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1 BESCHRIJVING 

De projectgroep besloot om alle subsidies binnen het beleidsdomein MOW te onderwerpen aan 
een onderzoek aangaande de doelmatigheid en effectiviteit ervan. In het kader van het 
projectgroep werd daartoe eerst een sjabloon ingevuld zodat een volledig overzicht kon worden 
gegeven van alle subsidies, hun rechtsgronden edm. Nadien werd een beroep gedaan op de 
raamovereenkomst rond VBH. Het betrokken consortium heeft vervolgens een onderzoek gedaan 
van de betrokken subsidies vertrekkende van het opgestelde subsidiesjabloon. De vorderingen 
van het onderzoek werden daarbij nauw opgevolgd vanuit de projectgroep aangezien het 
consortium tijdens de looptijd van het onderzoek telkens rapporteerde aan de projectgroep over 
de stand van zaken.  
 

2 ONDERZOEKSVRAGEN EN METHODOLOGIE 

Het consortium moest minimaal deze onderzoeksvragen onderzoeken: 
- Toegevoegde waarde: in welke mate hebben de subsidie-instrumenten het reguliere beleid 
ondersteund, versterkt,…? Is het duidelijk welk beleid ze ten uitvoer moeten brengen? 
- Doeltreffendheid: in welke mate hebben de subsidies effect gehad? 
- Doelmatigheid: In welke mate zijn de effecten (outcome) op kostenefficiënte wijze bereikt? 
 
Het onderzoek moest kwaliteitsprocedures respecteren die voldoen aan de wetenschappelijke 
standaarden op dit vlak. De methodologie moest daarnaast ook afdoende diepgang garanderen 
(nagaan bijvoorbeeld door een vergelijking met de buurlanden, hoe het subsidie-instrument 
verbeterd kan worden. Het eigenlijk onderzoek liep van midden april tot midden juni.  
 
Het consortium heeft het onderzoek geënt op de interventielogica, uitgerold door de Europese 
Commissie. De interventielogica biedt volgens het rapport een kader aan overheidsinstellingen 
om interventies (o.a. subsidies, oprichtingagentschappen, nieuwe wetgeving, enz.) te evalueren 
en te analyseren of de beoogde resultaten effectief zijn bereikt. 
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De onderzoeksvragen die worden beantwoord zijn geclusterd rond de invalshoek doelmatigheid 
(in welke mate zijn effecten (outcome) kostenefficiënt bereikt), doeltreffendheid (in welke mate 
hebben subsidies effect gehad), en doelbereiking (in welke mate hebben de subsidie-instrumenten 
het reguliere beleid ondersteund, versterkt,…? Is het duidelijk welk beeld ze ten uitvoer moeten 
brengen).  
 
De onderzoeksvragen worden door het consortium benaderd op basis van een desk research 
(documentenanalyse van subsidiesjablonen, bestaande evaluaties, regelgeving, publiek 
toegankelijke resultaatsindicatoren, en jaarverslagen van overheidsinstellingen. De desk research 
wordt aangevuld met 21 experteninterviews met personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de 
betrokken subsidie (inhoudelijke bepaling/subsidietoekenning). Gelet op de beslissing van de 
projectgroep om alle subsidies van het beleidsdomein in ogenschouw te nemen (tenzij hun 
afschaffing reeds voorzien was in de regelgeving), werden circa veertig subsidies in de analyse 
betrokken.  
 
Voor de evaluatiecriteria wordt op basis van de gecapteerde informatie een score, geijkt op de 
7-punts Likertschaal1, toegekend. 

3 BEVOEGDHEID 

Subsidies moeten een wettelijke basis hebben, Gelet op die eis en de invulling van het begrip 
subsidies zorgt dit ervoor dat subsidies en de vormgeving ervan in concrete regelgeving een 
overheidsprerogatief uitmaken. Dit neemt uiteraard niet weg dat de beoordeling van de 
effectiviteit, doelmatigheid,…edm uiteraard wel kan worden uitbesteed, wat in het kader van 
VBH ook expliciet gebeurd is.  
 

4 ANALYSE  

Uit de koppeling van het consortium van de subsidieinstrumenten aan doelstellingen blijkt dat 
de diverse subsidies niet altijd makkelijk en eenduidig aan doelstellingen te koppelen zijn, voor 
heel wat doelstellingen worden bovendien verschillende subsidieinstrumenten ingezet. Een 
belangrijke vaststelling is tevens dat de subsidies vaak wel passen in een breder kader, maar er 
zelden of nooit effectieve doelstellingen aan de subsidies worden gekoppeld. Uit onderstaande 
tabel blijkt alvast welke subsidies er voor welke doelstellingen worden ingezet.  
 
 
 
 
 

 
1 De Likertschaal is de meest gekende beoordelingsschaal en komt zeer vaak terug bij (online) enquêtes. De definitie gaat als volgt: “De Likertschaal is een methode 
om moeilijk te kwantificeren gegevens toch te kunnen ondervragen en te kunnen voorzien van een ordinaal meetniveau.” 
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Volgens het consortium dragen zeer veel subsidies rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij tot 
de realisatie van de modal shift naar duurzame transportmodi, het grootste budget wordt 
evenwel besteed aan verkeersveiligheid gevolgd door de budgetten voor de havens.  
 
Het consortium concludeert dat uit het onderzoek blijkt dat de effecten van een subsidies vrijwel 
nooit in kaart gebracht worden, bovendien blijkt de output ook niet altijd kwantificeerbaar. 
Verscheidene subsidies blijken complementair zodat de integratie van die subsidies de 
doeltreffendheid kan verhogen.  
 
Daarnaast zijn er ook heel wat verbeteringen mogelijk inzake de vormgeving van subsidies 
(uiteenlopende subsidieprocedures met dito rechtsgronden, soms onduidelijke subsidiekaders 
wat maakt dat zelf soms onduidelijk is wat subsidieerbaar is met de nodige vragen en 
administratieve lasten van dien).  
 
Het onderzoek kwam tot onderstaande quotering op basis van de Likertschaal:  
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Op basis van het gevoerde onderzoek wordt voorgesteld om volgende subsidies te schrappen 
of te reduceren in budget:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 GOVERNANCE  

Uit het onderzoek van het consortium blijkt dat heel wat subsidies complementair zijn, de 
subsidies die eenzelfde doelgroep kunnen worden geclusterd zodat de aanvraagprocedures en 
de betrokken administratieve lasten worden verlaagd.  
 
Voor de subsidies die bijvoorbeeld gericht zijn tot andere overheid (lokale besturen) zou kunnen 
worden overwogen om de subsidiestroom te vervangen door een inkanteling in de bestaande 
fondsen en de verantwoordelijkheid voor het betrokken beleid dichter bij de basis te leggen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
29.06.2021       pagina 6 van 6 

 
 

BIJLAGE : ONDERZOEK CONSORTIUM 

 
 

 



Evaluatie Subsidies MOW
BREDE VLAAMSE HEROVERWEGING

Eindrapport – 30 juni 2021



Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
Evaluatie van subsidies i.k.v. Vlaamse Brede Heroverweging

© 2021 Deloitte Consulting & Advisory BV 2

Inhoudsopgave

Situering
Kadering bij deze evaluatie, met onder andere het evaluatieraamwerk ter onderbouwing van deze evaluatie, een overzicht 
van alle subsidies en inzicht van de doelstellingen die ondersteund worden met de subsidies

3

Analyse van de subsidies
Evaluatie van de subsidies aan de hand van twee pagina’s per subsidie

10

Conclusies en aanbevelingen
Aan de hand van de analyse worden generieke conclusies en aanbevelingen, alsook een gedetailleerde uiteenzetting naar 
potentiële besparingen van de subsidieuitgaven

84



Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
Evaluatie van subsidies i.k.v. Vlaamse Brede Heroverweging

© 2021 Deloitte Consulting & Advisory BV 3

De Vlaamse Brede Heroverweging (VBH) heeft als doel om de kwaliteit van de publieke financiën van de Vlaamse 
Regering te verbeteren op het vlak van efficiëntie en effectiviteit

ALGEMEEN KADER – VLAAMSE BREDE HEROVERWEGING
De Vlaamse Brede Heroverweging wil alle uitgavenposten en waar relevant
kostendekkingsgraden binnen de Vlaamse Begroting grondig doorlichten. VBH
wil zo enerzijds de kwaliteit van de publieke financiën verbeteren inzake
efficiëntie en effectiviteit en anderzijds beleidsevaluaties en
uitgaventoetsingen structureel verankeren in het beleids- en
begrotingsproces.

De centrale vraag in de VBH is “Wat bereiken we met onze middelen?” in
plaats van “Hoeveel geven we uit?”. Concreet kan dit door het beter linken van
beleids- en begrotingsinformatie, meer beschikbare prestatie-informatie en
een betere parlementaire controle (een beter debat) over de Vlaamse
uitgaven.

In het kader hiervan is een belangrijke rol weggelegd voor wetenschappelijk
onderbouwde inzichten in de effectiviteit en efficiëntie van de onderzochte
uitgaven. Het is belangrijk om te kaderen dat de resultaten van de spending
reviews zullen gebruikt worden om efficiëntiewinsten en prioriteits-
verschuivingen te realiseren.

Situering

EVALUATIE SUBSIDIES VAN HET BELEIDSDOMEIN MOW

Deze evaluatie, in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging, heeft als
doel de doelmatigheid, -treffendheid en –bereiking van subsidies uitgegeven
door het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) te analyseren
en te beoordelen.

Met behulp van gestandaardiseerde subsidiesjablonen, ingevuld met de hulp
van de entiteiten worden onderstaande onderzoeksvragen beantwoord, met
als doel het subsidiebeleid van het beleidsdomein te evalueren en
aanbevelingen te doen om middelen gerichter in te zetten, conform
doelstellingen van de Vlaamse Brede Heroverweging.

Doelmatigheid: In welke mate zijn de effecten (outcome) op
kostenefficiënte wijze bereikt? In welke mate wordt de output
gerealiseerd aan een aanvaardbare kostprijs?

Doeltreffendheid: in welke mate hebben de subsidies effect gehad?
Draagt het uitgevoerde beleid effectief bij de waargenomen effecten?

Doelbereiking: in welke mate hebben de subsidie-instrumenten het
reguliere beleid ondersteund, versterkt, …? Is het duidelijk welk beleid ze
ten uitvoer moeten brengen?
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Het voorgestelde evaluatiekader is geënt op de interventielogica, uitgerold door de Europese Commissie, toegepast naar 
de drie onderzoeksvragen ter evaluatie van de subsidies.

Situering

De interventielogica biedt een kader aan
overheidsinstellingen om interventies (o.a. subsidies,
oprichting agentschappen, nieuwe wetgeving, enz.) te
evalueren en te analyseren of de beoogde resultaten
effectief zijn bereikt. Vaak voorkomende
evaluatiecriteria zijn:
• Relevantie: in welke mate komen de gestelde

beleidsdoelstellingen tegemoet aan de gestelde
noden en problemen?

• Coherentie: in welke mate werkt het onderzochte
beleid contradictorisch ten aanzien van
gelijkaardige initiatieven?

• Consistentie: in welke mate worden er positieve
(of negatieve) spillovers naar andere
beleidsdomeinen gemaximaliseerd (of
geminimaliseerd)?

• Efficiëntie: in welke mate wordt de output
gerealiseerd aan een aanvaardbare kostprijs?

• Effectiviteit/doeltreffendheid: in welke mate zijn
de geobserveerde effecten toe te schrijven aan het
gevoerde beleid?

• Zuinigheid, doelbereiking, duurzaamheid,
adequaatheid, aanvaardbaarheid, enz.

1 Doelmatigheid
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Onderstaande onderzoeksvragen worden voor de geëvalueerde subsidies beantwoord en meegenomen het formuleren 
van conclusies en aanbevelingen. 

Situering

In welke mate hebben de subsidies effect gehad?
Draagt het uitgevoerde beleid effectief bij de
waargenomen effecten?

• Welke concrete resultaten worden bereikt met
de subsidie? Wat is het rechtstreekse gevolg van
deze subsidie uit te keren?

• Zouden de resultaten nog steeds bereikt
worden indien er geen subsidie meer wordt
uitgekeerd?

• Worden de effecten gemonitord en
gerapporteerd? Worden waargenomen effecten
ook door andere acties beïnvloed?

DOELTREFFENDHEID

In welke mate zijn de effecten (outcome) op
kostenefficiënte wijze bereikt? In welke mate wordt
de output gerealiseerd aan een aanvaardbare
kostprijs?

• Hoeveel euro wordt er begroot en gespendeerd
aan de subsidie?

• Hoe verloopt de aanvraagprocedure? Is deze
efficiënt georganiseerd, zowel intern als naar de
aanvrager?

• Welke verbeteringen/wijzigingen kunnen de
efficiëntie van de procedure verbeteren?

DOELMATIGHEID

In welke mate hebben de subsidie-instrumenten
het reguliere beleid ondersteund, versterkt,…? Is
het duidelijk welk beleid ze ten uitvoer moeten
brengen?

• In kader van welke beleidsdoelstelling(en) wordt
de subsidie aangeboden?

• Welke concrete doelen (SMART) worden
nagestreefd? Worden deze opgevolgd en
gemonitord?

• In welke mate zijn de vooropgestelde doelen
bereikt?

• Welke andere beleidsinstrumenten
ondersteunen de realisatie van de
beleidsdoelstellingen?

DOELBEREIKING
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Voor de evaluatiecriteria wordt op basis van de gecapteerde informatie een score, geijkt op de 7-punts Likertschaal, 
toegekend.

Situering

De Likertschaal is de meest gekende beoordelingsschaal en komt zeer vaak terug bij
(online) enquêtes. De definitie gaat als volgt: “De Likertschaal is een methode om
moeilijk te kwantificeren gegevens toch te kunnen ondervragen en te kunnen voorzien
van een ordinaal meetniveau.”

Om meer inzicht te geven over de Likertschaal, werd een voorbeeld aan de rechtse kant
toegevoegd. Zoals zichtbaar, er wordt een respondent gevraagd, aan de hand van een
serie geordende antwoordopties, aan te geven in hoeverre hij het eens is met de
stelling, bijvoorbeeld ‘helemaal mee eens’ of ‘oneens’.

In deze evaluatie zal de kwalitatieve beoordeling van de evaluatiecriteria worden
omgezet in een kwantitatieve score aan de hand van een 7-punts Likertschaal. Het
voordeel van de 7-punts schaal is om een meer genuanceerd en meer uitvoerig beeld
van de resultaten te krijgen en dus een grotere spreiding van de subsidies in de
vergelijkingsgrafiek (zie conclusies en aanbevelingen).

Bron: onderzoekdoen.nl
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De onderzoeksvragen worden beantwoord via een documentenanalyse, versterkt met inzichten uit experteninterviews.
Situering

Om de subsidies te evalueren op doelmatigheid, doeltreffendheid en
doelbereiking, werd een analyse uitgevoerd op basis van zowel primaire als
secundaire onderzoeksbronnen.

• Analyse van subsidiesjablonen/evaluatiedossiers van uitgereikte subsidies
• Evaluatie van kostenefficiëntie (beheerskosten, administratieve lasten) en

de uitgaven (omvang subsidie, afname budgettering)
• Onderzoek naar de wettelijke basis (decreten, MB, etc.)
• Opzoeken van resultaatindicatoren via publiek toegankelijke bronnen

• Statbel
• Vlaams Rekenhof
• Statistiek Vlaanderen
• Gemeentemonitor
• Aangeleverde data door MOW

• Jaarverslagen van overheidsinstellingen
• VSV
• Pendelfonds
• VIL
• Etc.

DOCUMENTENANALYSE

Eénentwintig interviews met personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de
inhoudelijke bepaling en/of toekenning van de subsidie, ter evaluatie en
bijkomende onderbouwing van de evaluatievragen.

• Evaluatie van de interne werking (aanvraagprocedure, evaluatieproces,
selectiecriteria, aantal vte);

• Toelichting van het beleidskader en achtergrond van de subsidie
(overkoepelende doelstelling, historische wijzigingen, andere
beleidsinstrumenten met eenzelfde doelstelling, enz.);

• Toelichting van de gewenste en waargenomen effecten;
• Evaluatie van de subsidie, door externe evaluaties (Rekenhof, IF,

consultants) of persoonlijke bevindingen;
• Etc.

EXPERTENINTERVIEWS
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De evaluatie heeft 42 subsidies als onderwerp, die in het volgende hoofdstuk aan de onderzoeksvragen worden 
onderworpen. De cijfers bieden een leidraad om snel te navigeren naar de bijhorende evaluatiefiche en voor het lezen 
van de conclusies en aanbevelingen.

Situering

1 Werkingssubsidie Lem Antwerpen 22 Subsidies schuilhuisjes
2 Werkingssubsidie Lem Oostende 23 Subsidies fietsfonds
3 Investeringssubsidie Lem Antwerpen 24 Subsidies overdrachten wegen
4 Investeringssubsidie Lem Oostende 25 EFRO
5 Werkingssubsidie S&S Nv Kortrijk-Wevelgem 26 Subsidies decreet basisbereikbaarheid

6 Investeringssubsidie S&S Nv Kortrijk-Wevelgem 27 Subsidies n.a.v. verhogingen van de vastlegging i.k.v. modules - werken 
gemeenteweg

7 Subsidies ecologisch en veilig transport 28 Subsidies verplaatsen leidingen
8 Havenkapiteinsdiensten 29 Subsidies Terugkommoment
9 Kustreddingsdiensten/strandreddingsdiensten/zeereddingsdiensten 30 Subsidies Veilige Schoolomgevingen
10 Subsidies bevordering duurzaam woon-werkverkeer i.k.v. Pendelfonds 31 Subsidies Schoolroutes (Relance)
11 Subsidies MAV 32 Subsidie CARA
12 Subsidies woon-werkverkeer 33 Projectsubsidies Verkeersveiligheid
13 Subsidies erkende mobiliteitsverenigingen 34 Subsidie Vlaamse Stichting Verkeerskunde
14 Subsidie Vlaams Instituut voor de Logistiek 35 Subsidies Clean Power for Transport (Relance)
15 Subsidies Mobiliteits- en bereikbaarheidsmanagers 36 Subsidies laadpalen (Relance)
16 Subsidie fietsberaad 37 Decreetkosten havenbedrijven Maritieme Toegang 
17 Subsidies mobiliteitscharters provincie 38 Palletvervoer over de waterweg
18 Subsidies SubRegionaal Overlegorgaan Havens (SRO) 39 Subsidie afval Vlaams-Brabant
19 Subsidies hinterlandconnectiviteit 40 Steunmaatregel nabehandeling

20 Subsidie Mobipunten 41 MB subsidies aan burgerbewegingen voor opzetten burgerparticipatie i.h.k.v. 
Antwerpse Toekomstverbond

21 Subsidie gemeentelijke mobiliteitsplannen 42 MB inzet dorpsstewards Doel
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De subsidies werden gecategoriseerd op basis van de doelstellingen. Zeer veel subsidies dragen (on)rechtstreeks bij tot 
de realisatie van de modale verschuiving naar duurzame transportmodi. Het grootste budget is evenwel bestemd om 
verkeersveiligheid te verhogen, gevolgd door budgetten voor de exploitatie van de (lucht en zee)havens.

Situering

1. Luchthavens (6)

5. Stimuleren modal shift (17) 7. Varia (6)

Budget: €15,2 mio

2. Doorbraak milieuvriendelijke 
voertuigen bevorderen (3)

3. Toegankelijkheid (2)

Werkings- en investeringssubsidies 
LEM Antwerpen, Oostende en S&S 
Kortrijk-Wevelgem

Budget: €15,4 mio

Budget: €2,6 mio

1-
6

35 Clean Power for Transport (Relance)

36 Laadpalen (Relance)

11 MAV

32 CARA

Budget: €30,0 mio

10 Bevordering duurzaam woon-
werkverkeer i.k.v. pendelfonds

12 Woon-werkverkeer

22 Schuilhuisjes

23 Fietsfonds

13 Erkende mobiliteitsverenigingen

14 VIL (multimodaal Vlaanderen)

25 EFRO

26 Decreet basisbereikbaarheid

15 Mobiliteits- en 
bereikbaarheidsmanagers

16 Fietsberaad

27 Modules: werken gemeenteweg

38 Palletvervoer over de waterweg

17 Mobiliteitscharters provincies
39 Afvaltransport over waterweg: Vlaams-

Brabant

19 Hinterlandconnectiviteit

20 Gemeenten: Mobipunten

40 Steunmaatregel nabehandeling

42 Burgerbewegingen i.k.v. Antwerps 
Toekomstverbond

Budget: €9,8 mio

7 Ecologisch en veilig transport

9 Kust-, strand- en zeereddingsdiensten

18 Subregionaal overlegorgaan haven 
(SR0)

21 Gemeentelijke mobiliteitsplannen

24 Overdrachten wegen

29 Verplaatsen leidingen

41 Dorpsstewards Doel

31 Schoolroutes (Relance)

29 Terugkommoment

30 Schoolomgevingen

33 Verkeersveiligheid

34 VSV

4. Verkeersveiligheid (6)

Budget: €63,6 mio

6. Havens (2)

Budget: €34,3 mio

8 Havenkapiteinsdiensten

37 Decreetkosten havenbedrijven 
maritieme toegang

Totaal: € 170,9 mio
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1. – 6. Werkings- en investeringssubsidies LEM Antwerpen, Oostende en S&S Kortrijk-Wevelgem
Analyse

SUBSIDIES LEM’s
Beleidsdoelstelling: 
Uitbating van de regionale luchthavens
Doelgroep: 
Luchthavens
Jaarlijks budget: 
€ 15.184.000
Start van subsidies: 
Sinds 2014 (overeenkomst getekend in 2013)
Regelgevend kader:
Decreet 10/07/2008 en decreet 09/05/2009, 
beheer en uitbating van de regionale 
luchthavens

AANVRAAGPROCEDURE

De aanvraagprocedure voor deze subsidie wordt
geregeld in de subsidieovereenkomst, die in 2013
is afgesloten en loopt tot het einde van de
samenwerkingsovereenkomst.

INZET VAN DE SUBSIDIE

De regionale luchthavens kaderen in een publiek-private samenwerking, die is afgesloten in 2013. De uitbating van de
luchthavens wordt uitbesteed aan de luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM). Het Vlaamse gewest is belast met de
ontwikkeling van de luchthaven en doet daarvoor de nodige investeringen. Deze overeenkomst is afgesloten voor 25 jaar (tot
2039) om stabiliteit te garanderen. De subsidieovereenkomst zelf is afgelopen in 2019, maar blijft in werking zolang er geen
nieuwe is opgesteld. Hierover wordt onderhandeld met de LEM’s.

De LEM heeft recht op een werkings-, personeels- en investeringssubsidie voor de taken die ze uitvoert in kader van
veiligheid, beveiliging en brandweer. Naast de contractueel voorziene subsidies, werden er nog andere subsidies toegekend
(door de bijkomende kosten door het verhoogde veiligheidsniveau door de aanslagen van 22 maart 2016).

Momenteel worden de trafiekcijfers van de LEM’s gemonitord. Daarnaast volgde de NBB in het verleden ook de toegevoegde
waarde en tewerkstelling op. Een uitgebreide maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) van de LEM’s is lopende.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

De toekenning van de subsidie gebeurt op basis van de subsidieovereenkomst. Concreet worden er twee subsidies gegeven:

• De werkingssubsidie, de welke de personeelskost inhoudt (lonen, kosten voor het sociaal secretariaat, …) en de
werkingskost (vb. uniformen) voor veiligheid, beveiliging en brandweer. Het bedrag voor deze subsidie is stabiel;

• Daarnaast is er ook een investeringssubsidie: het bedrag hiervoor is sterk afhankelijk van de geplande investeringen van
de LEM’s.

Het departement MOW betaalt per kwartaal een voorschot. Op het einde van het jaar wordt er een jaaropgave gemaakt van
alle kosten. Op deze manier worden enkel de effectief aangetoonde en gerealiseerde kosten terugbetaald.

Voor de investeringssubsidie wordt ad hoc, per dossier, een subsidie uitbetaald op basis van de aankoopfactuur. Hier wordt
niet met voorschotten gewerkt.
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1. – 6. Werkings- en investeringssubsidies LEM Antwerpen, Oostende en S&S Kortrijk-Wevelgem
Analyse

SUBSIDIES LEM’s EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

Doordat het VG voorheen zelf de uitbating van de luchthavens deed, had ze bij aanvang van de
overeenkomst een goed zicht op de kosten voor uitbating. De subsidiebedragen in de overeenkomst zijn
dus daarop gebaseerd. Daarnaast verloopt de toekenning van de subsidie relatief vlot: subsidiebesluit
naar inspectie van financiën en naar bevoegde minister (+/- 1 dag), controle van de jaaropgave in detail
(+/- 3-4 dagen). Dit komt neer op +/- 5 dagen per luchthaven per jaar (= 15 dagen per jaar).

4,0

Doeltreffendheid

Via de subsidie verbinden de LEM’s zich er toe om de regionale luchthavens open te houden. Op deze
manier kunnen ze economische en maatschappelijke waarde creëren voor het Vlaams Gewest
(momenteel gemonitord a.d.h.v. de traffiekcijfers). Hier staan echter ook kosten tegenover, zoals impact
de luchtkwaliteit en geluidshinder. Er is een uitgebreide MKBA lopende om verder inzicht te bieden in hoe
deze zich t.o.v. elkaar verhouden, en hoe de regionale luchthavens zullen en kunnen evolueren.

5,0

Doelbereiking

Los van de uitbating van de regionale luchthavens en de vrijwaring van de continuïteit, zijn er geen
concrete doelstellingen opgenomen in de concessieovereenkomst met de private LEM. Hierin heeft het
VG een dubbele positie, dewelke ook zal meegenomen worden in de MKBA. Verder dient te worden
opgemerkt dat de subsidies voor de regionale luchthavens decretaal verankerd zijn. De MKBA gaat eerder
over welke trafiek de luchthavens willen ontwikkelen (e.g. Oostende meer cargo) en de toekomstvisie van
en voor de regionale luchthavens.

6,0

De toekenning van deze subsidies verloopt relatief vlot, gezien het kadert binnen een bredere subsidieovereenkomst. Deze
subsidie bereikt ook zijn doel, namelijk het openhouden van de regionale luchthavens om zo maatschappelijke en
economische waarde te creëren. Momenteel is een uitgebreidere MKBA lopende, die meer inzicht zal bieden in hoe de
regionale luchthavens in de toekomst kunnen evolueren.

CONCLUSIES

17,9 MEUR
13,9 MEUR

2019 2020

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

VRACHTVERVOER IN TON (A’pen en Oostende)

27k 53k

2019 2020

De sterke toename is te 
wijten aan een 
verdubbeling van het 
vrachtvervoer van 
Oostende.

ENKELE INDICATOREN

1,8 MEURLaagste bedrag toegekend in ‘20 (Kortrijk-
Wevelgem)

6,6 MEURHoogste bedrag toegekend in ‘20 (Oostende)

PASSAGIERS (A’pen en Oostende)

374k 764k

2014 2019

Tussen 2014 en 2019 was er 
een verdubbeling in het 
aantal passagiers. In 2020 
was er terugval t.g.v. de 
COVID-19 crisis. 

