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BIJLAGE 1: CHECKLIST VOOR DE EX ANTE-EVALUATIE 
 

1. BELEIDSMODULE   JA  NEE 

1.1 PROBLEEMANALYSE EN BEHOEFTENONDERZOEK 

1.1.1 Werd er een grondige analyse gemaakt van het probleem dat aan de basis ligt 
van de maatregel ? 

 O O 

1.1.2 Werden de reële behoeften van de betrokkenen onderzocht ?  O O 

1.2 OMGEVINGSANALYSE EN STERKTE/ZWAKTE-ANALYSE 

1.2.1 Werd er een veldmodel opgesteld om een analyse te maken van de kansen en 
bedreigingen binnen het veld waarin het beleid zich afspeelt ? 

 O O 

1.2.2 Werd er gelet op sterktes en de zwaktes van de instanties die bij het beleid en bij 
de uitvoering ervan betrokken zijn ? 

 O O 

1.2.3 Indien het antwoord op bovenstaande vragen positief is, werd er dan rekening 
mee gehouden bij het selecteren van alternatieve oplossingen ? 

 O O 

1.3 BELEIDSDOELSTELLINGEN 

1.3.1 Worden er duidelijke beleidsdoelstellingen vooropgesteld ?  O O 
1.3.2 Wordt er aangegeven voor wie deze beleidsdoelstellingen gelden ?  O O 
1.3.3 Zijn deze beleidsdoelstellingen samenhangend ?  O O 
1.3.4 Bieden de beleidsdoelstellingen voldoende houvast om ze te concretiseren naar 

operationele, effectgerichte doelstellingen ? 
 O O 

1.3.5 Werd er i.v.m. het bereiken van de beleidsdoelstellingen een 
verantwoordelijkheidsstructuur uitgewerkt ? 

 O O 

1.4 SELECTIE VAN ALTERNATIEVEN 

1.4.1 Werden er bij de ontwikkeling van het beleid meerdere alternatieven in 
ogenschouw genomen ? 

 O O 

1.4.2 Werd er gebruik gemaakt van wetenschappelijke evaluatiemethoden ?  O O 
1.4.3 Gebeurde de uiteindelijke vormgeving van het beleid overeenkomstig de 

resultaten van deze evaluaties ? 
 O O 

1.5 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 

1.5.1 Worden er duidelijke operationele doelstellingen vooropgesteld ?  O O 
1.5.2 Wordt er aangegeven voor wie deze operationele doelstellingen gelden ?  O O 
1.5.3 Zijn deze operationele doelstellingen samenhangend ?  O O 
1.5.4 Bieden de operationele doelstellingen voldoende houvast om ze periodiek te 

toetsen aan effecten ? 
 O O 

1.5.5 Werd er i.v.m. het bereiken van de operationele doelstellingen een 
verantwoordelijkheidsstructuur uitgewerkt ? 

 O O 

1.6 OPVOLGING EN EX POST-EVALUATIE VAN BELEID 

1.6.1 Worden er een timing en methoden vooropgesteld om het beleid te toetsen aan 
de operationele doelstellingen ? 

 O O 

1.6.2 Worden er een timing en methoden vooropgesteld  om het beleid te toetsen aan 
de beleidsdoelstellingen 

 O O 

1.6.3 Worden er een timing en methoden vooropgesteld om de evolutie van de reële 
behoeften op te volgen ? 

 O O 

1.6.4 Wordt er voorzien in een periodieke analyse van het beleidsveld om eventueel 
het veldmodel daaraan aan te passen ? 

 O O 



 

 

 

2. BEHEERSMODULE 
  JA  NEE 

2.1 PRESTATIES - ACTIVITEITEN - MIDDELEN 

2.1.1 Worden er voor de beleidsuitvoerders meetbare prestaties vooropgesteld ?  O O 
2.1.2 Worden er voor de beleidsuitvoerders meetbare activiteiten vooropgesteld die 

aansluiten bij de vooropgestelde prestaties ? 
 O O 

2.1.3 Werd er een middelenraming uitgewerkt op basis van de vooropgestelde 
prestaties en activiteiten ? 

 O O 

2.2 UITVOERINGSCAPACITEIT 

2.2.1 Beschikken de betrokken diensten over het vereiste (kwantitatief én kwalitatief) 
personeel 

 O O 

2.2.2 Beschikken de betrokken diensten over het nodige materieel en de nodige 
infrastructuur ? 

 O O 

2.2.3 Beschikken de betrokken diensten over de financiële middelen die nodig zijn om 
de activiteiten overeenkomstig de normen uit te voeren ? 

