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I. Inleiding
Dit ondernemingsplan van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is afgestemd op de regeerperiode
2019-2024 en verbindt zich ertoe de mobiliteitsdoelstellingen opgenomen in diverse beleidsdocumenten te
realiseren. Voorliggend ondernemingsplan 2019-2020 omvat de realisaties van 2019, alsook de geplande
projecten en acties voor het werkjaar 2020. Daarnaast geeft het plan ook een doorkijk tem 2024.
De indeling van het ondernemingsplan AWV 2019-2020 is gebaseerd op de mededeling aan de Vlaamse
Regering betreft ‘Instructies ondernemingsplannen 2020-2024’. De indeling van het ondernemingsplan is
de volgende:








Preambule beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken;
Situering van het Agentschap Wegen en Verkeer binnen de Vlaamse overheid;
Beleidsprioriteiten:
De minister van Mobiliteit en Openbare werken bepaalt de speerpunten van het Vlaams
mobiliteitsbeleid. De speerpunten voor 2020 zijn:
- Investeren in een verkeersveilig, kwalitatief en aantrekkelijk fietsnetwerk (BP1)
- Verminderen van de conflictzones, in het bijzonder voor de kwetsbare weggebruiker
(BP2)
- Naar een slimmere en innovatiever infrastructuur (BP3)
- Optimale inzet beleidsmiddelen (GOD36)
AWV geeft hier invulling aan en geeft in het ondernemingsplan aan welke inspanning hiertoe
gepland staan voor 2020-2024. Relevante informatie betreffende realisatie van het werkjaar 2019
zijn ook opgenomen;
Recurrente taken:
Dit onderdeel van het ondernemingsplan geeft weer welke generieke taken het Agentschap
uitvoert;
Generieke organisatiedoelstellingen (GOD):
Het ondernemingsplan geeft tevens aan hoe AWV gevolg zal geven aan doelstellingen opgelegd
door regeringsafspraken alsook generieke principes die de Vlaamse Regering belangrijk acht;
In bijlage:
Het personeelsplan van AWV. Een overzicht van de financiële betrekkingen tot de begroting. Het
goedgekeurde geïntegreerde investeringsprogramma 2020. Voor het jaar 2019 is er een
rapportering bijgevoegd van de realisatie van de vastleggingen van het investeringsprogramma
2019.
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II. Preambule beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
Vlaanderen kent heel wat uitdagingen op het gebied van mobiliteit en openbare werken. We streven naar
een toekomst met slimme infrastructuur, duurzaam mobiliteitsgedrag en vlot en veilig verkeer. Een
toekomst ook waarin Vlaanderen beschermd is tegen overstromingen.
Het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) verbindt er zich toe om totaaloplossingen te
zoeken voor deze uitdagingen. Daar werk het Agentschap Wegen en Verkeer samen met de andere
entiteiten binnen het beleidsdomein MOW aan.
Zulke oplossingen overschrijden immers het specifieke vakgebied van elke entiteit afzonderlijk. Het
Agentschap Wegen en Verkeer engageert zich om over de entiteitsgrenzen heen te kijken en geïntegreerd
samen te werken, waarbij iedere entiteit haar eigen expertise inbrengt om gezamenlijk aan
beleidsvoorbereiding te doen. Om samen antwoorden te bieden op de maatschappelijke uitdagingen op
vlak van mobiliteit en openbare werken.
Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet met dit ondernemingsplan de nodige mensen en middelen om
deze gezamenlijke doelstellingen te realiseren. En om vanuit de eigen expertise ook actief bij te dragen aan
de realisatie van doelstellingen van de andere entiteiten (zie RT4).
Dit doen we op het niveau van het beleidsdomein door in te zetten op tijdelijke en permanente
samenwerkingsverbanden, zoals:
 De MCB-projecten en de kenniscellen. We verzekeren de toegezegde inzet en betrokkenheid om
de goedgekeurde doelstellingen te kunnen verwezenlijken;
 Transparante informatiestromen tussen entiteiten onderling en met kabinet. Zo kunnen adviezen,
standpunten en beslissingen optimaal gecoördineerd en afgestemd worden;
 Het geïntegreerd investeringsprogramma. De tijdige en kwaliteitsvolle bijdrage aan de jaarlijkse
opmaak van het GIP, alsook de gezamenlijke opvolging van de realisatie van het
investeringsprogramma;
 Kennisuitwisseling tussen de entiteiten onderling, teneinde een geïntegreerde
beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering te verzekeren.
Het managementcomité van het beleidsdomein MOW (MCB) – samengesteld uit de leidende ambtenaren
van de zeven entiteiten – fungeert als de strategische eindverantwoordelijke voor deze samenwerking.
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III. Situering van het Agentschap Wegen en Verkeer en verkeer binnen de Vlaamse
overheid
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is, als intern verzelfstandigd agentschap (IVA), één van de
schakels van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. AWV beheert ca. 7.000 km gewest- en
autosnelwegen en ruim 7.700 km fietspaden. De algemene leiding van het agentschap is in handen van de
administrateur-generaal ir. Tom Roelants.

II.1 Missie en visie
Het Agentschap Wegen en Verkeer wil een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers
realiseren in Vlaanderen.
Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt hiertoe de verantwoordelijkheid over:
 Het beheren, onderhouden en optimaliseren van het haar toevertrouwde wegenpatrimonium,
evenals de haar toevertrouwde elektromechanische en telematica-uitrustingen;
 Het organiseren van het verkeer op het haar toevertrouwde wegennet;
 Het mee vormgeven van het beleid.
Het Agentschap Wegen en Verkeer wil dit doen door:
 Juiste informatie te verstrekken en tijdige communicatie te verzekeren;
 Evenwichtige en objectieve programma's op te stellen;
 De aanwezige kennis goed te beheren;
 Kwaliteitsvol en innovatief te werken.
Het oprichtingsbesluit van 7 oktober 2005 belast het intern verzelfstandigde Agentschap Wegen en Verkeer
met volgende taken1:
 Het aanleggen, herinrichten, uitrusten en onderhouden van wegen voor autoverkeer,
vrachtvervoer, fiets- en voetgangersvoorzieningen en voorzieningen voor andersvaliden;
 Het beheren en exploiteren van voormelde infrastructuur met inbegrip van het uitreiken van
vergunningen;
 Het verstrekken van adviezen voor vestigingen naast die infrastructuur;
 Het zorgen voor de afwikkeling en de sturing van het verkeer en het vervoer over de gewestwegen
in het kader van de opdracht van het Agentschap als wegbeheerder;
 Het verstrekken van advies over structuren, materialen en elementen die gebruikt worden in de
wegenbouw en bij het uitvoeren van proeven;
 Het ontwerpen, aanleggen, onderhouden, beheren en technisch exploiteren van
elektromechanische en telematica-uitrustingen.

