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DEEL 1: BESCHRIJVING 

 
Sinds 2018 worden de investeringsprogramma’s van de verschillende entiteiten uit het 
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) samengevoegd in een geïntegreerd 
investeringsprogramma (GIP) voor het hele beleidsdomein.  Dit programma wordt opgesteld door 
het Departement Mobiliteit en Openbare Werken op basis van de input van de verschillende 
entiteiten uit het beleidsdomein en biedt een meerjarige blik op alle geplande investeringen 
binnen het beleidsdomein.  Het GIP wordt jaarlijks geactualiseerd waarna het goedgekeurd wordt 
door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.   
 
De omzendbrief 2019/02 (VR 2019 1705 MED.0221/2BIS) geeft een gedetailleerde beschrijving van 
het doel en het te volgen proces bij de opmaak en opvolging van het GIP. Deze omzendbrief 
beschrijft de interne werkwijze binnen het Beleidsdomein MOW én regelt ook de betrokkenheid 
van de vervoerregio’s zoals voorzien in het decreet basisbereikbaarheid. 
 
De scope van het GIP betreft de inhoudelijke afbakening van uitgaven binnen het Beleidsdomein 
MOW, die we binnen het GIP in beeld willen brengen (en die los staat van de boekhoudkundige 
behandeling van deze uitgaven). De scope wordt als volgt gedefinieerd: Het GIP betreft alle 
uitgaven, ongeacht de financieringsbron, die rechtstreeks besteed worden aan de uitbreiding, 
vervanging, vernieuwing en het structureel onderhoud van: 
1. De infrastructuur inzake transport en waterbeheersing; 
2. Het eigen vaar- en voertuigenpark dat dient voor de rechtstreekse dienstverlening aan de 
klant; 
3. Vervoersmanagementsystemen - infrastructuur die rechtsreeks verband houdt met 
dienstverlening aan de klant; 
4. De investerings- en onderhoudsbaggerwerken. 
 
Naast nieuwe investeringen wordt er binnen het beleidsdomein MOW ook sterk ingezet op het 
in goede staat houden van het bestaande patrimonium. Daarbij moet er ook bij het beleidsdomein 
Mobiliteit en Openbare Werken erkend worden dat we kampen met achterstallig onderhoud. 
Door een structureel gebrek aan onderhoudsmiddelen, worden budgetten voor regulier 
onderhoud aangewend voor curatief en niet voor preventief onderhoud. Dit leidt tot risico’s en 
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tot hogere facturen op lange termijn. Onze onderhoudsachterstand werd in 2019 in kaart 
gebracht in de nota ‘Eerst houden, dan bouwen’. Daarin werd bepaald dat er 660 miljoen euro 
jaarlijks onderhoudsbudget nodig is en 8,48 miljard euro investeringsbudget, gespreid over x 
aantal jaren, om de achterstand weg te werken.  
 
Wat de budgettaire scope betreft, wordt hieronder een overzicht gegeven van de jaarlijkse 
bedragen die voorzien werden in het GIP van het beleidsdomein MOW (per entiteit). Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat de grote stijging in 2021 twee oorzaken heeft:  

- De vastlegging van de hoofdwerken Oosterweel door Lantis;  
- De bijkomende middelen in het kader van Relance voor 2021.  

 
  2018 2019 2020 2021 

MDK 
                   

61.038    
                   

66.199    
                   

72.115    
                   

69.335    

AWV 
                

593.020    
                

603.481    
                

621.041    
                

950.624    

De Lijn 
                

226.698    
                

242.163    
                

250.510    
                

317.394    

DVW 
                

280.000    
                

266.630    
                

284.274    
                

443.402    

DWV 
                   

73.108    
                

230.629    
                

241.918    
                

234.125    

DMOW 
                

182.407    
                

435.331    
                

539.477    
                

364.801    

Lantis 
                

154.492    
                

179.790    
                

182.898    
             

2.154.593    

Totaal 
             

1.570.763    
             

2.024.223    
             

2.192.233    
             

4.534.274    
 
 
 

DEEL 2: ANALYSE  

 
GIP 
 
Om ervoor te zorgen dat het GIP sterker focust op keuzes in functie van de prioritaire 
doelstellingen en binnen de beschikbare kredieten van het beleidsdomein, werd het GIP proces 
aangepast. Dit houdt in dat er al een ontwerp-GIP wordt opgemaakt in april/mei voor het jaar 
X+1. Dit zal gebaseerd zijn op de input van het jaar X+1 in het GIP van jaar X, waardoor de 
meerjarige component in het GIP meer gewicht zal krijgen. Dit betekent dat er, nadat er een 
goedgekeurd GIP is in maart voor het jaar X, er aan het MCB en het kabinet ook een voorstel 
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gedaan zal worden van de projecten op het GIP voor het jaar X+1 (inclusief een uitgewerkt 
reserveprogramma).  
 
In functie van de vooropgestelde doelstellingen en criteria (of business drivers) dienen er op dat 
moment keuzes gemaakt te worden in de voorstellen van projecten, zodat deze binnen het 
beschikbare budget vallen en kunnen toegewezen worden aan de verschillende entiteiten. De 
overige projecten komen op een reserveprogramma. Deze input zal gebruikt worden ter 
voorbereiding van de technische bilaterales, waarbij de budgetten per entiteit worden 
opgenomen.  
 
Op basis van een evaluatie in september voor het GIP van jaar X en de politieke bilaterale 
begrotingsbesprekingen eind september kan het GIP voor jaar X+1 nog bijgewerkt worden en 
kunnen er nog budgetten verschuiven alvorens een ontwerp-GIP te finaliseren in oktober. Dit 
ontwerp-GIP zal mee ingediend worden in het Vlaams Parlement met de begroting en de BBT 
eind oktober.  
 
Op basis van de eindejaarsverrichtingen wordt het definitieve GIP opgemaakt in januari en 
februari. Eventuele verschuivingen die dit met zich meebrengt, worden meegenomen in de 
begrotingsaanpassing. Het GIP kan dan definitief goedgekeurd worden in maart. De eventuele 
middelen die toegekend worden na politieke bilaterales bij begrotingsaanpassing komen dan 
bovenop het goedgekeurde GIP.  
 
In september en tegen het einde van het jaar (eind november) gebeurt er een gedegen 
monitoring/evaluatie van de voorziene projecten, waarbij projecten die niet aanbesteed kunnen 
worden in het jaar zelf, worden vervangen door projecten op het reserveprogramma en in 
functie van de meest prioritaire doelstellingen. In de mate dat dit verschuivingen over entiteiten 
met zich meebrengt, wordt een kredietherverdeling geïnitieerd.  
 
Bovenstaande wordt schematisch weergegeven op onderstaande tijdslijn:  
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Asset management 
 
Binnen het beleidsdomein MOW werden naar aanleiding van de nota ‘eerst houden dan bouwen’, 
een studie uitgevoerd door Deloitte (zie bijlage), twee trajecten rond Asset Management opgezet. 
Deze studie gaf immers de nood aan extra middelen voor zowel regulier als structureel 
onderhoud aan ten gevolge van de onderhoudsachterstand. Daarnaast werd uit deze nota 
duidelijk dat de maturiteit inzake asset management binnen het beleidsdomein MOW verhoogd 
kon worden. Er zijn dan ook twee trajecten opgestart.  

1. De onderhoudsachterstand en toekomstige problemen gedetailleerd in kaart brengen 
2. Een groeipad voor de verhoging van de AM-maturiteit 

 
Vastgesteld werd dat er nood is aan 660 mio euro aan jaarlijks onderhoudsbudget binnen het 
Beleidsdomein, daar waar nu +/- 320 mio euro beschikbaar is. Daarnaast is een éénmalig 
investeringsbudget van 8,48 miljard euro benodigd als éénmalige inhaalbeweging. Omdat extra 
middelen niet evident zijn, werd de vraag verder onderbouwd aan de hand van de uitwerking 
van verschillende scenario’s om hierin prioriteiten te kunnen aanbrengen. Om het relatieve belang 
van investeringen ten opzichte van elkaar te kunnen afwegen, werden er objectieve parameters 
bepaald. Zo kunnen we de nodige middelen voor het onderhoud van een brug in De Panne 
vergelijken met die voor een (fictieve) sluis in Kanne.  
 
Binnen elk van deze scenario’s werden investeringen (in KI4 en KI5) gecombineerd met goed, matig 
of slecht regulier onderhoud. Uit deze nota bleek dat investeringen gedaan moeten worden zowel 
in assets met kwaliteitsindicator 4 als met kwaliteitsindicator 5 en dit in combinatie met minstens 
‘matig’ regulier onderhoud. Vervolgens wordt nu gewerkt aan een concreet plan van aanpak 
voor de kunstwerken, waarin gekeken wordt hoe deze investeringen in de komende tien jaar 
gerealiseerd kunnen worden door toepassing van een combinatie van klassieke aanbestedingen 
en PPS.  
 