 O O 

2.3 INTEGRATIE 

2.3.1 Werd er nagegaan welke instanties er betrokken zijn bij het beleid (in een 
beleidsbepalende, beleidsuitvoerende of beleidsontvangende rol) 

 O O 

2.3.2 Zijn de doelstellingen en werking van de beleidsuitvoerders voldoende 
afgestemd op die van de beleidsbepalers ? 

 O O 

2.3.3 Zijn de beleidsuitvoerende instanties onderling qua werking en doelstellingen 
voldoende op elkaar afgestemd ? 

 O O 

2.3.4 Zijn de beleidsuitvoerende instanties en maatschappelijke betrokkenen 
voldoende op elkaar afgestemd ? 

 O O 

2.4 INFORMATIE EN COMMUNICATIE 

2.4.1 zie vraag 2.3.1  O O 
2.4.2 Bestaat er een goede informatiedoorstroming tussen de beleidsbepalende en de 

beleidsuitvoerende instanties ? 
 O O 

2.4.3 Bestaat er een goede informatiedoorstroming tussen de beleidsuitvoerende 
instanties onderling ? 

 O O 

2.4.4 Bestaat er een goede informatiedoorstroming tussen overheid en maatschappij ?  O O 



 

 

 

3. BEGROTINGSMODULE 
  JA  NEE 

3.1 ONTVANGSTENBEGROTING 

3.1.1 Beantwoordt de budgettaire weerslag aan de begrotingsnormen ?  O O 
3.1.2 Kan de vooropgestelde beleidsuitvoering aanleiding geven tot 

liquiditeitsproblemen ? 
 O O 

3.1.3 Zijn voor het realiseren van de ontvangsten prestatienormen voorop gesteld ?  O O 

3.2 UITGAVENBEGROTING 

3.2.1 Valt het beleidsvoorstel binnen de vooropgestelde beleidskredieten ?  O O 
3.2.2 Valt het beleidsvoorstel binnen de vooropgestelde betalingskredieten ?  O O 

3.3 BEGROTINGSRECHTELIJK ONDERZOEK 

3.3.1 Beantwoordt het voorstel aan de wetten op de Rijkscomptabiliteit  O O 
3.3.2 Beantwoordt het voorstel aan de richtlijnen inzake administratieve en 

begrotingscontrole 
 O O 

3.3.3 Beantwoordt het voorstel aan de verplichtingen aangaande de boekhouding en 
de begroting van de I.O.N. 

 O O 

4. JURIDISCHE MODULE 
4.1 BEVOEGDHEID 

4.1 Valt het voorstel volledig binnen de bevoegdheden die aan de Vlaamse 
Gemeenschap resp. het Vlaamse Gewest werden toegekend ? 

 O O 

4.2 SPECIFIEKE WETTEN EN PROCEDURES 

4.2.1 Werden bij de totstandkoming van het voorstel alle geldende wetten en 
voorschriften nageleefd ? 

 O O 

4.2.2 Is vooropgestelde beleidsuitvoering conform de geldende wetten en 
voorschriften ? 

 O O 

4.3 LEGISTIEK ONDERZOEK 

4.3 Gebeurde de legistieke vormgeving overeenkomstig de richtlijnen van de 
betreffende omzendbrieven ? 

 O O 

 



 

 

 
 
 
 

 
BIJLAGE 2: MILIEU-INDICATOREN 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
BIJLAGE 3: BUDGETTERING OVAM 

 

 



 

 

 