De budgetten werden in 
beide jaren 100% benut.
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7. Subsidies ecologisch en veilig transport
Analyse

ECOLOGISCH EN VEILIG TRANSPORT
Beleidsdoelstelling: Slachtoffervrij 
verkeerssysteem, verminderde klimaatdruk
Doelgroep: Ondernemingen met minstens 
één vrachtwagen of samenstel
Jaarlijks budget: 
€ 34.973.000
Start van subsidies: 
2017
Regelgevend kader: Decreet 16/03/’12, BVR 
22/09/’17, BVR 21/12/’18, MB 11/01/’19

AANVRAAGPROCEDURE

Een onderneming kan één keer per kalenderjaar
digitaal een steunaanvraag indienen via het
Vlaams ondernemersloket. De totale uitgaven
moeten minstens €1.000 bedragen om in
aanmerking te komen voor een subsidie. De
aanvrager dient aan te geven welke maatregelen
werden genomen per vrachtwagen, waarbij ook
wordt gevraagd naar het bedrag en
factuurnummer. Normaliter krijgt de onderneming
binnen de twee maanden een beslissing. VZW’s
kunnen geen beroep doen op deze subsidie.

INZET VAN DE SUBSIDIE

De subsidie kan worden gebruikt voor de uitgaven (d.w.z. aankoop, huur of leasing van diensten) voor:

• rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag;
• extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft;
• extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast;
• maatregelen ter bevordering van de efficiëntie;
• maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats;
• maatregelen ter vermijding van diefstal.
De subsidie bedraagt 80% van de uitgaven, met maximaal 5.000 euro per vrachtwagen en 100.000 euro per onderneming
over drie opeenvolgende kalenderjaren samen. De beperking tot 100.000 euro volgt uit de de-minimisverordening. Drie
maatregelen (nl. automatische versnellingsbak, lucht geveerde stoel en geluids- en geruisarme banden) worden slechts voor
30% gesteund. De uitgaven dienen te dateren van na 1 januari 2017.

Oorspronkelijk was voorzien om deze regeling gedurende drie jaar te behouden. Gezien deze intussen vijf jaar bestaat, werd
reeds een interne nota opgemaakt met een evaluatie van de maatregelen die eventueel niet langer gesubsidieerd zouden
moeten worden. Verder dient te worden opgemerkt dat er een relatie is met de Ecologiepremie+.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

Een belangrijk deel van de subsidieaanvraag loopt reeds automatisch, en de ambitie is om hier in de toekomst verder op in te
zetten. Via de applicatie gebeurt zo de eerste check van het dossier reeds automatisch. Momenteel wordt onderzocht om dit
verder te automatiseren, door ook de gegevens gekoppeld aan het kenteken te integreren vanuit de DIV. Daarnaast zijn er
twee personen die parttime eventuele vragen opvolgen. Gezien er één deadline per jaar is - de aanvragen moeten worden
ingediend voor medio december -, ligt de werkdruk in de laatste maanden van het jaar significant hoger. Hoewel Dep. MOW
de terugvordering uitschrijft, wordt de ondersteuning vooral geboden vanuit VLAIO. VLAIO doet ook de controle en
nacontrole van de dossiers.
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7. Subsidies ecologisch en veilig transport
Analyse

ECOLOGISCH EN VEILIG TRANSPORT EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

Er zijn meer aanvragen dan er budget beschikbaar is, waardoor sommige aanvragen worden uitgesteld
naar het volgende kalenderjaar. De hoeveelheid ingezet personeel is relatief beperkt t.o.v. het hoge
budget en grote aantal jaarlijkse aanvragen, wat o.a. te wijten is aan de hoge mate van automatisatie. Een
aandachtspunt voor eventuele verdere automatisatie is het voorzien van middelen om dit effectief te
programmeren en implementeren.

6,0

Doeltreffendheid

De automatische tool laat toe om te monitoren welk budget aan welke maatregelen werd toegekend,
maar er is geen zicht op de effectieve impact van deze subsidie op de verkeersveiligheid en klimaatdruk.
De top 3 ingrepen die via de subsidie werden gefinancierd bestaat daarnaast uit maatregelen die als
eerder standaarduitrusting van een vrachtwagen kunnen worden gezien, en die ook zouden worden
voorzien zonder deze subsidie.

1,0

Doelbereiking

Er zijn geen SMART-doelstellingen omschreven voor deze subsidie, al is de beoogde beleidsdoelstelling
wel duidelijk. De bijdrage van deze subsidie aan de doelstelling lijkt echter beperkt, gezien de
maatregelen waarvoor deze kan worden gebruikt erg breed gaan en de link met ecologisch en veilig
transport vaak niet duidelijk is. Daarnaast moet worden opgemerkt dat er voor het uitrusten van
vrachtwagens met motoren op bijvoorbeeld CNG afzonderlijke premies bestaan (nl. ecologiepremie+).

1,0

Het budget dat voor deze subsidie wordt voorzien is omvangrijk (hoogste budget voor een subsidie in het beleidsdomein
mobiliteit en openbare werken), maar de impact wordt niet kwantitatief gemonitord. Uit de evaluatie van de maatregelen
die het meest frequent worden gefinancierd blijkt dat het vooral gaat om maatregelen die reeds tot de standaarduitrusting
van vrachtwagens behoren (vb. automatische versnellingsbak) of zelfs een negatieve impact hebben op de doelstelling (vb.
airconditioning). Deze subsidie scoort bijgevolg erg laag op vlak van zowel doeltreffendheid als doelbereiking. Deze subsidie
zou op zijn minst sterk moeten worden bijgestuurd (reeds voorzien) of in zijn totaliteit worden herzien.

CONCLUSIES

36,0 MEUR 35,0 MEUR

2019 2020

Budget: 35M EUR

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

AANTAL AANVRAGERS

3338 2225

2019 2020

De terugval wordt o.a.
geweten aan het feit dat een
aantal grote transport-
bedrijven geen verder steun
konden ontvangen t.g.v. de
de-minimis regeling.

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

9,436M 9,436 miljoen euro: het totale budget in
2020 voor de drie maatregelen met het
hoogste budget, nl. retarders (3,5 MEUR),
airconditioning (3,3 MEUR), automatische
versnellingsbak (2,8 MEUR)

Het beschikbare budget 
wordt systematisch 
opgebruikt, en aanvragen 
worden overgeheveld naar 
het volgende jaar. 
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8. Subsidies havenkapiteinsdiensten
Analyse

HAVENKAPITEINSDIENSTEN
Beleidsdoelstelling: 
Kwalitatieve maritieme dienstverlening en 
infrastructuur (ondersteuning aan 
havenkapiteinsdiensten)
Doelgroep: 
Ondernemingen
Jaarlijks budget: 
€ 13.313.000
Start van subsidies: 
Sinds 2001
Regelgevend kader:
BVR Havendecreet 13/07/2001

AANVRAAGPROCEDURE

Er wordt gewerkt met driejaarlijkse
overeenkomsten waarop het bedrag berekend
wordt. Dit bedrag blijft ongewijzigd, behoudens
indexatie. De havenbedrijven sturen jaarlijks hun
aanvraag voor een opdracht van het komende
kalenderjaar via het agentschap MDK naar de
minister, voor 31 juli van het lopende jaar. Per
aanvraag wordt een aanvraagformulier ingediend.

INZET VAN DE SUBSIDIE

De Vlaamse overheid biedt financiële ondersteuning aan havenautoriteiten voor havenkapiteinsdiensten die rechtstreeks te
maken hebben met de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu.

De uitgaven hebben betrekking op:

• De loon- en exploitatiekosten verbonden aan de verkeersbegeleiding ter hoogte van maritieme toegangswegen;

• De verkeersbegeleiding ter hoogte van sluizen;

• Het toezicht op de gevaarlijke goederen ter hoogte van maritieme toegangswegen, met commerciële vestigingen.

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 100% van het forfaitaire bedrag dat betrekking heeft op de opdracht, beperkt tot
de in de begroting beschikbare middelen, wat in de praktijk overeenstemt met +/- 40% van de effectieve kost voor de
havenkapiteinsdiensten. De subsidie is één jaarlijks bedrag per haven, toegekend op basis van een verdeelsleutel.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

De havenkapiteinsdiensten voeren binnen het havengebied verkeersbegeleiding en veiligheidstaken uit (om de vlotheid en
veiligheid te bevorderen) en zorgen voor de vrijwaring van het milieu.

De Vlaamse regering beslist over de ontvankelijke bedragen binnen een termijn van 4 maanden na ontvangst. Deze beslissing
omvat een omschrijving van de activiteiten waarvoor financiering wordt verleend, de geraamde totale kosten, het voorlopige
forfaitaire bedrag dat in aanmerking komt en de wijze waarop het bedrag is vastgesteld.

De subsidie wordt toegekend indien het project:

1. ten volle bijdraagt tot de realisatie van het Vlaams havenbeleid;

2. voldaan wordt aan de specifieke voorwaarden die de minister kan opleggen naar aanleiding van de aanvraag tot subsidie.
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8. Subsidies havenkapiteinsdiensten
Analyse

HAVENKAPITEINSDIENSTEN

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

Wettelijk zijn de aanvragers (zijnde de Vlaamse havens) verplicht om een aanvraag te doen, terwijl ze een
overeenkomst hebben voor drie jaar. Het afschaffen van deze jaarlijkse aanvraag zou kunnen leiden tot
een efficiëntiewinst voor de havens, gezien deze aanvraag relatief tijdsintensief is, al laat dit het Vlaams
gewest wel toe om eventueel bij te sturen en accenten te leggen. Vanuit het oogpunt van het Vlaamse
Gewest, is dit wel een efficiënte subsidie: de havens voeren deze dienst uit op zeer kostenefficiënte wijze.

5,0

Doeltreffendheid

De indicatoren die MDK vandaag gebruikt om de doeltreffendheid van de subsidie te meten gaan over
CCNET (veiligheid) en de volledigheid en kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Indien deze gegevens
niet aan de vooropgestelde criteria voldoen wordt de uitbetaling van de subsidie beperkt. Over het
algemeen is de kwaliteit van de gegevens zeer hoog (99,86%), op enkele aandachtspunten na. Het
wegvallen van de subsidie zou een grote impact hebben op 1) de samenwerking en 2) de vlotheid en
veiligheid van het scheepvaartverkeer zou niet langer gegarandeerd kunnen worden.

6,0

Doelbereiking Gelet het snel evoluerend landschap worden hier geen concrete doelen aan gekoppeld. 3,0

EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Budget: 13,31 MEUR

14,1 MEUR 13,3 MEUR

2019 2020

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

% VAN HET TOEGEKENDE BEDRAG (2020)

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

275 Gesubsidieerde vte’s voor 
havenkapiteinsdiensten

€9,26M Hoogste bedrag toegekend in 2020 
(Port of Antwerp)

99,86% Volledigheid van gegevens aangeleverd door 
havenkapiteinsdiensten

De havenkapiteinsdiensten gebeuren op efficiënte en doeltreffende wijze en de subsidie dekt slechts een gedeelte van de effectieve
kosten. Vanuit de Europese Unie werd geoordeeld dat de subsidie geen verborgen staatssteun is en dat het vlot en veilig laten
verlopen van het scheepvaartverkeer cruciaal is. Eventueel kan de doelmatigheid worden verhoogd door de aanvraagprocedure op te
heffen, gelet op het feit dat er wordt gewerkt met een samenwerkingsovereenkomst. Vooral voor de havens zijn hier
efficiëntiewinsten mogelijk. Een alternatieve optie voor deze subsidie is werken met een aanbesteding, al is dit relatief complex. De
havengebieden verschillen namelijk zeer sterk (verschillende opleidingen, minimale kennis van havengebied) wat efficiëntiewinsten in
de weg staat

CONCLUSIES

Oostende
6%

Gent
10%

Zeebrugge
15%

Antwerpen
69%
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9. Subsidies kust-, strand- en zeereddingsdiensten
Analyse

REDDINGSDIENSTEN
Beleidsdoelstelling: 
Varia - initiëren en ondersteunen van 
hulpverlening op zee
Doelgroep: 
VZW’s en intercommunales
Jaarlijks budget: 
€ 226.000
Start van subsidies: 
Sinds ‘12 (IKWV) en ‘17 (zeereddingsdiensten)
Regelgevend kader:
BVR 07/10/2005

AANVRAAGPROCEDURE

De zeereddingsdiensten (Ship Support en VBZR)
en de strandreddingdiensten (IKWV) dienen
jaarlijks een aanvraag in bij het agentschap MDK
(Maritieme Dienstverlening Kust). De aanvraag
bevat volgende informatie:
• Verantwoording van de activiteit waarvoor de

subsidie wordt aangevraagd;
• Een begroting met een gedetailleerd overzicht

van geraamde kosten, opbrengsten en reserves.

INZET VAN DE SUBSIDIE

Deze werkingssubsidie wordt toegekend aan enerzijds zeereddingsdiensten: Ship Support Search en de Vrijwillige
Blankenbergse Zeereddingsdienst. Dit gebeurt op basis van een vierjaarlijkse samenwerkingsovereenkomst tussen MDK en
de private reddingsdiensten. Om als private reddingsdienst te worden ingezet dient aan verschillende voorwaarden voldaan
te zijn inzake Search And Rescue-voertuigen (SAR) en SAR-oefeningen. De subsidie is een forfaitair bedrag met een maximum
van 113.000 € per jaar (56.500 € per VZW).

Anderzijds wordt deze toegekend aan kust- en strandreddingsdiensten, namelijk de Intercommunale Kustreddingsdienst
West-Vlaanderen (IKWV). Hier draagt de subsidie van 113.000€ bij voor:

• De aanschaf en het onderhoud van materiaal en materieel;

• De opleiding “redder aan zee”;

• Initiatieven m.b.t. preventie.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd door MDK, wordt binnen de perken van de begroting een subsidie toegekend. Voor
de subsidie van vb. 2020, dienen de zeereddingsdiensten ten laatste op 31 januari 2021, de functionele en financiële
aanwending van de subsidie te verantwoorden aan MDK. Dit wil zeggen:

• Jaarverslag m.b.t. uitgevoerde interventies;

• Resultatenrekening en balans;

• Opleidingsniveau van werknemers;

• Beschikbare SAR-materiaal.

Voor de strandreddingsdiensten (IKWV) zijn er geen specifieke voorwaarden verbonden aan de toekenning van de subsidie.
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9. Subsidies kust-, strand- en zeereddingsdiensten
Analyse

REDDINGSDIENSTEN EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

De aanvraag van de subsidie verloopt op een vlotte manier, zowel voor MDK als voor de ontvangers. Voor
IKWV (strand- en kustreddingsdiensten) zijn er twee evaluatievergaderingen (evaluatie van jaarverslag,
plannen voor het komende jaar). Het agentschap MDK evalueert het jaarverslag. Een inefficiëntie in het
proces is dat het bedrag jaarlijks goedgekeurd moet worden in de begroting, wat onzekerheid creëert
over financiering voor de reddingsdiensten. Er zijn ook andere financiers (gemeentes, departement
toerisme voor redders) en andere inkomsten (e.g. uit berging voor de zeereddingsdiensten) die de
organisaties ondersteunen.

6,0

Doeltreffendheid

Het wegvallen van de subsidie kan ertoe leiden dat vervangingsinvesteringen (voor materieel en boten)
worden uitgesteld, wat een negatieve impact zou hebben de kerntaak: het vrijwaren van de veiligheid aan
de kust en op zee. Mogelijke indicatoren om de effecten te monitoren zijn: interactietijd met de schepen,
beschikbaarheid middelen zoals schepen, enz. Dit laatste komt deels in het gedrang: hoge eisen voor
reddingsboten (moet bijna een zeeboot zijn) zorgen voor hoge kosten.

6,0

Doelbereiking
Doordat reddingsdiensten zeer afhankelijk zijn van externe factoren (Covid-19, weeromstandigheden, …)
is het niet bepaald zinvol om doelen voorop te stellen (e.g. Go for Zero 2030). Zij gaan eerder reactief te
werk en kunnen pas in actie komen eens er effectief een oproep is. Daarnaast investeert MDK ook mee in
preventie via de redders.

5,0

Over het algemeen is dit een efficiënte en effectieve subsidie die van belang is voor de reddingsdiensten, al zorgt het feit dat het bedrag
jaarlijks moet goedgekeurd worden door de begroting voor inefficiëntie en onzekerheid over de financiering van de reddingsdiensten. Het
werken met een meerjarige samenwerkingsovereenkomst, zoals voor andere subsidies, zou de reddingsdiensten meer standvastige
financiering bieden en meer op lange termijn laten werken. Daarnaast kan een betere monitoring over vb. de beschikbaarheid van middelen
meer inzichten over de doeltreffendheid van de subsidie bieden en helpen om een case te bouwen rond de verhoging van de subsidie. Op
vlak van doelbereiking is er nog ruimte om SMART-doelstellingen op te stellen, bijvoorbeeld het aantal jaarlijks opgeleide redders.

CONCLUSIES

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

72 Aantal interventies door VBZR (2019)

39 Aantal interventies door Ship Support (2019)

497 Interventies door IKWV in 2019

242 Aantal redders opgeleid met 
bekwaamheidsattest in 2019

KWALITATIEVE ONDERBOUWING SUBSIDIE
De subsidie is noodzakelijk om de benodigde
vervangingsinvesteringen te doen om zo de
kerntaak van de reddingsdiensten uit te voeren:
levens redden. Doordat het bedrag jaarlijks moet
goedgekeurd worden in de begroting, ontstaat er
onzekerheid over financiering voor de ontvangers
van de subsidie.

Budget: 226 kEUR

2019

240 kEUR 226 kEUR

2020

In 2019 bedroeg het budget 
240 kEUR. Vanaf 2020 is op 
alle subsidies een besparing 
van 6% doorgevoerd.
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10. Subsidies bevordering duurzaam woon-werkverkeer i.k.v. Pendelfonds
Analyse

PENDELFONDS
Beleidsdoelstelling: 
Stimuleren modal shift
Doelgroep: Bedrijven of private instellingen, 
of publieke instellingen i.s.m. private partner
Jaarlijks budget: Afhankelijk van de 
projectoproepen; grootteorde 2 – 5 miljoen
Start van subsidies: 
2007
Regelgevend kader: Decreet 30/06/’06, BVR 
30/09/’16, MB 13/12/’17, MB 14/05/’18

AANVRAAGPROCEDURE

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een
duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Hiertoe
wordt telkens gewerkt met specifieke
projectoproepen. De indieners moeten minstens
10 werknemers vertegenwoordigen, en de
subsidies gelden enkel voor vestigingen in
Vlaanderen. Bij het indienen van het dossier kan
de indiener ondersteuning krijgen van het
Provinciaal Mobiliteitspunt. Tussen 2006 en 2018
werd gemiddeld één projectoproep per jaar
gelanceerd, op onregelmatige momenten.

INZET VAN DE SUBSIDIE

Per projectoproep bepaalt de minister via een ministerieel besluit welke maatregelen voor de subsidie in aanmerking komen
en onder welke voorwaarden de subsidies kunnen worden verleend. Concreet kan het gaan om bijvoorbeeld maatregelen
rond het gebruik van auto- of fietsdeelsystemen, vergoedingen voor het gebruikt van het openbaar vervoer of onkosten
verbonden aan communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan
de projectuitvoering verbonden zijn, met een maximum van 200.000 €. De projectduur is minimaal één en maximaal 4 jaar.
De minister kan daarnaast bepalen of er voor bepaalde maatregelen een afzonderlijk maximaal subsidiebedrag geldt.

Er is intussen een beslissing over de heroriëntering van het pendelfonds. Ook het wettelijk kader zou worden bijgestuurd. Er
zouden onder andere wijzigingen zijn aan de mogelijke types projecten en de minimumtermijn van de projecten. Verder zou
het BC – op eigen vraag – niet langer een advies moeten verlenen.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

De eerste stap is het lanceren van de oproep, incl. het informeren van bedrijven. De provincies maken vervolgens een
potentieelinschatting per project en schrijven een advies uit. Deze taak is via de mobiliteitscharters bij de provincie gelegd,
en zij zetten hiervoor gedurende ca. 2 maand 1 à 2 VTE in per provincie. Het advies van de provincie wordt vervolgens
voorgelegd ter advies aan de begeleidingscommissie (BC). In de praktijk geven zij echter geen bijkomende opmerkingen. Op
basis van de adviezen en potentieelinschatting maakt MOW vervolgens een scoretabel op, gebaseerd op de verwachte
modal shift en het subsidiebedrag. Hiervoor zet MOW ca. 1-2 VTE ter beschikking gedurende 1 à 2 maand. Na toekenning van
de subsidies worden de projecten verder opgevolgd, waarbij o.a. wordt gekeken naar de gerealiseerde modal shift. In totaal
zetten de provincies, Dep. MOW en de BC gecombineerd ca. 1,5 - 2 VTE in.

De laatste oproep dateert van 2018. In het kader van deze oproep werden 56 projecten gesubsidieerd voor een totaal budget
van ca. 2,2 MEUR. Een nieuwe oproep zou in het najaar van ‘21 worden gelanceerd. Initieel was het de ambitie om twee
projectoproepen te lanceren per jaar, dit blijkt in de praktijk echter niet werkbaar omwille van de hoge administratieve last.
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10. Subsidies bevordering duurzaam woon-werkverkeer i.k.v. Pendelfonds
Analyse

PENDELFONDS EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

De procedure verbonden aan de toekenning van de subsidies is eerder arbeidsintensief. Om dit te
verlichten zou o.a. stap m.b.t. de adviesvraag aan de begeleidingscommissie worden overgeslagen. Er
wordt ingezet op het promoten van de projectoproep, wat enerzijds mee zorgt voor een hoge werklast
maar er anderzijds voor zorgt dat er een grote hoeveelheid projectaanvragen is. Dit heeft op zijn beurt
een invloed op de werklast, maar zorgt ervoor dat er sterk kan en moet geselecteerd worden.

3,0

Doeltreffendheid

De resultaten worden sterk gemonitord, en tonen aan dat het Pendelfonds een meetbaar effect heeft op
de modal shift. Het is ook duidelijk hoeveel werknemers zijn bereikt. Om de doeltreffendheid (en
doelmatigheid) te verhogen zou de minimumlooptijd van de projecten worden opgetrokken tot twee jaar.
De ervaring leert namelijk dat kortere projecten (d.w.z. met een looptijd van 1 jaar) minder ambitieus zijn
opgevat.

7,0

Doelbereiking
Deze subsidie heeft een positief effect t.a.v. de beleidsdoelstelling. Desalniettemin kan worden
vastgesteld dat de Vlaamse overheid de doelstelling vooropstelt om het aandeel duurzame modi te
verhogen naar 40%, maar dat de projecten uit het pendelfonds deze modal shift niet halen.

7,0

De procedure verbonden aan het Pendelfonds kan nog efficiënter worden gemaakt, en dit zou op korte termijn ook
gebeuren. De administratieve kost is evenwel deels gekoppeld aan de opvolging van de projecten en de potentieelmeting,
elementen die er voor zorgen dat concrete resultaten kunnen worden behaald. Er wordt op een consequente manier
gerapporteerd over de impact van de subsidie, en deze resultaten tonen aan dat het pendelfonds de beleidsdoelstelling
ondersteunt. Gelet op het feit dat er reeds sterk moet worden geselecteerd in de projecten, kan er over worden nagedacht
om enkel projecten te subsidiëren die een modal split van minstens 40% ambiëren, conform de beleidsdoelstelling.

CONCLUSIES

5,1 MEUR

2017 2018

2,2 MEUR

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

AANTAL GESUBSIDIEERDE PROJECTEN

91 56

2017 2018

In 2018 werden 190 dossiers
ingediend, waarvan 150
projecten een positief advies
ontvingen en uiteindelijk 56
projecten subsidies ontvingen.

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

312 Aantal gesubsidieerde projecten sinds 2007

24.698 Aantal werknemers bereikt in 2018

1090 € Gemiddelde kost per overgestapte 
werknemer voor oproepen 1 - 8

34 MEUR Totaal subsidies sinds 2007

9% Projectoproepen 1 – 8 zorgden voor een 
daling van het aandeel ‘autosolisten’ met 9% 
(van 72,5% naar 63,5%) 

In 2017 lag het budget
uitzonderlijk hoog. Dit was het
gevolg van een fout bij de
verwerking van de dossiers.

Het pendelfonds ontvangt een
jaarlijkse dotatie van 1,6 MEUR
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11. Subsidies Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV)
Analyse

MAV
Beleidsdoelstelling: 
Toegankelijk mobiliteitssysteem
Doelgroep: Direct: MAV’s; indirect: personen 
met beperkte mobiliteit
Jaarlijks budget: 
€ 1.396.000
Start van subsidies: 
2012
Regelgevend kader:
Decreet dd. 21/12/’12, BVR dd. 11/10/’13

AANVRAAGPROCEDURE

De MAV’s hebben tot doel om het versnipperd
aanbod aan mobiliteitsoplossingen voor personen
met een beperking samen te brengen op niveau
van de provincie.
Initieel werden de MAV’s opgericht via
pilootprojecten. Momenteel verloopt dit via
projectoproepen.

INZET VAN DE SUBSIDIE

Personen met een mobiliteitsbeperking kunnen terecht bij de provinciale ‘Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer’ (MAV). De
MAV’s gaan samen met de reizigers op zoek naar de meest geschikte vervoersoplossingen, zoals aangepaste liftbussen,
vrijwilligerswerkingen of combinatie met het openbaar vervoer. De MAV’s krijgen jaarlijkse projectsubsidies voor het
uitvoeren van deze taken.

In sommige provincies wordt deze taak opgenomen door de provincie zelf, in andere door een VZW.

Bij de uitrol van basisbereikbaarheid zou het aangepast vervoer worden ingekanteld in het Vervoer op Maat en worden
georganiseerd via de mobiliteitscentrale, waardoor deze subsidie vervalt. De kost om dit vervoer te organiseren blijft
echter bij Dep. MOW.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

De MAV’s krijgen jaarlijkse projectsubsidies voor het uitvoeren van hun taak. De subsidiedossiers hiervoor worden
goedgekeurd via een ministerieel besluit.

In 2012 werden de eerste MAV’s opgericht in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Vervolgens zijn ook
proefprojecten opgestart in de provincie Limburg, waarna dit verder is uitgebreid naar heel Vlaanderen.

Via het decreet basisbereikbaarheid zou er op Vlaams niveau een mobiliteitscentrale worden opgericht.
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11. Subsidies Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV)
Analyse

MAV EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid
Het budget dat voor deze subsidie wordt voorzien, wordt effectief gebruikt. De toekenning verloopt via
jaarlijkse projectsubsidies. Daarenboven dient te worden opgemerkt dat er één MAV is per provincie,
waardoor het aantal dossiers relatief beperkt is. Een aandachtspunt is wel dat de taken van de MAV’s
gelijkaardig zijn, waardoor een efficiëntie winst kan worden geboekt door deze te integreren.