Binnen het 2de traject waarvan sprake, om de maturiteit inzake AM te verhogen werden volgende 
doeltellingen voorop gesteld: 

- Werken aan een transparant beleidsdomein (eenzelfde rapporteringsmodel, gebaseerd op 
inspectieresultaten, leidend tot onderbouwde beslissingen) 

- Werken aan een matuur beleidsdomein door het uitwerken van een strategie voor het 
verhogen van de maturiteit 

- Werken aan een lerend beleidsdomeindoor het opzetten van netwerkende initiatieven 

Nadat de huidige maturiteit in kaart werd gebracht werd het ambitieniveau bepaald. Vervolgens 
werden aan de hand van een kloofanalyse de werkpunten vastgelegd in een Asset Management 
Master Plan per entiteit. Doel is het ambitieniveau te halen binnen 4 à 9 jaar. Tenslotte gingen 
enkele pilootprojecten van start ter verankering. Eén daarvan is bijvoorbeeld het asset risico 
raamwerk, dat moet helpen bepalen welke assets eerst dienen aangepakt te worden. 
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DEEL 3: BEVOEGDHEID  

Het Vlaams Gewest is bevoegd voor investeringen en het onderhoud van de weg- en 
waterinfrastructuur. Er wordt voor bepaalde investeringen wel via PPS gewerkt, waarbij de 
verantwoordelijkheid van de bouw en het onderhoud bij de privépartner wordt gelegd.  
 

DEEL 4: GOVERNANCE  

Aan de opmaak van het GIP gaat een hele procedure vooraf. Deze is ook voorzien in een 
omzendbrief en start bij het uitwerken van een kadernota door een projectgroep. Op basis van 
de instructies in de kadernota voorziet elke entiteit voorstellen in functie van doelstellingen en 
business drivers in de kadernota. Na bespreking en aanpassingen door het kabinet, wordt het 
ontwerp-GIP gefinaliseerd in oktober, met een actualisatie door de entiteiten in januari/februari 
ten gevolge van de eindejaarsvastleggingen.   
 
Er wordt momenteel gewerkt aan een verdere automatisering van het GIP, waardoor de 
rapportering minder manueel werk zal vergen.   
 

DEEL 5: BESPARINGSOPTIES  

Het grootste budgettaire volume binnen het beleidsdomein MOW is gekoppeld aan de 
investeringen en het onderhoud. Indien er binnen het beleidsdomein MOW dus een besparing 
van 5 of 15% gerealiseerd dient te worden, kan men niet anders dan te besparen op 
investeringen en/of onderhoud. Indien men dus per beleidsdomein een besparing wenst te 
realiseren van 5 of 15% betekent dit een besparing van respectievelijk 93,7 miljoen euro en 281,1 
miljoen euro op de investeringskredieten van het beleidsdomein. Dit rekening houdend met een 
recurrent investeringsbedrag van 1.874 miljoen euro, en dus exclusief de eenmalige middelen in 
het kader van Relance en de hoofdwerken Oosterweel.  
 
Gelet op de noodzakelijke investeringen in het kader van Relance om de economische groei te 
versterken, alsook de grote behoefte aan onderhoudswerkzaamheden, werden besparingsopties 
met betrekking tot investeringen en onderhoud niet bekeken vanuit de projectgroep MOW. 
Eventueel kan in een vervolgonderzoek een model voor prioritering van de investeringen 
uitgewerkt worden in het kader van de bestaande projectgroep van het GIP.    
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Daarnaast werd er in het Regeerakkoord een nominatieve lijst met investeringen opgenomen 
die deze legislatuur opgestart dienen te worden, naast de reeds opgenomen investeringen op 
het GIP. Om deze ambities te kunnen realiseren, worden voor bepaalde projecten reeds 
alternatieve financieringsvormen onderzocht.   
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BIJLAGE 1: STUDIES EN REFERENTIES 

 
Nota ‘Eerst houden, dan bouwen’  
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Management samenvatting.

Met het document Eerst houden, dan bouwen wil het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken de 
aandacht vestigen op de noodzaak en urgentie om snel meer te investeren in het onderhoud van weg- en 
waterweginfrastructuur, kunstwerken (bruggen, tunnels, duikers) en rollend materieel (bussen en trams). 
Deze assets die in beheer zijn binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, vormen de  
ruggengraat van het Vlaamse mobiliteits- en waterbeheersingssysteem1.

Deze assets moeten dan ook met de nodige zorg beheerd en onderhouden worden. Een management-
techniek om dit te doen is het ‘Asset Management’. Voor de beheerders binnen het beleidsdomein komt 
dit neer op een geïntegreerde benadering met als doel een maximale waarde te creëren over de hele  
levenscyclus en dit voor alle stakeholders.

Een analyse van de toestand van deze assets leidt echter tot de conclusie dat actie zich opdringt wil 
Vlaanderen haar rol als economische poort van- en naar Europa blijvend vervullen. De piek aan nieuw-
bouw in de jaren 60-70 heeft hiervoor de fundamenten gelegd. Door die ouderdomspiek in combinatie 
met het groeiende onderhoudstekort maakt dat er een aanzienlijke onderhoudsachterstand is ontstaan.
Bijna 1 op de 5 assets, namelijk 17%, heeft het einde van haar economische levensduur bereikt of  
zelfs overschreden of voldoet neer meer aan de kwaliteitseisen. Deze assets kunnen, op termijn enkel 
operationeel en veilig blijven mits verhoogde kosten en structurele ingrepen. De toestand van deze  
assetportefeuille weer op peil brengen, impliceert een jaarlijks operationeel budget van 660 miljoen 
euro,naast een eenmalig investeringsbudget van 8,48 miljard euro. Gegeven de huidige toestand  
van de assets, zou deze inhaalbeweging de komende 2 legislaturen moeten doorgevoerd worden.  
Deze benodigde financiële middelen zijn significant meer dan de budgetten die via de begroting ter  
beschikking worden gesteld. Zelfs mits een verhoging vanuit de Vlaamse regering, dienen alternatieve  
financieringsmechanismes in overweging genomen te worden om dit mogelijk te maken.

Ook inzake het volwassenheidsniveau van het Asset Management binnen beleidsdomein Mobiliteit & 
Openbare Werken zijn er nog belangrijke stappen te zetten. Het beleidsdomein Mobiliteit & Openbare 
Werken heeft er zich toe geëngageerd om professioneel Asset Management toe te passen als hefboom 
naar een efficiënter en meer doeltreffend beleid. Risicobeheer, data- en informatiebeheer, levenscyclus-
beheer en continue verbetering zijn hierbij de belangrijkste prioriteiten, die een belangrijk effect kunnen 
hebben op optimale waardecreatie. Goed Asset Management creëert waarde.

Tot slot dient een aangepast Asset Management ook antwoord te bieden op de nieuwe trends zoals  
digitalisering, multimodaliteit, autonome voer- en vaartuigen, enz. en de uitdagingen die dat met zich mee-
brengt Er moet met andere woorden niet alleen geïnvesteerd worden in behoud, maar ook in het verwerven 
van nieuwe competenties, tools en technieken. Gelukkig bieden deze nieuwe trends ook nieuwe oplossingen, 
zoals de digitalisering van het Asset Management waardoor aan slim asset beheer kan gedaan worden.

We hebben vandaag een cruciaal punt bereikt. Een punt waar de toestand van de assets en hun beheer 
nog omkeerbaar is en de inhaalbeweging kan ingezet worden zonder grote gevolgen voor de publieke 
dienstverlening en de veiligheid.
Tal van instanties en belanghebbenden (VOKA, MORA, VBO,…) maken zich zorgen en vragen om de onder-
houdsinvesteringen van infrastructuur gevoelig op te drijven om de performantie ervan te verzekeren.

Eerst houden, dan bouwen … is de boodschap om onze assets weer gezond te maken.  

1

4 1 Het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerken en het onderhoud van drijvend materieel behoren niet tot de scope van dit document.
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Het belang van publieke assets voor de maatschappij voor zowel 
huidige als toekomstige generaties.

Assets2 spelen een essentiële rol in het verwezenlijken van de visie3 van het beleidsdomein Mobiliteit en 
Openbare Werken. Zij vormen de ruggengraat van een kwalitatieve dienstverlening richting burger en 
ondernemer, en zijn de hoeksteen voor de economische en sociale ontwikkeling van de hedendaagse en 
de toekomstige maatschappij.

De kwaliteit en beschikbaarheid van deze assets heeft dan ook directe impact op de kwaliteit van de 
dienstverlening. Kwalitatieve assets helpen immers de betrouwbaarheid, de continuïteit, de veiligheid en 
comfortniveau van de dienstverlening te borgen. De kwaliteit van ons vervoersysteem bepaalt in belang-
rijke mate ook het imago van Vlaanderen als topregio.

Deze assets kennen typisch een lange levensduur, soms tot meer dan 100 jaar. Dit impliceert  dat hun 
levenscyclus, zijnde aanleg, uitbating en onderhoud, meerdere generaties overbruggen.  Daarom is een 
onderbouwd lange termijn perspectief cruciaal. Temeer omdat prognoses van o.a. het Federaal Plan-
bureau aangeven dat de omvang van de verkeersintensiteit op wegen en waterwegen nog beduidend 
zal toenemen. Verschillende (economische) stakeholders4 maken zich ernstig zorgen omtrent de huidige 
onderhoudstoestand van onze infrastructuur.