1 Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd Agentschap

zonder rechtspersoonlijkheid ‘Agentschap Infrastructuur’. Dit oprichtingsbesluit werd gewijzigd door het besluit van
de Vlaamse Regering van 14 november 2007 houdende wijziging van de benaming van het Agentschap Infrastructuur
in het Agentschap Wegen en Verkeer.
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II.2 Structuur AWV
Om vlot te kunnen werken aan een betere mobiliteit organiseert het Agentschap zich op basis van een
matrixstructuur. Hierbij lopen de verschillende kennisdomeinen wegenbouwkunde, verkeerssturing,
wegsystemen en telematica horizontaal doorheen de territoriale afdelingen.

Figuur 1: Organogram Agentschap Wegen en Verkeer
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IV. Beleidsprioriteiten
BP1. AWV investeert versneld in veilige en kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur
De uitbouw van veilige, samenhangende, comfortabele en aantrekkelijke fietsnetwerken moeten mensen
nog meer stimuleren om de fiets te nemen, ook voor woon-werk en woon- schoolverplaatsingen. AWV
draagt bij tot de uitbouw van deze fietsinfrastructuur.
Nr

Actie

1

AWV gaat mee op het investeringspad voor fiets richting 300 miljoen euro tegen 2020-2024
het einde van de legislatuur. De focus ligt hierbij niet alleen op het verbeteren van
de bestaande infrastructuur, maar ook op het wegwerken van de onveilige,
ontbrekende en oncomfortabele schakels in het fietsnetwerk en het verbeteren
van de doorstroming van fietser (zie BP3).

2

3

Timing

2020

AWV zal voor minstens 90 miljoen euro vastleggen voor fietspad projecten. Voor een
overzicht van alle geplande werken verwijzen we naar bijlage 3: GIP 2020 - AWV.

2019

AWV nam het afgelopen jaar voor 82,4 miljoen euro vastlegging voor fietspad projecten.
Voor de vastlegging van de projecten in 2019 wordt naar de vastleggingsrapportage in
bijlage 4 verwezen.

De opname van investeringen in fietsinfrastructuur in het investeringsprogramma 2017-2020
moet o.b.v. een transparante methodologie bepaald worden en gerealiseerd
worden. AWV zal hiertoe in samenwerking met DMOW een prioriteitentool
ontwikkelen en toepassen.
2020

AWV valideert de resultaten en optimaliseert de leesbaarheid. Op die manier voedt deze
prioriteitentool de opmaak GIP vanaf 2021.

2019

De prioriteitentool voor fietspaden langs gewestwegen is ontwikkeld. Een eerste
doorrekening is opgemaakt eind 2019.

De lichtvisie gewestwegen wordt herzien. De focus wordt gelegd op een ander 2020-2021
verlichtingsbeleid voor fietsinfrastructuur.
2020

AWV plaatst een opdracht in de markt om de lichtvisie gewestwegen te herzien. Eind 2020
moet er een (voorstel) kader uitgewerkt zijn voor het verlichten van fietspaden,
waar en wanneer verlichten alsook de performantie-eisen voor de verlichting moeten dan
bepaald zijn. In 2021 volgt de publicatie en communicatie van de herziene lichtvisie
gewestwegen.

2019

N.v.t.
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BP2. AWV werkt aan een hogere verkeersveiligheid
De Vlaamse Regering streeft naar een VISION ZERO tegen 2050. In het verkeer vallen nog te veel dodelijke
slachtoffers, de evolutie bij de kwetsbare weggebruikers vergt bijzondere aandacht. Het AWV werkt
daarom verder aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op de weg.
Nr

Actie

4

Om het aantal verkeerslachtoffers op gewest- en snelwegen terug te dringen kiest 2019-2024
AWV voor de verkeersveilige (her)inrichtingen van fietspaden en wegen.
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Timing

2020

Op basis van de meest recente doorrekening van de dynamische lijst gevaarlijke punten
zullen op 152 locaties verkeerskundige onderzoeken gebeuren om te bepalen welke
ingrepen nodig zijn om de verkeersveiligheid te verhogen. Op minstens 26 locaties
realiseert AWV quick wins. Het gaat om kleinere verkeersingrepen die de
verkeersveiligheid moeten bevorderen. Ook de herinrichting van 11 ‘oude’ gevaarlijke
punten (TV3V project 809 gevaarlijke punten) besteedt AWV dit jaar aan.
Voor een overzicht van alle geplande werken verwijzen we naar bijlage 3: GIP 2020 - AWV.

2019

Stand van zaken project TV3V project 809 gevaarlijke punten:
 775 projecten afgerond;
 12 projecten in uitvoering;
 22 projecten in voorbereiding.
Aan de dynamische lijst gevaarlijke punten wordt een hoger gewicht toegekend aan
ongevallen met zwakke weggebruikers. De punten op deze lijst worden systematisch
aangepakt door AWV. Stand van zaken gevaarlijke punten en wegsegmenten (dynamische
lijst):
 110 projecten afgerond in de periode 2014-2019;
 19 projecten in uitvoering.
Stand van zaken fileproblematiek op afritten van snelwegen:
 Op 21 locaties zijn gerichte maatregelen uitgevoerd. Uit jaarlijkse nametingen
blijkt dat op 5 locaties de ingrepen niet het gewenste effect hadden;
 Op 12 locaties zijn gerichte maatregelen in voorbereiding.

Met gegevens uit rijveiligheidssystemen en remsystemen in geconnecteerde 2020-2021
wagens krijgen we zicht op zogenaamde ‘grijze punten’: locaties waar (nog) geen (trekker
of niet veel slachtoffers vallen, maar waar de situatie wel structureel onveilig is. DWV)
Zodoende kunnen deze locaties preventief in plaats van reactie aangepakt worden.
Om deze grijze punten in kaart te brengen zal AWV samen met de partners van het
beleidsdomein MOW een methodiek ontwikkelen en toepassen.
2020

Sinds januari 2020 is een testversie van het IBM SMAS platform beschikbaar waarin
diverse verkeersdata zijn opgenomen. AWV zal samen met DMOW en de
Werkvennootschap onderzoeken of dit platform nuttige en betrouwbare inzichten kan
opleveren in het detecteren van grijze punten. Indien dit positief geëvalueerd wordt zal er
nagegaan worden hoe dit te integreren in de werking.

