van de Europese verplichting om het beleid te evalueren. 

Elke overheid voert haar eigen evaluatie uit. Het Belgische rapport is het aggregaat van de regionale 

rapporteringen. De resultaten en conclusies voor België zijn te algemeen geformuleerd, ondanks de 

verschillende beleidsinspanningen door de Gewesten op het vlak van werkgelegenheid.  

Daarom is niet enkel een duidelijke bevoegdheidsverdeling nodig, maar ook een verdeling in 

homogene pakketten. Daarenboven dient elke bestuurslaag bij te dragen tot de evaluatie, ermee 

rekening houdend dat de scope van de bijdrage consistent is met de eigen verantwoordelijkheden 

binnen het arbeidsmarktbeleid.  

 

- Gemeenschappelijk beleidskader 

Aan deze voorwaarde is ingeval van het werkgelegenheidsbeleid wel voldaan. Met de EWS en de 

Lissabon Agenda heeft het Europese niveau dit gerealiseerd. Maar onder de open methode van 

coördinatie hangt succes of falen mee af van het vrijwillig engagement van de lidstaten. Niet alle 

lidstaten leveren met evenveel doortastendheid of overtuiging inspanningen. Zulke diverse arena van 

beleidsinspanningen en behaalde effecten evalueren op het Europees aggregeerde niveau is niet 

evident. De federale overheid staat voor hetzelfde probleem; de coördinatie van beleidsagenda’s van 

het federale en regionale niveau is moeilijk. Harmonisering van alle maatregelen is ook geen 

oplossing gezien de variatie in de problematiek. Niettemin is afstemming nodig tussen bestuurslagen 

om de doelstellingen te halen.  

 

- Evaluatiecultuur en –capaciteit 

Voor België is de Europese Unie een belangrijke drijfveer voor de binnenlandse evaluatiepraktijk. Dat 

neemt niet weg dat de evaluatiecapaciteit en –cultuur nog in de kinderschoenen staat. In deel 1 van 

de handleiding gaan hierop verder in.  

Een evaluatiecultuur draagt sterk bij tot de kwaliteit en het gebruik van evaluaties. In een structuur 

met meerdere bestuurslagen en uiteenlopende visies op de rol en meerwaarde van beleidsevaluatie, 

is een evaluatiecultuur belangrijk met het oog op evaluaties van beleid waaraan verschillende 
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bestuursniveaus vorm geven. Het federale niveau beschikt over de wettelijke hefbomen, maar slaagt 

er niet in om peer pressure tussen de gewesten te creëren. Bijgevolg draagt het weinig bij tot de 

verspreiding van een evaluatiecultuur.  

  

- Methodologische coördinatie 

Afstemming tussen bestuursniveaus op methodologische vlak is essentieel. Zo definiëren lidstaten 

bijvoorbeeld werkloosheid op verschillende wijze. In België zal een persoon in de statistieken worden 

genomen na drie maanden. In sommige andere lidstaten gebeurt dit na een maand, een week of 

zelfs een dag.  

Voor een kwaliteitsvolle interbestuurlijke evaluatie is dus een gemeenschappelijke set van definities 

van indicatoren onontbeerlijk. In België komen enkele problemen op methodisch vlak naar voor door 

een gebrek aan overleg en deels ook expertise. Elk Gewest verzamelt zijn eigen informatie. 

 

- Op maat gesneden feedback 

Dat Europa enkel de lidstaten als gesprekspartner ziet, is niet optimaal voor België gezien de 

belangrijke rol van de Gewesten in het werkgelegenheidsbeleid. De Gewesten krijgen ook geen 

feedback van Europa die op hun maat is gesneden. Nochtans is dit belangrijk met het oog op 

eigenaarschap en betrokkenheid van de regionale bestuurslaag bij het evaluatieproces.  

 

- Consistentie tussen evaluatiegebruik en verantwoordelijkheden 

De essentie van het evaluatieproces is niet het vergelijken van lidstaten op indicatorscores. De 

Commissie moet haar rol als motor achter het beleidsproces bewaken. Anderzijds kan men slechts 

evalueren op doelbereiking. Het is moeilijk om een globaal oordeel te vormen over de effectiviteit van 

de beleidsaanpak. Die beperkte vergelijkbaarheid is een rem om naar een Europees 

werkgelegenheidsbeleid te evolueren. Anderzijds kan de Commissie vanuit haar rol wel een 

databank aanleggen met goede praktijken en relevante contextinformatie. Dit kan bijdragen tot 

beleidsleren tussen de lidstaten.  

3.2.4 Bronnen 
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