6,0

Doeltreffendheid
Deze projectsubsidies laten de MAV’s toe om personen met een beperking advies te geven over de
verschillende mogelijkheden om zich te verplaatsen. In het kader van de subsidie wordt o.a. opgevolgd
hoeveel vragen er per jaar zijn.

6,0

Doelbereiking

Deze subsidie ondersteunt op een directe manier de beleidsdoelstelling om te streven naar een
toegankelijk vervoerssysteem. In de toekomst zal de rol van de mobiliteitscentrale(s) evolueren, van een
contactpunt voor personen met een beperking, naar een contactpunt voor alle reizigers die het openbaar
vervoer wensen te gebruiken. Dit zal de zichtbaarheid van de mobiliteitscentrale verder verhogen,
waardoor deze nog meer reizigers zal bereiken.

7,0

De rol van de Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer zal bij de uitrol van basisbereikbaarheid vervallen. De
mobiliteitscentrale die op Vlaams niveau zal worden aanbesteed, zal het centrale contactpunt worden. Door dit centraal te
organiseren i.p.v. per provincie kan een verhoogde efficiëntie worden verwacht. Er dient te worden opgemerkt dat de
opdracht van de mobiliteitscentrale evenwel complexer zal zijn dan die van de huidige MAV’s, gezien deze ook
vervoersvragen van reizigers zonder beperkte mobiliteit zal moeten beantwoorden.

CONCLUSIES

20202019

1,3 MEUR 1,3 MEUR Budget: 1,4 MEUR

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

38% Toename van het aantal ritten uitgevoerd
via MAV Vlaams-Brabant in 2019 t.o.v. 2018

66% MAV Antwerpen ontving in het eerste
trimester van 2019 66% meer aanvragen
dan in het eerste trimester van 2018
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12. Subsidies woon-werkverkeer
Analyse

WOON-WERKVERKEER
Beleidsdoelstelling: 
Stimuleren modal shift
Doelgroep: Direct: vervoerders van specifieke 
oplossingen; indirect: werknemers
Jaarlijks budget: 
€ 2.956.000
Start van subsidies: 
2014
Regelgevend kader:
Begrotingsdecreet, subsidiebesluiten. 

AANVRAAGPROCEDURE

Om beroep te doen op deze subsidies wordt een
jaarlijkse projectaanvraag ingediend. De budgetten
worden vervolgens ingeschreven in het
begrotingsdecreet.
Een aantal van de gesubsidieerde projecten werd
oorspronkelijk gefinancierd vanuit het
pendelfonds. Via het pendelfonds kan een project
echter voor maximaal 4 jaar steun ontvangen.

INZET VAN DE SUBSIDIE

De subsidies worden ingezet om specifieke initiatieven te financieren met oog op het verduurzamen van het woon-
werkverkeer. Concreet gaat het om:

• Maxmobiel
• MLSO
• I-bus
• Havenbus
Vlaanderen komt daarbij tussen in 10 – 50% van de kosten. De overige kosten worden gedekt door de tussenkomst van
werknemers, werkgevers of andere actoren. In het geval van MaxMobiel levert bijvoorbeeld Stad Gent ook een bijdrage. Het
is niet duidelijk in welke mate deze actoren zullen blijven mee financieren wanneer deze projecten worden ingekanteld in het
Vervoer op Maat.

Er dient worden opgemerkt dat het – afhankelijk van het project – veelal gaat om halte-tot-deur of deur-tot-deur vervoer.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

De projecten vinden hun oorsprong in het decreet personenvervoer over de weg. Er werd toen gefocust op het voorzien van
haltes van het openbaar vervoer in woonzones. De projecten die via de subsidies woon-werkverkeer worden voorzien,
verzorgen een aanbod in bedrijventerreinen en industriegebieden.
De exacte procedure voor de aanvraag en toekenning van de subsidies is opgenomen in de subsidiebesluiten. Ter opvolging is
een jaarlijkse evaluatie worden voorzien.
Vanaf 2024 zou deze subsidie worden ingekanteld in het Vervoer op Maat.
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12. Subsidies woon-werkverkeer
Analyse

WOON-WERKVERKEER EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid
De projecten bestaan reeds enige tijd, waardoor deze relatief goed ingeburgerd zijn. De toekenning van
de subsidies verloopt via een eerder eenvoudige procedure. Tevens gaat het om een beperkt aantal
projecten met een relatief hoog budget, waardoor de administratieve last in verhouding lijkt te staan met
de hoogte van de subsidiebedragen.

6,0

Doeltreffendheid
De initiatieven die via deze subsidies worden ondersteund bieden een aantrekkelijke, alternatieve
vervoerswijze voor arbeiders die zijn tewerkgesteld in industriegebieden waar er een beperkt aanbod aan
openbaar vervoer is. De verschillende initiatieven volgen op in welke mate dit vervoer wordt gebruikt. Er
is echter geen overzicht van de impact op de modal split.

5,0

Doelbereiking

Deze subsidie laat arbeiders toe om zich op een meer duurzame wijze te verplaatsen naar hun plaats van
tewerkstelling. Er is dus een positieve bijdrage t.a.v. de beleidsdoelstelling. Daarnaast dient te worden
opgemerkt dat het gaat om gebieden waar voorlopig weinig openbaar vervoer is, en waar het ook niet
per se evident is om in te zetten op de fiets. Naast dit georganiseerde woon-werkvervoer is de auto dus
de meest voor de hand liggende mobiliteitsoplossing. Zonder dit vervoer zou het dus ook moeilijk zijn
voor werknemers zonder auto om ter plaatse te raken.

7,0

Deze mobiliteitsoplossing heeft een positief effect op de modale verschuiving. Daarnaast zorgt dit vervoer er ook voor dat
ook personen zonder toegang tot een auto kunnen worden tewerkgesteld in de havens en andere industriegebieden. Bij de
eventuele inkanteling in de mobiliteitscentrale dient er aandacht te worden aan de mate waarin werkgevers zullen blijven
bijdragen in de kosten.

CONCLUSIES

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES
488 kEUR Jaarlijks budget voor i-bus. In 2019 werden 

ca. 220.000 ritten afgelegd met de i-bus

1,5 MEURJaarlijks budget voor MSLO

571 kEUR Jaarlijks budget voor MaxMobiel

100 kEUR Jaarlijks budget voor APZI (Havenbus
Brugge). In 2019 werden ca. 25.000 ritten 
afgelegd. 

MOGELIJKE INTEGRATIE IN DE 
MOBILITEITSCENTRALE/HET VERVOER OP MAAT
De mogelijke integratie van de projecten
gefinancieerd via de subsidies woon-werkverkeer
is in onderzoek. Een eventuele inkanteling zal
normaliter niet op het zelfde moment gebeuren als
de uitrol van basisbereikbaarheid.
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13. Subsidies erkende mobiliteitsverenigingen
Analyse

MOBILITEITSVERENIGINGEN
Beleidsdoelstelling: 
Stimuleren modal shift
Doelgroep: 
Mobiliteitsverenigingen
Jaarlijks budget: 
€ 894.000
Start van subsidies: 
2004
Regelgevend kader: Decreet 13/02/’04 & 
28/11/2008, BVR 28/05/’04 & 27/03/’09

AANVRAAGPROCEDURE

Verenigingen die zich inzetten voor de gebruikers
van duurzame vervoerswijzen kunnen een
basissubsidie en een aanvullende subsidie
ontvangen. De eerste stap is het indienen van een
aanvraag tot erkenning. Hiervoor is een standaard
formulier beschikbaar. Daarnaast kunnen
mobiliteitsverenigingen jaarlijks subsidies
aanvragen voor actieprogramma’s of
mobiliteitsprojecten. De koepel van
mobiliteitsverenigingen kan een campagne-
subsidie aanvragen.

INZET VAN DE SUBSIDIE

De basissubsidie is gericht op de financiering van een deel van de personeelskosten en werkingskosten. De
personeelssubsidie bedraagt 100% van de personeelskosten van één voltijds personeelslid. Voor de werkingskosten ontvangt
de vereniging daarbovenop 20% van de toegekende personeelssubsidie. De aanvullende subsidie bedraagt eveneens de
kostprijs van één voltijds personeelslid, aangevuld met werkingssubsidies van 20% van de toegekende personeelssubsidie.

Voor de mobiliteitsprojecten kan een vereniging een subsidie ontvangen van maximaal 75% van de personeels- en
werkingskosten, met een bovengrens van € 50.000. Het project mag maximaal 18 maanden duren. Infrastructurele ingrepen
kunnen niet worden gesubsidieerd. Actieprogramma’s van niet-erkende mobiliteitsverenigingen kunnen ook worden
gesubsidieerd voor maximaal € 40.000. De campagnesubsidie voor het NDM is beperkt tot ca. 280.000 €.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

Om erkend te worden dient de mobiliteitsvereniging te voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet het gaan om een
privaat initiatief in de vorm van vzw of stichting, gericht op duurzame mobiliteit. Daarnaast moet de vereniging o.a. minstens
viermaal per jaar een tijdschrift of nieuwsbrief uitbrengen, beschikken over een website en een aantal activiteiten
organiseren. De vereniging moet minstens 1000 individuele leden tellen die een minimumbijdrage van 10€ betalen. De
administratie onderzoekt de aanvraag. De erkenning blijft vier jaar geldig, mits opmaak van een jaarlijks financieel en
werkingsverslag te worden opgemaakt, en een plan voor het volgende jaar. Ten gevolge van de erkenning ontvangt de
vereniging een basissubsidie. Daarnaast kunnen grotere verenigingen ook aanvullende subsidies ontvangen.

De aanvragen voor projectsubsidies worden door de administratie onderzocht op de volledigheid van het dossier, de inhoud
en de evenwichtige verdeling van de projecten. Op basis hiervan wordt een programmavoorstel overgemaakt aan de
minister. Afhankelijk van de grootte van het project, wordt enkel een eindverslag opgemaakt of wordt tussentijds ook een
formele stuurgroep samengeroepen.

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is erkend als koepel van mobiliteitsverenigingen, en krijgt een jaarlijkse campagnesubsidie.
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13. Subsidies erkende mobiliteitsverenigingen
Analyse

MOBILITEITSVERENIGINGEN EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

Het budget dat voor de mobiliteitsverenigingen wordt voorzien, wordt ook opgebruikt. De tussentijds
opvolging van de erkende verenigingen verloopt eerder vlot, maar het behandelen van een
erkenningsaanvraag of het vernieuwen van een erkenning lijkt weinig efficiënt. In het bijzonder moet er
worden voldaan aan een uitgebreide reeks voorwaarden, die stelselmatig moeten worden gecontroleerd.
Indien er voldoende budgetten zijn, wordt er ook een projectoproep gelanceerd.

3,5

Doeltreffendheid

In de evaluatie van de erkende verenigingen zijn in principe geen inhoudelijke voorwaarden opgenomen
en wordt ook erg weinig gekeken naar de gerealiseerde impact van de vereniging. Daarenboven dient te
worden opgemerkt dat de voorwaarden om erkend te worden erg operationeel zijn, en enigszins
gedateerd lijken. Bij de projectsubsidies, actieprogramma’s en mobiliteitscampagne wordt wel gefocust
op de gerealiseerde impact.

3,5

Doelbereiking

Gelet op het feit dat er bij de erkenning van de mobiliteitsverenigingen relatief weinig wordt gefocust op
de inhoud, is de koppeling met de beleidsdoelstellingen niet erg helder. De verenigingen volgen echter
zelf wel het beleid op. Dit ligt enigszins anders bij de projectsubsidies, actieprogramma’s en
mobiliteitscampagnes. In het geval van de actieprogramma’s wordt reeds bij de opstartvergadering
gestuurd op de inhoud, zodat zo goed mogelijk overeenkomt met de beleidsdoelstellingen.

3,0

Het grootste deel van het budget dat voor deze subsidie wordt voorzien gaat naar het ondersteunen van de werking van de
erkende mobiliteitsverenigingen. Deze werking is echter slechts in beperkte mate gekoppeld aan de beleidsdoelstellingen,
waardoor het te overwegen valt om deze werkingssubsidie af te schaffen. Ook de mobiliteitsverenigingen zouden vragende
partij zijn om de erkenning en de daaraan gekoppelde voorwaarden te herzien. Het feit dat de erkende verenigingen slechts
één vervoersmodus mogen vertegenwoordigen lijkt niet in lijn te zijn met de Vlaamse ambities rond combimobiliteit.
Sterker inzetten op de actieprogramma’s, mobiliteitscampagnes en projectoproepen kan een alternatief vormen.

CONCLUSIES

2019 2020

828 kEUR
828 kEUR 828 kEUR

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

AANTAL ERKENDE VERENIGINGEN

5 5

2019 2020

Het aantal erkende
mobiliteitsverenigingen blijft
stabiel. Het gaat om: taxistop,
fietsersbond, TreinTramBus,
voetgangersbeweging,
Netwerk Duurzame Mobiliteit

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

385 kEUR De som van de basissubsidies in 2020

121 kEUR De som van de aanvullende subsidies in ‘20
(voor fietsersbond en het netwerk
duurzame mobiliteit)

282 kEUR Netwerk Duurzame Mobiliteit in 2020 een
budget voor de organisatie van de
campagnes waaronder ‘Week van de
mobiliteit’

40 kEUR Actieprogramma Bycycle



Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
Evaluatie van subsidies i.k.v. Vlaamse Brede Heroverweging

© 2021 Deloitte Consulting & Advisory BV 26

14. Subsidies Vlaams Instituut voor Logistiek (Multimodaal Vlaanderen)
Analyse

VLAAMS INSTITUUT VOOR LOGISTIEK
Beleidsdoelstelling: Stimuleren modal shift 
(Vlaanderen als Europese draaischijf in de 
wereldwijde supply chain)
Doelgroep: 
Direct: VIL; indirect: logistieke sector
Jaarlijks budget: 
€ 864.000
Start van subsidies: 
2017
Regelgevend kader:
Beslissing van Vlaamse regering dd 14/07/’17

AANVRAAGPROCEDURE

Het VIL is aangeduid als speerpuntcluster logistiek.
Een onderdeel hiervan, namelijk ‘Multimodaal
Vlaanderen’ geeft advies aan bedrijven over het
realiseren van een modale verschuiving in het
goederenvervoer.
De subsidie voor ‘Multimodaal Vlaanderen’ is
geregeld via een samenwerkingsovereenkomst die
na vijf jaar geëvalueerd wordt.

INZET VAN DE SUBSIDIE

De subsidies die MOW toekent aan het VIL worden specifiek ingezet voor het onderdeel ‘Multimodaal Vlaanderen’, waarbij
de subsidies grotendeels worden gebruikt om de personeelskosten te dekken. Daarnaast gaat een deel van het
subsidiebedrag ook naar kosten voor marketing en communicatie. De kosten voor huisvesting worden gedeeld met het VIL.

‘Multimodaal Vlaanderen’ fungeert als een adviesbureau, waarbij het bedrijven met transportactiviteiten adviseert rond hoe
ze een modale shift in het goederenvervoer kunnen realiseren. Er wordt daarbij ook in het bijzonder aandacht geschonken
aan het bereiken van kleinere bedrijven. Sinds kort dienen bedrijven een beperkte bijdrage te betalen voor het verkrijgen van
het advies. Zo genereert ‘Multimodaal Vlaanderen’ in beperkte mate eigen middelen en wordt het advies als minder
vrijblijvend gepercipieerd.

Het VIL op zich focust zich sterker op het uitschrijven van projectoproepen en het ondersteunen van pilootprojecten. Deze
worden via andere subsidiemechanismen mee gesteund vanuit Vlaanderen.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

De subsidies worden aan het VIL toegekend voor de organisatie van ‘Multimodaal Vlaanderen’ via een overeenkomst die
voor een periode van 5 jaar werd afgesloten. Deze overeenkomst loopt af in 2022, waarna een uitgebreide evaluatie van de
werking volgt. Daarnaast is er een jaarlijkse tussentijds rapportage waar een aantal KPI’s worden gemonitord. Hierbij wordt
o.a. gekeken naar het aantal bedrijven dat werd bereikt. Multimodaal Vlaanderen dient ook jaarlijks een budget in. Twee
beleidsmedewerkers van Dep. MOW evalueren het jaarplan.

Bij aanvang van het werkingsjaar ontvangt ‘Multimodaal Vlaanderen’ 80% van de subsidie. De overige 20% wordt pas op het
einde van het werkingsjaar toegekend, op basis van de gerealiseerde prestaties.
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14. Subsidies Vlaams Instituut voor Logistiek (Multimodaal Vlaanderen)
Analyse

VLAAMS INSTITUUT VOOR LOGISTIEK EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

Het voorziene budget lijkt de nood voorlopig te overschrijden. Dit zou o.a. het gevolg zijn van het feit dat
er minder personeel werd aangeworven dan oorspronkelijk voorzien. Daarnaast genereert Multimodaal
Vlaanderen sinds kort een deel eigen inkomsten. De administratieve last gekoppeld aan de aanvraag is
eerder beperkt, gezien het gaat om een overeenkomst van 5 jaar. Er is wel een jaarlijkse opvolging van de
KPI’s die aan het begin van het werkingsjaar worden bepaald.

6,0

Doeltreffendheid
Dankzij de subsidie kunnen bedrijven advies krijgen over de mogelijkheid om hun logistieke activiteit te
verschuiven van de weg naar binnenvaart. Multimodaal Vlaanderen rapporteert daarbij over een aantal
belangrijke parameters zoals het aantal bedrijven dat werd bezocht, het aantal succesvolle business cases
dat werd opgemaakt en de gerealiseerde kilometerreductie.

6,0

Doelbereiking
Via SMART geformuleerde doelstellingen wordt elk jaar duidelijk afgebakend wat bereikt zou moeten
worden (al is het subsidiebedrag hier niet aan gekoppeld). Multimodaal Vlaanderen bereikte in 2020 meer
bedrijven dan vooropgesteld en werkte ook meer business cases uit. Dit resulteerde uiteindelijk in een
kilometerreductie over de Vlaamse wegen, al lag die wel lager dan de ambities.

6,0

De toekenning van deze subsidie verloopt vlot en de subsidie wordt systematisch opgevolgd. Daarbij wordt onder andere
een inschatting gemaakt van de directe impact op de beleidsdoelstellingen, namelijk de modale verschuiving in het
vrachtvervoer en de beperking van het aantal tonkilometer van het vrachtvervoer over de weg. Daarnaast dient echter wel
te worden opgemerkt dat er minder middelen worden gebruikt dan begroot, en dat de impact van de subsidie lager ligt dan
gepland. Dit is een aandachtspunt bij de verdere evaluatie na afloop van de huidige samenwerkingsovereenkomst.

CONCLUSIES

746 kEUR Budget: 864 kEUR

2019

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

GEREALISEERDE KILOMETERREDUCTIE

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

19.259 Aantal page views op de website in 2020

270 Aantal bedrijfsbezoeken in 2020 (doel was
240 bedrijven)

104 Aantal business cases (voor bedrijven +
communities) die in 2020 werden
opgemaakt inzake multimodaal
goederenvervoer

12 Aantal succesvolle business cases die in
2020 (bedrijven + communities)

2.500.000

1.268.550

2020

Doel

Bereikt

Uit het interview bleek dat 
stelselmatig ca. 90-95% van 
het budget wordt gebruikt. 
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15. Subsidies Mobiliteits- en bereikbaarheidsmanagers
Analyse

MOBILITEITS- EN 
BEREIKBAARHEIDSMANAGERS

Beleidsdoelstelling: 
Stimuleren modal shift (minder hinder)
Doelgroep: Direct: VOKA; indirect: bedrijven 
en ondernemers Vlaamse Rand & Antwerpen 
Jaarlijks budget: 
€ 390.000
Start van subsidies: 
Antwerpen: 2015, Vlaamse Rand: 2017
Regelgevend kader:
Overeenkomst tussen Dep. MOW en VOKA

AANVRAAGPROCEDURE

De subsidie is vastgelegd via een overeenkomst
met VOKA. De minister dient deze subsidie
jaarlijks te hernieuwen.
De mobiliteits- en bereikbaarheidsmanagers
worden specifiek ingezet in de regio rond
Antwerpen (in het kader van de
Oosterweelverbinding) en in de Vlaamse Rand (in
het kader van de werken voor de ring rond
Brussel; deze werken worden echter later
uitgevoerd dan oorspronkelijk voorzien).

INZET VAN DE SUBSIDIE

VOKA ontvangt de nodige financiële middelen om een mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager (MBM) aan te stellen. Deze
MBM begeleidt bedrijven en ondernemers tijdens grootschalige werken, door de bedrijven en ondernemers te informeren
over de plannen en hinder enerzijds, en de beschikbare alternatieven en flankerende maatregelen anderzijds. Daarnaast
capteert de MBM de onvoorziene mobiliteits- en bereikbaarheidsproblematieken, om op zoek te gaan naar
mobiliteitsoplossingen op maat. Dankzij de link met VOKA, heeft de MBM toegang tot een netwerk van bedrijven die impact
onder vinden van de werken.

Concreet worden er in totaal 3 VTE ingezet via deze subsidie. Concreet gaat het om één bereikbaarheidsmanager voor de
Vlaamse Rand, één bereikbaarheidsmanager voor Antwerpen, en één persoon die wordt ingezet in het team ‘Slim naar
Antwerpen’. Daarnaast worden ook een aantal onkosten betaald via de subsidie.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

De subsidie wordt betaald vanuit Dep. MOW, maar wordt opgevolgd door de Werkvennootschap en Lantis. In het geval van
de regio rond Antwerpen is er ook een nauwe betrokkenheid met de stad Antwerpen en het bredere ‘Slim naar Antwerpen’
(SNA) kader.

In het geval van de mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager (MBM) voor Antwerpen is er elk kwartaal een overleg over de
werking, alsook een jaarlijkse eindrapportering. In het geval van de Vlaamse Rand was er voorlopig enkel een jaarlijkse
eindrapportering. Sinds de opstart van de vervoerregio’s wordt de mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager ook betrokken bij
het Team MOW van de Vlaamse Rand, om zo regelmatig te kunnen terugkoppelen over de werking.
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15. Subsidies Mobiliteits- en bereikbaarheidsmanagers
Analyse

MOBILITEITS- EN 
BEREIKBAARHEIDSMANAGERS

EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

De administratieve last die aan deze subsidie is gekoppeld is eerder beperkt. Dit is deels te wijten aan het
feit dat de werkvennootschap en Lantis in staan voor een deel van de opvolging. Hoewel dit de druk op
het Dep. MOW verlicht, is het belangrijk om aandacht te hebben voor de koppeling met het beleid.
Er dient te worden opgemerkt dat de werken aan de ring rond Brussel later worden opgestart dan
oorspronkelijk voorzien, hoewel de MBM reeds is aangesteld. Deze zal dus ook langer dan voorzien
moeten worden ingezet.

6,0

Doeltreffendheid
De rapportering over de resultaten is afhankelijk van de regio waarin de MBM wordt ingezet. Deze
subsidie zorgt ervoor dat de modal shift mee ondersteund wordt, en dat bedrijven inzicht krijgen in
alternatieve transportwijzen tijdens grote infrastructurele werken.

3,5

Doelbereiking

Op zich is duidelijk welke beleidsdoelstelling wordt ondersteund, maar er is geen doorvertaling naar
SMART-indicatoren voorzien. Daarnaast kan dit worden gezien als flankerende maatregel voor de grote
infrastructurele werken. Hoewel de samenwerking met VOKA een meerwaarde is op vlak van het
bereiken van de bedrijven, is een belangrijk aandachtspunt dat zij ook optreden als spreekbuis van de
bedrijven. Door de MBM’s is VOKA zich wel sterker gaan focussen op duurzame mobiliteit.

3,5

De MBM’s lijken een meerwaarde te bieden in het ondersteunen van de modal shift en het garanderen van bedrijven 
tijdens infrastructurele werken. Een belangrijk aandachtspunt lijkt echter de verankering met het beleid van het Dep. MOW. 
In de huidige vorm is de opvolging vanuit Dep. MOW enigszins beperkt. Gecombineerd met het feit dat VOKA de bedrijven 
vertegenwoordigd, is er een risico dat de voorgestelde acties en ingrepen niet steeds gealigneerd zijn met de visie en 
beleidsdoelstellingen vanuit Vlaanderen. Gelet op het eerdere lokale aspect, kan de vraag gesteld worden of deze subsidie 
niet eerder door de lokale besturen dienen te worden gefinancierd of via aanbesteding.

CONCLUSIES

20202019

390 kEUR
Budget: 390 kEUR

390 kEUR
TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

WERKING IN DE PRAKTIJK

Voor de MBM in de Vlaamse Rand wordt de impact
gerapporteerd op basis van het flexvervoer dat
voor bedrijvenzones wordt uitgewerkt.

In Antwerpen is er enerzijds een opvolging aan de
hand van de gerealiseerde modal shift van het
‘Slim naar Antwerpen’ team. Anderzijds
rapporteert VOKA over het aantal bereikte
bedrijven, aantal bijeenkomsten, bereik van de
website, etc.

In het algemeen is het positief dat de bedrijven
VOKA vertrouwen en daardoor ook de MBM.
Anderzijds wordt daardoor het standpunt van de
bedrijven soms te sterk verdedigd.
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16. Subsidies Fietsberaad
Analyse

FIETSBERAAD
Beleidsdoelstelling: Stimuleren modal shift 
(uitwisseling, verspreiding en ontwikkeling 
van kennis fietsbeleid)
Doelgroep: Direct: het Fietsberaad; Indirect: 
Lokale besturen
Jaarlijks budget: 
€ 435.000
Start van subsidies: 
Sinds 2014
Regelgevend kader:
Overeenkomst Vlaams Gewest en VVSG

AANVRAAGPROCEDURE

Het Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum
dat instaat voor de ontwikkeling, verspreiding en
uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor het
fietsbeleid. Het kan daarvoor rekenen op een
jaarlijkse subsidie van € 435.000. Om de subsidies
daadwerkelijk te ontvangen, dient het fietsberaad
een uitgebreide subsidieverantwoording in te
dienen. Daarnaast wordt een vijf-jarenplanning
opgemaakt om inzicht te bieden in wat op langere
termijn mogelijk zo zijn.

INZET VAN DE SUBSIDIE

Circa 40% van de subsidie wordt aangewend voor de loonkosten van de 2 VTE inhoudelijke medewerkers. Sinds 2019 wordt
er ook één voltijdse communicatiemedewerker ingezet, via de overeenkomst met de VVSG. In 2019 werd ongeveer 47% van
de middelen ingezet voor het inzetten van externe opdrachthouders. De overige kosten bedragen overheadkosten. Het
Fietsberaad wordt gehuisvest bij de VVSG. De kosten voor de huisvesting maken deel uit van de overhead.

Tegen over deze inzet van middelen staat dat het Fietsberaad de relevante stakeholders inzake fietsbeleid samenbrengt.
Concreet zet het Fietsberaad in op drie actievelden:

1. Stimulering en kennisverspreiding. Door het verzamelen en delen van kennis, expertise en goede praktijken via een
online kennisbank en evenementen stimuleert Fietsberaad Vlaanderen steden en gemeenten om initiatieven te nemen.