2019

Er vonden verkennende gesprekken plaats.
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6

7

8

Er wordt extra aandacht besteed aan schoolomgevingen en schoolroutes, met 2020-2021
veilige en zichtbare oversteekplaatsen, goede fietsgeleiding, aandacht voor
dodehoek-situaties, gepaste snelheidsregimes en maximaal conflictvrije
kruispunten.
2020

AWV maakt een plan van aanpak op.

2019

Nvt.

AWV voert verkeersveiligheidsaudits uit conform de Europese richtlijn EU2008/96.

2019-2024

2020

AWV voert verkeersveiligheidsaudits uit op alle infrastructuurprojecten op het TENT-T
netwerk en de autosnelwegen. Deze gebeuren door erkende verkeersveiligheidsauditoren
in de verschillende fasen van het project.

2019

In 2019 werden in totaal 17 verkeersveiligheidsaudits uitgevoerd.

AWV verhoogt de verkeersveiligheid in haar tunnels. Het Agentschap zet de 2019-2024
nodige stappen om er voor te zorgen dat de Craeybeckx-, Kennedy-, Vierarmen-,
Tijsmans en Beverentunnel zowel verkeerstechnisch als organisatorisch voldoen
aan de Europese verkeersveiligheidseisen.
2020

AWV voert risico beperkende ingrepen uit:
 Installeren en in gebruik nemen slagbomen aan de Beverentunnel;
 ADR categorie verlaging voor de Beverentunnel;
 Detectie- en reactietijd bij incidenten in tunnels verlagen.
Op het GIP 2020 zijn verschillende tunnelingrepen opgenomen, oa. de aanbesteding van
het netheidsonderhoud van de tunnels, het uitvoeren van onderhoudswerken aan het
afwateringsstelsels van diverse tunnels, het uitvoeren van saneringswerken in de
Leonardtunnel, de vernieuwing van de verlichting in de Bolivartunnel, e.a.

2019

Om de veiligheid in de Beverentunnel te bevorderen voerde AWV een dynamische
tunneldosering in alsook een dynamische tonnagebeperking op de linkerrijstrook. De
filevorming wordt zo uit de tunnel gehaald. Ook een tijdelijke mobiele trajectcontrole
werd opgesteld aan de Beverentunnel.
Voor de vastlegging van de projecten in 2019 wordt naar de vastleggingsrapportage in
bijlage 4 verwezen.

BP3. AWV bouwt verder aan slimme en innovatieve weginfrastructuur
Door infrastructuur en de voertuigen slimmer en innovatiever te maken en gebruik te maken van de data
die inzake mobiliteit voorhanden zijn, kunnen we ons voorbereiden op de mobiliteit van de toekomst.
Digitalisering, automatisering en innovatie zijn daarbij het leidmotief voor AWV.
Nr

Actie

Timing

9

Verder bouwen aan een digitale data-infrastructuur en aan kwalitatieve en 2018-2024
duurzame databronnen.
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2020

Het belang van digitaal samenwerken in de bouwsector groeit. In 2020 brengt AWV
bouwwerk informatie management (BIM) in de praktijk door:
 BIM dataportaal in gebruik nemen;
 BIM vereiste opgenomen in 10% van de gepubliceerde studie- en
uitvoeringsopdrachten;
 25 BIM-opdrachten in uitvoering;
 15 opgeleverde BIM dossiers van ontwerpen en as builts;
 ObjectTypenBibliotheek (OTL) opmaken voor SB270 en SB260;
 Studiedagen organiseren om de bouwsector te informeren.

2019

In het BIM-traject werden volgende elementen opgeleverd:
 AWV standaardiseerde in samenwerking met belanghebbenden de informatie
over de infrastructuurobjecten in een OTL voor de objecttypen van het
standaardbestek 250. Dit werd geïntegreerd als semantische Vlaamse open
datastandaard binnen OSLO.
 Proefproject BIM modelling project Zwartberg is afgerond. De leerpunten werden
gedeeld met alle belanghebbenden.
 Diverse studiedagen en voordrachten werden gehouden om de bouwsector te
informeren over de visie en de implementatie van BIM.

AWV test nieuwe (C-)ITS technieken en zet hiertoe pilootprojecten op.

2019-2024

2020

Status lopende pilootprojecten:
 Safe and Secure Infra in Flanders (CEF): uitrol op 5 vrachtwagenparkings;
 InterCor (CEF): congres in februari 2020 betreffende de resultaten, deze worden
ook meegenomen in Mobili-data;
 CITRUS: publieke demo gepland op 22/09/2020;
 Socrates 2.0 (CEF): uitrol pilot ‘smart routing’, ‘speed & lane info’ en ‘road works’
regio Antwerpen;
 Data Task Force SRTI: bijdragen aan opzet eco-systeem voor STRTI-data;
 Concorda/Smart Highway (H2020): ondersteunen uitrol technische installaties op
portieken boven de snelweg.
Projecten in opstart:
 5G Blueprint (H2020): uitwerken van een potentiële business case van 5G
cellulaire netwerken, waarbij AWV technische en juridische ondersteuning geeft
voor het aanbieden van glasvezelnetwerk en elektriciteit aan telecom providers
(shared resources).

2019

Status AWV pilootprojecten ikv ITS-actieplan:
 Safe and Secure Infra in Flanders (CEF): aanbesteding proefproject afgerond;
 InterCor (CEF): interoperabiliteit van de diensten voor de 4 deelnemende lidstaten
getest. Vlaamse piloot opgezet met impactanalyse en gebruikersevaluatie.
 CITRUS:
haalbaarheidsstudie
afgerond.
App
ontwikkeling
voor
vrachtwagenbestuurders gestart. Opzet digitale infra om prioriteiten toe te
kennen aan specifieke weggebruikers aan verkeerslichten gestart.
 Socrates 2.0 (CEF): haalbaarheidsstudie afgerond;
 Concorda/Smart Highway (H2020): ondersteunen uitrol technische installaties op
portieken boven de snelweg.
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11

12

2

AWV coördineert het Mobili-data programma dat gericht is op de grootschalige 2019-2023
commerciële uitrol van C-ITS technologieën en infrastructuur in Vlaanderen.2
Binnen het programma worden verschillende projecten uitgevoerd, elk met hun
specifieke doelen, betrokken partners en gepaste vorm van publiek-privaat
samenwerken.
2020

Planning deelprojecten Mobili-data programma:
 Strategie is afgerond (bijsturing naargelang verloop traject);
 Data-platform opzetten: publieke C-ITS cloud service aankopen en private C-ITS
cloud service ontwikkelen – aanbesteden via innovatief partnership in opstart;
 Uitrol intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI): aanbesteding via raamcontract
in uitvoering.
 Onderzoek en ontwikkeling voor probleemstellingen of toepassingsgebieden waar
nog geen kant-en-klare oplossingen voor bestaan: in uitvoering.