Binnen de OVAM wordt naast de begrotingscomptabiliteit een algemene dubbele boekhouding 
gevoerd met aanrekening van kosten en opbrengsten, zoals dit in de private sector wordt 
toegepast.  Dit impliceert dat voor het onderzoeken van de kostprijs van middelen die gedurende 
langer dan 1 jaar worden ingezet (zie figuur 30, kwadranten III en IV), kan worden gewerkt op 
basis van afschrijvingskosten (klasse 6 van het OVAM-rekeningenstelsel).  De overige middelen 
die naar begrotingsdragers moesten worden versleuteld, hadden betrekking op de rekeningen van 
klasse 9 van het OVAM-rekeningenstelsel.  Eerst werd bepaald welke rekeningen (volledig of 
gedeeltelijk) betrekking hadden op het beleid i.v.m. huishoudelijke afvalstoffen. De enige manier 
om dit na te gaan, bestond er in om de afzonderlijke rekeningen individueel te overlopen.  De 
inbreng van de financieel-boekhoudkundige diensten bleek voor deze oefening onmisbaar.   

Daarnaast werd een ‘rekeningenstelsel prestatiebegroting’ uitgewerkt, op basis van het schema, 
voorgesteld op in figuur 29.  De posities van het rekeningenstelsel werden op de volgende manier 
ingevuld : 

A.beleidsveld / B.veldproces / C.beleidsdoelstelling / D.operationele doelstelling / E.instrument / 
F.prestatie 1 

Daarbij is het zo dat het veldproces hiërarchisch ondergeschikt is aan het beleidsveld, de 
operationele doelstelling een verbijzondering vormt van beleidsdoelstelling en de prestatie een 
verbijzondering vormt van het instrument.  Er zijn dus 3 onafhankelijke posities (beleidsveld, 
beleidsdoelstelling en instrument) waarnaar de middelen, zoals deze in de rekeningen of in de 
begroting staan, moeten versleuteld worden.  Voor elk van de posities is dan nog een verdere 
detaillering mogelijk. 

Eens deze versleuteling is gebeurd, biedt het systeem interessante mogelijkheden voor zowel 
beleidsvoerders als beheerders.  Zo kunnen bijvoorbeeld de middelen worden opgevraagd voor 
een bepaald beleidsveld met vervolgens de verdeling ervan volgens doelstellingen.  Op deze 
manier wordt in één oogopslag duidelijk waar in feite de beleidsprioriteiten worden gelegd (en 
waar niet).  Ook andere combinaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld de opgave per instrument 
(subsidiëring) met vervolgens de verdeling over de beleidsvelden.  Om snel dergelijke informatie 
te kunnen genereren moet worden gedacht aan de invoering van een geautomatiseerd systeem.  
De structuur van het rekeningenstelsel staat beschreven in bijlage 1 van de prestatiebegroting 
1995.  Omwille van de ruime gebruiksmogelijkheden die het stelsel biedt, ondermeer naar de 
begrotingswerkzaamheden toe, is het woord ‘begrotingsinformatiesysteem’ (BIS) wellicht een 
correctere benaming dan ‘rekeningenstelsel’.  Belangrijk hierbij is te onderstrepen dat dit systeem 
op een pragmatische manier werd opgesteld en toegepast.  Binnen elke positie werd de hoofding 

1 De positie ‘horizontaal beleidsprogramma’ werd in deze oefening nog niet ingevuld.  Vermits deze positie 
onafhankelijk staat t.o.v. de andere, is de invulling ervan op een later tijdstip steeds mogelijk. 



 

 

‘0. Algemeen’ voorbehouden voor die middelen (boekhoud- en begrotingsrekeningen) die 
(voorlopig) niet op een zinvolle aan een kostendrager konden worden toegerekend. 

De volgende stap bestond erin om de geselecteerde rekeningen te koppelen aan de 
begrotingsdragers in het hierboven beschreven begrotingsinformatiesysteem.  De te koppelen 
rekeningen werden onderverdeeld in drie groepen : de personeelskosten, de administratieve 
overheadkosten (zowel ‘eigenlijke’ overheadkosten als andere indirecte kosten) en de statutaire 
kosten (in feite statutaire begrotingsuitgaven m.b.t. sensibilisering, onderzoek, subsidiëring, ...).  
De statutaire kosten komen overeen met wat in figuur 31 ‘directe kosten’ werd genoemd.  De 
labels van de betreffende rekeningen werden door de boekhouding medegedeeld aan de bestuurs- 
en diensthoofden van de ‘produktiediensten’, met de vraag om op formulieren aan te geven op 
welke posities van het begrotingsinformatiesysteem (‘BIS’) de rekeningen betrekking hadden.. 