2. Kennisopbouw en onderzoek. Het Fietsberaad Vlaanderen ontwikkelt daarnaast nieuwe inzichten en praktijken binnen
het fietsbeleid, waarbij wordt vertrokken van het systematisch detecteren van knelpunten en behoeften van de
gemeenten. Resultaten zijn bijvoorbeeld de fietsmaat.

3. Netwerking en innovatie. Met het oog op een ‘horizontaal fietsbeleid’ screent het fietsberaad actief de mogelijkheden
voor dwarsverbanden met andere partners. Daarbij wordt het fietsbeleid ook geïntroduceerd in andere
beleidsdomeinen.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

Het Fietsberaad is ontstaan uit een samenwerking tussen het Vlaams Gewest en de Vlaamse Vereniging van Steden en
Gemeenten (VVSG). In deze overeenkomst is bepaald dat het Fietsberaad telkens dient geëvalueerd te worden in het tweede
jaar na de start van een nieuwe Vlaamse Regering. Indien nodig wordt de werking bijgestuurd, en afgestemd op de geldende
Vlaamse beleidsprioriteiten inzake het fietsbeleid.
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16. Subsidies Fietsberaad
Analyse

FIETSBERAAD EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

De inzet van externe opdrachthouders verloopt via raamcontracten die effectief en efficiënt worden
opgezet, maar wel opvolging vergen. De overige kosten vertegenwoordigen de inzet van 2 VTE en een
communicatiemedewerker (via samenwerking met VVSG, waarvoor de overhead kost wordt aangewend).
De subsidie wordt op jaarbasis toegekend, hetgeen de lange termijn visie beperkt. De structurele
evaluatie die is voorzien in de overeenkomst laat toe om eventuele inefficiënties op te sporen.

5,0

Doeltreffendheid

Er wordt pas recentelijk ingezet op het monitoren van de aanwezigheid van gemeenten op info-sessies,
waardoor er weinig inzicht is in het bereik van het Fietsberaad. In het bijzonder blijkt het bereiken van de
kleinere gemeenten een aandachtspunt.
Stakeholders zijn het er over eens dat het Fietsberaad kwalitatief werk levert, al zijn er geen meetbare of
gemeten indicatoren die de impact van het fietsberaad in kaart brengen.

5,0

Doelbereiking

Het fietsberaad biedt een positieve bijdrage in het vertalen van de Vlaamse beleidsdoelstellingen naar het
lokaal niveau. In de toekomst kan dit verder worden versterkt door samenwerking met de vervoerregio’s.
Hoewel het duidelijk is welke beleidsdoelstellingen het fietsberaad moet ondersteunen, zijn er geen
SMART-doelstellingen die worden nagestreefd. Vlaanderen is wel actief betrokken bij de uitwerking van
de projecten, waardoor Vlaanderen kan toezien op de kwaliteit en beleidsfocus van de projecten.

5,0

Indien het fietsberaad verder wilt groeien, kan bekeken worden in welke mate de provincie hier (financiële) ondersteuning 
in kan bieden, in het bijzonder gelet op het feit dat de provincies zich ook beroep op het fietsberaad. De middelen die ter 
beschikking worden gesteld, worden evenwel relatief strikt opgevolgd en efficiënt ingezet. De 5-jaarlijkse evaluatie en de 
jaarlijkse subsidieaanvragen zouden kunnen worden versterkt via het bepalen van indicatoren om de impact van het 
fietsberaad te meten. 

CONCLUSIES

450 kEUR

2018 2019

Budget: 435 kEUR
450 kEUR

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

AANTAL WORKSHOPS EN STUDIEDAGEN

12

2019 2020

In 2020 werd sterk ingezet op 
digitale initiatieven omwille 
van COVID-19. Dit werd 
positief onthaald. 

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

186 Aantal bereikte gemeenten in 2020. Voor 
2020 werd dit niet systematisch 
bijgehouden.

62% Aandeel bereikte gemeenten in 2020, t.o.v. 
de gemeenten in Vlaanderen. 

Ca. 30

Vlaanderen betaalde nooit
meer dan 450kEUR. Door de
sterke werking, leeft er een
vraag om het fietsberaad
verder te doen groeien.
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17. Subsidies mobiliteitscharters provincies
Analyse

MOBILITEITSCHARTERS PROVINCIES
Beleidsdoelstelling: 
Stimuleren modal shift
Doelgroep: 
Provincies
Jaarlijks budget: 
€ 517.000
Start van subsidies: 
Sinds 2014
Regelgevend kader:
Decreet Basisbereikbaarheid d.d. 26/04/19, 
art. 29

AANVRAAGPROCEDURE

De provincie dient jaarlijks een aanvraag in bij het
Vlaamse Gewest. Het subsidiebedrag wordt
jaarlijks voor de duur van het charter betaald.
Hiervoor zijn twee voorwaarden:
1. Indiening en goedkeuring van de door de

provincieraad goedgekeurde jaarrekening.
2. Uit de rapportage moet blijken dat de

provincie aan haar verbintenissen heeft
voldaan.

INZET VAN DE SUBSIDIE

Deze subsidie dient ter aanvulling van het mobiliteitscharter dat is opgesteld tussen de Vlaamse overheid en de provincies.
Dit charter regelt de samenwerking tussen beide partijen ten aanzien van bepaalde aspecten van het Vlaams
mobiliteitsbeleid en concretiseert de operationele afspraken die hiervoor noodzakelijk zijn. Het omvat fietsbeleid,
basisbereikbaarheid en het pendelfonds.

Het charter wordt vastgelegd voor een periode van zes jaar (lopende periode: 2019-2025). Het bevestigt een aantal taken
zoals duurzamer woon-werkverkeer, het aanleggen van functionele fietspaden en fietssnelwegen en basisbereikbaarheid.

Voor de subsidie komen de personeel- en werkingskosten in aanmerking.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven, met een maximum van € 110.000 per jaar.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

De subsidie wordt, zoals vermeld in de aanvraagprocedure, enkel toegekend als er wordt voldaan aan twee voorwaarden.
Om te evalueren of de provincie aan haar verbintenissen, gesloten in een charter (zie onder), heeft voldaan dienen er twee
documenten ingediend te worden:

• Een jaarlijkse inhoudelijke rapportering over de wijze waarop invulling gegeven werd aan de verschillende elementen van
het charter;

• In de (door de provincieraad goedgekeurde) jaarrekening wordt aangegeven welke activiteiten en prestaties werden
verricht binnen het kader van dit charter en volgens de modaliteiten van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC);
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17. Subsidies mobiliteitscharters provincies
Analyse

MOBILITEITSCHARTERS PROVINCIES EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

De aanvraagprocedure en het beheer van de subsidies vergt binnen MOW slechts een beperkte inzet van
1 persoon gedurende maximaal 3 dagen per jaar (voorbereiding en vastlegging subsidies, nalezen
rapportering door provincies en uitbetaling). Om hetzelfde werk te verrichten als de provincies doen met
+/- 2 gesubsidieerde vte’s per provincie, zou het Vlaamse Gewest voor 1) fietsbeleid: 5 nieuwe vte’s per
provincie moeten voorzien, voor 2) pendelfonds 2 vte’s en voor 3) basisbereikbaarheid is de inbreng van
de provincies beperkt tot de vervoerregioraden. Dit komt in totaal op 27 vte’s, vergeleken met de 10 vte’s
die MOW op dit moment subsidieert over de vijf provincies heen.

6,0

Doeltreffendheid

De provincies hechten veel belang aan ‘fiets’. Hierdoor zijn de investeringen die zij hierin doen significant
groter dan de toegekende subsidies door de Vlaamse overheid. De provincies kunnen (vb. op vlak van
fietsbeleid) gezien worden als een structurele partner, waardoor de subsidie als efficiënt beschouwd kan
worden. Zonder de provincies heeft de Vlaamse Overheid niet de middelen om haar doelstellingen m.b.t.
fiets en modal shift te realiseren. De concrete resultaten die door de provincies bereikt worden zijn onder
andere dat de realisatie van het BFF en het aanleggen van fietssnelwegen wordt versneld. Dit heeft een
positieve – doch niet gemeten – impact op het gebruik van de fiets voor functionele verplaatsingen.

7,0

Doelbereiking

Voor fietsbeleid: ondanks dat Vlaanderen afhankelijk is van de provincies bij de bepaling van de projecten,
lijken de gemaakte keuzes in lijn te liggen met de beleidsdoelstellingen van zowel Vlaanderen als de
provincie. De versnelde realisatie van het BFF draagt bij tot de Vlaamse beleidsdoelstelling rond modal
shift. Voor pendelfonds hebben deze subsidies een positief effect t.a.v. de beleidsdoelstelling. Er kan
echter worden vastgesteld dat het aandeel van 40% duurzame modi, niet behaald wordt door de
projecten uit het pendelfonds.

7,0

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

KWALITATIEVE ONDERBOUWING SUBSIDIE
De rol van de provincies, zijnde een structurele
partner, inzake fietsbeleid blijft belangrijk en is
noodzakelijk voor de Vlaamse overheid om haar
doelstellingen m.b.t. fiets en pendelfonds te
realiseren. De investeringen van de provincies
liggen fors hoger dan de €110k subsidie die de
provincie kan ontvangen voor haar werkings- en
personeelskosten.

De subsidie is een efficiënt middel om de doelstellingen op vlak van fietsbeleid en modal shift (via woon-werkverkeer en pendelfonds) te
realiseren. De provincies gebruiken dit om deels de kosten te dragen, maar zeker niet volledig (subsidie wordt geschat op 1/3de – 1/4de van
de kosten). Dit incorporeren bij de Vlaamse Overheid is dus zeker niet aan te raden. Daarnaast zijn de subsidies van belang om de provincies
aan boord te houden als strategische partner, ter realisatie van de doelstellingen.

CONCLUSIES

AANTAL KILOMETER AANGELEGDE FIETSPADEN

78

2019 2020

Sinds 2019 wordt het aantal 
kilometer fietspad dat wordt 
aangelegd via het fietsfonds 
systematisch gemonitord

32

2019 2020

Budget: 517 kEUR
517 kEUR 517 kEUR
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18. Subsidies SubRegionaal Overlegorgaan Havens (SRO)
Analyse

SubRegionaal Overlegorgaan Havens
Beleidsdoelstelling: 
Varia (verbeteren leefbaarheid havens)
Doelgroep: 
Subregionaal netwerk voor kanaalzones
Jaarlijks budget: 
€ 72.000
Start van subsidies: 
Sinds 2002
Regelgevend kader:
Havendecreet

AANVRAAGPROCEDURE

De voorzitter van het SRO (namelijk de
Gouverneur van Oost-Vlaanderen) richt een
verzoek aan MOW om de werkingssubsidie te
verlengen. De aanvraag moet overgemaakt
worden aan het departement, met bijvoeging van
de vereiste documenten (zie “toekenning van de
subsidie”).

INZET VAN DE SUBSIDIE

Op verzoek van het havenbedrijf en één van de steden of gemeenten, kan de Vlaamse regering per havengebied een
subregionaal overlegorgaan oprichten. Het doel hiervan is om de impact van de havenactiviteiten op ruimtelijke ordening,
het leefmilieu, de mobiliteit en de leefbaarheid van woonkernen na te gaan en daaromtrent adviezen in te winnen.

Het betreft hier een werkingssubsidie van €288.000 voor 4 opeenvolgende jaren. Dit betekent, €72.000 per jaar voor de
periode van 01/01/19 tot 31/12/22.

De subsidie kan aangewend worden voor:

• Personeelskosten & begeleidingskosten;

• Reiskosten, verblijfkosten;

• Drukwerk uitnodigingen, verslaggeving, telecommunicatiekosten, kosten voor gemaakte studies, …

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

De werkingssubsidie wordt jaarlijks betaald na:
1. Het voorleggen van het jaarverslag van het SRO, aangevuld met een financieel/boekhoudkundige rapportering;
2. De voorlegging van een globaal eindverslag op het einde van de overeenkomst.

Het SRO vervult onder andere de volgende taken:
• Vaststellen van het jaarprogramma;
• Opvolgen van het uitvoeringsprogramma uit het strategisch plan Gentse kanaalzone;
• Voorbereiden adviezen SRO en het verlenen ervan;
• Afstemmen van grensoverschrijdend beleid in de regio rond de gefuseerde havens ‘North Sea Port’.
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18. Subsidies SubRegionaal Overlegorgaan Havens (SRO)
Analyse

SubRegionaal Overlegorgaan Havens EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid
De aanvraag- en toekenningsprocedure verloopt vlot, zowel voor MOW als voor het SRO (3-4u). Het
voorbereiden van een nieuwe subsidieovereenkomst (evaluatie afgelopen overeenkomst, overleg over
inhoud nieuwe overeenkomst, advies inspectie van financiën, …) vraagt meer tijd: +/- 2 werkdagen,
afhankelijk van de vragen die kunnen komen van het kabinet of IF.

6,0

Doeltreffendheid

De realisaties van het SRO zijn moeilijk te kwantificeren. Er kan echter vastgesteld worden dat er relatief
weinig juridische procedures zijn vergeleken met andere havens (al werden er geen grote
havenuitbreidingen gerealiseerd de afgelopen jaren). Een voorbeeld van een realisatie zijn “de
koppelingsgebieden”, dewelke mede mogelijk gemaakt zijn door het SRO. Hier was het van belang om alle
partners rond de tafel te krijgen.

5,0

Doelbereiking

Het SRO kadert in het Havendecreet en dient om alle belanghebbenden in de haven in symbiose te laten
werken. Dit doel vereist continue inzet, anders leidt dit tot een verlies aan draagvlak. Er zijn andere
beleidsinstrumenten (sociaal bemiddelaar voor ontginningen, instrumenten van het havenbedrijf zoals
transparante communicatie, …), maar deze zijn niet zo omvattend als het SRO. Daarenboven gaan er
weinig geschillen naar de Raad van State.

5,0

De aanvraagprocedure voor deze subsidie heeft slechts een beperkte impact op de interne werking van het departement
MOW. Hoewel de realisaties van het SRO moeilijk te kwantificeren zijn, kan men stellen dat de subsidie doeltreffend is: in
de Gentse kanaalzone zijn er relatief weinig juridische procedures vergeleken met andere havens, o.a. te danken aan het
grote draagvlak waar SRO aan bijdraagt.

CONCLUSIES

2019 2020

78 kEUR 78 kEUR
Budget: 78 kEUR

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

51 Acties die gerealiseerd en/of gepland zijn in 
2020 en 2021

30% Subsidie-aandeel van het Vlaamse gewest in 
de totale werkingsmiddelen

14 Acties inzake infrastructuur en mobiliteit

KWALITATIEVE ONDERBOUWING SUBSIDIE
De Gentse kanaalzone kent in vergelijking met andere
havens relatief weinig juridische procedures. Dit kan
ten dele worden verklaard door het feit dat er de
afgelopen decennia geen grote havenuitbreidingen zijn
geweest. Daarenboven wordt via het SRO ingezet op
dialoog. Het Vlaams gewest kan dankzij haar financiële
bijdrage en afvaardiging in de SRO mee de neutraliteit
van het orgaan ondersteunen, en zo de symbiose
tussen de verschillende belanghebbenden vrijwaren.
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19. Subsidies hinterlandconnectiviteit: bundeling binnenvaartvolumes
Analyse

HINTERLANDCONNECTIVITEIT
Beleidsdoelstelling: 
Stimuleren modal shift (bevorderen 
hinterlandconnectiviteit zeehavens)
Doelgroep: 
Ondernemingen (consolidatiehubs)
Jaarlijks budget: 
€ 2.000.000 (’19, ’20). Herziening in ‘21
Start van subsidies: 
Sinds 2018 (voorfinanciering door 
Havenbedrijf), vanaf 2019 cofinanciering met 
VG
Regelgevend kader:
BVR 19/07/2019 & Havendecreet

AANVRAAGPROCEDURE

Er is geen effectieve aanvraagprocedure voor deze
subsidie. In plaats daarvan sturen de
consolidatiehubs maandelijks een lijst met het
aantal moves (i.e. een laad- en losbeweging van
een container op een binnenvaartschip, of via
kade naar een andere vervoersmodus) en de
bijhorende containernummers.

INZET VAN DE SUBSIDIE

Het Vlaams gewest wil het gebruik van het spoor en de binnenvaart voor containervervoer tussen enerzijds de drie grootste
zeehavens in Vlaanderen (Antwerpen, Zeebrugge en North Sea Port Flanders) en anderzijds het achterland stimuleren.

Een goede verbinding van de Vlaamse havens met het hinterland en de havens onderling is cruciaal. Daarom moet men
maximaal inzetten op de bundeling van ladingen. Het vervoer naar havens en de afhandeling van de binnenvaart kan
efficiënter georganiseerd worden en deze subsidie dient dit te stimuleren. Concreet betekent dit: terugdringen van
wachttijden van ‘barges’ in de haven, betrouwbaardere afhandeling van ‘barges’ aan maritieme terminals, verhogen
attractiviteit binnenvaart en verhogen van de connectiviteit van de haven.

Op deze manier kan men een efficiëntere en duurzamere connectiviteit van de havens bekomen en zo de modale
verschuiving realiseren. De subsidies zijn beperkt tot 30% van de vervoerskosten. Vervoerskosten zijn:

• Binnenvaart vervoerkosten;

• Kosten van overslag van de containers tussen transportmaterieel;

• Kosten van wegvervoer.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

Elke consolidatiehub (zowel binnen als buiten het havengebied – zes in totaal), die het Havenbedrijf Antwerpen en
departement MOW op basis van een marktbevraging geselecteerd hebben, kan een subsidie krijgen binnen de perken van de
begroting. Deze steun is echter niet cumuleerbaar met andere staatssteun.

De subsidieregeling is gebaseerd op cofinanciering (50/50) tussen de Vlaamse overheid en de havenbedrijven. De subsidie is
toegekend vanaf 04/07/19 en treedt buiten werking op 31/10/23.
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19. Subsidies hinterlandconnectiviteit: bundeling binnenvaartvolumes
Analyse

HINTERLANDCONNECTIVITEIT

Het aanvankelijk geraamde bedrag voor de bundeling van binnenvaartvolumes (€2 MEUR) ligt sterk boven de effectieve toekenningen
(270kEUR in 2020), en zou deels worden geheralloceerd. Naast een aanpassing van het budget is ook het efficiënter maken van de
toekenningsprocedure aangewezen. Gezien de vervoerskosten ondanks de subsidie hoog blijven en er in een hub vaak onvoldoende
tijd is om te bundelen (o.a. door extra handling, grotere vaarafstanden en extra administratie), blijkt het aantal aanvragen en de
gerealiseerde doeltreffendheid eerder beperkt. Het ontlasten van de kaaien en het uitbreiden van de containercapaciteit is van
strategisch belang voor het Havenbedrijf Antwerpen. De rol van Vlaanderen in deze context kan dus verder geëvalueerd worden, al is
het belangrijk om voldoende incentives te voorzien om de modale verschuiving van het goederenvervoer te promoten.

CONCLUSIES

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid
De aanvraag- en toekenningsprocedure verlopen relatief vlot en worden grotendeels geregeld door het
Havenbedrijf Antwerpen. Zij doen de controle van de moves en de bijhorende containers. Bijgevolg heeft
deze subsidie een zeer beperkte impact op de interne werking van het departement MOW. Verder ligt
het geraamde bedrag voor deze subsidies ver boven de effectieve toekenningen.

3,0

Doeltreffendheid

Het doel van de subsidie is niet zozeer om de modal shift te realiseren, dan wel om het vervoer naar de
havens en de afhandeling van de binnenvaart efficiënter te realiseren. Deze subsidie is één van de
speerpunten die ondersteunt bij de ontlasting van de terminals, de verzadiging van de kaaien is
bovendien een strategisch project voor het Havenbedrijf. Deze ontlasting is om verdere uitbreiding van de
containercapaciteit (ECA) mogelijk te maken. Omwille van Covid kan geen uitsluitend antwoord geboden
worden over de doeltreffendheid van de subsidie.

3,5

Doelbereiking
Het doel is om de concurrentiële positie en capaciteit van de havens te verbeteren en de verschillende
vervoerssystemen efficiënter te maken. Sinds de invoering van de subsidie (2018) (samen met andere
maatregelen) is er een verbeterde samenwerking tussen de verschillende partijen. Een interne evaluatie
(2021) besloot dat de betrouwbaarheid op de maritieme terminals niet of onvoldoende verhoogd werd.

3,5

TOEGEKENDE SUBSIDIES in 2020 (€)

49k 94k

Stukwerk. 
havenbedrijf BCTN Meerhout

27k

CCT Moerdijk

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

14.000 Aantal containers via binnenvaart in 2020

1% Aandeel binnenvaart in maritieme volumes 
naar haven

35  60 Verhoging ‘gemiddelde call size’ sinds start 
van project in 2018*

30% Minder aanlopen op de maritieme 
terminals*

* Dit is voor een deel te wijten aan het feit dat binnenvaartoperatoren hun vaarfrequentie 
lieten zakken en volume opspaarden. Dit heeft een effect op het aantal vaarbewegingen 
naar de haven. Vandaar werd de ‘minimum call size’ verlaagd van 30 naar 20 containers. 

2019 2020

Budget (’19, ’20): 2 MEUR

242 kEUR 270 kEUR

Het effectief geraamde bedrag
bedroeg 361.363 euro in 2020, het
overige budget wordt aangewend voor
andere steunmaatregelen (volgend
jaar onder ‘Impulsprogramma
binnenvaart’)
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19. Subsidies hinterlandconnectiviteit: bundeling spoorvolumes
Analyse

HINTERLANDCONNECTIVITEIT
Beleidsdoelstelling: 
Stimuleren modal shift (bevorderen 
hinterlandconnectiviteit zeehavens)
Doelgroep: 
Ondernemingen (spooroperatoren)
Jaarlijks budget: 
€ 2.000.000 (’19, ’20). Herziening in ‘21
Start van subsidies: 
Sinds 2019
Regelgevend kader:
BVR 19/07/2019

Havendecreet

AANVRAAGPROCEDURE

De spooroperatoren rapporteren op kwartaalbasis
aan MOW de lijst van treinen die recht hebben op
de subsidie. Daarnaast delen ze ook mee welke
andere financiële steun ze ontvangen (EU of
communautaire steun).

*Een uitgebreide samenvatting van de aanvraagprocedure kan via
onderstaande link teruggevonden worden:
https://www.vlaanderen.be/een-subsidie-aanvragen-voor-het-
bundelen-van-spoorvolumes-in-vlaamse-havens

INZET VAN DE SUBSIDIE

Het Vlaams gewest wil het gebruik van het spoor en de binnenvaart voor containervervoer tussen enerzijds de drie grootste
zeehavens in Vlaanderen (Antwerpen, Zeebrugge en North Sea Ports Flanders) en anderzijds het achterland stimuleren. Er
zijn echter nog een aantal barrières voor commercieel haalbare spoorverbindingen (lage marges, versnipperde maritieme
containervolumes over alle terminals in de havens, …). De subsidies proberen deels tegemoet te komen aan deze
problematiek door het stimuleren van een netwerkmodel voor bundeling van maritieme volumes.

De subsidies zijn beperkt tot 30% van de vervoerskosten. Vervoerskosten zijn 1) spoorkosten en 2) kosten van overslag van
containers tussen het transportmaterieel en de verschillende modi. De subsidie bestaat uit twee onderdelen: 1) connecties
en 2) shuttles. Voor elk van deze onderdelen kan de operator €500 ontvangen, waarvan de helft betaald wordt door het
Vlaams Gewest. De maximale subsidie per in aanmerking komende trein bedraagt dus €1000. Voor connecties wordt deze
uitgekeerd voor maximaal één jaar, voor shuttles is dit maximaal twee jaar.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

Elke operator die per spoor gegroepeerde containers vervoert tussen 1) connecties (verbinding tussen een intermodale
terminal in een havengebied en een intermodale terminal buiten België) en tussen 2) shuttles (verbinding tussen
intermodale terminals die in één of twee havengebieden liggen), kan een subsidie genieten. De trein wordt gesubsidieerd als
deze voldoet aan de volgende voorwaarden*:

• Gemiddeld over één kwartaal bestaat het volume uit minimum 20% containers;

• De trein behoort tot een rechtstreekse spoordienst naar of vanuit een havengebied;

• Er wordt een verhoogde frequentie van een spoordienst met nieuwe oorsprong of bestemming in het hinterland
gerealiseerd;

De subsidie is toegekend vanaf 01/10/19 en treedt buiten werking op 31/10/23.
* Sterk vereenvoudigde versie van de voorwaarden
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19. Subsidies hinterlandconnectiviteit: bundeling spoorvolumes
Analyse

HINTERLANDCONNECTIVITEIT

De subsidie voorziet slechts een beperkte incentive voor spoorwegoperatoren om nieuwe connecties te realiseren, ten opzichte van
de effectieve kost. Door COVID kan onvoldoende geëvalueerd worden of de gewenste effecten gerealiseerd worden. Het dient
mogelijks onderzocht te worden of andere doelen moeten nagestreefd worden of het subsidiemechanisme gewijzigd moet worden.
Gezien het strategische belang voor het Havenbedrijf Antwerpen om de kaaien te ontlasten en zo de containercapaciteit verder te
kunnen uitbreiden, kan verder geëvalueerd worden wat de rol van het Vlaamse Gewest in de bundeling van spoorvolumes moet zijn.
Evenwel is het belangrijk om voldoende incentives te voorzien om de modale verschuiving van het goederenvervoer te promoten.

CONCLUSIES

991k EUR

2019 2020

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

3698 Aantal gesubsidieerde shuttles in 2020

219 Aantal gesubsidieerde connecties in 2020

€250 Aandeel Vlaams Gewest per trein per 
connectie of shuttle

€908k Hoogste bedrag toegekend in 2020 (Lineas)

€13k Laagste bedrag toegekend in 2020 
(Shuttlewise)

EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

De strenge voorwaarden voor de maatregel zorgen voor een beperkte scope, waardoor er relatief weinig
aanvragen zijn. Daarnaast houdt de aanvraag- en toekenningsprocedure betrekkelijk veel manueel werk
in voor zowel het departement MOW als voor de spoorwegoperatoren. De eerste analyse gaat over het
productiemodel van de trein, bij de tweede analyse wordt de ingevulde reporting sheet beoordeeld. Dit
zorgt voor een totale werklast van +/- 3 dagen per kwartaal. Doordat deze opvolging een menselijke
inschatting vraagt, is het moeilijk om dit werk te automatiseren en dus efficiënter te organiseren.

3,0

Doeltreffendheid

Als voornaamste KPI wordt de bezettingsgraad van de treinen gebruikt. Door COVID is er echter een stuk
minder vervoerd en is het zeer moeilijk om de impact van de subsidie vast te stellen. Daarnaast is een
periode van recessie niet gunstig om (commercieel riskante) nieuwe verbindingen op te starten. Een
stopzetting van de steunmaatregel zou voor vb. Lineas een impact hebben, gezien het feit dat zij de
subsidiebedragen meenemen in hun investeringsbeslissingen.