2019

Status deelprojecten Mobili-data programma:
 Strategie: Een impactanalyse is opgemaakt. Lessons learned uit C-ITS projecten
werden opgesomd. Stakeholders, de private markt en eindgebruikers werden
bevraagd, een rapport met de bevindingen werd publiek gemaakt. Op basis
hiervan werden de use-cases goedgekeurd;
 Voorbereiding (innovatief) aanbestedingstraject om o.m. data aan te kopen,
intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) uit te rollen, private C-ITS cloud service
te ontwikkelen is opgestart.
 Onderzoek en ontwikkeling voor probleemstellingen of toepassingsgebieden waar
nog geen kant-en-klare oplossingen voor bestaan is opgestart.

Vlaanderen voert een nieuwe robuuste en samenhangende wegcategorisering uit. 2020-2022
De selectiemethodiek volgt hierbij een duidelijke logica en zorgt voor een betere
leesbaarheid van elke wegcategorie.
De wegcategorisering wordt afgestemd binnen de vervoerregioraden (VVRR). Voor
de categorieën Europees hoofdwegen en Vlaamse hoofdwegen wordt advies
gevraagd aan de VVRR. De VVRR zal tevens een voorstel formuleren aan de
Vlaamse Overheid mbt Regionale wegen en Interlokale wegen.
2020

In samenwerking met het departement MOW bereiden we de selectie en indeling van
wegen voor. Er wordt eerst werk gemaakt van de Europese hoofdwegen en Vlaamse
hoofdwegen.
Binnen AWV spreken we ook inrichtingsprincipes af en starten al met het aanpassen van
onze handboeken, vademecums, dienstorders op de nieuwe terminologie die de
wegencategorisering met zich meebrengt.

2019

Nvt.

Infrastructuur en technologie die voldoende ontwikkeld zijn om de opschaling en uitrol binnen een bredere context te rechtvaardigen.
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V. Recurrente taken
RT1. Investeren
Het hoofdproces investeren houdt de realisatie in van infrastructuurprojecten. Dit gaat over het
ontwerpen, aanleggen, herinrichten, uitrusten van wegen voor autoverkeer, vrachtvervoer, fiets- en
voetgangersvoorzieningen, voorzieningen voor andersvaliden en van elektromechanische en telematicauitrustingen.
Alle geplande infrastructuurprojecten zijn opgenomen in het gecoördineerde investeringsprogramma. Het
programma is goedgekeurd door de minister en definitief voor het lopende begrotingsjaar. AWV krijgt
hiertoe jaarlijks investeringsmiddelen toegekend om infrastructuurprojecten (inclusief reserve projecten)
vast te leggen. Na vastlegging start AWV uiterlijk 6 maand later de werken op het terrein.
De omvangrijkste allocaties in het investeringsprogramma voor 2020 zijn:
● 3MH210 - Regulier investeringsprogramma twv. €297.277.000
● 3MH214 - Doorstromingsprogramma twv. €32.000.000
● 3MH222 - Programma kilometerheffing twv. €110.000.000
● VVF – Programma verkeersveiligheidsfonds twv. €20.996.000
Nr

Permanente werking

13

De investeringsambities inzake mobiliteit vertalen zich door de concrete aanduiding van
belangrijke investeringsprojecten. Zo bouwen we aan netwerken met de nodige reservecapaciteit
en veerkracht om na een incident snel te herstellen.
 R0 Werken aan de ring
 Toekomstverbond
 KR8 (Kortrijk)
 Nx Zeebrugge
 Viaduct E17 (Gentbrugge)
 A8 (Halle)
 Ombouw A12 en N49 tot autosnelweg
 Verbinding Ieper-Veurne
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2020

Voor een overzicht van alle geplande werken verwijzen we naar bijlage 3: GIP 2020 - AWV.

2019

Voor de vastlegging van de projecten in 2019 wordt naar de vastleggingsrapportage in
bijlage 4 verwijzen.

AWV investeert in structureel onderhoud met het oog op het opwaarderen van de kwaliteit van de
weginfrastructuur: autosnelwegen en gewestwegen en kunstwerken.
2020

Voor een overzicht van alle geplande werken verwijzen we naar bijlage 3: GIP 2020 - AWV.
AWV zal 130,6 miljoen euro voor structureel onderhoud aanbesteden.

2019

Uitgevoerde werken structureel onderhoud:
 A-wegen: 22 wegenwerken, circa 120 km opgewaardeerd;
 N-wegen: 139 wegenwerken, circa 190 km opgewaardeerd.
Uit het rapport toestand autosnelwegen (meetjaar 2019) blijkt dat de toestand er sinds
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2013 jaarlijks op vooruit gaat tot 2018. In 2019 is er een lichte achteruitgang:
 Wegvakken in goede tot zeer goede staat: 56,3% (daling);
 Wegvakken in slecht tot zeer slechte staat: 15,2% (stijging).
Uit de rapporten over de toestand van de gewestwegen (meetjaar 2018 & 2017) blijkt dat
de wegvakken erop vooruit gegaan zijn in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. In Limburg en
West-Vlaanderen is toestand gelijk gebleven. In Vlaams Brabant is de toestand erop
achteruit gegaan.
15

16

17

AWV werkt aan een goede doorstroming op haar wegennet voor alle weggebruikers. Voor het
openbaar vervoer is dit cruciaal om een volwaardig alternatief te bieden. AWV tracht dit te
realiseren door slimme en regelbare verkeerslichten, vrije busbanen en dynamisch
verkeersmanagement.
2020

Eind 2018 werd een plan van aanpak voor de verbetering van de doorstroming van het
openbaar vervoer op lichtengeregelde kruispunten goedgekeurd op de taskforce
doorstroming. In een eerste fase zullen de tramlijnen worden uitgerust met de korte
afstandsradio (KAR) technologie. Hiervoor werd samen met De Lijn een specifieke
opdracht gelanceerd in 2019. In 2020 zal het aanbestedingstraject afgerond worden en
vangt de uitvoering aan. Voor een overzicht van alle geplande werken verwijzen we naar
bijlage 3: GIP 2020 - AWV.

2019

Voor de vastlegging van de projecten in 2019 wordt naar de vastleggingsrapportage in
bijlage 4 verwezen.

AWV verhoogt het aantal trajectcontroles, bijkomende installaties worden prioritair gerealiseerd
op gewestwegen.
2020

AWV realiseert minstens 20 trajectcontroles.