Dit betekent dat de beheerders binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken een belangrijke 
rol inzake rentmeesterschap te vervullen hebben. Als goede huisvader moeten ze hun assets te beheren, 
zodat deze in een betere staat worden nagelaten aan de komende generaties. Alles wat gedaan maar 
evenzeer niet gedaan wordt, heeft een impact op de erfenis die nagelaten wordt.

Daarom is het belangrijk blijvend te investeren in assets. Niet alleen in aanleg of aanschaf van nieuwe 
assets, maar ook in het onderhoud van de bestaande assets om deze waar mogelijk te verduurzamen. 
Deze investeringen geven niet alleen een economische impuls vandaag, maar zorgen er ook voor dat de 
komende generaties er kunnen van genieten.

2

2  Assets geldt binnen deze beleidsnota als overkoepelend begrip voor zowel infrastructuur (bv. wegen, sluizen of kunstwerken) als rollend materieel (bv. bussen 
of trams). Een volledige lijst van de assets waar deze nota naar refereert is opgenomen in bijlage 5.

3 Bijlage 1 – Visie Beleidsdomein MOW : Vlaanderen in beweging – Naar een mobiliteit op maat van mens en ondernemer. 
4 Zie het ‘Mobiliteitsrapport 2019’ van de MORA, waarin diverse belangrijke stakeholders vertegenwoordigd zijn, en zie bijlage 10 en 11.



De huidige toestand van de assets en hun beheer spoort aan 
tot actie.

Over het belang van assets als ruggengraat van het mobiliteits- en waterbeheersingssysteem heerst weinig 
twijfel. Dit geldt evenzeer voor het belang van assets op een goede en gedegen manier te beheren, namelijk 
door toepassing van beste praktijken zoals het Asset Management . Wordt er echter gekeken naar de 
huidige toestand van de diverse assets zoals beheerd binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare 
Werken en de volwassenheid inzake Asset Management5, dan is er nood aan actie.

De potentiële impact van het gebruik van assets in een ontoereikende toestand6  gaat veel verder dan louter de 
verhoogde kost van het curatief onderhoud. Er zijn ook belangrijke maatschappelijke risico’s mee verbonden. 

Slecht onderhouden autosnelwegen leiden niet alleen tot verhoogd risico op ongevallen en ongeplande 
interventies, maar ook tot aanhoudend verhoogd fileleed, wat grote economische- en imagoschade met 
zich meebrengt. 

Een sluis die plots defect raakt leidt tot onderbreking van de betrokken vaaras, wat ook weer leidt tot 
economische- en reputatieschade. 

Een dijk die bezwijkt leidt tot overstromingen van het hinterland. Naast de economische schade van  
wateroverlast voor de burgers, is er ook een niet te onderschatten ecologische impact op de fauna en flora. 
Wanneer een brug structureel onvoldoende werd onderhouden, kan dit leiden tot gewichtsbeperkingen 
of buitendienststelling voor het verkeer. Afhankelijk van zijn locatie en gebruiksgraad kan dit leiden tot 
verhoogd risico op ongevallen en files met bijhorende menselijke en economische impact. In het slechtste 
geval kan onvoldoende onderhoud leiden tot het falen van infrastructuur met een grote maatschappe-
lijke impact op het vlak van imago. De ingestorte Morandi-brug in Genua in augustus 2018 met 43 doden 
ligt bij iedereen nog vers in het geheugen. 

De leeftijd van de assets
In Vlaanderen werden binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken grote infrastructuurwerken 
uitgevoerd in de jaren ’60 en ’70. Dit impliceert dat vandaag een groot deel van deze assets het einde van 
hun economische levensduur naderen. Meer en meer worden structurele gebreken vastgesteld aan deze 
constructies (bv. opzwellende wapening door roest, betonschade, corrosie van staalstructuren, edm), wat 
noopt tot structurele ingrepen of vervangingen, met de nodige budgettaire gevolgen. Uitgerekend op dit 
moment worden de assets blootgesteld aan een steeds zwaardere belasting door verkeerstoename (zie 
bijlage 4), waardoor hun toestand sneller achteruit gaat, maar ook de impact groter wordt indien zich 
iets voordoet.

De volgende visualisatie illustreert deze constructiepiek van de jaren ’60 en ’70 voor de kunstwerken. Dit 
patroon is karakteriserend voor de assets van het beleidsdomein in het algemeen. 

3

6 5 Voor de definitie van wat Asset Management is voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, wordt verwezen naar bijlage 2.
6 Voor een omschrijving van de verouderingscurves van assets, wordt verwezen naar bijlage 3.

“Er is een grote onderhoudsachterstand, en er zullen minstens 2 legislaturen nodig zijn 
om goed te maken wat de afgelopen 30 jaar onvoldoende werd onderhouden”
Jean-Baptiste Braet – Vlaamse Waterbouwers



77 Voor een overzicht van de totale patrimoniumwaarde voor elk van deze thema’s, wordt verwezen naar bijlage 5.
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Leeftijdsverdeling van kunstwerken in Vlaanderen

De toestand van de assets
Om de toestand van assets te duiden, worden deze ingeschaald met kwaliteitsindicatoren van 1 tot 5. 
Hierbij staat 1 voor een uitstekende toestand en betekent 5 dat de asset het einde van haar economische 
levensduur bereikt of overschreden heeft, of de betreffende toestand onvoldoende is. Deze asset voldoet 
bijgevolg niet meer aan de kwaliteitseisen maar kan mits verhoogde kosten nog gebruikt worden.

De toestand van asset portefeuille wordt verder toegelicht aan de hand van 3 thema’s: land, kunstwerken 
en water7. In de bijlage 5 wordt duiding gegeven bij welke assets tot de verschillende thema’s behoren.
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Bovenstaande grafiek geeft een globaal beeld van de toestand van de drie asset-thema’s en een gemiddelde 
van de drie. Details per thema rond de bepaling van deze toestandsverdeling zijn terug te vinden in bijlage 6.



De organisatie inzake Asset Management
Naast het in kaart brengen van de toestand van de assets binnen het beheer van het beleidsdomein 
Mobiliteit en Openbare Werken, werd ook de volwassenheid van het Asset Management binnen het  
beleidsdomein onder de loep genomen. Aan de hand van een bevraging8 werd deze volwassenheid met 
betrekking tot Asset Management in kaart gebracht en vergeleken met meer dan 60 infrastructuurbedrijven 
wereldwijd. De resultaten van deze analyse kunnen als volgt worden gevisualiseerd:

8 8  Een toelichting rond de algehele doelstelling van deze bevraging is opgenomen in bijlage 7, waar een overzicht van de respondenten binnen het beleidsdomein in 
bijlage 8 kan geconsulteerd worden.
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Uit deze analyse komen 2 conclusies naar voor. Ten eerste kan vastgesteld worden dat het volwas-
senheidsniveau voor beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken eenzelfde patroon vertoont als het 
industriegemiddelde. Asset-intensieve bedrijven zijn traditioneel sterk in het uitvoeren van de diverse 
activiteiten binnen de assets levenscyclus, zijnde bouwen, exploiteren en onderhouden. Ze scoren echter 
minder sterk op de beleidsmatige aanpak, met name de wijze waarop beslissingen worden genomen over 
de ganse levenscyclus heen, asset databeheer, risicobeheer en prestatiemanagement. Ten tweede stellen 
we vast dat het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken structureel lager scoort dan het industrie-
gemiddelde. Ook op vlak van Asset Management zijn er bijgevolg nog duidelijk stappen te zetten om het 
beheer van de assets binnen het portfolio te professionaliseren.



9

De oplossing ligt in een combinatie van extra financiële  
middelen en het volwassen maken van het Asset Management.

De huidige stand van zaken vraagt om oplossingen. Oplossingen die zich situeren op niveau van budget-
ten om de onderhoudsachterstand goed te maken en Vlaanderen een kwaliteitsvolle infrastructuur te 
blijven garanderen, maar ook de verbintenis om de verschillende beheerders binnen het beleidsdomein 
Mobiliteit en Openbare Werken naar een volgend volwassenheidsniveau van Asset Management te tillen. 

Nood aan financiële middelen
Vooreerst dient de aandacht gevestigd te worden op de beschikbaarheid van financiële middelen, die ontoerei-
kend waren en zijn, en een onderhoudsachterstand tot gevolg hebben. Actie op korte termijn dringt zich op.

De beheerders binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken bevinden zich al jaren in een 
situatie van “ongewijzigd beleid”. Dit staat in schril contrast met een verouderende asset portefeuille, een 
asset portefeuille die nog steeds uitbreidt, stijgende materiaal- en aannemersprijzen en toenemende 
normering en wettelijke vereisten. Hierdoor zijn de beheerders jaar na jaar genoopt tot curatief onder-
houd en dus brandjes blussen en wordt er structureel ondergeïnvesteerd in preventieve onderhouds-
activiteiten.  Dit heeft als gevolg dat het patrimonium verder aftakelt en interventiekosten toenemen. Niet 
enkel de beheerders binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zullen de gevolgen hiervan 
dragen, maar de hele maatschappij.