3,5

Doelbereiking

Een van de doelstellingen is om de connectiviteit van de havens te verhogen, door middel van 40 nieuwe
verbindingen per jaar. COVID heeft echter een significant negatief effect op de uitvoering van de
projecten, waardoor er een stuk minder realisaties zijn dan gepland. Andere doelstellingen zijn:
optimalisatie van last-mile in de haven, verhogen van de bezettingsgraad van nieuwe en bestaande
shuttles en verbeteren van samenwerking tussen spooroperatoren.

3,5

261k EUR

MODAL SHIFT EFFECT SUBSIDIE
Het is wel belangrijk om te vermelden dat het aandeel
van spoor niet achteruit is gegaan, hoewel de lockdown
t.g.v. de COVID-19 crisis ervoor gezorgd heeft dat
wegvervoer nog aantrekkelijker werd door een
verminderde congestie.

Budget (’19, ’20): 
2M EUR

Budget (’21): 
1,08M EUR
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20. Subsidies mobipunten
Analyse

MOBIPUNTEN
Beleidsdoelstelling: Stimuleren modal shift, 
toegankelijk vervoerssysteem
Doelgroep: 
Lokale besturen
Jaarlijks budget: 
€ 5.425.000 (in 2021, daarna groei)
Start van subsidies: 
2021
Regelgevend kader:
BVR dd. 11/09/’20 

AANVRAAGPROCEDURE

De subsidies kunnen worden aangevraagd voor
mobipunten die worden ingericht langs
gemeentewegen. Als onderdeel van de aanvraag
dient de stad of gemeente onder andere een
goedkeuring te hebben van de projectstuurgroep
m.b.t. de inrichting van het mobipunt. De uit-
betaling van de subsidie verloopt in twee schijven,
waarvoor twee afzonderlijke aanvraagformulieren
bestaan. De stad of gemeente dient de ingevulde
en ondertekende subsidieaanvragen aangetekend
of elektronisch te bezorgen aan Dep. MOW.

INZET VAN DE SUBSIDIE

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de categorie van het mobipunt. De categorie is op zijn beurt bepaald door het
OV-aanbod. De maximale subsidiebedragen zijn de volgende:

• Interregionaal mobipunt: 50% van de kosten subsidieerbaar, met maximum van 500.000 euro
• Regionaal mobipunt: 50% van de kosten subsidieerbaar, met maximum van 250.000 euro
• Lokaal mobipunt: 100% van de kosten subsidieerbaar, met maximum van 50.000 euro
• Buurt mobipunt (in netwerk of nabijheidslogica): 100% van de kosten subsidieerbaar, met maximum van 25.000 euro

De subsidie kan o.a. worden ingezet voor de aanleg van fietsenstallingen, de aanleg van infrastructuur voor data-uitwisseling
en het voorzien van een hoppinzuil. Er dient echter te worden opgemerkt dat de exacte omschrijving van subsidiabele posten
niet helder is opgenomen in het BVR, hetgeen aanleiding geeft tot vragen bij de steden en gemeenten.

Een belangrijk aandachtspunt is de afstemming met andere subsidiekaders. Zo zijn de subsidies van het masterplan
toegankelijkheid of de gesubsidieerde halteaccommodatie complementair.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient het mobipunt toegankelijk te worden ingericht. Daarnaast moeten
parkeerplaatsen – inclusief voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking – te worden voorzien. Ook de
aanwezigheid van fietsenstallingen met ook ruimte voor buitenmaatse fietsen is verplicht. Daarnaast moet er uitwisseling
van data kunnen zijn met de mobiliteitscentrale. Alle gesubsidieerde mobipunten zullen ook uitgerust zijn van een ‘Hoppin-
zuil’ en de Hoppin-merkarchitectuur. De voorgestelde inrichting moet worden goedgekeurd door de projectstuurgroep en het
mobipunt moet worden geïntegreerd in het regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio.

Het is de bedoeling dat deze dossiers digitaal worden ingediend. Gezien het om een zeer recente subsidie gaat, is er nog
maar één aanvraag binnengekomen.
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20. Subsidies mobipunten
Analyse

MOBIPUNTEN

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

De subsidieaanvraag is gestandaardiseerd en er wordt ingezet op digitalisering om de aanvraag zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen. Door de beperking op de subsidiabele posten is de kans echter reëel
dat gemeenten via 2 à 3 subsidiemechanismen de kosten voor de inrichting van het mobipunt zullen
subsidiëren (nl. subsidies mobipunten, subsidies masterplan toegankelijkheid en gesubsidieerde halte-
accommodatie). Dit betekent dat gemeenten 2 à 3 dossiers moeten indienen, en dat Dep. MOW ook 2 à 3
dossiers zal moeten evalueren per mobipunt.

3,0

Doeltreffendheid

De subsidieaanvraag voor de inrichting van de mobipunten omvat o.a. een intentieverklaring van de
gemeenten om data-uitwisseling met de mobiliteitscentrale mogelijk te maken. Dit betekent dat het op
termijn mogelijk zou zijn om het gebruik van de mobipunten te monitoren en te evalueren. Er zijn echter
nog geen prestatie-indicatoren voor de mobipunten bepaald. De subsidiabele posten binnen deze
subsidie zijn beperkt en niet helder omschreven, wat mogelijks de gerealiseerde impact zal beperken.

6,0

Doelbereiking
Er is duidelijk geïdentificeerd wat het doel is van deze subsidie, en er zijn ook SMART-ambities
geformuleerd. De beleidsdoelstelling wordt verder ondersteund door een aantal andere subsidiekaders
(zoals subsidies voor toegankelijke haltes en halte-infrastructuur), waarmee verdere afstemming
aangewezen kan zijn.

6,0

EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

De subsidie voorziet relatief hoge subsidiebedragen per mobipunt, maar beperkt daarnaast ook de subsidiabele ingrepen.
Het lijkt dus weinig reëel dat gemeenten effectief het maximale subsidiebedrag zullen aanvragen. Verder kan worden
opgemerkt dat deze subsidie complementair is met andere subsidies, maar daar onvoldoende op is afgestemd. Dit zal er
toe leiden dat hetzelfde mobipunt betrokken is in verschillende subsidiedossiers, met een onnodig hoge administratieve
last tot gevolg.

CONCLUSIES

AANTAL MOBIPUNTEN IN VLAANDEREN

PRESTATIEINDICATOREN

Deze subsidie werd pas recentelijk geïntroduceerd
(2021). Het is bijgevolg nog niet mogelijk om
inzicht te geven in de inzet van de middelen en het
effect daarvan. Medio mei 2021 was er nog maar
één subsidieaanvraag ingediend.

1000
Vlaanderen verwacht om tegen 2024
1000 mobipunten te realiseren aan
gewest- en gemeentewegen.

Er wordt verwacht dat 200 mobipunten
die tegen 2024 zouden worden ingericht
van de categorie regionaal of
interregionaal zullen zijn.

785
Van de 1000 mobipunten die
Vlaanderen tegen 2024 zou realiseren,
wordt geschat dat er 785 aan
gemeentewegen zullen liggen.

200
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21. Subsidies gemeentelijke mobiliteitsplannen
Analyse

GEMEENTELIJKE MOBILITEITSPLANNEN

Beleidsdoelstelling: Ondersteunt lokale 
vertaling van het Vlaamse mobiliteitsbeleid
Doelgroep: 
Lokale besturen
Jaarlijks budget: 
€ 250.000
Start van subsidies: 
2013 (moduleteksten vanaf 2001)
Regelgevend kader:
Decreet Basisbereikbaarheid dd. 26/04/’19

AANVRAAGPROCEDURE

Gemeenten kunnen een subsidie aanvragen voor
de opmaak of herziening van het gemeentelijk of
intergemeentelijk mobiliteitsplan. Hiertoe dienen
de lokale besturen een standaardformulier in te
vullen. Als onderdeel hiervan dient de
gemeenteraad het mobiliteitsplan reeds definitief
te hebben vastgesteld. Daarnaast dient de stad of
gemeente aan te geven of voldoen aan de
subsidievoorwaarden en op hoeveel subsidies ze
recht hebben. Gemeenten kunnen maximaal één
subsidie aanvragen per lokale beleidscyclus.

INZET VAN DE SUBSIDIE

Het betreft een gereglementeerde subsidie. De subsidiebedragen variëren van € 15.000 tot € 150.000, waarbij het exacte
subsidiebedrag afhankelijk is van het type mobiliteitsplan dat wordt opgesteld.

De subsidies kunnen worden ingezet om de studiekosten gerelateerd aan de opmaak van het mobiliteitsplan mee te
financieren. Via het lokale mobiliteitsplan kan de stad of gemeente het mobiliteitsbeleid vorm geven voor de elementen
waar ze autonoom bevoegd voor zijn. Zo kunnen ze het lokale fietsroutenetwerk uittekenen of kunnen ze het gemeentelijk
mobiliteitsbeleid mee vorm geven.

Het decreet basisbereikbaarheid heeft de verplichte opmaak van een lokaal mobiliteitsplan opgeheven, en het regionaal
mobiliteitsplan geïntroduceerd. Dit betekent dat een mobiliteitsplan moet worden opgemaakt op niveau van de
vervoerregio, waarbij zowel het Vlaamse als het provinciale en lokale niveau aan tafel zitten. Het zal de gemeenten evenwel
vrij staan om binnen het decretaal kader, via een gemeentelijk mobiliteitsplan verdere invulling te geven aan het regionaal
mobiliteitsplan voor wat betreft de gemeentelijke bevoegdheden.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

Sinds het decreet basisbereikbaarheid is het lokale besturen niet langer verplicht om een lokaal mobiliteitsplan op te maken.
Het subsidiemechanisme zou in het kader daarvan op korte termijn verder herzien worden.

Lokale besturen kunnen de subsidie voorlopig nog enkel ontvangen indien ze hun mobiliteitsplan geheel of gedeeltelijk
herzien hebben naar aanleiding van een sneltoets dat gunstig geadviseerd word voor 22 juni 2019. Ook gemeenten die een
nieuw mobiliteitsplan opmaken en niet over een geldig mobiliteitsplan beschikken - inclusief nieuwe fusiegemeenten –
komen in aanmerking voor subsidies. Het afdelingshoofd van de afdeling beleid kan vervolgens beslissen of de gemeente
daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden.

De subsidie wordt betaald bij een gunstig advies van de kwaliteitsadviseur en na dat het vaststellingsbesluit van de
gemeenteraad werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
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21. Subsidies gemeentelijke mobiliteitsplannen
Analyse

GEMEENTELIJKE MOBILITEITSPLANNEN EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid
De aanvraagprocedure voor deze subsidie is relatief eenvoudig, al is een kwaliteitscontrole noodzakelijk.
Het betreft een gereglementeerde subsidie die moet worden uitgekeerd indien de gemeenten voldoen
aan de voorwaarden en de subsidie aanvragen.

5,0

Doeltreffendheid

Steden en gemeenten waren voor 2019 verplicht om een lokaal mobiliteitsplan op te stellen, en zouden
dit dus ook doen zonder subsidie. De subsidie zorgde er echter voor dat de gemeenten hierin
ondersteund werden en gaf de mogelijkheid om toe te zien op de kwaliteit. Alle Vlaamse steden en
gemeenten – op één na – maakten voor 2019 een gemeentelijk mobiliteitsplan op.
De rechtstreekse impact op de mobiliteit in Vlaanderen wordt niet gemonitord aan de hand van meetbare
parameters.

1,0

Doelbereiking

Om een coherent mobiliteitsbeleid te voeren op Vlaams niveau, was het aangewezen om hier ook op
gemeentelijk niveau op in te zetten. De regionale mobiliteitsplannen blijken echter een meer geschikt
vehikel, gezien Vlaanderen hier ook erg nauw bij betrokken is en het plan mee dient goed te keuren.
Lokale mobiliteitsplannen kunnen nog steeds een meerwaarde bieden, maar zijn minder sterk verbonden
met de Vlaamse beleidsdoelstellingen en ondersteunen deze bijgevolg minder.

3,0

Gelet op het feit dat het niet langer verplicht is om lokale mobiliteitsplannen op te stellen, en gelet op het feit dat de
regionale mobiliteitsplannen de Vlaamse beleidsdoelstellingen sterker ondersteunen en de lokale mobiliteitsplannen
eerder een aanvullende rol zullen krijgen, lijkt de meerwaarde van deze subsidie beperkt en moet overwogen worden om
deze te schrappen. Er dient echter te worden opgemerkt dat verschillende samenwerkingsovereenkomsten nog steeds
gekoppeld zijn aan het bestaan van de lokale mobiliteitsplannen. Het lijkt dan ook aangewezen om deze
samenwerkingsovereenkomsten te herzien, waarbij de focus verder kan verschuiven naar de regionale mobiliteitsplannen.

CONCLUSIES

AANTAL GEMEENTEN IN VLAANDEREN

PRESTATIE VAN DE LOKALE MOBILITEITSPLANNEN

In 2018 vond een onderzoek plaats over de lokale
mobiliteitsplannen, waarbij o.a. werd gekeken naar
de duurzaamheid en de mate waarin werd ingezet
op participatie. Daaruit bleek dat er nog te weinig
meetbare doelstellingen werden opgesteld en dat
er meer keuzes moesten gemaakt worden.

AANTAL VERVOERREGIO’S

300
De 300 Vlaamse gemeenten waren tot
voor de invoer van het decreet
basisbereikbaarheid in 2019 verplicht
om een eigen mobiliteitsplan op te
maken.

15

Sinds 2019 zijn de 300 steden en
gemeenten gebundeld in vijftien
vervoerregio’s waar ze samen met de
relevante Vlaamse en provinciale
actoren een invulling geven aan de
Vlaamse mobiliteitsdoelstellingen in het
regionaal mobiliteitsplan.
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22. Subsidies schuilhuisjes
Analyse

SCHUILHUISJES
Beleidsdoelstelling: 
Stimuleren modal shift
Doelgroep: Direct: lokale besturen; indirect: 
gebruikers OV
Jaarlijks budget: 
€ 61.000
Start van subsidies: 
2004
Regelgevend kader:
BVR dd. 20/07/’04

AANVRAAGPROCEDURE

Lokale besturen kunnen gesubsidieerde
schuilhuisjes of fietsenstallingen aanvragen via De
Lijn. Hiertoe is een brochure opgemaakt met een
overzicht van de beschikbare types. De gemeente
dient hiervoor contact op te nemen met De Lijn,
die mee advies geeft over het geschikte type.
Daarna ontvangt de gemeente een bestelformulier
die ze ingevuld en ondertekend terugbezorgt aan
De Lijn, samen met een inplantingsschets en
situatieplan. Gemeenten kunnen ook een gratis
publicitair schuilhuisje laten plaatsen of een eigen
ontwerp indienen.

INZET VAN DE SUBSIDIE

Via deze subsidie kunnen gemeenten schuilhuisjes en fietsenstallingen laten plaatsen, met oog op het aantrekkelijk maken
van het openbaar vervoer en bijgevolg het stimuleren van de modal shift.

In het geval de gemeente opteert voor een schuilhuisje of overdekte fietsenstalling uit het standaard aanbod, betaalt de
gemeente een vaste kostprijs die ca. 25% van de reële kost bedraagt. De overige 75% van de kostprijs wordt betaald door het
gewest.

Publicitaire schuilhuisjes zijn volledig gratis voor de gemeenten, en De Lijn is hierin geen betrokken partij.

Indien gemeenten zelf een schuilhuisje ontwerpen en bouwen, wordt ook 75% van de kostprijs gesubsidieerd, met een
maximum bedrag van € 11.205 per schuilhuisje. De kosten voor het ontwerp komen niet in aanmerking voor subsidies.
Gemeenten kunnen ook zelf een fietsenstalling ontwerpen en laten bouwen, die op zijn beurt voor 75% gesubsidieerd wordt,
met een maximum van € 10.893,64.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

De aanvraag voor de gesubsidieerde halteinfrastructuur verloopt volledig via De Lijn. Na betaling van de gemeentelijke
tussenkomst, plaatst De Lijn de bestelling bij de leverancier.

Indien de gemeente een eigen ontwerp indient, moet ook worden geverifieerd dat dit voldoet aan de wettelijke normen. De
Lijn dient hierbij vooraf de bouw van het schuilhuisje expliciet akkoord te gaan met het ontwerp.

Departement MOW komt voorlopig enkel tussen bij de subsidies voor schuilhuisjes en fietsenstallingen van eigen ontwerp.
De overige subsidies verlopen via De Lijn. Met de introductie van basisbereikbaarheid zou de volledige subsidieprocedure
naar het Departement MOW komen. Er is nog geen zicht op de administratief last die hieraan zou gekoppeld zijn.
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22. Subsidies schuilhuisjes
Analyse

SCHUILHUISJES EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

Momenteel is het totaal bedrag dat vanuit Dep. MOW wordt besteed aan de subsidies voor de
schuilhuisjes erg beperkt. De aanvraagprocedure verloopt momenteel vooral via De Lijn en is weinig
transparant. Er kan worden opgemerkt dat de aanvraag voor schuilhuisjes van ‘eigen ontwerp’ een
hogere last heeft – zowel voor de gemeente als voor De Lijn en Dep. MOW -, maar dat de gesubsidieerde
kost vergelijkbaar is als bij de standaardhuisjes.

5,0

Doeltreffendheid
Via de subsidies werd reeds een groot aantal haltes uitgerust met een schuilhuisje. Het aantal
fietsenstallingen dat wordt voorzien aan de haltes van De Lijn is vooralsnog beperkt.
Er is geen rapportering over de impact van de aanwezigheid van halteaccommodatie en fietsenstallingen
op het gebruik van het openbaar vervoer.

4,0

Doelbereiking
Het openbaar vervoer is een Vlaamse bevoegdheid, maar een deel van de haltes en bijgevolg
infrastructuur wordt voorzien op grond van de gemeente. Via de subsidie kan Vlaanderen de gemeenten
stimuleren om in te zetten op comfortabele halteaccommodatie. Ook de subsidies voor de inrichting van
mobipunten streven dit doel na, maar kijken daarbij breder dan louter de haltes.

6,0

Het feit dat er een catalogus is met beschikbare, gesubsidieerde halteaccommodatie maakt het erg overzichtelijk om deze 
subsidie aan te vragen. Eventueel kan de doelmatigheid verder worden verhoogd door schuilhuisjes van eigen ontwerp niet 
langer te subsidiëren. Daarnaast is een erg belangrijk aandachtspunt de afstemming met de subsidies voor mobipunten. In 
het kader daarvan zijn schuilhuisjes niet subsidieerbaar, maar fietsenstallingen wel. 
Tot slot dient te worden opgemerkt dat de procedure voor de gesubsidieerde schuilhuisje volledig bij Dep. MOW zou 
komen, en dat dit eventueel zou worden opgenomen in het nog in opmaak zijnde BVR Haltes.  

CONCLUSIES

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES
Er is geen zicht op de totaal toegekende subsidies.
Departement MOW komt enkel tussen in de
subsidies voor de schuilhuisjes van het eigen
ontwerp van de gemeente, en heeft daarvoor een
jaarlijks budget van ca. 61.000 euro.

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

33% Anno 2019 was 1/3 haltes uitgerust met een 
schuilhuisje

76 Tussen 2015 en 2019 werden 76 
gesubsidieerde fietsenstallingen geplaatst 
aan haltes van De Lijn op gemeentedomein

KOPPELING MOBIPUNTEN
Er dient te worden opgemerkt dat er sinds 2020
een besluit van de Vlaamse regering is met
betrekking tot de uitrol van mobipunten. Hoewel
hiervoor een afzonderlijk subsidiemechanisme
bestaat, zijn schuilhuisjes hier niet in opgenomen.
Er kan worden verwacht dat de inrichting van
mobipunten door de gemeenten als een
opportuniteit zal worden gezien om de halte-
infrastructuur te vernieuwen.
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23. Subsidies voor fietsvoorzieningen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (Fietsfonds)
Analyse

FIETSFONDS
Beleidsdoelstelling: 
Stimuleren modal shift
Doelgroep: Lokale besturen, autonoom 
gemeentebedrijf, haven, …
Jaarlijks budget: € 10.000.000; 
in 2021 en 2022: € 15.000.000 per jaar
Start van subsidies: 
2006
Regelgevend kader:
Decreet Basisbereikbaarheid d.d. 26/04/19

AANVRAAGPROCEDURE

Gemeentebesturen, autonome
gemeentebedrijven, havenbedrijven en
distributienetbeheerders kunnen via de provincie
een subsidie aanvragen voor de aanleg van een
fietspad op gemeentewegen van het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk (BFF).
De subsidieaanvraag verloopt via de provincies, en
verschilt dan ook van provincie tot provincie.
Afhankelijk van de provincie dient men een
subsidieaanvraagformulier te mailen of een online
formulier in te vullen.

INZET VAN DE SUBSIDIE

De subsidie kan worden gebruikt om fietsvoorzieningen aan te leggen op niet-gewestwegen die zijn gelegen op het
bovenlokaal fietsroutenetwerk. De voorzieningen moeten worden aangelegd conform het vademecum fietsvoorzieningen.
De voorzieningen kunnen daarbij zowel nieuw worden aangelegd, of verbeterd t.o.v. de bestaande situatie. Kosten zoals
onteigeningen of de (her-) aanleg van voetpaden en rioleringen zijn niet subsidiabel en blijven ten laste van de gemeente. De
Vlaamse overheid draagt 50% van de subsidiabele kosten. De provincie betaalt minstens 40% van de overige kosten. In het
geval het gaat om een fietssnelwegen draagt de provincie meestal 50% bij i.p.v. de minimale 40%.

Een belangrijke voetnoot is dat – gelet op de samenwerking met de provincie – de effectieve toegekende subsidies in
belangrijke mate afhankelijk zijn van de budgetten die beschikbaar zijn bij de provincies. In de praktijk blijkt dat de provincies
steeds sterker inzetten op de fiets, waardoor het Vlaamse budget onder druk staat.

Een ander effect van de samenwerking met de provincies, is dat Vlaanderen relatief weinig vat heeft op de projecten die
daadwerkelijk worden uitgevoerd. Door de focus op het BFF en de fietssnelwegen zijn de projecten echter wel in lijn met de
Vlaamse beleidsdoelstellingen.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

In het kader van administratieve vereenvoudiging, moeten de lokale besturen slechts één aanvraag in te dienen, en dit
rechtstreeks bij de provincie. De provincie handelt de subsidieaanvraag van de gemeenten af en heeft hier eigen
medewerkers voor ter beschikking.

De provincies pre-financieren de bijdrage die Vlaanderen moet betalen voor deze projecten, en vragen vervolgens de
voorgeschoten budgetten terug. De terugbetaling door Vlaanderen aan de provincie verloopt in twee schijven. Met oog op
efficiëntie worden hiertoe twee maal per jaar gebundelde dossiers ingediend door de provincies. Er is één dossierbeheerder
die zich vervolgens over deze aanvragen buigt. Hoewel deze regeling de administratieve last voor Vlaanderen beperkt, heeft
dit als gevolg dat Vlaanderen slechts een beperkt inzicht heeft in de projecten die in de pipeline zitten. Daarnaast is
Vlaanderen weinig zichtbaar voor de lokale besturen i.h.k.v. deze projecten.
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23. Subsidies voor fietsvoorzieningen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (Fietsfonds)
Analyse

FIETSFONDS EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

In oorsprong moesten lokale besturen twee subsidiedossiers indienen, hetgeen leidde tot een verhoogde
administratieve last voor de lokale besturen, maar ook voor Vlaanderen en de provincies. Binnen de
huidige manier van werken is de administratieve last voor Vlaanderen erg beperkt, mits er geen
overschrijding plaatsvindt van de vastleggingen. Op enkele uitschieters na gaat het ook om eerder grote
subsidiebedragen, waardoor de administratieve kost te verantwoorden valt. Een belangrijk
aandachtspunt is de samenwerking met de provincies i.f.v. de beschikbare middelen.

5,0

Doeltreffendheid

De subsidie geeft aanleiding tot realisatie van tientallen kilometers fietspaden en –snelwegen, conform
het vademecum fietsvoorzieningen. Sinds 2019 worden gemonitord om hoeveel kilometer fietsverbinding
het daadwerkelijk gaat. Er is echter geen zicht op de effectieve impact op het gebruik van de fiets voor
functionele verplaatsingen. Daarnaast is Vlaanderen weinig zichtbaar in deze projecten, en is Vlaanderen
sterk afhankelijk van de provincies voor de invulling van de projecten.

7,0

Doelbereiking

Ondanks het feit dat Vlaanderen afhankelijk is van de provincie bij de bepaling van de projecten, lijken de
gemaakte keuzes in lijn te liggen met de beleidsdoelstellingen van zowel Vlaanderen als de provincie.
Dankzij de subsidie wordt de realisatie van het BFF en de fietssnelwegen versneld, hetgeen een positieve
– doch niet gemeten – impact heeft op het gebruik van de fiets voor functionele verplaatsingen, en
bijgevolg op de Vlaamse beleidsdoelstelling rond de modal shift.

7,0

De subsidies voor het fietsfonds zijn voor Vlaanderen kostenefficiënt georganiseerd en focussen op de correcte projecten, al
kan er sterker worden ingezet op het meten van de projecten. De zichtbaarheid van Vlaanderen in deze projecten is echter
beperkt, waardoor de koppeling met de Vlaamse beleidsdoelstellingen niet gegarandeerd is.
Een belangrijk aandachtspunt voor Vlaanderen is het ambitieniveau van de provincies en de budgetbeheersing, gelet op het
feit dat Vlaanderen pas na de werken zicht krijgt op de effectieve subsidies die ze moeten bijdragen. Dit zorgt ervoor dat de
budgetten in verleden niet werden opgebruikt, en in de toekomst mogelijks ontoereikend worden.

CONCLUSIES

11,8 MEUR

2019

Budget: 10M EUR

2020

9,2 MEUR

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

79 Aantal fietsfondsprojecten in 2020

120 kEUR Gemiddelde bedrag per aanvraag in 2020

489 kEUR Hoogste bedrag toegekend aan één project 
in 2020 door de Vlaamse Overheid

€ 449,70 Laagste bedrag toegekend aan één project 
in 2020 door de Vlaamse Overheid

4 Aantal projecten in 2020 waarbij het 
subsidiebedrag lager was dan 10 kEUR

AANTAL KILOMETER AANGELEGDE FIETSPADEN

78

2019 2020

Sinds 2019 wordt het aantal 
kilometer fietspad dat wordt 
aangelegd via het fietsfonds 
systematisch gemonitord

32

De effectieve besteding van 
budgetten is o.a. afhankelijk 
van de budgetten van de 
provincies. 
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24. Subsidies overdrachten wegen
Analyse

OVERDRACHTEN WEGEN
Beleidsdoelstelling: 
Varia – correcte wegencategorisering
Doelgroep: 
Lokale besturen
Jaarlijks budget: 
€ 6.000.000 (inschatting 2021)
Start van subsidies: 
Sinds 2013
Regelgevend kader:
Art. 295, Decreet Lokaal Bestuur

22/12/2017

AANVRAAGPROCEDURE

De aanvraagprocedure neemt aanvang op het
moment dat er een akkoord is tussen de lokale
overheid en AWV voor de overdracht van de
gewestweg naar de gemeente.