2019

Nieuwe trajectcontroles op autosnelwegen:
 0 nieuwe installaties operationeel. Deze zijn gekoppeld met de nationale
backoffice van de federale politie die tot op heden nog niet operationeel is;
 22 installaties in opbouw.
Nieuwe trajectcontroles op gewestwegen:
 12 nieuwe installaties operationeel;
 136 installaties in opbouw . Circa 1/3de van deze installaties staan sinds eind 2019
technisch klaar voor gebruik, doch konden ze niet in dienst genomen worden
wegens de koppeling met de nationale backoffice van de federale politie die tot
op heden nog niet operationeel is.

AWV maakt haar verkeerslichtenregelingen slimmer. Het Agentschap streeft ernaar haar
verkeerslichten op elk moment zo optimaal mogelijk te laten functioneren om de veiligheid en
doorstroming van alle modi en alle verkeersstromen te bevorderen.
2020

AWV rolt het actieplan verkeerslichten verder uit en zal hiertoe 125 kruispunten op het
terrein aanpassen conform de uitgewerkte visie: aanbrengen uitgebreide detectie en een
maximaal conflictvrije lichtenregeling in gebruik nemen. Naast de nieuwe kruispunten en
grondige herinrichtingen, wordt hierbij onder meer voorrang gegeven aan waar op basis
van ongevallengegevens blijkt dat de veiligheid sterk verhoogd kan worden.
De inzet van de verkeerscomputer Antwerpen wordt verder uitgebreid door bijkomende
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regelgebieden aan te sluiten. Ikv het programma Mobilidata (zie BP3) werkt AWV ook
verder aan de uitrol van intelligente verkeerslichten3.
2019

18

19

20

113 kruispunten zijn aangepast conform het actieplan verkeerlichten.
De proefprojecten ‘vierkant groen’ zijn geëvalueerd. Op basis hiervan werden
toepassingscriteria opgemaakt die gehanteerd zullen worden voor de verdere uitrol. De
uitrol kan pas van aanvatten na een wijziging van de wegcode.
De verkeerscomputer Antwerpen is operationeel, afgelopen jaar werden 12 nieuwe
regelgebieden aangesloten.

AWV werkt aan nette, veilige en voldoende dienstenzones. Dienstenzones bieden weggebruikers
(naargelang de typologie) de mogelijkheid te verpozen, iets te eten, te tanken, te overnachten, e.a.
Hiertoe kent AWV concessies toe, voorziet in regulier onderhoud en investeert in nieuwe
dienstenzones of het opwaarderen van de bestaande infrastructuur.
2020

In 2020 zal er gestart worden met de vernieuwing van de dienstenzones in GrootBijgaarden (via concessie) en van de dienstenzone in Boutersem (AWV), volgens de
principes van ons strategisch netplan dienstenzones. Dit netplan voorziet
inrichtingsprincipes voor parking volgens hun typologie (vrachtwagens, forenzen,
combinatie).
Ook willen we het serviceniveau voor bestuurders van elektrische wagens verhogen.
Daarom worden er in de periode 2020-2021 op 16 dienstenzones laadpalen geplaatst.
In verband met de transmigratie problematiek werd het bewakingscontract verlengd tot
oktober 2020. Er zal voor afloop van het contract een nieuw contract in de markt gezet
worden na besprekingen met de minister van Binnenlandse zaken.

2019

In 2019 werd er gestart met de voorbereidende fase van de hernieuwing van de
dienstenzone in Groot-Bijgaarden. De bestaande gebouwen werden afgebroken en het
terrein werd klaar gemaakt voor de werken.

AWV neemt geluidswerende maatregelen op belaste locaties om de geluidshinder veroorzaakt
door wegverkeer tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen.
2020

Voor een overzicht van alle geplande werken verwijzen we naar bijlage 3: GIP 2020 - AWV.
Er wordt prioritair werk gemaakt van locaties geïdentificeerd uit de actieplannen
wegverkeerslawaai.

2019

In 2019 plaatste AWV 3628 lm geluidsschermen, gronddammen en stille toplagen langs
en op de wegen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer verlicht haar patrimonium overeenkomstig de principes
opgenomen in de lichtvisie voor snelwegen en gewestwegen. AWV vermindert de hinder door
lichtverstrooiing.

3

Intelligente verkeerslichten die niet alleen communiceren met de weggebruikers maar ook onderling met elkaar om
zowel verkeersveiligheid als doorstroming en duurzaamheid te verhogen maken een belangrijk onderdeel uit van dit
programma. De architectuur en functionaliteiten die worden uitgewerkt voegen een intelligentie toe op een hoger
niveau en laten toe om kruispunten af te stemmen zowel op elkaar als op de realtime verkeerssituatie. In die zin
omvatten de intelligente verkeerslichten in heel grote mate de functionaliteiten van een verkeerscomputer, en
overstijgen deze zelfs.
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22

2020

Het lichtplan van AWV zal aangepast worden, zodat onze fietspaden voldoende verlicht
worden. We kiezen hierbij systematisch voor LED-verlichting (zie BP1). AWV vervangt
tevens stelselmatig de verouderde NaLP (natrium lage druk) lampen door LED-lampen
langsheen autosnelwegen en gewestwegen.
De sanering van de voedingsinstallaties en integratie van lokale besturingsapparatuur
wordt voortgezet en afgerond tegen 2021.

2019

Een nieuw centraal bedienings- en bewakingssysteem voor de autosnelwegverlichting is in
dienst genomen. De uitrol van de bijhorende lokale besturingsapparatuur en aansluiting
van de bestaande installaties op het centrale systeem is voor 60% afgerond. Deze ombouw
vraagt meer tijd dan gepland gezien deze samen met het sanering van de
voedingsinstallatie gepaard gaat.

AWV neemt milderende maatregelen bij de (her)aanleg en het onderhoud van weginfrastructuur.
Er wordt gekozen voor een holistische aanpak waarbij de ecologische voetafdruk van infrastructuur
verkleind wordt.
2020

Er is een Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) opgemaakt in
samenwerking met departement Omgeving, agentschap Natuur en Bos en
wetenschappelijk ondersteund door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Hierbij
hoort een 5-jaren rollend programma tot 2024 met daarop 15 kleine en grote
projecten. Voor een overzicht van alle geplande werken verwijzen we naar bijlage 3: GIP
2020 - AWV.
Verder blijft AWV natuurgerichte maatregelen inplannen tijdens lopende wegeniswerken.
Het gaat dan om ecologisch bermbeheer en kleine ontsnipperingsmaatregelen.