Om de huidige toestand van de asset portefeuille weer op peil te brengen, is een jaarlijks totaal operatio-
neel budget van 660 miljoen euro nodig (eg. voor reguliere onderhoudsactiviteiten), alsook een eenmalig 
investeringsbudget van 8,48 miljard euro (eg. voor structureel onderhoud en vervangingen).

4

Noodzaak jaarlijks onderhoud 
per asset type (in miljoen €)

Noodzaak éénmalig onderhoud 
per thema (in miljard €)
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Als de beschikbare middelen worden vergeleken met de budgetten die nodig zijn om de asset portefeuille 
kwalitatief in stand te houden, kan er alleen vastgesteld worden dat er een structureel tekort is aan middelen. 

“Brandjes blussen zal altijd blijven bestaan, maar dit mag niet de overhand hebben  
zoals op heden wel het geval is” Jan Bosschem – ORI

“De investeringsagenda van ons land schiet schromelijk tekort om enkel en alleen de 
capaciteit bij te houden, laat staan de sprong te maken naar de modernisering”
Caroline Ven – Artikel ‘Tot op de draad versleten’ in De Tijd – 20 maart 2019



10 9  Zie bijlage 11 voor een vergelijking van overheidsinvesteringen voor diverse Europese landen vanuit de Nationale Bank en VOKA
 https://www.reuters.com/article/us-global-infrastructure-report/world-needs-94-trillion-spent-on-infrastructure-by-2040-report-idUSKBN1AA1A3
10  https://www.businessinsider.nl/asce-gives-us-infrastructure-a-d-2017-3/?international=true&r=US en  

https://www.citylab.com/solutions/2015/02/americas-infrastructure-crisis-is-really-a-maintenance-crisis/385452/
11 https://www.schuttevaer.nl/nieuws/havens-en-vaarwegen/nid30609-duitse-vaarwegen-staan-op-instorten.html
12 http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf

Vergelijking beschikbaar jaarlijks  
onderhoudsbudget met benodigd budget 
voor alle thema’s (in miljoen €)

Vergelijking beschikbaar éénmalig  
onderhoudsbudget met benodigd budget 

voor alle thema’s (in miljard €)
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Dit structureel tekort wordt onderschreven door een studie van het Verbond van Belgische Onderne-
mingen (VBO – zie bijlage 10 voor het betreffende artikel) die aangeeft dat in 2011-2015 de publieke in-
vesteringen in vaste activa in België slechts 2,4% beliepen van het bbp, 0,6 procentpunt-bbp minder dan 
gemiddeld in onze 3 buurlanden en ongeveer 0,4 procentpunt-bbp minder dan gemiddeld in de Europese 
Unie. Dat is slechts de helft van wat in de periode 1970-1983 geïnvesteerd werd. Analyses rond publieke 
investeringen van zowel de Nationale Bank als VOKA stellen zelfs dat de overheidsinvesteringen in België 
tot de laagste van Europa behoren in procent ten opzichte van het bbp . Nieuwsdienst Reuters9 op haar 
beurt constateert eenzelfde noodzaak tot extra financiële middelen. 

Een soortgelijke conclusie kan getrokken worden door over de landsgrenzen heen te kijken. Ook in 
bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika10 of Duitsland11 dringt aandacht voor bijkomende on-
derhoudsbudgetten zich op. De noorderburen uit Nederland daarentegen passen al jaren een gedegen 
strategie met toe wat betreft investeringen in publieke infrastructuur, wat hen op het World Economic 
Forum recent ook kroonde tot het ‘land met de beste infrastructuur van Europa’12.

Er is binnen Vlaanderen op heden een cruciaal punt bereikt. Een punt waar de toestand van de assets en 
hun beheer nog omkeerbaar en deze inhaalbeweging kan ingezet worden zonder grote gevolgen voor de 
publieke dienstverlening en de veiligheid. Door verhoogde aandacht voor onderhouds- en investerings-
activiteiten ook in Vlaanderen prominent op de agenda te plaatsen en hiervoor ook de nodige middelen 
te voorzien, kan de nuttige levensduur van assets verlengd worden en zodoende kosten bespaard. Goed 
Asset Management leidt tot optimaal rendement van de gedane investeringen. 

“De Franse en Nederlandse overheden investeren elk jaar 45% meer dan de Belgische”
Karl Collaerts – Meer overheidsinvesteringen, meer groei’, VOKA – 15 februari 2017



1113 De inkomsten of publieke uitgaven die de ontwikkeling en het onderhoud van assets betalen. Dit geld dient niet ‘terugbetaald’ te worden
14  De structuur en de instrumenten die gebruikt worden als hefboom om toekomstige inkomsten te verzekeren. Dit geld wordt geleend om de investeringsprojecten uit 

te voeren, maar moet achteraf terugbetaald worden
15 De verschillende strategieën die gehanteerd kunnen worden om investeringsprojecten uit te voeren, inkomsten voor te genereren en financiering te verzekeren

Het moment is daar om te beslissen of men binnen Vlaanderen richting een Nederlands scenario wil 
evolueren, dan wel naar een toestand zoals op heden in Duitsland of de Verenigde Staten van Amerika 
het geval als gevolg van verdere onderinvestering in onderhoudsactiviteiten.

Inkomstenwerving13 , financiering14  en aankoopstrategie15 
Voorgaande vaststellingen duiden op een nijpend financieel tekort aan onderhouds- en investerings-
budgetten. Onder de assumptie dat de vrije beleidsruimte inzake begroting vanuit de nieuwe Vlaamse 
Regering beperkt is, wat echter niet uitsluit dat een beperkte verhoging wél tot de mogelijkheden zou 
kunnen behoren, worden hieronder een aantal voorstellen aangereikt om dit financieel tekort in te vullen 
door nieuwe inkomstenbronnen aan te boren:

Inkomstenwerving
• Overheidsgeoriënteerd: 

- Verhogen begroting

- BTW optimalisatie

• Gebruikersgeoriënteerd: 

- Tol

- Kilometerbelasting en vaarheffing

- Verhogen ticketprijzen

• Assetgeoriënteerd: 

-  Verkopen van surplus assets zoals gebouwen en  
terreinen

-  Exploiteren van terreinen voor vb. leidingtracés, 
windmolenparken, aanleggen van telecommunica-
tienetwerken, 

-  Projectontwikkeling van assets om bijkomende 
inkomsten te genereren zoals vb. installeren van 
kantoorgebouwen aan sluizen

• Organisatiegeoriënteerd: 

- Kostenbesparingen

• Via aankoopstrategie

Financiering
• Lening: 

- Vanuit EIB (Europese Investeringsbank)

- Van een commerciële bank

-  Van institutionele investeerders of verzekerings-
maatschappijen: als preventieve maatregel tegen 
risico op overstroming

- Van de overheid

• Obligaties:

- Inkomstenobligaties

- Belastbare obligaties

• Via aankoopstrategie

Hefboom

Aankoopstrategie
• Traditioneel: 

- Via aanbestedingscontracten

• Publiek Private Samenwerking (PPS): 

- DBFM (Design Build Finance Maintenance)

- DBFMO (Design Build Finance Maintenace Operations) - Concessies



Verder is er ook het nieuwe kaderdecreet voor grote projecten, dat op 13 maart 2019 werd goedgekeurd 
in het Vlaams Parlement. Hierdoor kunnen de Vlaamse overheidsinvesteringen in de volgende legisla-
tuur verdubbeld worden. Rik Daems, voorzitter van de commissie voor alternatieve financiering van het 
Vlaams Parlement, gaf hierbij aan dat ook de burger aangespoord kan worden om mee te investeren in 
een beter Vlaanderen bij wijze van belastingsvermindering op het geïnvesteerde bedrag16.

Dit zijn maar enkele mogelijke pistes die verder onderzocht moeten worden en onderdeel dienen uit te 
maken van een breder maatschappelijk debat over hoe men in Vlaanderen de publieke infrastructuur 
verder wensen te financieren.

Volwassen maken van Asset Management
Voldoende financiële middelen ter beschikking hebben is maar één element. Om hier evenwel ook opti-
maal mee om te gaan, engageren de beheerders binnen het beleidsdomein Mobiliteit & Openbare Werken 
zich om de beste praktijken van het Asset Management toe te passen als hefboom naar een efficiënter 
en meer duurzaam beleid. 

Concreet zijn acties binnen minstens volgende domeinen belangrijk om de volwassenheid van het Asset 
Management binnen het beleidsdomein Mobiliteit & Openbare Werken te doen toenemen:

• Risicobeheer om de beschikbare middelen toe te wijzen volgens juiste prioriteiten

•  Data- en informatiebeheer, met initieel sterke nadruk op verzameling, registratie en kwaliteit 
van de data in het asset register, om vervolgens bijkomende inzichten op te bouwen die de be-
leidsbeslissingen kunnen ondersteunen

•  Levenscyclusbeheer, van ontwerp tot en met sloop, waardoor de totale waarde van de dienst-
verlening over de levensduur van de assets maatschappelijk wordt geoptimaliseerd. 