INZET VAN DE SUBSIDIE

Als bestaande wegen of weggedeelten niet langer beschouwd worden als gewestweg, worden ze beschouwd als
gemeentewegen (mits de gemeenteraad hiermee instemt). Bij de overdracht van de eigendom moeten de wegen zich in
goede staat bevinden.

‘Wegen zonder bovenlokale verbindende functie’ worden overgedragen naar het lokaal bestuur. Zodoende kunnen de
gemeenten hun eigen beleid meer tot uiting brengen. Daarenboven maakt een overdracht de samenhang tussen
functioneren van de weg in het netwerk en beheer van de weg duidelijker.

Bij de overdracht zijn er verschillende mogelijkheden (model A, B of C). Bij model C zijn de betrokken wegen niet in goede
staat en verkiest de gemeente een financiële tussenkomst van het gewest om de weggedeelten opnieuw in goede staat te
brengen en dus zélf de werken uit te voeren. Hierbij dienen het gewest en de gemeente een overeenkomst te treffen. Deze
financiële tussenkomst wordt dan uitgekeerd via het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV).

Het AWV komt enkel tussen in herstellingswerken, niet in secundaire werken.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

Bij de overdracht van (een gedeelte van) een gewestweg wordt er een meetstaat opgemaakt waarbij de kwaliteit van de weg
wordt geëvalueerd en gecategoriseerd (model A, B of C). Indien de weg of het over te dragen weggedeelte niet in goede
staat is (model c) wordt een investeringssubsidie toegekend aan de gemeente. De omvang van de investeringssubsidie wordt
bepaald door de raming van de kostprijs om de weg in goede staat te brengen. Het subsidiebedrag wordt uitbetaald aan de
lokale overheid op voorlegging van de facturen.
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24. Subsidies overdrachten wegen
Analyse

OVERDRACHTEN WEGEN EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

Het gespendeerde bedrag is sterk afhankelijk van de uitgevoerde overdrachten dat jaar. De
investeringssubsidie is volgens gemeenten in veel gevallen te laag, gelet ze vaak secundaire werken aan
het onderhoud koppelen. Voor de Vlaamse overheid is dit een efficiënte subsidie, aangezien het
toekomstige onderhoud niet meer gefinancierd moet worden. De subsidie is enkel dekkend voor de
herstelling op het moment van overdracht.

5,0

Doeltreffendheid
Het effect van de subsidie is het faciliteren van de overdracht van de gewestweg. Met de
investeringssubsidie wordt een verbeterde staat van het Vlaamse/gemeentelijke wegenpatrimonium
bereikt. Zonder de subsidie zou het Agentschap Wegen en Verkeer zelf de weg naar goede staat moeten
brengen alvorens deze wordt overgedragen, wat mogelijks tot een vertraging van overdracht leidt.

5,0

Doelbereiking

Er worden geen concrete doelstellingen gekoppeld aan deze subsidie, doordat lokale besturen niet
verplicht zijn tot overname van een gewestweg. Dit kadert impliciet in het Robuust Wegennet
Vlaanderen, dat als doel heeft een logisch functioneel netwerk uit te tekenen. Indien een gewestweg
overgedragen wordt (owv functioneren op een lokaal niveau), zorgt dit ervoor dat het functioneren en
het beheer van de weg op elkaar afgestemd worden. De lokale overheid krijgt de mogelijkheid om hun
wegenbeleid (via de overgenomen weg) meer tot uiting te brengen.

3,5

De subsidie kan als efficiënt geëvalueerd worden, doordat deze enkel dient voor de herstelling van de weg op dat moment 
(vereist voor de overdracht). Het later beheer en onderhoud van de weg valt ten koste van de lokale overheden. De subsidie 
faciliteert de overdracht van wegen.

CONCLUSIES

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

AANTAL OVERDRACHTEN MET SUBSIDIE

7 10

2019 2020

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

38 km Totaal aantal wegen overgedragen in 
Vlaanderen in 2020

19 km Ofwel 50% hiervan, betreft model C 
(overdracht met subsidie)

€11 mio Totaal bedrag gereserveerd voor overdracht 
wegen 2018-2020

2020

3,9 MEUR

2019

5,1 MEUR Voor de ‘subsidies overdracht 
wegen’ en de subsidies 
‘fietsfonds’ (zie subsidie 23) is 
een totaal budget van 15 MEUR 
beschikbaar, als onderdeel van 
het investeringsbudget
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25. EFRO
Analyse

EFRO (AWV)
Beleidsdoelstelling: 
Stimuleren modal shift

Doelgroep: 
Ondernemingen, lokale besturen
Prioriteitsas 4 enkel voor Antwerpen en Gent
Openstaand bedrag aan medefinanciering: 
€ 1.366.000
Start van subsidies: 
2010 o.l.v. Vlaio i.s.m. Dpt. MOW. Sedert 
2016 volgt AWV enkele dossiers mee op
Regelgevend kader:
Uitgavendecreet

AANVRAAGPROCEDURE

Projectvoorstellen worden ingediend o.b.v.
projectoproepen, bekend gemaakt via de
webpagina “Lopende projectoproepen EFRO”.
Het indienen gebeurt via het EFRO e-loket en
bevat een inhoudelijke en financiële beschrijving
alsook een projectfiche.
Tot nog toe zijn er drie oproepen geweest die
raakvlakken hadden met fietspaden en daardoor
mede gesubsidieerd zijn door AWV.

INZET VAN DE SUBSIDIE

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft als doel de economische en sociale cohesie in de EU te
versterken. Dit gebeurt in het kader van twee doelstellingen:

• Investeren in groei en werkgelegenheid;

• Europese Territoriale Samenwerking: Interreg (ter bevordering van grensoverschrijdende, transregionale en
interregionale samenwerking).

EFRO financiert vooral publieke investeringsprojecten van overheidsinstanties. De huidige programma’s (2014-2020) lopen
nog tot 31 december 2023. De nieuwe programma’s (2021-2027) zijn nog in ontwikkeling. De EFRO-subsidie voor 2014-2020
bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele projectkost, deze wordt uitgekeerd door VLAIO. Nog eens 40% wordt
uitgekeerd door AWV (dit zijn Vlaamse middelen). De overige 20% wordt betaald door steden en gemeenten.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

Het centraal programmasecretariaat, onder voorzitterschap van Vlaio, voert een eerste screening uit op basis van een aantal
selectiecriteria. Vervolgens is er een inhoudelijke beoordeling door de Technisch Werkgroep (groep van experten). De finale
goedkeuring gebeurt door de Managementautoriteit (EFRO van Agentschap Innoveren & Ondernemen). Belangrijke aspecten
in deze goedkeuring zijn onder andere dat er 1) een vermelding is van de indicatoren waaraan het project een bijdrage levert
en 2) dat de financiële steun en de rol die Europa speelt bij de totstandkoming van het project, zichtbaar is.

Het AWV is niet betrokken bij de selectie en toekenning van de projecten, het departement MOW is hier wel bij betrokken.
Na principiële goedkeuring (incl. toestemming kabinet MOW) wordt voor sommige projecten gevraagd aan AWV om een
financiële bijdrage te voorzien. Dit wordt (in opdracht van het kabinet) door de AG via een schriftelijke verklaring gedaan.

De projectleider dient viermaandelijks (al is dit niet altijd even goed geweten), via het e-loket, een inhoudelijk en financieel
voortgangsrapport in bij de Managementautoriteit. De effectieve ontvangst van de toegekende steun gebeurt na ontvangst
en controle van dit rapport, maximaal drie maanden na ontvangst van de aanvraag.
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25. EFRO
Analyse

EFRO (AWV) EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

Het geraamde en gespendeerde bedrag is afhankelijk van de aanvragen en initiatieven van de
gesubsidieerden. De middelen die worden toegekend door AWV zijn afkomstig van hun
investeringsmiddelen. Daarnaast heeft AWV geen rol in de selectie van de projecten, waardoor de impact
op de interne werking zeer beperkt is: de AG geeft enkel een schriftelijke verklaring (na goedkeuring
kabinet MOW) dat AWV de middelen zal toekennen, op het moment dat dit moet gebeuren.

6,0

Doeltreffendheid

Gelet het feit dat AWV enkel in staat voor 40% van de financiering van de projecten, doen zij ook geen
monitoring van de effecten van de subsidie. In de aanvraagprocedure moet echter wel vermeld worden
aan welke indicatoren het betreffende project een bijdrage levert. In welke mate de aanleg van een
fietspad er effectief voor zorgt dat meer mensen fietsen, is echter moeilijk aan te tonen. Evenwel komen
enkel projecten in aanmerking die bijdragen tot de vooropgestelde doelstellingen en aan de criteria
voldoen.

6,0

Doelbereiking
Doelbereiking is een voorwaarde voor de aanvraagprocedure van de subsidie. Men moet verantwoorden
aan welke doelstellingen het project zal bijdragen. Gezien de link met fietspaden, dragen de subsidies in
de meeste gevallen bij aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen om CO2-uitstoot en fijn stof terug te
dringen, alsook het faciliteren van een duurzame modal shift.

6,0

Het AWV speelt louter een financierende en administratieve rol in de EFRO-subsidie omwille van de link met fietspaden.
Hoewel de effecten niet rechtstreeks gemonitord worden, kan gesteld worden dat er een bijdrage is tot de bredere
doelstellingen op vlak van mobiliteit en duurzaamheid (projectaanvragen die hiertoe niet zullen bijdragen worden niet
weerhouden tijdens de selectie).
Subsidies voor de aanleg van fietspaden maken ook deel uit van andere subsidies (mobiliteitscharters,
basisbereikbaarheid). Het is een beleidsbeslissing of AWV dergelijke projecten zal moeten blijven subsidiëren.

CONCLUSIES

1,33 MEUR

833k EUR

2019 2020

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

ENKELE GESUBSIDIEERDE PROJECTEN*

€800k Bouw fietsbrug tussen Mortsel en Boechout, 
als onderdeel van fietsostrade Antwerpen-
Lier (2018)

€833k Fiets- en voetgangersbrug Zuiderpoort 
(2019)

€600k N466 Gent, bouw van een 
fietsonderdoorgang (2020)

*enkel aandeel AWV is gerapporteerd

AANTAL KILOMETER AANGELEGDE FIETSPADEN

78 32

2019 2020

EFRO-oproepen die een 
raakvlak hebben met 
fietspaden, worden mede 
gesubsidieerd door het AWV.

Het geraamde en 
gespendeerde 
budget is 
afhankelijk van de 
aanvragen van de 
gesubsidieerden.
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26. Subsidies decreet basisbereikbaarheid
Analyse

BASISBEREIKBAARHEID
Beleidsdoelstelling: 
Stimuleren modal shift
Doelgroep: 
Lokale besturen
Jaarlijks budget: 
N.v.t. (investeringsbudget AWV)

AANVRAAGPROCEDURE

De subsidie kan enkel worden aangevraagd indien
deze voldoet aan de projectmethodologie: een
projectstuurgroep moet goedkeuring geven voor
de projectnota. Nadien wordt het ontwerpplan in
detail uitgewerkt en wordt er een aannemer onder
de arm genomen. Dit is het moment waarop de
subsidieaanvraag kan worden ingediend.
Deze subsidies zijn het verlengde van de modules.

INZET VAN DE SUBSIDIE

De subsidies gelinkt aan het decreet basisbereikbaarheid spitsen zich in essentie toe op vier zaken:

1) aanleg of herinrichting van gewestwegen om zo veiligere schoolomgevingen te creëren;

2) aanleg of herinrichting van wegen voor de duurzame ontsluiting van een tewerkstellings-, winkel of dienstenzone van
bovenlokaal belang;

3) aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur, als alternatief voor fietsinfrastructuur langs gewestwegen;

4) aanleg van nieuwe, ongelijkvloerse kruisende fietsverbindingen (boven of onder een gewestweg).

Wat precies terugbetaald wordt en welk percentage van de investeringen, verschilt voor de vier type projecten. Behalve
specifiek vermeld zijn volgende kosten niet subsidiabel: voetpaden, straatmeubilair, groen, nutsleidingen, rioleringen,
schuilhuisjes, studiekosten die hieraan zijn verbonden en grondwervingen.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

De subsidie wordt toegekend indien er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

• Vooraleerst dient er consensus te zijn op het niveau van de projectstuurgroep en dus een gunstig advies;

• Er dient een gemeentelijk beleidsplan of mobiliteitsplan op niveau van de VVR te zijn;

• Er moet voldaan zijn aan de specifieke voorwaarden per type project (zie ‘inzet v.d. subsidie’: 1-4);

• De definitieve kostenraming mag max. 10% meer zijn dan de aanvankelijke raming in de projectnota.

Eens de aanvraag tot subsidiëring is goedgekeurd, wordt de subsidie in verschillende fases toegekend. 50% wordt gestort op
het moment dat de gemeente haar eerste subsidieschijf terugvordert na betekening van de opdracht aan de aannemer van
de werken , het saldo van de kosten van de werken, de toezichtskosten, de eventuele prijsherzieningen en verrekeningen,
meer- of bijwerken bij voorlopige oplevering" en het restbedrag bij definitieve oplevering (incl. saldo van het ereloon van de
studiekosten).

Start van subsidies: 
Sinds 2019
Regelgevend kader:
Decreet Basisbereikbaarheid d.d. 26/04/19
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26. Subsidies decreet basisbereikbaarheid
Analyse

BASISBEREIKBAARHEID EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

Het AWV speelt bij de aanvraagprocedure een rol op twee momenten: enerzijds bij de
projectstuurgroepen in de eerste fase. Anderzijds is het team ‘contracten’ van AWV betrokken bij de
controle, evaluatie en toekenning van de subsidies. Voor de subsidies i.k.v. het decreet
basisbereikbaarheid kan gesteld worden dat voor één subsidie, de behandeling over de verschillende
procedurestappen heen één werkdag bedraagt. Voor de subsidies voor de periode ’18-’20 komt dit op 9
werkdagen.

6,0

Doeltreffendheid

De concrete resultaten die bereikt worden met deze subsidie worden niet zozeer gemonitord, maar zijn
gerelateerd aan de indicatoren voor veilige schoolomgevingen en fietsinfrastructuur. Voor veilige
schoolomgevingen is het bereik groot, aangezien bijna de helft van de Vlaamse gemeenten en
subsidieaanvraag heeft ingediend. De effectieve impact op de verkeersveiligheid ten gevolge van deze
subsidie is echter nog niet vast te stellen. Voor fietsinfrastructuur wordt er gemonitord hoeveel kilometer
fietspad er daadwerkelijk bijkomt per jaar. De effectieve impact op het gebruik van fiets voor functionele
verplaatsingen is echter moeilijker te meten. Een afgeleide indicator is “conformiteit van het fietspad”.*

6,0

Doelbereiking

De waaier aan nagestreefde doelstellingen voor deze subsidie is relatief breed, doordat het gaat over
zowel veilige schoolomgevingen, fietsinfrastructuur als ontsluiting bedrijventerreinen, maar liggen in het
verlengde van de Vlaamse doelstellingen. De effecten zijn nog niet waarneembaar, gelet de recente
beleidsontwikkeling. Er wordt na oplevering van de werken een evaluatienota opgesteld of de
vooropgestelde doelen (op projectniveau) bereikt werden.

6,0

Deze subsidie heeft hetzelfde onderwerp als andere subsidies (vb. schoolomgeving, fietsinfrastructuur), zij het gedreven
vanuit basisbereikbaarheid en goedgekeurd door een projectstuurgroep. Het voordeel van deze werking is dat de subsidies
steeds in lijn liggen met de Vlaamse beleidsdoelstellingen, gelet er een goedkeuring is van de projectstuurgroep. Het is
evenwel interessant om deze onderwerpen anders in te delen, zodanig dat er minder overlap is tussen de verschillende
subsidies.

CONCLUSIES

22k EUR

711k EUR

2019 2020

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

AANTAL UITGEKEERDE SCHIJVEN

5 1

2019 2020

3

2018

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

€382k Hoogste bedrag toegekend in ’18-’20

€192k Gemiddeld bedrag toegekend in ’18-’20

AANTAL BEREIKTE SCHOOLOMGEVINGEN

538 423

2019 2020

In totaal werden in april 
2021 reeds 1030 
schoolomgevingen bereikt 
via een totaal van 246 
dossiers. 

In totaal werd er voor 
de periode (’18-’20) 
voor 1.48M EUR 
subsidies uitgekeerd.
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27. Subsidies verhogingen van de vastlegging ikv modules – werken gemeenteweg
Analyse

VERHOGING VASTLEGGING
Beleidsdoelstelling: 
Stimuleren modal shift
Doelgroep: 
Lokale besturen
Jaarlijks budget: 
N.v.t. (investeringsbudget AWV)

NOOT OVER SUBSIDIE

INZET VAN DE SUBSIDIE

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

De doelstellingen en voorwaarden voor de
subsidies zijn min of meer gelijk aan deze van de
subsidies decreet basisbereikbaarheid (zie 27).
Voorheen waren er modules, nu zijn er subsidies
en samenwerkingsovereenkomsten. Doordat de
modules steunen op een andere rechtsgrond
dienen deze apart behandeld te worden. Deze
modules doven echter uit (maar moeten nog
gehonoreerd worden), vandaar is
overeengekomen om deze niet te evalueren.

De subsidies gelinkt aan de verhoging van de vastlegging in kader van modules – werken gemeenteweg, zijn sterk gelijkend
op de subsidies gelinkt aan het decreet basisbereikbaarheid. Daarom spitsen ze zich ook toe op de zelfde vier projecten:

1) aanleg of herinrichting van gewestwegen om zo veiligere schoolomgevingen te creëren;

2) aanleg of herinrichting van wegen voor de duurzame ontsluiting van een tewerkstellings-, winkel of dienstenzone van
bovenlokaal belang;

3) aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur, als alternatief voor fietsinfrastructuur langs gewestwegen;

4) aanleg van nieuwe, ongelijkvloerse kruisende fietsverbindingen (boven of onder een gewestweg).

De subsidie kon enkel goedgekeurd worden na goedkeuring door GBC en positief advies van kwaliteitsadviseur.

Eens de aanvraag tot subsidiëring is goedgekeurd, wordt de subsidie in verschillende fases toegekend. 50% wordt gestort op
het moment dat er een aannemer onder de arm is genomen. Het saldo van de kosten van de werken, de toezichtskosten, de
eventuele prijsherzieningen en verrekeningen, meer- of bijwerken bij voorlopige oplevering, en het restbedrag bij definitieve
oplevering (incl. saldo van het ereloon van de studiekosten)

Start van subsidies: 
Sinds 2013
Regelgevend kader:
Art. 37, BVR 25/01/2013, regels voor 
omkadering, financiering en samenwerking 
voor het mobiliteitsbeleid
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28. Subsidies verplaatsen leidingen
Analyse

VERPLAATSEN LEIDINGEN
Beleidsdoelstelling: 
Niet langer van toepassing
Doelgroep: 
Lokale besturen
Jaarlijks budget: 
€ 3.253.000
Start van subsidies: 
Sinds 2013
Regelgevend kader:
BVR 8/11/2019, wijziging Art. 2

NOOT OVER SUBSIDIE

Gelet op het feit dat dit een uitdovende subsidie is
– AWV betaalt enkel nog verplaatsingskosten terug
voor verplaatsingsbevelen die gegeven zijn vóór
01/01/2020 – wordt deze subsidie ook niet
geëvalueerd op basis van doelmatigheid,
doeltreffendheid en doelbereiking.

INZET VAN DE SUBSIDIE

In kader van het Regentsbesluit kent het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken subsidies toe aan de
intercommunales die aan elektriciteits- en gastdistributie doen voor het verplaatsen van leidingen. Dit besluit heeft echter
geen rechtsgrond meer en discrimineert sommige distributienetbeheerders. Vandaar, en als besparingsmaatregel, wordt
deze regeling opgeheven vanaf 1 januari 2020.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

Als een weg verbreed wordt of een kanaal wordt uitgediept, kan de overheid eisen dat de leidingbeheerder zijn leidingen
verlegt. Is die leidingbeheerder een energie-intercommunale, dan stelt het Regentsbesluit van 1949 dat de overheid 65% van
de kosten voor het verplaatsen van de leidingen subsidieert. De intercommunale stort dat terugbetaalde bedrag door aan de
betrokken gemeenten.

De regering heeft echter beslist dat het departement MOW geen verplaatsingskosten meer zal terugbetalen voor
verplaatsingsbevelen die na 31 december 2019 gegeven worden. Voor bevelen van voor 01/01/20, heeft men wél nog recht
op een terugbetaling van 65% van de kosten.
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29. Subsidies terugkommoment
Analyse

TERUGKOMMOMENT
Beleidsdoelstelling: 
Slachtoffervrij verkeerssysteem
Doelgroep: Direct: erkende centra; indirect: 
bestuurders met recent rijbewijs B
Jaarlijks budget: 
€ 1.000.000
Start van subsidies: 
2018
Regelgevend kader: Decreet houdende het 
terugkommoment dd. 09/03/2018

AANVRAAGPROCEDURE

Bestuurders die na 1 oktober 2017 hun voorlopig
rijbewijs B hebben aangevraagd dienen 6 à 9
maand na het behalen van hun definitief rijbewijs
deel te nemen aan een terugkommoment.
Het terugkommoment kan enkel doorgaan in
erkende centra. De instelling kan online een
erkenningsaanvraag indienen. Indien de instelling
voldoet aan de voorwaarden, krijgt deze
vervolgens een subsidie van 20 euro per correct
geregistreerde deelnemer. De deelnemer betaalt
daarnaast 103 euro aan de instelling.

INZET VAN DE SUBSIDIE

De subsidie wordt gebruikt om te verzekeren dat het aanbieden van deze opleiding kostendekkend is voor de centra.

De deelnemers krijgen per brief een herinnering om deel te nemen aan het terugkommoment. Het terugkommoment
bestaat uit een 4 uur durende opleiding die een korte kennismaking, praktijkoefeningen en een groepsgesprek omvat. Deze
opleiding wordt gegeven in groepen van 6 à 18 deelnemers. Bij afloop van de opleiding ontvangen de deelnemers een attest.
Dit attest hoeft niet verder voorgelegd te worden aan de gemeente of een andere instantie. De controle voor het
terugkommoment gebeurt strikt via de online toepassing van het Dep. Mobiliteit en Openbare Werken.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

Na het indienen van de erkenningsaanvraag wordt geverifieerd of de instelling voldoet aan de voorwaarden. Concreet zijn
voorwaarden opgelegd voor de lokalen, het oefenterrein, de voertuigen en de organisatie van het terugkommoment zelf.
Voor de erkenningsaanvraag betaalt de instelling 84 euro, waarna een jaarlijkse bijdrage van 84 euro wordt gevraagd.
Daarnaast dient te worden opgemerkt dat lesgevers een getuigschrift moeten hebben. Hiervoor kan een opleiding worden
gevolgd bij de Vlaamse Stichting Verkeerskunde of een andere bevoegde instelling.

De instelling krijgt ten laatste 2 à 3 maand na het indienen van een volledig dossier de bevestiging of de instelling erkend
wordt. Indien de instelling erkend wordt, dan ontvangt deze een erkenningsnummer.

Er zijn vier inspecteurs die instaan voor alle inspecties, erkenningsaanvragen en dossierbeheer voor het team Rijopleiding en
Vakbekwaamheid. Hun taken gaan van inspecties ter plaatse in het kader van het terugkommoment, over het nakijken van
nascholingsmodules vakbekwaamheid tot inspecties ter plaatse van rijschooladministratie.

Daarnaast is er één dossierbehandelaar die de erkenningsaanvragen voor het terugkommoment, de vragen van burgers over
het terugkommoment en de controles op het terugkommoment in de toepassing en het optreden als toezichtinstantie op
zich neemt. De uitkering van de subsidies aan de erkende centra verloopt voorlopig nog niet automatisch. Daarnaast blijkt de
werklast in de praktijk eerder hoog te liggen voor de dossierbehandelaar.
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29. Subsidies terugkommoment
Analyse

TERUGKOMMOMENT EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

Voor de erkenningsaanvraag moet worden geverifieerd of de aanvrager effectief voldoet aan de
voorwaarden. Dit verloopt bijgevolg eerder efficiënt. Het effectief uitkeren van de subsidie aan de
erkende centra kan echter vlotter verlopen. Er wordt reeds aan de centra gevraagd om de deelnemers
van het terugkommoment te registreren via een online tool, om zo op te volgen op hoeveel subsidies de
instelling recht heeft. Het effectieve uitbetalen verloopt echter niet automatisch.

4,0

Doeltreffendheid

Het is de bedoeling dat het terugkommoment jonge chauffeurs meer inzicht biedt in hun eigen
capaciteiten. Er is echter nog geen formele evaluatie geweest van de effectieve impact van het
terugkommoment op het rijgedrag van jonge chauffeurs. De impact op de algemene verkeersveiligheid is
ook niet bepaald, gezien dit ook door andere factoren wordt beïnvloed. Verder moet worden opgemerkt
dat de deelnemers ook zonder deze subsidie het terugkommoment moeten bijwonen.

1,0

Doelbereiking

Deze subsidie heeft tot doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Via de subsidie probeert men verder de
kostprijs van het (verplichte) terugkommoment te drukken voor de deelnemers. Er wordt daarbij vanuit
gegaan dat de centra 120€ p.p. zouden vragen voor de organisatie van het terugkommoment. Dit bedrag
werd echter door de sector zelf naar voor geschoven, waarbij er voor Vlaanderen weinig inzicht is in de
reële kostprijs. Daarnaast is er geen zicht op de effectieve impact op de verkeersveiligheid.

1,0

In zijn huidige vorm is er ruimte voor een verbetering van de efficiëntie van de toekenning van de subsidie. Er is ook geen 
inzicht in de impact van het terugkommoment op de verkeersveiligheid, al is de evaluatie van de rijopleiding lopende. Het 
JoKER dat werd opgemaakt bij de uitwerking van de subsidie, adviseerde om de subsidiebudgetten te gebruiken om een 
sociaal tarief uit te werken. Verder is de reële kostprijs van de organisatie van het terugkommoment niet gekend, waardoor 
het onduidelijk is of de subsidie noodzakelijk is om de kosten te dragen. De meerwaarde van deze subsidie – los van de 
eventuele gerealiseerde impact van het terugkommoment – lijkt bijgevolg beperkt. 

CONCLUSIES

AANTAL GESLAAGDEN VOOR RIJBEWIJS B

56.794 45.555

2019 2020

In 2020 was het aantal 
personen dat een 
rijbewijs B haalde o.a. 
lager door de COVID-19 
crisis. 

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

24 Aantal erkende instellingen

1500 In 2019 reageerden 1500 niet op de eerste 
herinneringsbrief. Vervolgens werden 
aanmaningen gestuurd en PV’s opgemaakt.