Bijvoorbeeld : de rekening xx.yy wordt ingezet voor de positie 1.3.2.2.5.6 van het BIS waarbij 
 
1 = beleidsveld ‘huishoudelijke afvalstoffen’ 
3 = module ‘gemeenten / aanbod verwijdering’ 
2 = beleidsdoelstelling ‘scheiding & recuperatie van huishoudelijk afval’ 
2 = operationele doelstelling ‘gemeentelijk aanbod van containerparken uitbreiden.’ 
5 = instrument ‘subsidiëring’ 
6 = prestatie ‘aantal opgevolgde dossiers containerparken’ 

De overige rekeningen (personeelskosten en ‘administratieve overheadkosten’) werden aan het 
BIS gekoppeld in drie fasen.  Allereerst werd voor ieder personeelslid van de ‘produktiediensten’ 
nagegaan wat de tijdsbesteding was met betrekking tot de verschillende posities van het 
begrotingsinformatiesysteem.  Hiertoe werd opnieuw met formulieren gewerkt die vanuit de 
boekhoudafdeling werden rondgestuurd en die door de bevoegde diensthoofden en 
bestuurshoofden werden ingevuld en ondertekend. 

Bijvoorbeeld : Jan Janssens werkt 75 % van zijn tijd voor positie 1.3.2.2.5.6 van het BIS. 

Vervolgens werd voor elk personeelslid van de produktiediensten een ‘bruto wedde-coëfficiënt’ 
berekend die bepaalt welk deel van de ‘administratieve kosten’ (= personeelskosten + 
‘administratieve overheadkosten’) aan hem/haar wordt aangerekend.  Deze coëfficiënt is gelijk 
aan de ratio ‘individuele bruto-wedde / Σ bruto-wedde produktiediensten’.  Door voor elk 
personeelslid (dat aktief is in het betrokken beleidsveld) de coëfficiënt te vermenigvuldigen met 
het totaal van de administratieve kosten, werd het ‘persoonlijk aandeel’ bekend.  De redenering 
achter deze coëfficiënt is dat een personeelslid met een hogere wedde een groter aandeel van de 
indirecte kosten krijgt toegewezen (bv. kaderpersoneel doet meer een beroep op een secretariaat, 
heeft meer contact met de leidende ambtenaar, gebruikt een groter deel van het gebouw dan 
personeel met een bediendenstatuut) 



 

 

De derde fase bestond er dan in om dit persoonlijk aandeel te verdelen over de posities van het 
BIS, wat mogelijk was op basis van de percentages tijdsbesteding die in fase 1 werden 
vastgesteld. 

Het resultaat van deze oefening laat toe om voor alle rekeningen die direct of indirect betrekking 
hebben op het beleid rond huishoudelijke afvalstoffen, na te gaan waarvoor en hoe zij worden 
ingezet : - voor welk beleidsveld ? 
  - t.a.v. welke veldprocessen/doelgroepen binnen dit beleidsveld ? 
  - voor welke beleidsdoelstellingen ? 
  - voor welke operationele doelstellingen binnen een bepaalde beleidsdoelstelling 
? 
  - via welke instrumenten ? 
  - met het oog op welke prestaties ? 

De instelling was zeer tevreden over de informatie die deze oefening opleverde, ook al is de 
gebruikte techniek nog voor verbetering vatbaar en zou en informatisering van de 
budgetteringsmethode de oefening minder arbeidsintensief maken. 



 

 

 
 
 
 

 
BIJLAGE 5: BUDGETTERING KIND & GEZIN 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
BIJLAGE 4: BUDGETTERING AFDELING WEGEN - ANTWERPEN  

 

 



 

 

 
 
 
 

 
BIJLAGE 6: AFVALSTOFFENPLAN 1991-1995 - UITTREKSEL 

 

 

 