2019

Op 2 locaties werden ontsnipperingsmaatregelen gerealiseerd:
 N25 ecoduct de Konijnenpijp;
 Ecoveloduct over E40 in Nevele.

AWV communiceert duidelijk over de werken zowel in plannings-, coördinatie- als uitvoeringsfase.
Hinder ten gevolge van wegenwerken is onvermijdelijk, daarom spant AWV zich extra in met het
oog op een optimale planning, coördinatie van wegenwerken en het nemen van maatregelen
tijdens werken zo voor minder hinder te zorgen. Met het logo ‘Werken aan de weg!’ verhoogt
AWV de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de investeringen in de weginfrastructuur.
2020

Grote communicatiecampagne voeren om de weggebruiker op de hoogte te brengen van
de geplande werken. Daarnaast worden de protocolpartners tijdens het protocoloverleg
op de hoogte gebracht van de geplande werken zodat zij via hun kanalen de
weggebruikers mee op de hoogte kunnen houden. Ook via het samenwerkingsverband
met Synductis worden per vervoersregio de geplande werken op elkaar afgestemd.
AWV zet bereikbaarheidsadviseur in om de communicatie naar en de bereikbaarheid van
de ondernemingen tijdens wegeniswerken op een doeltreffende manier aan te pakken.
Externe partners vragen steeds meer om te participeren bij infrastructuurwerken. AWV
zorgt op vandaag steeds voor proactieve communicatie en wil nu ook consultatie en
advies mogelijk maken. Hiertoe zal AWV voor alle projecten in haar portfolio het
participatiepotentieel in kaart brengen en aanduiden welk participatievorm nagestreefd
zal worden.

2019

Campagne grote werven uitgevoerd onder de noemer “We zijn weg van jou.”.
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59% is tevreden over de communicatie rond wegenwerken.
In totaal werden voor 67 wegenisprojecten bereikbaarheidsadviseurs ingezet. Op 3
werven werd nadien ook een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
AWV sloot in 2019 een samenwerkingsovereenkomst af met Synductis. Synductis is een
samenwerkingsverband tussen verschillende nuts- en infrastructuurbedrijven die tot doel
heeft infrastructuurwerken beter op elkaar af te stemmen en zo de hinder bij te beperken.

RT2. Beheren en onderhouden
Beheren en onderhouden van de wegeninfrastructuur en aanhorigheden zodat de eindgebruiker hier op
een goede manier gebruik kan van maken. Dit gaat dan over groenonderhoud, wegenonderhoud,
veegwerken, vervangen van de signalisatie, vervangen van de beveiligingsconstructies, e.a.
Alle geplande onderhoudswerken zijn opgenomen in het onderhoudsprogramma voor de wegen en voor
elektromechanische installaties. Het programma wordt goedgekeurd door de administrateur-generaal van
AWV.
Nr

Permanente werking
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AWV werkt aan nette en goed onderhouden verkeersinfrastructuur. Het Agentschap inspecteert
en monitort dagdagelijks het wegenpatrimonium, mede op basis van meldingen en klachten.
Hierdoor worden defecten en incidenten opgespoord en vervolgens op gepaste wijze verholpen.
Daarnaast worden aan de hand van onderhoudscontracten reguliere onderhoudstaken ingepland.
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2020

AWV verzekert de continuïteit van de onderhoudswerken aan de wegen.

2019

Aantal oproepen voor 1ste lijnsinterventies aan weginfrastructuur buiten kantooruren:
17.662.
Het afgelopen jaar ruimde het agentschap 1.934 ton afval.
Uit de rapportage over de toestand van de wegaanhorigheden (meetjaar 2019) langsheen
de wegen blijkt dat de toestand van de kunstwerken, afgeschermde constructies en
markeringen er op achteruit is gegaan in vergelijking met 2017.

AWV werkt aan bedrijfszeker elektromechanische installaties. AWV inspecteert en monitort haar
elektromechanische installaties om (vroegtijdige) slijtage vast te stellen en defecten te voorkomen.
Aannemers worden ingezet om preventief onderhoud en dringende herstellingen uit te voeren.
2020

AWV verzekert de continuïteit van de onderhoudswerken aan elektromechanische
installaties.

2019

Aantal oproepen voor 1ste lijnsinterventies aan technische installaties: 1.956.
Uit de rapportage over de toestand van de wegaanhorigheden (meetjaar 2019) blijkt dat
heel wat hoogspanningsinstallaties niet voldoen aan de AREI-norm. Er is wel vooruitgang
geboekt sinds 2015 en 2017.

RT3: Exploiteren
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Het hoofdproces exploiteren is gericht op het bijdragen aan veilige en vlotte verkeersdoorstroming op het
wegennetwerk. Dit gaat om het verkeer- en tunnelmanagement, (eerste lijns-ondersteuning bij) de
afhandeling van incidenten (verkeer, veiligheid en techniek) , het sneeuw- en ijsvrij houden van de wegen
in wintermaanden, toezien op het correct gebruik van de weg, e.a.
Nr

Permanente werking

25

AWV verzekert, in nauwe samenwerking met politie- en hulpdiensten, 7/7 én 24/24 actief de
verkeersveiligheid en doorstroming op haar wegenpatrimonium door de monitoring van
verkeersstromen, het detecteren van anomalieën en incidenten, het geleiden en aansturen van
de verkeersstromen evenals het coördineren en ondersteunen van de efficiënte afhandeling van
incidenten.

26

27

4
5

2020

AWV verzekert de continuïteit van het verkeersmanagement.

2019

Detectie en in kaart brengen van files:
 Aantal filemeldingen en evoluties: 315.342;
 Gemiddeld vastgesteld aantal km spits: 139 km ochtendspits en 109 km
avondspits.
Detectie en begeleiding van verkeersincidenten:
 Aantal incidentmeldingen: 8.560;
 Aantal hinderongevallen: 12.120;
 Aantal incidentbegeleidingen: 10.108.
Sturing en geleiding van het verkeer:
 Aantal omleidingen over lange afstand: 1.729;
 Aantal vooraankondigingen werken en evenementen op signalisatieborden: 146;
 Aantal keer cross-boardermanagement: 238;
 Aantal keer Liefkenshoektunnel tolvrij: 21;
 Aantal keer calamiteitenroutes: 150;
 Aantal keer spitsstrook opengesteld, buiten de normale openingsperiodes: 172;
 Aantal hinderinschattingen: 48.