•  Continue verbetering integreren om, ter opvolging van de prestaties van assets en het beleid 
tijdig en gericht bij te sturen

De acties om de groei van volwassenheid op vlak van Asset Management te realiseren, zullen komende  
legislatuur nodige tijd en middelen vragen, maar zijn noodzakelijk in de uitbouw van een toekomstge-
richte organisatie die het hoofd kan bieden aan huidige en toekomstige uitdagingen.

In dat kader wensen de beheerders hun ambitieniveau uit te spreken om het beheer van hun assets op een 
kwaliteitsvolle en onderbouwde manier uit te voeren. Hiervoor zullen zij de nodige kwaliteitssystemen (bv. 
ISO55000) inrichten, en zich minstens voor enkele asset types extern laten certifiëren. Ondersteund door 
adequate rapporteringen biedt dit aan beleidsmakers de garantie dat er optimaal en transparant wordt om-
gegaan met de beschikbare middelen. Professioneel en transparant Asset Management geeft vertrouwen.

12 16 Opiniestuk Rik Daems in De Tijd, 13/03/2019: Goed parlementair werk kan nog het verschil maken

“Met het nieuwe decreet over de alternatieve financiering van grote projecten, gekoppeld 
aan mijn voorstel om het Vlaamse spaargeld met een belastingsvermindering te mobiliseren, 
kunnen we een kwantumsprong maken voor publieke investeringen”
Rik Daems – Artikel ‘Vlaanderen kan investeringen verdubbelen’ in De Tijd – 14 maart 2019

“Het is essentieel om de nodige prioriteiten te stellen, omdat budgetten altijd beperkt zullen zijn” 
Jean-Baptiste Braet – Vlaamse Waterbouwers
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1317 Voor een exhaustieve oplijsting wordt verwezen naar reeds opgemaakte en beschikbare contextanalyse rapporteringen

Zoals in voorgaand hoofdstuk aangehaald, situeren de korte termijn noden zich voornamelijk in het  
investeren in de assets zelf, alsook het opzetten van een stappenplan om de algehele volwassenheid rond 
Asset Management op te tillen. Dit is de enige manier om de status van Vlaanderen als logistieke draai-
schijf van Europa in stand te houden.

Het is echter uitermate belangrijk voldoende stil te staan bij mogelijke ontwikkelingen op lange(re)  
termijn en hoe dit het te voeren Asset Management van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 
kan beïnvloeden en zelfs opportuniteiten kan scheppen. Het is binnen dat kader dat hieronder enkele 
grote thema’s worden aangekaart17. In essentie situeren deze opportuniteiten zich op twee niveaus: intern 
en extern.

Wat die eerste categorie betreft, biedt het structureel opzetten van coördinatie en synergie tal van 
mogelijke voordelen, en dit in essentie in 3 geledingen. 

•   Intern bij elke beheerder van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken: toenemende 
coördinatie tussen werken (zowel investerings- als onderhoudswerken) over alle assets heen om 
de juiste prioriteiten te stellen aan de hand van een transparant Asset Management beslissings-
kader, zal een positieve impact hebben op de gehele set aan waardedrijvers met inbegrip van het 
financiële luik. 

•   Nauwere samenwerking tussen de verscheidene beheerders van het beleidsdomein Mobiliteit en 
Openbare Werken. 

•   Aandacht voor coördinatie op het gehele openbare domein: een meer gedegen samenwerking 
met andere infrastructuurbeheerders kan de impact op de maatschappij, waaronder het ‘minder 
hinder’ verhaal, significant ten goede zal komen. Zo zijn er tal van slimme combinaties rond rio-
lering, water-, gas-, elektriciteit- of zelfs spoorwegbeheerders mogelijk.

Naast interne opportuniteiten, biedt ook de externe context mogelijkheden die voor het beleids-
domein Mobiliteit en Openbare Werken: 

•   Digitalisering: de Internet of Things (IoT) technologie laat toe om assets via sensoren te verbin-
den en permanent te monitoren. Andere mogelijkheden zijn het uitvoeren van inspecties met dro-
nes of analyse van videobeelden (computer vision). Deze nieuwe technologieën leven een grote 
hoeveelheid aan nieuwe data op (“big data”) die dan weer door gebruik van Artificiële Intelligentie 
technieken omgezet worden in inzichten om bijvoorbeeld het gedrag van assets te voorspellen. 
Op deze manier is slim asset beheer mogelijk. Noodzakelijke voorwaarden voor digitalisatie zijn 
echter wel een kwalitatief en beschikbaar asset register, waarbij BIM (building information model) 
zeker haar toegevoegde waarde kan hebben, Daarnaast zijn er bijkomende competenties nodig 
bij de medewerkers en moet de manier van werken worden aangepakt. 

De toekomst indachtig, een overzicht.5

“Transversaliteit is van het grootste belang. Er is een structureel gebrek aan spill-over tussen de 
verschillende entiteiten die enorm veel kunnen leren van elkaar en elkaars data”

 Elvira Haezendonck – Prof. VUB
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•   Nieuwe mobiliteitsconcepten: vooreerst is er de modal shift en multimodaliteit18, waarbij  
volwaardige alternatieven voor het klassieke vervoer haar ingang vinden of vlot kan geschakeld 
worden tussen verschillende modi waarbij het verkeer een  geconnecteerd netwerk wordt. Verder 
zijn er ook de autonome voer- en vaartuigen die opkomen en toelaten het verkeer efficiënter  
te doen verlopen. Ook elektrificatie kent een opmars, waarbij de beheerders binnen het  
beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken de nodige aanpassingen dienen te voorzien zoals 
laadinfrastructuur, en deze zaken opnemen in het lange termijn asset management plan. Al 
deze wijzigingen impliceren dat assets meer en meer geconnecteerd worden en interageren met  
elkaar, waardoor de rol van infrastructuurbeheerder evolueert naar de rol van systeembeheerder.

•   Wijze van aanbesteden: inzake onderhoudsactiviteiten wordt meer en meer overgestapt naar 
contracten op basis van resultaatsverbintenis eerder dan de klassieke middelenverbintenis.  
Andere alternatieve vormen van aanbesteden maken ook plaats voor gunningscriteria die de  
circulariteit en/of gebruik van duurzame materialen aanmoedigt, eerder dan louter te beslissen 
op aankoopprijs. Ten slotte laten technieken zoals Best Value Procurement toe om op alternatieve 
manier ook innovatieve oplossingen in te kopen. Hierbij wordt in de afroep geen voorafname  
ingesloten rond technische vereisten, maar zal eerder de probleemstelling worden omschreven en 
gegund worden in functie van de aanbieder die de grootste meerwaarde kan leveren.

•   Wet- en regelgevend kader: de vereisten en bijbehorende normering, zeker voor wat de aanleg 
van nieuwe infrastructuur betreft, nemen structureel toe. Dit verhoogt het kostenplaatje van 
de te vervangen of nieuw te bouwen infrastructuur, wat impliceert dat, gegeven een constant  
investeringsbeleid over de jaren heen, er minder financiële middelen beschikbaar zijn voor  
overige activiteiten en men hier dus intelligenter mee dient om te gaan.

Naast de nodige investeringen om de huidige asset portfolio in stand te houden en het volwassen maken 
van het Asset Management, tonen bovenstaande trends aan dat er ook noodzakelijk wordt geïnvesteerd 
in het verwerven van nieuwe competenties, tools en technieken om adequaat antwoord te kunnen bieden 
aan de toekomstige uitdagingen. Gelukkig bieden deze nieuwe trends ook nieuwe oplossingen, en maken 
zij deel uit van de algehele groei van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

14 18 Zie ook bijlage 12 voor de historisch evolutie inzake modale verdelingen van personenvervoer.

“De huidige manier van publieke aanbestedingen biedt weinig ruimte voor 
duurzaamheid daar het merendeel helaas nog op aankoopprijs wordt beslist”
Elvira Haezendonck – Prof. VUB
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Bijlage 1: “Vlaanderen in beweging” als visie van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Bijlagen. 6

een goed en veilig alternatief hebt. Dat 
is de basisbereikbaarheid die wij jou 
willen aanbieden: vlot en combimodaal. 
De keuze zal aan jou zijn.

HEFBOMEN VOOR
GEDRAGSVERANDERING

Hoe meer mensen zich op die manier 
slim verplaatsen, hoe beter voor de toe-
komst van Vlaanderen. De bereidheid 
tot verandering wordt alvast groter. 
Maar je moet natuurlijk kunnen ver-
trouwen op een sterke dienstverlening. 
In deze combimobiliteit zullen wij in-
vesteren. Door technologische innovatie 
en nieuwe samenwerkingen. Samen met 
andere overheden en private partners 
zullen we in jouw vervoerregio van mo-
biliteit een service maken. Samen zullen 
we dorps- en stadskernen versterken 
tot knooppunten die mensen en midde-
len verbinden.