21 Mediaanleeftijd van de personen die in 2020 
een praktijkexamen voor een rijbewijs 
categorie B hebben afgelegd

IN DE PRAKTIJK

In een aantal andere Europese landen, zoals in Finland,
Luxemburg, Oostenrijk, Estland en Zwitserland, wordt
ook ingezet op een terugkommoment of zogenaamde
‘tweedefasetraining’. Hierbij moet worden opgemerkt
dat dit in Oostenrijk bijvoorbeeld bestaat uit een
‘feedbackdrive’ en een ‘driving safety training’. In het
geval van Oostenrijk is wel een daling van de
ongevallencijfers vastgesteld.
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30. Subsidies veilige schoolomgevingen
Analyse

VEILIGE SCHOOLOMGEVINGEN
Beleidsdoelstelling: 
Slachtoffervrij verkeerssysteem 
Doelgroep: 
Lokale besturen
Jaarlijks budget: 
€ 3.000.000
Start van subsidies: 
Sinds 2019
Regelgevend kader:
BVR Veilige schoolomgevingen 29/03/2019

AANVRAAGPROCEDURE

De gemeente kan een subsidieformulier
downloaden en invullen, daarbij is o.a. een plan
op schaal nodig. De gemeente heeft verder een
akkoord nodig van de domeinbeheerder indien dit
niet de gemeente zelf is. Vervolgens is ook een
gemeenteraadsbeslissing of beslissing van het CBS
nodig. Het formulier en bijlagen worden
vervolgens per mail verstuurd. De gemeente kan
per kalenderjaar één aanvraag indienen voor
maximaal 10 schoolomgevingen op haar
grondgebied.

INZET VAN DE SUBSIDIE

Deze subsidie is gericht op snel uitvoerbare maatregelen, zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen.
De subsidie kan specifiek worden aangevraagd door gemeenten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid aan
schoolomgevingen.

Met schoolomgeving wordt een straal van 100 meter rond de schooltoegang bedoeld, of tot het eerste kruispunt aan beide
zijden als dat verder ligt dan 100 meter.

Concreet komen volgende kosten in aanmerking voor subsidies:

• Uitgaven voor verkeerssignalisatie;
• Uitgaven voor kleinere infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid in de schoolomgeving verhogen;
• Materiaal- en plaatsingskosten.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven, met een maximum van 25.000 € per schoolomgeving.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken onderzoekt het subsidiedossier. Als de aanvraag volledig is en voldoet aan
de subsidievoorwaarden, beslist de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken of de subsidie wordt toegekend
(op voorwaarde dat er beschikbare middelen zijn in de begroting).

Er is vandaag één dossierbehandelaar die instaat voor de evaluatie van de subsidieaanvragen rond ‘veilige school-
omgevingen’. Sinds de evaluatie vanuit IF is het vier-ogen principe geïntroduceerd. Bij een mogelijke afwezigheid van de
dossierbehandelaar is er geen back-up voorzien. In de toekomst zouden problemen die hierdoor veroorzaakt zouden
worden, worden ondervangen door de oprichting van de nieuwe afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid binnen Dep. MOW.

Voor de subsidie veilige schoolomgevingen zijn geen uitgeschreven richtlijnen of procedures voorhanden, gelet op het feit
dat het regelgevend kader reeds erg duidelijk is. Na het advies van IF is er evenwel een procesbeschrijving in opmaak.



Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
Evaluatie van subsidies i.k.v. Vlaamse Brede Heroverweging

© 2021 Deloitte Consulting & Advisory BV 59

30. Subsidies veilige schoolomgevingen
Analyse

VEILIGE SCHOOLOMGEVINGEN EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

Hoewel het evalueren van de subsidieaanvraag zich grotendeels beperkt tot het verifiëren van de
volledigheid van de aanvraag en het voldoen van de aanvraag, dient de effectieve toekenning te verlopen
per ministerieel besluit. Daarnaast wordt in ca. 10% van de gevallen een subsidiebudget lager dan 2.000 €
toegekend. Deze subsidie is nauw verwant met de subsidie ‘Veilig Schoolroutes’ (voorzien i.h.k.v. het
relanceplan), waarvoor een afzonderlijke aanvraag nodig is.

3,0

Doeltreffendheid

In het kader van deze subsidie diende reeds meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten een
subsidieaanvraag in. Het bereik van de subsidie is dus erg groot. Er is echter (nog) geen zicht op de
effectieve impact op de verkeersveiligheid die door deze subsidie wordt bereikt. Daarenboven kan deze
subsidie enkel worden ingezet voor eerder kleine ingrepen en ‘quick wins’ die gemeenten eventueel ook
zonder de subsidie zouden uitvoeren, en niet voor grotere infrastructurele ingrepen.

5,0

Doelbereiking

De beleidsdoelstelling die deze subsidie dient te ondersteunen is duidelijk. Deze subsidie wordt opgevolgd
op basis van het aantal bereikte schoolomgevingen, het aantal bereikte gemeenten en de types ingezette
maatregelen. Er zijn echter geen indicatoren bepaald om de effectieve impact van de subsidie te
monitoren. Daarenboven wordt er geen rekening gehouden met eventuele behoeften ter hoogte van de
schoolomgeving, waardoor het niet duidelijk is of de subsidie en maatregelen effectief noodzakelijk zijn.

7,0

Het is duidelijk welk doel de subsidies voor veilige schoolomgevingen voor ogen hebben, maar er moet sterker worden
ingezet op het opvolgen van de effecten van deze subsidies (een beleidsevaluatie is momenteel lopende). Hierbij kan
eventueel worden ingezet op het monitoren van het aantal (bijna) ongevallen ter hoogte van deze schoolomgevingen.
Daarnaast zijn de maatregelen waarvoor deze subsidie kan worden ingezet eerder algemeen, maar weinig structureel.
Daarenboven zou de doelmatigheid van deze subsidie verder kunnen worden verhoogd door de procedure verder te
vereenvoudigen en door een ondergrens te voorzien voor het aangevraagde subsidiebudget.

CONCLUSIES

2019 2020

2,7 MEUR Budget: 3M EUR

3,6 MEUR
TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

AANTAL BEREIKTE SCHOOLOMGEVINGEN

538 423

2019 2020

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

28.000 € Gemiddeld bedrag per aanvraag in 2020, dit
is 10% van het theoretische maximum-
bedrag dat gemeenten kunnen aanvragen

881 € Laagste bedrag toegekend in 2020 (aan
gemeente Borsbeek)

138 kEUR Hoogste bedrag toegekend in 2020 (aan
gemeente Dilsen-Stokkem)

186 Aantal gemeenten bereikt (status 04/’21)

T.e.m. 01/20 konden dossiers 
worden ingediend voor werken 
die na 01/01/’19 waren 
uitgevoerd. 

In totaal werden in april 
2021 reeds 1030 
schoolomgevingen bereikt 
via een totaal van 246 
dossiers. 
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31. Subsidies Schoolroutes
Analyse

SCHOOLROUTES
Beleidsdoelstelling: 
Slachtoffervrij verkeerssysteem
Doelgroep: 
Lokale besturen
Jaarlijks budget: 
€ 15.000.000 (totaal budget voor ’21 en ’22)
Start van subsidies: 
2021 (i.h.k.v. relancemaatregelen)
Regelgevend kader:
BVR 19 maart 2021

AANVRAAGPROCEDURE

Gemeenten kunnen per kalenderjaar één
subsidieaanvraag indienen om één of meerdere
schoolroutes meer verkeersveilig te maken. Voor
de afloop van subsidie op 1 november 2022 kan
een gemeente maximum 5 schoolroutes
aanvragen. Indien er in een gemeente meer dan
40 vestigingsplaatsen van scholen zijn, kunnen
bijkomende routes worden aangevraagd. De
gemeente dient een ingevuld aanvraagformulier
per mail te bezorgen aan Dep. MOW.

INZET VAN DE SUBSIDIE

De subsidie is gericht op het verkeersveilig maken van de schoolroutes langs gemeentewegen voor kwetsbare weggebruikers.
Daarbij wordt gefocust op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen. Dit
betekent dat volgende kosten in aanmerking komen voor subsidies:

• Materiaal- en plaatsingskosten voor verkeerssignalisatie en infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid op de
schoolroute verhogen;

• Het plaatsen en instellen van trajectcontrole op gemeentelijke wegen (zowel hardware als software) ;

• Huurovereenkomsten van maximaal 3 opeenvolgende jaren voor de hardware van scan- en beloningssystemen komen
éénmalig in aanmerking voor subsidie.

Handhavingssystemen die via de subsidie worden aangekocht, kunnen niet worden ingezet in het kader van GAS-snelheid. De
subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die in aanmerking komen, met een maximaal subsidiebedrag van € 100.000
per schoolroute.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

De toekenningsprocedure van de subsidie is analoog aan die voor veilige schoolomgevingen. Concreet betekent dit dat het
Dep. MOW controleert of het dossier compleet is, en dit vervolgens wordt voorgelegd aan de bevoegde minister. Gezien
deze procedures analoog zijn, is een integratie van de subsidies ‘schoolroutes’ en ‘veilige schoolomgevingen’ op termijn
mogelijk.

Medio mei 2021 waren er nog geen subsidieaanvragen ingediend, wat het moeilijk maakt om de toekenningsprocedure
verder te evalueren. Het feit dat er nog geen aanvragen zijn wordt o.a. toegeschreven aan het feit dat het voor
gemeentebesturen niet helder was dat de subsidies voor veilige schoolomgevingen en de subsidies voor schoolroutes twee
afzonderlijke mechanismen zijn. Daarnaast heeft Vlaanderen ook de ambitie om knelpunten op gewestwegen aan te pakken,
dus mogelijks heeft dit ook een impact op de aanvragen van de gemeenten.
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31. Subsidies Schoolroutes
Analyse

SCHOOLROUTES EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid
Er is nog geen zicht op het effectieve gebruik van de voorziene budgetten of op de hoogte van de
bedragen die gemeenten aanvragen via deze subsidie. Er kan echter wel al worden opgemerkt dat er
ruimte is voor een verhoging van de efficiëntie – zowel voor Vlaanderen als voor de gemeenten – door de
subsidieaanvraag te combineren met de subsidies voor veilige schoolomgevingen.

3,5

Doeltreffendheid
Bij de aanvraag dienen gemeenten ook een motivering toe te voegen, wat de doeltreffendheid verhoogt
maar ook een effect heeft op de administratieve last die gepaard gaat met deze subsidie.
Er zijn nog geen resultaten van deze subsidie, maar ook hier kan worden vastgesteld dat het type
maatregelen dat kan worden gefinancierd weinig structureel zijn.

5,0

Doelbereiking

De opvolging van de subsidie zou verlopen via een automatische tool. Daarbij zou worden gekeken naar
het aantal dossiers, budget en maatregelen. Er zijn nog geen concrete indicatoren om de impact op de
verkeersveiligheid te monitoren. Daarnaast kan worden opgemerkt dat de gemeenten een eerder groot
deel van de kosten zelf moeten financieren. De subsidie is voorlopig maar twee jaar voorzien, wat
betekent dat gemeenten mogelijks geen middelen kunnen vrij maken op deze korte termijn.

7,0

De subsidie is in grote mate complementair met de subsidies voor Veilige Schoolomgevingen, wat betekent dat er mogelijks
een efficiëntiewinst kan bekomen worden door deze subsidies te integreren.
Het feit dat er aan gemeenten wordt gevraagd om te motiveren waarom deze subsidie noodzakelijk is, zou een
opportuniteit kunnen zijn om ook in te zetten op het monitoren van de impact. Deze monitoring is voorzien.

CONCLUSIES

AANTAL SCHOOLVESTIGINGEN IN VLAANDEREN

MAXIMAAL AANTAL SCHOOLROUTES 
SUBSIDIEERBAAR

PRESTATIEINDICATOREN

Deze subsidie werd pas recentelijk geïntroduceerd
(maart 2021). Het is bijgevolg nog niet mogelijk om
inzicht te geven in de inzet van de middelen en het
effect daarvan.

Medio mei waren er nog geen aanvragen 
ingediend. 

1543

Uitgaande van de beperking op het
aantal schoolroutes dat per gemeente
subsidieerbaar is, zouden 1543
schoolroutes kunnen worden
gesubsidieerd. Dit houdt echter geen
rekening met de voorziene budgetten en
reële kostprijs van de projecten.

5900
In schooljaar 2020 – 2021 zijn er in
Vlaanderen ca. 5900 vestigingen van het
basis- en secundair onderwijs



Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
Evaluatie van subsidies i.k.v. Vlaamse Brede Heroverweging

© 2021 Deloitte Consulting & Advisory BV 62

32. Subsidies CARA
Analyse

CARA
Beleidsdoelstelling: 
Toegankelijk mobiliteitssysteem
Doelgroep: Direct: CARA (VIAS); indirect: 
personen met functiestoornis
Jaarlijks budget: 
€ 1.165.000
Start van subsidies: 
2015
Regelgevend kader:
Samenwerkingsovereenkomst sinds 2016

AANVRAAGPROCEDURE

Dit budget wordt ingezet voor de werking van het
CARA.

Personen die omwille van ziekte, een ongeval, een
aangeboren letsel of een andere medische
oorzaak verminderde functionele vaardigheden
hebben, worden door hun huisarts doorverwezen
naar het Centrum voor Rijgeschiktheid en
Voertuigaanpassingen (CARA). Het CARA bestaat
uit een multidisciplinair team dat de
rijgeschiktheid van deze personen nagaat.

INZET VAN DE SUBSIDIE

Personen die omwille van ziekte, een ongeval, een aangeboren letsel of een andere medische oorzaak verminderde
functionele vaardigheden hebben, worden door hun huisarts doorverwezen naar het Centrum voor Rijgeschiktheid en
Voertuigaanpassingen (CARA). Het CARA bestaat uit een multidisciplinair team dat de rijgeschiktheid van deze personen
nagaat. Afhankelijk van de nood, kunnen in het rijgeschiktheidsattest beperkingen worden opgelegd aan de chauffeur of het
voertuig. De rijgeschiktheidsattesten kunnen voor bepaalde of onbepaalde duur worden afgeleverd.

Daarnaast stelt CARA ook aangepaste voertuigen ter beschikking zodat personen met een beperking met een aangepast
voertuig kunnen leren rijden. De ‘back-office’ van het CARA werd reeds geanalyseerd, en de veranderingen werden vanaf
2020 geïmplementeerd. Verder werd de medische vragenlijst reeds gedigitaliseerd en in de eerste- en tweedelijnszorg
uitgerold. Wegens regelmatige verschuivingen in het personeelsbestand van CARA is er weinig zicht op het effectieve aantal
VTE dat bij CARA te werk is gesteld.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

Het CARA is reeds sinds 1998 erkend als instantie voor de beoordeling van de rijgeschiktheid van personen met een
beperking. Als gevolg van de 6de staatshervorming zijn de gewesten sinds 1 januari 2015 zelf bevoegd om de rijgeschiktheid
van (kandidaat)-bestuurders te beoordelen. Vlaanderen sloot hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af in 2016. Het
CARA is een onderdeel van het VIAS instituut.

In het kader van deze subsidieovereenkomst dient CARA op regelmatige basis te rapporteren over haar werking. Een
belangrijk aandachtspunt hierbij is de transparantie van de werking. Medio mei 2021 was een uitgebreidere evaluatie van
het CARA lopende.
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32. Subsidies CARA
Analyse

CARA EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

Het voorziene budget wordt jaarlijks opgebruikt. Het CARA ontvangt de subsidies op basis van een
samenwerkingsovereenkomst die reeds in 2016 werd gesloten. De administratieve last voor Dep. MOW is
bijgevolg eerder beperkt. De indirecte doelgroep (nl. personen met een functiestoornis) moet wel een
relatief lang proces doorlopen, waarbij men verschillende artsen moet spreken. In een substantieel deel
van de gevallen moet deze procedure op regelmatige basis doorlopen worden.

4,0

Doeltreffendheid

Via de rijgeschiktheidsattesten kunnen personen met een functiestoornis alsnog een rijbewijs bekomen.
Zij kunnen daarnaast ook worden ondersteund bij het leren rijden met de wagen door de aangepaste
voertuigen die ter beschikking staan. De aflevering van rijgeschiktheidsattesten is ook een Europese
verplichting.
Een belangrijk aandachtspunt is de beperkte transparantie van de werking van het CARA.

5,0

Doelbereiking
De subsidies aan het CARA zorgen ervoor dat mensen met een functiestoornis alsnog kunnen participeren
in het mobiliteitssysteem.
Een aantal parameters wordt regelmatig opgevolgd, zoals het aantal behandelde dossiers en de
gemiddelde wachttijd. Hier zijn echter geen doelstellingen aan verbonden.

5,0

De beperkte transparantie van het CARA is een erg belangrijk aandachtspunt. Medio mei 2021 was er dan ook een
uitgebreide evaluatie van het CARA lopende. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de procedure voor personen met een
functie beperking eerder uitgebreid is. Van de personen die in 2020 een rijgeschiktheidsattest ontvingen via het CARA moet
85% deze procedure na een bepaalde duur opnieuw hernemen. Verder efficiëntiewinsten lijken mogelijk. Dit kan worden
afgestemd op de resultaten van de lopende evaluatie.

CONCLUSIES

1,165 MEUR1,165 MEUR

2019 2020

Budget: 1,17 MEUR

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

AANTAL AFGERONDE DOSSIERS

7.056 4.023

2019 2020

In 2019 werden 7.056
dossiers afgerond; de
terugval in 2020 is o.a.
te wijten aan COVID-19

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

100 Gemiddeld aantal dagen (in 2020) tussen de
ontvangst van het dossier en de eerste rij-
evaluatie; dit is ook afhankelijk van de
geldigheidsduur van het vorige attest

15% Aandeel van dossiers (in 2020) waarbij geen
rijgeschiktheidsattest werd gegeven

85% Aandeel van de gunstige beslissingen (in
2020) waarvoor een rijgeschiktheidsattest
van bepaalde duur werd gegeven
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33. Projectsubsidies Verkeersveiligheid
Analyse

PROJECTSUBSIDIES VERKEERSVEILIGHEID

Beleidsdoelstelling: 
Slachtoffervrij verkeerssysteem
Doelgroep: 
Organisaties
Jaarlijks budget: 
€ 1.445.000 (afhankelijk van jaar tot jaar)
Start van subsidies: 
2004
Regelgevend kader: Subsidiedecreet 
13/02/’04, verkeersveiligheidsplan

AANVRAAGPROCEDURE

Via de rechtsgrond van het verkeersveiligheids-
fonds kunnen projectsubsidies toegekend worden.
De toekenning van projectsubsidies is niet
specifiek uitgewerkt in een besluit van de Vlaamse
regering. De aanvragers kunnen doorheen het
werkjaar aanvragen indienen. Er wordt niet
gewerkt met vaste projectoproepen en er is geen
standaard aanvraagformulier.

INZET VAN DE SUBSIDIE

In plaats van te werken met projectoproepen worden dossiers ad hoc ingediend. Dit is een afwijking van het subsidiedecreet.

De subsidies kunnen worden ingezet voor verschillende projecten, zolang deze aan de hand van concrete indicatoren een
positieve bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. De effectieve uitbetaling van de subsidie is afhankelijk van het de vooraf
bepaalde ‘outputindicatoren’.

Er dient te worden opgemerkt dat er reeds een voorstel op tafel ligt om dit subsidiemechanisme te herzien, onder andere
gekoppeld aan de subsidies voor mobiliteitsverenigingen.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

De procedure voor de toekenning van de ad hoc projectsubsidies voor verkeersveiligheid is gebaseerd op de procedure van
het subsidiedecreet. Concreet wordt een aanvraag beoordeeld door het team verkeersveiligheidsbeleid. Hierbij wordt
gekeken naar de kwaliteit van de aanvraag en de meerwaarde voor het verkeersveiligheidsbeleid in Vlaanderen. Het dossier
wordt binnen het team besproken, en indien positief geëvalueerd, voorgelegd aan de inspectie van financiën en het kabinet
van de minister. In het ontwerp subsidiebesluit worden duidelijke indicatoren gedefinieerd om de output te monitoren. Dit
laat toe om de uitbetaling van de middelen te koppelen aan de afgesproken output. De inspectie van financiën wees er
eerder op dat er geen vaste criteria zijn om deze projecten te beoordelen.

Na een positieve beoordeling door de inspectie van financiën en de goedkeuring van de minister kan het project van start
gaan. Ieder project rapporteert daarbij minimaal twee keer schriftelijk in de vorm van een tussentijds rapport en een
eindrapport. Het team verkeersveiligheid rapporteert op zijn beurt jaarlijks over de uitgevoerde projecten.

Een aantal projecten ontvangt jaarlijks opnieuw subsidies, maar dient hiervoor telkens opnieuw subsidies aan te vragen. Dit
zorgt voor een verhoogde administratieve last. Anderzijds zorgt dit er mogelijks voor dat de kwaliteit van de dossiers
voldoende hoog blijft, gezien het ontvangen van de subsidies minder als verworven recht wordt beschouwd.
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33. Projectsubsidies Verkeersveiligheid
Analyse

PROJECTSUBSIDIES VERKEERSVEILIGHEID EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

Het budget voor deze subsidie wordt jaarlijks bepaald op basis van inschattingen van het middenveld. Er
zijn geen standaard aanvraagformulieren, hetgeen de efficiëntie van de procedure kan beperken.
Daarnaast is de procedure in vergelijking met andere subsidies eerder uitgebreid voor de beperkte
budgetten die soms worden toegekend (cf. laagste subsidiebedrag 2018). Een aantal projecten ontvingen
reeds verschillende keren een subsidie, waarbij het aangewezen kan zijn om deze sterker te verankeren.

3,0

Doeltreffendheid
Bij het toekennen van de subsidie worden reeds output indicatoren bepaald die worden gemonitord en
een impact hebben op het effectieve uitbetalen van de subsidie. Het gaat hier evenwel om output
indicatoren - zoals aantal georganiseerde evenementen of bereik - en niet om indicatoren die een
effectieve impact bepalen. De globale opvolging verloopt via het jaarrapport verkeersveiligheid.

4,0

Doelbereiking
Bij het toekennen van de subsidies is het eerste uitgangspunt telkens de koppeling van het voorstel met
de beleidsdoelstellingen en het verkeersveiligheidsplan. Vooraleer een aanvrager zijn formele aanvraag
indient, wordt hierover reeds afgestemd met het team verkeersveiligheid, zodat ze de aanvrager kunnen
wijzen op de noodzakelijke accenten die vanuit het beleid zouden moeten worden toegepast.

4,0

Hoewel er wordt afgestemd met de aanvragers van de ad hoc subsidies over de accenten die vanuit het beleid noodzakelijk
zijn om toe voegen aan het project, zou deze subsidie meer sturend kunnen worden ingericht. Door eventueel over te
schakelen op projectoproepen kan het beleid zijn eigen prioriteiten sterker naar voorschuiven, en ook een breder publiek
van aanvragers aan te spreken. Dit laat het departement ook toe om sterker te sturen op het budget.
Er zijn mechanismen om de inzet van de subsidie op te volgen, zo worden het aantal bereikte personen of georganiseerde 
events gemonitord, maar de effectieve en rechtstreekse impact op de verkeersveiligheid blijkt moeilijk te kwantificeren. 

CONCLUSIES

20192018

Budget: 1.450 kEUR

689 kEUR
352 kEUR

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

AANTAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

5 4

2018 2019

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

7 kEUR Laagste subsidiebedrag toegekend aan één 
project in 2018

175 kEUR Hoogste subsidiebedrag toegekend aan één 
project in 2018

60 kEUR Laagste subsidiebedrag toegekend aan één 
project in 2019

387 kEUR Hoogste subsidiebedrag toegekend aan één 
project in 2019

Het budget wordt jaarlijks
opgesteld, waarbij wordt afgestemd
met het middenveld om zicht te
krijgen op de projecten die in de
pijplijn zitten
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34. Subsidies Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Analyse

SUBSIDIES VSV
Beleidsdoelstelling: 
Slachtoffervrij verkeerssysteem
Doelgroep: 
Direct: VSV; indirect: burgers
Jaarlijks budget: 
€ 8.225.000
Start van subsidies: 
1990
Regelgevend kader: decreet 21/03/1990, 
samenwerkingsovereenkomst 01/02/2018

AANVRAAGPROCEDURE

Via artikel 6 van het decreet houdende de
oprichting van een Vlaamse Stichting voor
Verkeerskunde wordt bepaald dat de VSV een
subsidie krijgt, binnen de perken van de kredieten
die hiervoor zijn ingeschreven op de begroting van
de Vlaamse overheid. Om deze subsidie
daadwerkelijk te ontvangen, dient de VSV jaarlijks
een gemotiveerde subsidieaanvraag, incl.
financieel plan, aan te leveren. De VSV ontvangt
ook steun van andere overheden en de privé-
sector, en genereert zelf (beperkte) inkomsten.

INZET VAN DE SUBSIDIE

Volgens het jaarverslag van 2019 heeft de VSV 64 medewerkers en wordt de organisatie geleid door een Raad van Bestuur 
die bestaat uit 9 personen en een Algemene Vergadering die 35 leden telt. De subsidie wordt ingezet voor de personeels- en 
projectkosten. 

De VSV zet in op sensibilisering en biedt diverse types van opleidingen en congressen. Zo kunnen scholen beroep doen op de 
VSV voor praktijkgerichte verkeers- en mobiliteitseducatie. Ook De Grote Verkeerstoets, Het Grote Fietsexamen en de 
Mobibus worden door de VSV georganiseerd. Verschillende van deze initiatieven worden gratis aangeboden. Via Safe2Work 
kunnen ook bedrijven i.s.m. de VSV hun medewerkers sensibiliseren om zich veilig naar het werk te verplaatsen. Afhankelijk 
van het type event wordt hiervoor een vergoeding gevraagd. 

De VSV biedt daarnaast een aantal diensten aan in het kader van de rijopleiding. Zo organiseren ze o.a. opleidingen voor 
rijlesgevers en bieden ze didactisch materiaal aan voor leerling-bestuurders, zowel voor de theorie als de praktijkopleiding, 
via de website mijnrijbewijsB.be. 

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

Om de subsidies daadwerkelijk te ontvangen, dient de VSV aan te tonen dat ze investeert in menselijk kapitaal en dat het
personeel doelmatig wordt ingezet. De inzet van personeel wordt daarbij gekoppeld aan de verschillende projectfiches. Er
zijn evenwel geen studies over het doelmatige gebruik van de subsidies. Er worden wel maatregelen genomen om de
efficiëntie te verbeteren.

Het decreet van 21 maart 1990 bevat geen uitdrukkelijk vorm van toezicht door de Vlaamse overheid. De huidige
samenwerkingsovereenkomst voorziet wel een jaarlijks overlegmoment om de voortgang te evalueren en een jaarlijkse
eindevaluatie. In de vorige samenwerkingsovereenkomst zijn daarnaast geen SMART-doelstellingen of concrete prestatie-
indicatoren opgenomen. Dit wordt wel opgenomen in de aanvragen die de VSV jaarlijks indient. Daarnaast worden ook de
campagnes geëvalueerd. Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst is in opmaak.
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34. Subsidies Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Analyse

SUBSIDIES VSV EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

De VSV gebruikt jaarlijks zijn volledige budget en dient via jaarrekeningen en jaarlijkse subsidieaanvragen
te verantwoorden waarvoor dit werd gebruikt.
Het bereik van VSV is het afgelopen jaar toegenomen, hoewel de budgetten stabiel zijn gebleven.
De doelmatige inzet van het personeel wordt niet geëvalueerd, maar in de projectfiches worden telkens
maatregelen opgenomen om de efficiëntie te verbeteren.