AWV biedt 7/7 én 24/24 verkeersinformatie betreffende de verkeersafwikkeling, verstoringen en
incidenten op haar wegpatrimonium aan, dit rechtstreeks aan de eindgebruikers4 en aan
intermediaire partijen5.
2020

AWV verzekert de continuïteit van de verkeersinformatie.
Om de ontsluiting van verkeersinformatie te verbeteren ontsluit AWV deze informatie in
de toekomst in een machine leesbaar formaat.

2019

Gemiddeld aantal unieke bezoekers website Verkeerscentrum (op weekdagen): 65.000.
Aantal volgers op Twitter: 44.9254.

AWV zet in op snelle interventie bij verkeersincidenten. Incidenten zijn immers een belangrijke
oorzaak voor verminderde doorstroming en leiden door de al hoge belasting van het netwerk
vrijwel onmiddellijk tot aanzienlijke filevorming.

Via onder andere de website, sociale media en TMC.
Via open data kanalen en DatexII-feed aan bv Service providers, OEM’s, e.a.
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28

29

2020

AWV verzekert de continuïteit van het F.A.S.T.-systeem voor personenwagens en
vrachtwagens op autosnelwegen. Een aantal contracten worden in de markt gezet in het
voorjaar. Met het oog op het sneller oplossen van hinderincidenten onderzoekt AWV of de
inzet van zogenaamde ‘traffic officers’ mogelijk is.
Het bestek -3.5 ton werd afgestemd met koepelfederatie TRAXIO en er werd zoveel als
mogelijk rekening gehouden met de bezorgdheden uit de takelsector zonder in te boeten
op de veiligheid en kwaliteit van de takelingen. Dit resulteert in nieuwe publicaties in
maart 2020. Verder wordt er werk gemaakt van een nieuw typebestek voor +3.5 ton.

2019

Stand van zaken F.A.S.T.-percelen:
 Personenwagens: 18 actief, 16 niet actief;
 Vrachtwagens: 14 actief, 9 niet actief.

AWV voorziet in winterdienstverlening die tot doel heeft om de autosnelwegen en gewestwegen
zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden in de wintermaanden.
2020

AWV verzekert de continuïteit van de winterdienstverlening: zoutvoorraad, materiaal,
detectie gladheid, strooiroutes bepalen, e.a.

2019

De winterdiensteverlening 2018-2019 verliep zonder noemenswaardige incidenten. Er
werd in totaal 34.284 ton zout gestrooid.

AWV kijkt toe op het correct en veilig gebruik van de verkeersinfrastructuur. Door het uitvoeren
van controles in het kader van het Aslastendecreet en het Europees verdrag betreffende het
internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
2020

De wegeninspectie wordt per 01/01/2021 samengebracht met de mobiele patrouilles bij
Vlabel.
Streefcijfers controles 2020:
 Overlading en afmetingen: 4.400 controles;
 Technische eisen: 4.232 controles;
 Landingzekerheid: 1.200 controles;
 ADR: 3.500 controles.
Het tweede proefproject rond langere en zwaardere vrachtwagens uitgevoerd en
geëvalueerd worden. We bekijken ook in hoeverre vrachtvervoer +50ton kan uitgevoerd
worden. Desgevallend wordt een proefproject opgezet.

2019

De vooropgestelde streefcijfers voor de controles in 2019 werden niet behaald voor
overlading en afmetingen ten gevolge een verminderde beschikbaarheid (Bv. ziekte,
verlofstelsels, e.a) van inspecteurs. Voor de overige controles werden de streefcijfers wel
behaald.
Gerealiseerde controles:
 Overlading en afmetingen: 3.991 controles;
 Technische eisen: 5.810 controles;
o Initiële technische controles: 3.395;
o Nadere technische controles 2.415;
 Ladingzekerheid: 1.063 controles;
 ADR: 3.213 controles.
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RT4: Expertise opbouwen en adviseren
Het hoofdproces expertise opbouwen en adviseren bevat het opbouwen van expertise over wegen voor
autoverkeer, vrachtvervoer, fiets- en voetgangersvoorzieningen, voorzieningen voor andersvaliden en van
elektromechanische en telematica-uitrustingen (o.a. opstellen standaard bestekken, standaardteksten en
vademecums) en het leveren van advies en data.
Nr

Permanente werking

30

AWV deelt expertise en bundelt hiertoe de beschikbare kennis en stelt deze op een overzichtelijke
wijze ter beschikking aan derden.

31

2020

In 2020 zal gewerkt worden aan een update van het vademecum fietsvoorzieningen. Er
wordt ook gestart aan de opmaak van het vademecum natuurtechniek dat technische
richtlijnen voor bv faunapassages, berminrichting, bufferbekkens e.a zal omvatten. Het
dienstorder met betrekking tot oprijzichtafstanden zal een update ondergaan.

2019

Het nieuwe vademecum vergevingsgezinde wegen voor kwetsbare weggebruikers werd
gepubliceerd.

Via het netwerk van kenniscellen en projecten ontwikkelt het beleidsdomein MOW zich binnen de
Vlaamse overheid steeds verder als een echte netwerkorganisatie. AWV draagt hier actief tot bij
door projecten te trekken of door deelname.
2020

Vanuit AWV gaat er extra aandacht naar volgende MCB projecten:
 Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP)
Het GIP heeft tot doel de investeringen gerichter en efficiënter te plannen, met
scherpe uitvoeringstermijnen en een betere afstemming op de doelstellingen en
prioriteiten van het gehele beleidsdomein. AWV werkt actief mee aan het opzet
en de uitrol van het GIP conform de omzendbrief;
 Basisbereikbaarheid
AWV zal actief meewerken via de teams MOW aan het regionaal mobiliteitsplan.
Ook wordt intensief meegewerkt aan de voorbereidingen op het vlak van
regelgeving, communicatie en mobipunten (via de respectievelijke deelprojecten);
 Asset management
AWV werkt actief mee om het asset management verder te professionaliseren.
Hiertoe wordt bij elke entiteit een kloofanalyse opgemaakt en groeipad
uitgetekend;
 Data, monitoring en evaluatie
Het project heeft tot doel om binnen het beleidsdomein meer en beter aan de
slag te gaan met data. Dit moet leiden tot een data gedreven cultuur & organisatie
ifv data gedreven beleidsadviezen. AWV werkt actie aan mee;
 Ontwikkeling Kennisplatform
AWV is trekker om een nieuw kennisplatform te ontwikkelen en uit te rollen
binnen het beleidsdomein. Het platform heet tot doel om beste praktijken en
knelpunten in het investeringsproces te documenten en te delen.