TRANSPORT IN VERVOERING

Vlaanderen is de economische poort 
van en naar Europa. De economie is 
de motor van onze samenleving. On-
dernemers moeten kunnen rekenen op 
een vlotte transportketen. Met dezelfde 

netwerken en knooppunten als ruggen-
graat van het systeem zodat goederen 
snel en veilig hun weg vinden over de 
verschillende modi heen: van zee- en 
luchthaven tot binnenvaart, spoor en 
(fiets)snelweg. Onze ambitie: vlotter 
verkeer, minder druk op de omgeving, 
meer leefbaarheid en ruimte voor eco-
nomische groei.  

INNOVATIE IN INFRASTRUCTUUR

Geen vlotte mobiliteit zonder betrouw-
bare en toekomstbestendige (infrastruc-
tuur)netwerken als fundament. Daarom 
investeren we in bedrijfszekerheid, in 
versterking van netwerken, in expertise 
en in milieuvriendelijke technologie. Zo 
dragen we bij tot een betere mobiliteit 
en zetten we mee onze schouders 
onder het klimaatbeleid.  Zo lopen we 
voorop in de bescherming van milieu, 
gezondheid en welvaart voor de komen-
de generaties. 

De mobiliteit van morgen 
is een kwestie van keuzes 
maken vandaag. De 
uitdagingen zijn groot, 
de ambitie ook. Het 
beleidsdomein Mobiliteit 
en Openbare Werken zet 
er alvast zijn schouders 
onder, en neemt vanuit 
zijn expertise graag het 
voortouw. 

Pakjes komen bij je thuis met een be-
stelwagen. Naar je werk gaan of samen 
met je vrienden een uitstap maken doe 
je met de auto. Dat is OK. Alleen, op 
termijn is dit niet houdbaar. De mobi-
liteit van morgen zal anders móeten. 

Ons klimaat warmt op en de bevolking 
groeit. Onze open ruimte wordt schaar-
ser, steeds meer mensen vragen om 
meer leef- en ademruimte. Tijd dus voor 
verandering. 

MOBILITEIT OP MENSENMAAT

Voor (te)veel verplaatsingen neem je 
vandaag nog de eigen wagen. Begrijpe-
lijk misschien, want het is comfortabel 
en vaak ook de snelste manier. Stel je 
voor dat je je even vlot van deur tot 
deur kan verplaatsen via een deelwagen, 
snelbus en openbaar vervoer. Of met de 
trein, tram, watertaxi of (deel)fiets? Op 
knooppunten schakel je tussen al deze 
netwerken en deelsystemen. Een digita-
le tool stippelt voor jou de snelste weg 
uit en levert meteen een ticketje af voor 
het hele traject. Kortom, je eigen wagen 
kan in de garage blijven, omdat je altijd 
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Bijlage 2: Asset Management binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, met focus op 
waardecreatie

Het beheer van de assets als ruggengraat van het mobiliteits- en waterbeheersingssysteem is een be-
langrijke prioriteit voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Daarom is het aangewezen de 
modernste managementtechnieken aan te wenden om deze assets zo optimaal mogelijk te beheren. De 
techniek die de voorbije tien jaar internationaal een sterke ontwikkeling kende, ingang vond in tal van 
asset-intensieve bedrijven wereldwijd en waarrond zich een ISO-norm heeft ontwikkeld (ie ISO55000), is 
het Asset Management. 

Voor de beheerders binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken vertaalt zich dit in een 
geïntegreerde benadering voor het beheer van de assets met als doel maximale waarde te creëren over 
hun hele levenscyclus en dit voor alle stakeholders.

Zo creëert Asset Management een gedragen beslissingskader waarbij beslissingen op een transparante, 
objectieve, gestandaardiseerde en consistente manier kunnen genomen worden. Dit laat toe verschil-
lende waardedrijvers ten opzichte van elkaar af te wegen zoals de beschikbare schaarse middelen (bv. 
geld en mankracht), het risiconiveau en de verwachte prestaties van de assets. Bovendien impliceert goed 
Asset Management een organisatie-brede benadering van de directie tot op het terrein. Het is een be-
drijfscultuur, participatief en uitgedragen door het leiderschap, ondersteund op het terrein en dient zich 
te nestelen in alle vezels van de organisatie.  

Het toepassen van een brede stakeholderbenadering zorgt ervoor dat de noden en verwachtingen van 
de diverse belanghebbenden in rekening genomen worden om zo een maximale maatschappelijke waar-
de te realiseren. Hierbij worden zowel de externe belanghebbenden, zoals de burgers en ondernemers, 
als de interne belanghebbenden, zoals de beleidsmedewerkers of andere beleidsdomeinen, betrokken.

Door de integrale levenscyclus in ogenschouw te nemen, van ontwerp tot en met sloop, wordt de totale 
waarde van de dienstverlening over de levensduur van de assets maatschappelijk geoptimaliseerd. Kos-
ten worden op deze manier investeringen, met hun positief effect over de gehele levenscyclus. Zodoende 
wordt er op lange termijn gedacht en gepland.

Risicobeheer helpt om te gaan met onzekerheden doorheen de levenscyclus van de assets. Het laat toe 
de schaarse middelen te alloceren en acties te prioriteren in functie van de bescherming van maximale 
waardecreatie binnen de beperkingen die er zijn. Deze prioritering wordt hierbij enerzijds gevoegd door 
de toestand van de asset, en anderzijds door de kriticaliteit19  als doorvertaling van de strategische ob-
jectieven. Het faciliteert ook de discussie rond wat het maatschappelijk aanvaard risiconiveau is, en hoe 
beslissingen in functie daarvan worden genomen. Wat is het effect van het uitvoeren van activiteiten (bv. 
onderhoud) op onder andere beschikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van de infrastructuur? Of 
evenzo, wat is het effect wanneer deze activiteiten worden verzuimd te doen?

Asset Management is een proces van continue verbetering. Beleidslijnen worden opgemaakt en vertaald 
richting acties op het terrein, geëvalueerd en bijgestuurd in functie van de gemeten resultaten (bv. toe-
standsbepalingen of inspecties). Zo wordt de prestaties van de assets en de effecten van interventies 
tijdens de levenscyclus meetbaar gemaakt, en leidt dit tot verbeterde acties en innovaties.

16 19 Voor beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken omvat dit onder andere bedrijfszekerheid, comfortniveau, veiligheid, duurzaamheid en toekomstgerichtheid

“Goed onderhoud begint van bij het ontwerp. Het principe van lifecycle costing dient 
mee opgenomen te worden bij de toekenning van opdrachten” Jan Bosschem – ORI

BramL
Markering
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Data alsook tools en applicaties om deze te kunnen verwerken en analyseren, spelen een belangrijke rol 
in modern Asset Management. Door data te verzamelen over de assets, hun prestaties, risico’s en kosten, 
kunnen er bijkomende inzichten verworven worden en kan men meer proactief gaan handelen en beter 
geïnformeerde beslissingen nemen. Door toepassen van meer geavanceerde dataverwerking- en ana-
lysetechnieken, kunnen er ook aanzienlijke winsten geboekt worden zowel op vlak van efficiëntie als naar 
de ontwikkeling van een meer doelmatig beleid en kennisborging binnen de organisatie.

Bijlage 3: Verouderingsgedrag van assets

De diversiteit aan assets binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken impliceert dat zij on-
derling sterk kunnen verschillen in onder andere functie, technische karakteristieken, gebruiksgraad en 
belang in het mobiliteitssysteem. Al deze assets zijn echter onderhevig aan veroudering, wat gepaard met 
een aftakeling van hun toestand en een toenemende nood aan onderhoud tot gevolg. Echter, indien er 
verzuimd wordt om het nodige reguliere onderhoud toe te passen, dan neemt deze degradatie versneld 
toe, waar mits goed onderhoud de nuttige levensduur zelfs verlengd kan worden. 

Op een bepaald moment in de levenscyclus volstaat regulier onderhoud niet meer en zijn er meer struc-
turele ingrepen nodig om de toestand terug op peil te brengen. Deze structurele onderhoudsingrepen 
kosten echter tot 25 keer meer dan het reguliere onderhoud. Besparen op regulier onderhoud op korte 
termijn leidt dus tot veel hogere onderhoudskosten op lange termijn doordat er sneller structurele aan-
passingen dienen te gebeuren. 

Uiteindelijk komt een assets in zo’n toestand terecht waar structureel onderhoud niet meer mogelijk is 
of het economisch interessanter is om tot volledige vervanging over te gaan. Anders gesteld, heeft de 
asset het einde van haar economische levensduur bereikt. Een asset voorbij dit punt exploiteren is vanuit 
kostenperspectief niet interessant, maar draagt ook grote maatschappelijke risico’s met zich mee, zoals 
bijvoorbeeld veiligheid.

Theoretische verouderingscurves
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Bijlage 4: Zwaardere belasting door verkeerstoename
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Bijlage 5: Waarde asset portefeuille per thema

De patrimoniumwaarde wordt voor elk asset type dat in de nota behandeld wordt, gewaardeerd volgens 
een kostprijsmodel. 

Patrimoniumwaarde = ∑[asset (in aantal of lengte) x gemiddelde eenheidskost vervanging] 

Volgende eenheidskosten zijn toegepast:

20

Asset type Eenheidskost vervanging
Land20

Autosnelweg € 2 139 000/km
Gewestweg - Type 1 € 1 547 000/km
Gewestweg - Type 2 € 1 114 000/km
Gewestweg - Type 3 € 660 000/km
Gewestweg - Type 4 € 577 500/km
Fietspad € 140 000/km
Bus Afh. van leeftijd (gem. €230 000/stuk)
Tram Afh. van leeftijd (gem. €1 761 000/stuk)
Sporen Afh. van type (gem. €19 000/km)
Water
Sluis  € 25 000/m2

Sluisdeur € 13 000/m2 
Sluis - maritiem € 20 000 000/stuk
Kaaimuur € 10 000 000/km
Kaaimuur - maritiem € 20 000 000/km
Jaagpad € 40/m2

Jaagpad - maritiem € 150 000/km
Oever € 5 000 000/km
Oever - maritiem € 10 000 000/km
Stuw € 700 000/m
Stuw – maritiem € 5 000 000/stuk
Sifon € 1000 000/stuk
Kunstwerken
Vaste brug – Staal Afh. van kruising met autosnelweg (gem. € 5 000/m2)
Vaste brug – Geen staal Afh. van kruising met autosnelweg (gem. € 3 000/m2)
Beweegbare brug Afh. van kruising met autosnelweg (gem. € 17 000/m2)
Tunnel Afh. van kruising met autosnelweg (gem. € 4 000/m2)
Tunnel TERN21  € 5 300/m2

Keermuur € 1 600/m2 
Duiker € 2 100/m2 

20 Voor gewest- en autosnelwegen werd 1 richting geteld.
21  TERN wijst erop dat deze tunnels onderhevig zijn aan Europese richtlijnen (eg. 2004/54/EG), met als doelstelling een hoog en uniform niveau van veiligheid en 

comfort op het trans-Europese wegennetwerk
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Waarde asset portefeuille Land  
(in miljard €)

1,93

1,07

4,70

0,72
0,51

0,72

Autosnelweg Fietspad Gewestweg

Tram Bus Sporen

7,70

5,71
15,61

Land Water Kunstwerken

Thema 1: Land.

Waarde asset portefeuille 
Kunstwerken (in miljard €)
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Thema 2: Kunstwerken
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Waarde asset portefeuille per 
thema (in miljard €)

Patrimoniumwaarde Water  
 (in miljard €)
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Bijlage 6: Toestandsbepaling per thema

De huidige toestand wordt afgeleid via een watervalprincipe:

1.   Indien een kwaliteitsindicator gekend is, dan wordt deze kwaliteitsindicator genomen. Elke  
entiteit hanteert zijn eigen systeem voor het toekennen van kwaliteitsindicatoren. Om de assets 
onderling te kunnen vergelijken, is elke kwaliteitsindicator herschaald naar 1 tot 5. Hierbij staat  
1 voor zeer goed en 5 voor zeer slecht. 

2.  Indien de kwaliteitsindicatoren niet gekend zijn, dan wordt er gekeken naar de huidige leef-
tijd van de asset t.o.v. de verwachte levensduur. Afhankelijk van het percentage t.o.v. van de  
verwachte levensduur wordt er een KI toegekend.

22

Percentage  t.o.v verwachte Afgeleide KI
levensduur

[0%-20%[  1
[20%-40%[  2
[40%-60%[  3
[60%-100%[  4
[100%-..[  5
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Volgende verwachte levensduren zijn toegepast:

Asset type Verwachte levensduur
Land
Autosnelweg 30 jaar
Gewestweg - Type 1 20 jaar
Gewestweg - Type 2 20 jaar
Gewestweg - Type 3 20 jaar
Gewestweg - Type 4 20 jaar
Fietspad 20 jaar
Bus 18 jaar
Tram 30 jaar
Sporen NVT (enkel KI beschikbaar)
Water
Sluis  140 jaar
Sluisdeur 25 jaar
Sluis - maritiem 120 jaar
Kaaimuur 75 jaar
Kaaimuur - maritiem 75 jaar
Jaagpad 20 jaar
Jaagpad - maritiem 20 jaar
Oever 60 jaar
Oever - maritiem 60 jaar
Stuw 75 jaar
Stuw – maritiem 75 jaar
Sifon 75 jaar
Kunstwerken
Vaste brug – Staal 100 jaar
Vaste brug – Geen staal 100 jaar
Beweegbare brug 100 jaar
Tunnel 100 jaar
Tunnel TERN 100 jaar
Keermuur 100 jaar
Duiker 100 jaar



kan visueel worden voorgesteld als volgt: 

24

Cumulatieve leeftijdsverdeling t.o.v. verwachte levensduur van die asset klasse

3.  Indien noch de KI noch de leeftijd gekend is, dan worden de KI’s toegewezen aan de rest van de popu-
latie op basis van extrapolatie. 

De KI’s worden als volgt gedefinieerd:
KI Verklaring KI Deloitte
1 De asset is in uitstekende toestand

2 De asset is in normale toestand

3 De asset is in behoorlijke toestand 

4 De asset is in matige toestand en nadert het einde van haar economische levensduur

5  De asset is in onvoldoende toestand, of heeft het einde van haar economische levensduur  
bereikt of overschreden. Deze asset voldoet bijgevolg niet meer aan de kwaliteitseisen maar kan 
mits verhoogde kosten nog gebruikt worden

Om assets met elkaar te kunnen vergelijken, is ervoor gekozen om de assets steeds uit te drukken in func-
tie van de patrimoniumwaarde die ze vertegenwoordigen (zie bijlage 4 voor de berekening van patrimoni-
umwaarde). De gemiddeldes die in de grafieken getoond worden zijn ook steeds een gewogen gemiddel-
de van de patrimoniumwaardes van de onderliggende assets. Dit maakt het mogelijk om bv. snelwegen, 
die in kilometers worden uitgedrukt, te vergelijken met bussen, die in aantallen worden uitgedrukt. De 
patrimoniumwaardes vertegenwoordigen worden in deze grafieken gebruikt als investeringsequivalenten.
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Thema 1: Land.
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Thema 2: Kunstwerken.
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Thema 3: Water.
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Bijlage 7: Asset Management Maturity Assessment (AMMA) - Principes

Wat is het?

Een onderzoek naar het potentieel van het Asset Management in een organisatie om te bekijken of de 
noodzakelijke foundations aanwezig zijn om een bepaald niveau van volwassenheid te bereiken.

Wat is het niet? 

Een ISO55000 assessment.

Hoe wordt er gescoord?

Daar het een zelfbeoordeling betreft, er louter wordt gekeken naar het potentieel van de organisatie, en 
enkel gepolst wordt naar de aanwezigheid van een aantal foundations, is de maximum score die kan 
behaald worden een 4 (“competent”). Die vragen zijn niet van die aard dat er gepeild wordt naar de nood-
zakelijkheden om de maximum score van 5 (“Excellent”) te behalen.

Hoe wordt het gemiddelde berekend?

De grafieken tonen de gemiddeldes van de verschillende entiteiten, waarbij elke entiteit een even groot 
gewicht krijgt in de berekening. Dit impliceert dat de hoeveelheid respondenten per entiteit geen invloed 
heeft op het gemiddelde. 

Hoe is de vragenlijst gestructureerd?

44 vragen verspreid over 7 Asset Management domeinen. Elke score, wordt gebenchmarkt met een data-
base van meer dan 60 bedrijven.

Bijlage 8: Asset Management Maturity Assessment (AMMA) – Respondenten
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MT 1 MDK 1
EBS 1

DVW 15

De Lijn 3

AWV 17

Verdeling respondenten
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Bijlage 9: Benodigde onderhoudsbudget per thema

Op basis van de huidige toestand, wordt de nood aan onderhoud en de bijhorende kosten ingeschat.

De onderhoudskosten worden in 2 categorieën opgedeeld: jaarlijkse onderhoudskosten die dienen ge-
maakt te worden om de assets in stand te houden en éénmalige onderhoudskosten die dienen om de 
assets structureel te renoveren of volledig te vernieuwen. 

De onderhoudskosten worden toegewezen op basis van een watervalprincipe:

1.  Indien de nood aan onderhoud en de bijhorende kosten gekend zijn, dan worden deze kosten overge-
nomen in de doorrekening. (Bv. Agentschap Wegen & Verkeer heeft de onderhoudsnoden gedetailleerd 
in kaart gebracht voor autosnelwegen via Pavement Management System).