2019

AWV leverde een bijdrage aan diverse thematische werkgroepen en kenniscellen binnen
en buiten MOW.
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32

33

34

Via het netwerk van Europese en internationale fora gaat AWV partnerschappen aan om krachten
en kennis te bundelen. Door middel van Europese subsidie- en financieringsmogelijkheden worden
concrete projecten en proeven opgezet.
2020

Diverse projecten en proeven zijn in onderzoek, opstart fase of lopende en worden mee
gefinancierd door Europa. Zie ook BP3.

2019

AWV nam deel aan diverse Europese en internationale fora. Het afgelopen jaar kreeg AWV
steun van Europa voor de uitvoering van diverse projecten. Zie ook BP3.

AWV verzamelt en verwerkt verkeers- en infrastructuurdata om het gebruik en de performantie
van haar wegennet in kaart te brengen, te evalueren en te optimaliseren.
2020

AWV verzekert de continuïteit inzake het verzamelen van data en het rapporteren over
verkeer en infrastructuur.
Het Agentschap werkt actief mee in de MCB projecten ‘Asset management’ en ‘Data,
monitoring en evaluatie’ en stuurt de eigen werking bij op basis van de bevindingen.

2019

Opgemaakte rapporten:
 Rapport Verkeersindicatoren Snelwegen Vlaanderen 2019;
 Rapport toestand autosnelwegen (meetjaar 2019) - publicatie via de commissie
mobiliteit en openbare werken van het Vlaams Parlement in de loop van 2020;
 Rapport toestand gewestwegen: Oost- & West-Vlaanderen (meetjaar 2018) publicatie via de commissie mobiliteit en openbare werken van het Vlaams
Parlement in de loop van 2020;
 Rapport staat en inrichting van de fietspaden langs gewestwegen (meetjaar 2018
en 2019) - publicatie via de AWV website in de loop van 2020;
 Rapport toestand van de wegaanhorigheden (meetjaar 2019) - publicatie via de
AWV website in de loop van 2020.
AWV werkte een methodiek uit om na de uitvoering van een investeringsproject enerzijds
het project procesmatig te evalueren, anderzijds te evalueren of het project het gewenste
mobiliteitseffect heeft.

AWV communiceert gericht over dagelijkse werkzaamheden zodoende blijven burgers en
stakeholders op de hoogte. Meldingen en klachten worden tijdig en kwalitatief beantwoord. De
effectiviteit van de communicatiemaatregelen wordt steekproefsgewijs geëvalueerd, de
communicatiestrategie wordt op basis van de bevindingen bijgestuurd.
2020

In 2020 zal AWV een nieuwe website lanceren. Deze laat toe om burgers nog beter te
informeren over onze activiteiten en om eventuele klachten en meldingen door te geven.

2019

Tijdig behandelen klantenreacties AWV: 25.743 reacties, 90% tijdig. De bevindingen over
de klachtenbehandeling werden overgemaakt aan de Vlaamse Ombudsdienst.
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VI. Generieke organisatiedoelstellingen
Nr

Permanente werking

35

AWV wil het maturiteitsniveau van het risicomanagement verhogen. Tevens versterken we de
organisatiebeheersing door gevolg te geven aan de aanbevelingen uit de verschillende audits van
Audit Vlaanderen.6

36

37

38

39

6
7

2020

Systematisch openstaande aanbevelingen van Audit Vlaanderen weg te werken. De nog
openstaande aanbevelingen hebben betrekking op de boekhoudkundige processen, het
aanpassen en opmaken van verkeerslichtenregelingen en het behandelen van defecten
aan elektrische, elektromechanische en telematica-uitrustingen.

2019

Stand van zaken beleidsgericht (BGR) rapport AWV:
 Maturiteit risicomanagement stijgt;
 Aanbevelingen: 5 nieuw, 8 afgesloten, 10 openstaand.

AWV dient deze legislatuur een personeelsbesparing te realiseren van 84 koppen.7
2020

Verwachte afbouw personeelsbestand AWV: 16 koppen.

2019

Afbouw personeelsbestand AWV in 2019: 16 koppen.

Welzijnsbeleid AWV uitvoeren.
2020

Door het organiseren van (interne) welzijnsdagen en gezondheidstoezicht maakt AWV
werk van een veiligheidscultuur. Er worden preventieve maatregelen (opleidingen en
nieuwe technologieën) geïmplementeerd om de risico’s bij het betreden van besloten
ruimtes (vnl. bruggen ten tunnels) terug te dringen. Tot slot worden de registraties
omtrent arbeidsongevallen, EHBO en arbeidsgeneeskunde vereenvoudigd om zo de
opvolging van preventieve maatregelen te verbeteren.

2019

Arbeidsongevallen (2018): 54 (daling).
Ziekteafwezigheid: 7,18% (stijging).

Diversiteit en gelijke kansen, streven naar evenredige arbeidsdeelname.
2020

AWV blijft inspanningen leveren om vrouwen in knelpuntfuncties aan te trekken alsook
personen met een arbeidshandicap en personen van allochtone afkomst.

2019

AWV implementeerde het plaats- en tijdsonafhankelijke werken. Werk en privé kunnen zo
beter op elkaar afgestemd worden. AWV wordt wendbaarder door processen te
digitaliseren.
De man/vrouw verhouding is op vandaag 3/1 waar deze 10 jaar terug nog 4/1 was.

AWV zet de beschikbare middelen zo in dat de doelstellingen worden behaald. Hiertoe plant,
beheert, evalueert, stuurt en legt AWV verantwoording af over de waardenstromen binnen het
Agentschap.

84 koppen, zijnde 62 koppen uit de huidige legislatuur en een tekort van 22 koppen uit de vorige legislatuur.
De te realiseren koppenbesparing werd in 2019 verhoogd met 12 VTE.
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2020

AWV focust op:
● Vastleggen beleidskredieten;
● Besteden beleidskredieten;
● Opvolgen projecten;
● Beperken verwijlintresten.

2019

Budgettaire resultaten:
● Vastgelegd beleidskredieten (VAK): € 769.883.830 - 103% vastgelegd;
● Bestede beleidskredieten (VEK): € 847.254.507 - 97,5% besteed;
● Betaalde verwijlintresten: €1.789.143;
● Uitvoeringsrapportering: 72% van de investeringswerken opgestart 6 maand na
vastlegging;
● Tijdig betaalde facturen overheidsopdrachten: 12.992 facturen – 78,4% tijdig.
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VI. Bijlagen
V.1 Personeelsplan 2020
V.2 Financiële betrekkingen 2020
V.2.1 Herkomst Financiële middelen
V.2.2 Overzicht van de belangrijkste beleidskredieten

V.3. GIP 2020 - AWV
V.4. Vastleggingsrapport GIP 2019 - AWV
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