2.  Indien de kosten niet gekend zijn, dan worden onderhoudskosten toegekend op basis van de KI’s en 
een bijhorend percentage van de vervangingswaarden:  

1 2 3 4 50

1

2

3

4

Regulier 
onderhoud

Structureel 
Vervanging
onderhoud

KI

Afgeleide KI Jaarlijkse onderhoudskost Éénmalige onderhoudskost

1 0,5% 0%

2 1% 0%

3 1,5% 0% (12% bij kunstwerken)

4 2,5% 25%

5 3,4%22  100%

22 Binnen KI 5 zijn zowel gepland (70%) als ongepland (30%) onderhoudsactiviteiten van toepassing, waarbij ongepland onderhoud minstens 3x duurder is. Vandaar 
dat de jaarlijkse onderhoudskost uitkomt op 2,5 x 0,7 + 7,5 x 0,3 = 3,4%



Vervolgens, om het tekort aan onderhoudsbudget te bepalen, wordt de vergelijking gemaakt tussen de 
benodigde onderhoudskosten uit de vorige stap en de beschikbare budgetten uit de ’investerings- en 
onderhoudsprogramma’s, die gefilterd zijn op het aandeel van de asset types die geselecteerd zijn per 
thema (zie tabel met eenheidskosten in bijlage 4).  

In de eerste grafiek op pagina 10 die de vergelijking maakt tussen het jaarlijks onderhoudsbudget met 
het benodigd budget voor alle thema’s, is er voor de respectievelijke entiteiten23 en assets in scope ver-
geleken met de onderhoudsprogramma’s. Specifiek voor het thema Water zijn de onderhoudsactiviteiten 
voor bagger uit de budgetten gefilterd. Daarnaast zijn de onderhoudsprogramma’s voor alle entiteiten 
gefilterd op de activiteiten die van toepassing zijn op de assets in scope.

In de tweede grafiek op pagina 10 die de vergelijking maakt tussen het éénmalige onderhoudsbudget 
met het benodigd budget voor alle thema’s samen, is er voor de respectievelijke entiteiten en assets in 
scope vergeleken met de investeringsprogramma’s. Deze investeringsprogramma’s zijn gefilterd op de ac-
tiviteiten die van toepassing zijn op (structureel) onderhoud, o.a. de uitbreidingsinvesteringen zijn eruit 
gefilterd. Specifiek voor het thema Water zijn de onderhoudsactiviteiten voor bagger uit de budgetten 
gefilterd. De investeringsbudgetten zijn vervolgens geëxtrapoleerd24 naar 5 jaar om een legislatuur te 
representeren.  

Er kan geen vergelijking gemaakt worden op thema-niveau omdat de entiteiten niet in staat zijn om het 
aandeel voor Kunstwerken te isoleren uit de onderhouds- en investeringsprogramma’s.

30 23 Maritieme Toegang heeft geen investerings- en onderhoudsprogramma opgeleverd. Echter zitten er slechts 12 kunstwerken van hen vervat in de resultaten, waar-
door de impact minimaal is. Zij hebben geen andere assets opgeleverd en zitten ook niet in vervat in de resultaten van het thema Water.  
24 De extrapolatie is afhankelijk van de opgeleverde investeringsprogramma’s. Indien een entiteit slechts 1 jaar oplevert (bv. MDK en De Lijn), dan zijn deze budget-
ten vermenigvuldigd met 5 jaar. Indien de entiteiten investeringsprogramma’s hebben opgeleverd voor 3 jaren (AWV en DVW), dan is het gemiddelde genomen van 
deze 3 jaren en vermenigvuldigd met 5 jaar.  

Noodzaak jaarlijks onderhoud per 
asset type Land (in miljoen €)
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Thema 1: Land.

Noodzaak éénmalig structureel onder-
houd per asset type Land (in miljoen €)
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Noodzaak jaarlijks onderhoud per  
asset type Kunstwerken (in miljoen €)
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Thema 2: Kunstwerken.

Noodzaak éénmalig structureel onderhoud 
per asset type kunstwerken (in miljoen €)
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Noodzaak jaarlijks onderhoud per  
asset type water (in miljoen €)

Sluis Stuw Kaaimuur
Oeververdediging Sifon
Jaagpad Sluisdeur

 

 

 

  

1 099

310
161

1 667

55 3639

69

14
11

111

4 4 5

Sluis Stuw Kaaimuur
Oeververdediging Sifon
Jaagpad Sluisdeur

Thema 3: Water.

Noodzaak éénmalig onderhoud per asset 
type water (in miljoen €)
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Bijlage 10: Het investeringspact - Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

Het investeringspact: op naar een investeringsquote van meer dan 3% 

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is al jaar en dag voorstander van meer doelgerichte, 
publieke investeringen die de economische groei kunnen aanzwengelen en zo meer werkgelegenheid 
kunnen creëren. Met het Investeringspact heeft het Strategisch Investeringscomité een degelijk werk-
stuk afgeleverd. ‘De uitrol van dit pact kan wel maar slagen als alle partijen zich over de grenzen van 
meerderheid en oppositie, over verschillende bevoegdheidsniveaus en over verschillende legislaturen 
heen engageren om deze mee te uit te voeren’, aldus het VBO.

GESCHREVEN DOOR PERS, COMMUNICATION & EVENTS

11 SEPTEMBER 2018 

Gaten en putten

Een investeringspact voor België is cruciaal om de economische groei aan te zwengelen. In 2011-2015 be-
liepen de publieke investeringen in vaste activa in België slechts 2,4% van het bbp, 0,6 procentpunt-bbp 
minder dan gemiddeld in onze 3 buurlanden en ongeveer 0,4 procentpunt-bbp minder dan gemiddeld in 
de Europese Unie. Dat is ook slechts de helft van wat in de periode 1970-1983 geïnvesteerd werd. Er wordt, 
om het met een boutade te zeggen, nog maar net genoeg geïnvesteerd om de gaten en putten in onze 
wegen te vullen. 

De domeinen waarin er volgens het Investeringspact meer publieke investeringen nodig zijn, zijn dan 
ook niet lukraak gekozen: digitalisering, cybersecurity, onderwijs, gezondheidszorg, energie en mobiliteit.

Neem nu het voorbeeld van mobiliteit: een krachtdadig beleid tot verbetering van de mobiliteit in België 
is voor het VBO al enige tijd een topprioriteit. Meer doelgerichte investeringen in mobiliteit leiden tot 
vlotter verkeer, wat op zijn beurt dan weer kostenbesparend werkt, beter is voor het milieu en ons veel 
extra welvaart oplevert. Het komt er dan ook op aan om zowel te zorgen voor een kwalitatief onderhoud 
van onze infrastructuur (bruggen en tunnels) als om extra te investeren in bijvoorbeeld het GEN, P+R-
parkings of extra fietssnelwegen.

Omgevingsfactoren

Dit investeringspact vestigt ook de nodige aandacht op heel wat omgevingsfactoren, zoals

- een aanpassing van het vergunningenbeleid zodat infrastructuurwerken sneller en met een grotere 
rechtszekerheid kunnen worden gerealiseerd. 

- een eenvoudiger en soepeler kader voor publiek-private partnerschappen die nog veel meer zouden 
kunnen worden ingezet en zo de last voor het overheidsbudget zouden kunnen verlichten. 

- een hervorming van de Europese begrotingsregels: publieke investeringen worden momenteel be-
schouwd als eenmalige uitgaven die in één keer moeten worden opgenomen in de begroting, terwijl ze 
over een langere periode baten opleveren. Het moet mogelijk zijn om doelgerichte, publieke investerin-
gen te spreiden over verschillende begrotingsjaren.
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Wat nu?

In het Pact werden om en bij de 150 miljard euro aan investeringen naar voren geschoven in de periode 
2019-2030, waarvan de overheden 45% of ongeveer 65 miljard euro voor hun rekening zullen nemen (of 
ongeveer 5 miljard euro per jaar). Daarmee zou onze jaarlijkse investeringsquote tussen 3 en 3,5% van 
het bbp uitkomen, wat ons terug in de buik van het Europese peloton zou brengen. 

‘Bij ons is meer budgettaire voorzichtigheid geboden gezien de hoge overheidsschuld van om en bij de 
100% van het bbp, maar het verdient zeker aanbeveling om voor een inhaalbeweging inzake overheidsin-
vesteringen te zorgen. Daarbij zal het cruciaal zijn om erover te waken dat die projecten worden gekozen 
die op termijn het meest bijdragen tot de verhoging van het groeipotentieel van de Belgische economie. 
Gezien de gebrekkige staat van ons wegen- en spoorwegennet en de belangrijke noden in onze energie- 
en digitale infrastructuur, zijn belangrijke investeringen in die domeinen zeker te verantwoorden. Er is 
nu nood aan een goed doordachte en snelle uitrol’, besluit Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder 
van het VBO.



Bijlage 11: Overheidsinvesteringen in België behoren tot de laagste van Europa

Bron: “Publieke investeringen – analyse en aanbevelingen”, Nationale Bank, oktober 2017
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Bron: “Meer overheidsinvesteringen, meer groei”, VOKA, februari 2017

(https://www.voka.be/nieuws/meer-overheidsinvesteringen-meer-groei)



Bijlage 12: Evolutie modale verdelingen van personenvervoer naar afstand

Bron: “Publieke investeringen – analyse en aanbevelingen”, Nationale Bank, oktober 2017
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