3,5

Doeltreffendheid

Het bereik van de VSV is erg ruim in verhouding tot het beschikbare budget. Daarnaast wordt de kwaliteit
van de projecten systematisch gemonitord aan de hand van meetbare parameters en gedeeld via
activiteitenverslagen. De algemene werking van de VSV wordt op zijn beurt gemonitord aan de hand van
het jaarverslag waarin o.a. het bereik van de werking en de evolutie hiervan opgenomen staat. Het is
daarbij evenwel niet steeds duidelijk wat de rechtstreekse impact is op de verkeersveiligheid.

7,0

Doelbereiking

De VSV streeft een verbeterde verkeersveiligheid na, in lijn met de Vlaamse ‘vision zero’. De doelstelling
van de VSV zijn evenwel niet SMART geformuleerd, al zijn er wel outputindicatoren opgenomen in de
projectfiches. Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst in opmaak, waarin onder andere zou
worden ingezet op een nauwere samenwerking tussen VSV en het kabinet van de bevoegde minister,
hetgeen de doelbereiking verder ten goede kan komen.

6,0

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft een relatief groot bereik en rapporteert hier ook consequent over. Daarnaast
resulteren de opleidingen in een meetbare kenniswinst. Voor de campagnes wordt ingezet op het meten van het bereik,
maar zou er sterker kunnen worden ingezet op het meten van de gerealiseerde impact op de verkeersveiligheid. Er kan ook
sterker worden ingezet op het bepalen van SMART-doelstellingen, afgestemd op het algemene verkeersveiligheidsbeleid.
De VSV rapporteert transparant over de besteding van de budgetten, al is het volgens het onderzoek van de Inspectie van
Financiën daarom niet per se duidelijk of er geen ruimte is voor verdere efficiëntiewinsten in de interne werking.

CONCLUSIES

2018

8,2 MEUR

2019 2020

7,9 MEUR 8,1 MEUR
TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

AANTAL WERKNEMERS

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

813k Aantal deelnemers aan acties in 2020 (incl. 
scholieren bereikt via ‘Helm op, Fluo top’)

416k Aantal scholieren bereikt via de campagne 
‘Helm op, Fluo Top’ in 2020

56k Aantal actieve gebruikers mijnrijbewijs.be in 
2020

1,6 x Na het bijwonen van een opleiding (in 2020) 
lag het kennisniveau 1,6 keer hoger dan 
ervoor 

2019

62

2020

64
Eind 2020 waren er 62 
medewerkers aan de 
slag, die samen ca. 55 
VTE vertegenwoordigen 
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35. Subsidies Clean Power for Transport (Relance)
Analyse

CLEAN POWER FOR TRANSPORT
Beleidsdoelstelling: 
Doorbraak milieuvriendelijke voertuigen 
bevorderen
Doelgroep: 
Ondernemingen, lokale besturen en 
organisaties
Jaarlijks budget: 
€5.000.000; € 3.000.000 (6de oproep)
Start van subsidies: 
Sinds 2016
Regelgevend kader:
Nog te bepalen voor de 6de oproep

AANVRAAGPROCEDURE

De vijfde oproep voor de subsidies Clean Power for
Transport liep tot 01/09/20. De aanvrager diende
het aanvraagformulier in te vullen, waar gepeild
werd naar de volgende zaken:
• Context, locatie en doelstelling project
• Beoogde wijze van exploitatie
• Plan van aanpak en timing
• Inschatting projectkosten en gevraagde subsidie
• Verklaring m.b.t. toepassing ‘de-minimis’-

regelgeving

INZET VAN DE SUBSIDIE

Voor deze subsidie zijn er voordien 5 oproepen geweest. Vanaf 2021 valt CPT echter niet langer onder het departement
Omgeving, maar onder het departement MOW. Deze verandering zal leiden tot een nieuw regelgevend kader. Daarenboven
zal er eind mei een nieuwe oproep (6de) uitgestuurd worden. Hiervoor moeten echter nog de budgetten en evaluatiecriteria
bepaald worden, al zullen deze gelijken op die van de 5de oproep.

De eerstvolgende oproep wordt opnieuw gesubsidieerd met Europese middelen en wordt geraamd op €3 mio. Deze zal
sterk gelijken op de 5de en laatste oproep. De 5de oproep betreft de uitrol voor laadinfrastructuur voor normaal (tot 22kW)
en hoog (boven 22kW) vermogen voor elektrische wagens op parkings buiten het publieke domein (parkings supermarkten,
sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens en bedrijventerreinen).

De maximale steun is €200.000 per project en co-financiert de kosten voor de investeringen van het plaatsen en aansluiten
van de laadinfrastructuur. De subsidie bedraagt €1.000 per Charging Point Equivalent (CPE) en komt neer op 20% van de
kost van de laadpaal.

Daarnaast valt de maatregel onder ‘de-minimis’-regelgeving, in andere worden de steun aan bedrijven kan over drie jaar
gespreid niet meer dan €200.000 mag bedragen.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

De subsidie wordt toegekend door de beoordelingscommissie, die een minimumscore vastlegt. Enkel de ingediende
projecten die de minimumscore behalen komen in aanmerking voor steun. Voor de 5de oproep wordt er inzake terugbetaalde
kosten een onderscheid gemaakt tussen laadpalen die operationeel zijn na of op 31/12/2020:

Om een subsidie toegekend te krijgen moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn omtrent prijzen, toegankelijkheid,
locatie en vermogen van de laadpalen. Daarenboven moeten de palen van groene stroom worden voorzien.
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35. Subsidies Clean Power for Transport (Relance)
Analyse

CLEAN POWER FOR TRANSPORT EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

De aanvraagprocedure verloopt relatief vlot, al is hier een kanttekening bij te maken. De werklast is niet
gerelateerd aan de selectie van de aanvragen, wel in de opvolging van de verschillende projecten
(tussentijds rapport, financieel rapport, eindrapport, …). Een sterke toename in aanvragen ten gevolge
van de 6de oproep kan een negatieve impact hebben de kwaliteit van deze opvolging. Men verwacht een
significante toename door de Federale aankondiging met betrekking tot elektrische bedrijfswagens tegen
2026.

3,5

Doeltreffendheid
Ten gevolge van de 5de oproep zijn er 18 projecten gepland op 119 locaties in Vlaanderen. In totaal
worden daarmee 300 gewone laadpalen (meestal met twee laadpunten), 58 snelladers en 26
ultrasnelladers uitgerold.

6,0

Doelbereiking

De doelstelling is om tegen 2025 30.000 extra CPE’s te installeren in Vlaanderen, ten opzichte van 2021.
Dit kadert in de beleidsstrategie, vastgelegd op basis van de schatting elektrische voertuigen in
Vlaanderen tegen 2025. Gezien het feit dat de doelstelling begint vanaf 2021 en de oproep nog
gelanceerd moet worden, is er nog geen echte voortgang m.b.t. deze doelstellingen. Het is echter
belangrijk om te kaderen dat er ook andere beleidsinstrumenten zijn die bijdragen tot deze doelstelling
(concessies via bestekken, …).

7,0

De opvolging van de verschillende projecten is tijdsintensief en de kwaliteit van opvolging kan in het gedrang komen door
sterke toename in aanvragen bij de 6de oproep. Het doel en het verwachte effect is uitermate belangrijk i.k.v. de
verduurzaming van de Vlaamse wagenvloot. Het werken met een premiesysteem is een mogelijke alternatieve methode.

CONCLUSIES

958k EUR842k EUR

4de oproep 5de oproep

Budget 5de oproep:
960k EUR

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

AANTAL TOEGEKENDE SUBSIDIES 5de OPROEP (€)

958k1441k

Aangevraagd Toegekend

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

€39.000 Gemiddeld bedrag per aanvraag

39% Tot dusver gerealiseerde projecten m.b.t. 
5de oproep. De meeste lopen nog tot eind 
2022

30.000 Extra aantal publieke laadpunten (in CPE) in 
Vlaanderen tegen 2025 (doelstelling)
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36. Subsidies laadpalen (Relance)
Analyse

LAADPALEN
Beleidsdoelstelling: 
Doorbraak milieuvriendelijke voertuigen 
bevorderen
Doelgroep: 
Ondernemingen
Jaarlijks budget: 
€ 10.000.000 (eenmalig)
Start van subsidies: 
Nog te starten
Regelgevend kader:
Uitgavendecreet

AANVRAAGPROCEDURE
INZET VAN DE SUBSIDIE

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

De aanvraagprocedure zal gebeuren op basis van
oproepen. De eerste oproep is gepland in het
najaar van 2021.

In kader van het relanceplan wordt er €30 miljoen voorzien voor de investeringen in laadinfrastructuur. €15 miljoen hiervan
komt het departement MOW toe (in het kader van Clean Power for Transport, nr 36). De overige €15 miljoen zal
aangewend worden door het Agentschap Wegen & Verkeer en wordt onderverdeeld in twee groepen:

• Subsidies voor laadpaalexploitanten die ultra snelladers (laders met een vermogen van meer dan 150 kW) willen
installeren langs autosnelwegen, belangrijkste gewestwegen en rustzones. Dit betreft de €10 miljoen voor deze subsidie.

• De overige €5 miljoen wordt besteed ter verdichting van het netwerk.

Over deze subsidies wordt tegen juli 2021 een beslissing verwacht van de Vlaamse Regering. Bijgevolg kan er nog geen
informatie gegeven worden over de subsidiebedragen en percentages van het investeringsbedrag die terugbetaald zullen
worden.

Meer details over de toekenning van de subsidies kunnen nog niet gedeeld worden.
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36. Subsidies laadpalen (Relance)
Analyse

LAADPALEN

De subsidie draagt bij tot de VEKP doelstellingen om tegen 2025 30.000 extra Charging Point Equivalents (CPE’s) te hebben. 
Een uitspraak over de doelmatigheid is voorlopig voorbarig, maar er kan gesteld worden dat de doeltreffendheid en 
doelbereiking waarschijnlijk positief geëvalueerd zal worden (bij voldoende aanvragen).

CONCLUSIES

EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

De aanvraagprocedure zal gebeuren op basis van oproepen en zal gelijkaardig zijn aan de procedure voor
Clean Power for Transport. Op dit moment wordt de subsidie echter nog niet uitgekeerd en kunnen we
geen uitspraak doen over de doelmatigheid ervan. Deze subsidie betreft, net zoals Clean Power for
Transport, Europees geld vanuit het Relancebudget. Bijgevolg is het niet mogelijk om deze voor andere
doeleinden aan te wenden.

3,5

Doeltreffendheid
Deze vergoeding zal ervoor zorgen dat er de komende 4 jaar extra laadpalen geplaatst worden in het
Vlaamse Gewest. In tegenstelling tot de Clean Power for Transport wordt hierbij gefocust op de
vervollediging van het net langs snelwegen, belangrijkste gewestwegen en rustzones, opdat er geen
blinde vlekken meer zijn.

6,0

Doelbereiking

De doelstelling is om tegen 2025 30.000 extra CPE’s te installeren in Vlaanderen, ten opzichte van 2021
(opgenomen in het Vlaamse Energie en Klimaatplan). Dit kadert in de beleidsstrategie, vastgelegd op basis
van de schatting elektrische voertuigen in Vlaanderen tegen 2025. Gelet het feit dat de doelstelling begint
vanaf 2021 en de oproep nog gelanceerd moet worden, is er nog geen echte voortgang m.b.t. deze
doelstellingen.

7,0

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES
De subsidies worden op dit moment nog niet 
uitgekeerd aangezien het nog moet voorgelegd 
worden aan de Vlaamse regering. Het betreft een 
eenmalige uitgave (10.000.000 euro in 2021 en 
5.000.000 euro in 2022)".
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37. Decreetkosten havenbedrijven maritieme toegang
Analyse

HAVENBEDR. MARITIEME TOEGANG
Beleidsdoelstelling: 
Kwalitatieve maritieme dienstverlening en 
infrastructuur (onderhoud van zeesluizen en 
specifiek voor de Haven van Antwerpen, het 
onderhouds-baggeren van de kanaaldokken)

Doelgroep: 
Vlaamse havenbesturen
Jaarlijks budget: 
€ 21.000.000
Start van subsidies: 
Sinds 2001
Regelgevend kader:
Decreet beleid en beheer zeehavens, 
02/03/1999

AANVRAAGPROCEDURE

Tot 2020: het havenbedrijf stuurt een
betalingsaanvraag (via factuur) naar het Vlaamse
gewest, na het verstrijken van het kwartaal.
Naar alle waarschijnlijkheid zal dit vanaf 2021
verlopen via een éénmalig besluit van de Vlaamse
regering en jaarlijks een ministerieel besluit.

INZET VAN DE SUBSIDIE

De Vlaamse overheid is decretaal verplicht om over te gaan tot medefinanciering voor de aanleg, instandhouding en
exploitatie van de basisinfrastructuur en de maritieme toegangswegen van de havens. Voor de maximale vergoeding wordt
een onderscheid gemaakt tussen regulier en niet-regulier onderhoud, afhankelijk van de kost en frequentie van de werken.

De vastgestelde vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

De toekenning van de vergoeding is decretaal verplicht, maar wordt enkel verleend voor kosten i.v.m. werkzaamheden rond
het onderhoud en de exploitatie van de zeesluizen en het baggeren van de kanaaldokken. Deze wordt toegekend via
kwartaalvoorschotten.

Daarnaast dient het havenbedrijf uiterlijk op 30 september van het jaar volgende op het exploitatiejaar een rapport voor te
legen over de activiteiten van het voorbije werkingsjaar. De rapportage moet het nodige detail bevatten zodat er aan
doelmatigheidsanalyse kan worden uitgevoerd.

Aan de decreetkosten zijn een aantal voorwaarden verbonden:

• Kwaliteitsvolle uitvoering;

• Gegevensverstrekking en communicatie;

• Toelating en ondersteuning verlenen aan controles ter plaatse;

• Kwaliteitssysteem: constructief samenwerken i.k.v. de overeenkomst.
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37. Decreetkosten havenbedrijven maritieme toegang
Analyse

HAVENBEDR. MARITIEME TOEGANG EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

Het bedrag van €21 mio is bepaald aan de hand van een doelmatigheidsstudie in 2006. Met betrekking
tot de toekenning van de vergoeding, is het opstellen en afsluiten van de overeenkomsten met de
havenautoriteiten complex en relatief tijdsintensief. Bovendien moet de rapportering afgetoetst worden
(in totaal 0,5 vte). Een Ministerieel Besluit (mogelijks in 2021) zou minder detaillistisch zijn, maar vergt
potentieel een nieuwe inschatting van een ‘doelmatig’ bedrag. Mogelijks is dit bedrag hoger dan de €21
mio die vandaag vergoed wordt.

2,0

Doeltreffendheid
Deze vergoeding zorgt ervoor dat de sluizen operationeel zijn en dat de kanaaldokken voldoende
diepgang hebben. Het Vlaamse Gewest is volgens het decreet verplicht om deze vergoeding toe te
kennen, omdat het taken zijn die de havenautoriteiten voor haar uitvoeren. Om deze vergoeding af te
schaffen zou een wijziging van het decreet nodig zijn.

6,0

Doelbereiking
De doelbereiking is verankerd in het decreet en vergt een continue inzet. Zoals hierboven vermeld is het
onderhoud van zeesluizen en specifiek voor de Haven van Antwerpen, het onderhouds-baggeren van de
kanaaldokken een taak van het Vlaamse Gewest.

7,0

Het afsluiten van de overeenkomsten is complex en een oordeel vormen over de rapportering is relatief veel werk (0,5 vte).
Daardoor kan gesteld worden dat het subsidiemechanisme op dit moment niet voldoet aan de noden van MOW, noch aan
die van de aanvrager. Door de potentiële invoering in 2021 van een BVR en een Ministerieel Besluit zal dit mechanisme
verbeterd worden. Daarnaast dient geëvalueerd te worden of het bedrag dat op heden toegekend wordt doelmatig is.

CONCLUSIES

21,4M EUR

2019 2020

Budget: 21M EUR

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

21,4 mio Totaal toegekend bedrag in 2020

11 Aantal sluizen waarvoor onderhoudswerken 
worden vergoed 

X% Van de tijd zijn de sluizen operationeel 
(mogelijke toekomstige indicator, maar 
momenteel worden deze gegevens nog niet 
gecapteerd)

2019 2020

TOEGEKEND BEDRAG VOOR SLUIZEN (2020)*

0,4 
mio

Oostende Zeebrugge

12,8 
mio

Port of 
Antwerp

2,8 
mio

21M EUR

* Reguliere onderhoudswerken 
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38. Subsidies palletvervoer over de waterweg
Analyse

PALLETVERVOER WATERWEG
Beleidsdoelstelling: 
Stimuleren modal shift (stimuleren 
palletvervoer over waterweg)

Doelgroep: 
Ondernemingen
Jaarlijks budget: 
€ 744.000
Start van subsidies: 
Sinds 2019 (4de oproep)
Regelgevend kader:
Oprichtingsdecreet DVW

AANVRAAGPROCEDURE

De subsidie vindt plaats aan de hand van
oproepen. Ondertussen is de vierde oproep
afgelopen. De aanvraag hiervoor liep van
30/11/18 tot 29/06/19.

Deze steunmaatregel kan aangevraagd worden bij
de Vlaamse Waterweg NV, op basis van een
subsidiesjabloon.

INZET VAN DE SUBSIDIE

De subsidie dient om een modale verschuiving (van de weg naar de binnenvaart) te realiseren door palletvervoer via de
binnenvaart te stimuleren.

• De investeringssteun is een eenmalige financiële tegemoetkoming. Het bedrag van de steun bedraagt maximum 80% van
de totale investeringskost.

• De exploitatiesteun voorziet in financiële steun ter gedeeltelijke dekking van de meerkost van het vervoer van palletten
via de binnenvaart, t.o.v. het vervoer via de weg.

De de-minimi’s voorwaarden houden in dat een aanvrager maximum €200k steun kan krijgen en over een periode van 3 jaar
geen andere de-minimissteun mag ontvangen (tenzij het totale bedrag nog kleiner is dan €200k).

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

Voor een toekenning van de subsidie (investerings- of exploitatiesteun) moet aan relatief strenge voorwaarden zijn voldaan.
Daarnaast gelden de de-minimi’s voorwaarden: de aanvrager mag maximum €200k steun hebben en de afgelopen 3 jaar ook
geen andere de-minimissteun ontvangen hebben. Om weerhouden te worden moet er een rendement van 60% behaald
worden op de subsidie.

Voor exploitatie moeten volumegaranties gegeven worden over het duurzaam worden van het palletvervoer over de
waterweg, zodanig dat de ontvanger na 3 jaar niet meer afhankelijk is van deze subsidie. De maatregel wordt gespreid over 5
jaar: 3 jaar exploitatiesteun en 2 jaar bestendiging.

Indien de volumegaranties niet behaald worden treedt de terugbetalingsclausule in werking.
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38. Subsidies palletvervoer over de waterweg
Analyse

PALLETVERVOER WATERWEG EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

De aanvraag- en toekenningsprocedure zorgen voor relatief hoge werklast voor DVW. Dit is mede doordat
de vooropgestelde voorwaarden streng zijn en een schatting en garantie van toekomstige volumes
vereisen. De werklast zit in het evalueren en controleren van deze aanvragen en het recurrent opvolgen
van de aanvragers. Gezien de afname van het aantal aanvragers en dus ook de toegekende subsidies, is er
beslist om geen 5de oproep te doen.

2,0

Doeltreffendheid

De bereikte resultaten worden voornamelijk gemonitord op basis van de volumes en dus het aantal
palletten per jaar. Voor de toekenning van de subsidie moet de aanvrager volumegaranties geven, die
dienen om het rendement van de subsidie te bepalen. Indien hier niet aan voldaan wordt treedt de
terugbetalingsclausule in werking. Als de subsidie zou wegvallen zouden er minder palletten vervoerd
worden over de waterweg doordat operators deze investeringen zouden uitstellen. De steun is belangrijk
om de transitie te versnellen.

5,0

Doelbereiking
Doelen worden niet concreet opgesteld doordat dit vervoer sterk onderhevig is aan de externe omgeving
(e.g. Brexit). De markt voor palletvervoer groeit nog steeds jaarlijks (mede doordat het een kleine markt
is). DVW hanteert ook andere beleidsinstrumenten om de modal shift te realiseren (concessiebeleid,
overheidsopdrachten m.b.t. palletvervoer, …).

6,0

Door de strenge voorwaarden is het voor latere oproepen moeilijk geworden om realistische cases te vinden (met
voldoende grote volumes). Daarnaast zorgt deze subsidie voor relatief hoge werklast voor DVW (recurrente opvolging).
Omwille van deze redenen en de relatief lage doelmatigheid is beslist om geen 5de oproep meer te doen, maar meer in te
zetten op andere beleidsinstrumenten (e.g. overheidsopdrachten om andere spelers bereiken: operators met kleinere
volumes met meer focus op samenwerking). Evenwel kan gesteld worden dat de huidige modale verschuiving niet gelukt
was zonder de subsidie.

CONCLUSIES

317k EUR

3de oproep 4de oproep

Budget: 744k EUR

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

AANTAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

0 2

3de oproep 4de oproep

De 3de oproep heeft 
geen resultaat 
opgeleverd. De 4de zit 
nog in de opstartfase.

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

713k Aantal palletten voor oproep 1 en 2 
(trafieken blijven nu nog behouden)

28.520 Vrachtwagens van de weg gehaald door 
oproep 1 en 2

204k Aantal palletten per jaar over het water, op 
basis van de 4de oproep (2 operators)

€132k Gemiddeld. bedrag per aanvraag 
(4de oproep)

0k EUR
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39. Subsidies huishoudelijk afval Vlaams-Brabant transporteren via binnenvaart
Analyse

AFVAL VLAAMS-BRABANT
Beleidsdoelstelling: 
Stimuleren modal shift (vervoer over 
waterweg)

Doelgroep: 
Intercommunales
Jaarlijks budget: 
€ 218.000
Start van subsidies: 
Sinds 2014
Regelgevend kader:
Oprichtingsdecreet DVW

AANVRAAGPROCEDURE

De overeenkomst voor deze subsidie loopt tot
eind 2023. Elk jaar gebeurt er echter een
herziening en heronderhandeling van de tarieven
(i.v.m. meerkosten om afval via de waterweg te
transporteren).

INZET VAN DE SUBSIDIE

De subsidie dient om een modale verschuiving (van de weg naar de binnenvaart) te realiseren door vervoer via binnenvaart
te stimuleren. Afval wordt gezien als de ideale specie om via de waterweg te vervoeren: 1) er zit geen tijdsdruk achter en 2)
het gaat om grote volumes. Daarom is er vanuit de EU budget vrijgemaakt om afval over de waterweg te transporteren.
Daarnaast heeft de provincie Vlaams-Brabant steeds een stimulerende rol gespeeld om een lange termijn aanpak mogelijk te
maken. De provincie maakte de overslag op milieutechnisch vlak ook mogelijk.

Dit multimodale transportconcept zorgt voor een hogere kost, doordat er tal van logistieke bewegingen nodig zijn om
enerzijds het afval van bij de overstagplaats tot op het schip aan de kade te brengen. Anderzijds moet het afval na de vaart
ook van bij de aanlegkade tot aan de verbrandingsinstallatie vervoerd worden.

Het vervoer van huishoudelijk afval via de waterweg is een samenwerking van verschillende partijen: gemeenten van
Vlaams-Brabant en hun afvalintercommunales, Indaver, De Vlaamse Waterweg, de Provincie Vlaams-Brabant, Van Moer
Logistics en Ovam.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

In 2010 werden de intercommunales aangeschreven voor deze subsidie, waarbij huishoudelijk afval getransporteerd wordt
per binnenvaart in plaats van wegtransport. Enkel Vlaams-Brabant tekende hierop in, maar de subsidie was ontoereikend
gelet de hoge kosten. Pas in 2016 werd er tot een overeenkomst gekomen, waarna in 2017 met pilootprojecten werd gestart
ter berekening van de meerkosten.

De meerkost, berekend op 10 euro per tonkm, wordt gecompenseerd door Indaver (vaste jaarlijkse bijdrage),
Intercommunales (50%) en DVW (50% - plusminus 1/3 van de meerkost). De OVAM-milieuheffing bij verbranding wordt met
4€/T verminderd wanneer het afval via binnenvaart wordt aangeleverd.
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39. Subsidies huishoudelijk afval Vlaams-Brabant transporteren via binnenvaart
Analyse

AFVAL VLAAMS-BRABANT EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

Doordat er een samenwerkingsovereenkomst is verloopt de aanvraagprocedure zeer vlot. Jaarlijks dient
er echter een heronderhandeling van de tarieven te gebeuren. De impact hiervan op de interne werking
van DVW is moeilijk in te schatten, maar vergt uiteraard tijd en middelen. Een significante verbetering
hier is dat de vliegassen terug mee getransporteerd worden, waardoor de boten niet langer leeg terug
varen en de meerkost lager is.

3,0

Doeltreffendheid

De subsidie draagt bij tot een reductie van transport over de weg (168k ton). Indien deze subsidie zou
wegvallen zou transport over water waarschijnlijk niet meer gebeuren, doordat er nog een aantal
hindernissen en voorwaarden zijn om dit efficiënt en effectief te laten verlopen (zie doelbereiking):
afstand tot verbrandingsovens speelt een cruciale rol. In West-Vlaanderen is dit slechts 20km. Dan is
afvalvervoer via binnenvaart geen efficiënte methode.

6,0

Doelbereiking

De doelstelling is om jaarlijks meer en meer afval over de waterweg te transporteren en deze doelstelling
wordt behaald. Er zijn echter nog steeds een aantal hindernissen, zijnde geurhinder en meerkost ten
opzichte van wegtransport. Daarnaast is de subsidie sterk afhankelijk van de situatie van de
verbrandingsovens en hun locatie. Vandaar maakt op dit moment enkel Vlaams-Brabant gebruik van deze
mogelijkheid. In de toekomst mogelijks ook bedrijven en de provincie Limburg. DVW is namelijk bezig met
een de-minimi’s oproep voor nieuwe spelers.

6,0

De samenwerkingsovereenkomst zorgt voor een zeer beperkte aanvraagprocedure. Jaarlijks dienen echter de tarieven
heronderhandeld te worden. Het feit dat de boten sinds dit jaar niet meer leeg terugvaren is een significante verbetering
voor de doelmatigheid van de subsidie. Er zijn echter nog een aantal hindernissen en voorwaarden (afstand tot
verbrandingsovens, geurhinder, …) vooraleer afvalvervoer over de waterweg echt succesvol kan worden, maar er wordt nog
aan een aantal andere initiatieven gewerkt die dit verder zouden moeten stimuleren. Het proactief benaderen van
bedrijven kan bijdragen aan de verdere toename, die van belang is voor de modal shift doelstellingen.

CONCLUSIES

218k EUR218k EUR

2019 2020

Budget: 218k EUR

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

€556k Subsidies toegekend door DVW (’17-’20)

168k ton Hoeveelheid afval over de waterweg 
(’17-’20)

2.400 Jaarlijks aantal vrachtwagens van de weg 
gehaald

60k ton Jaarlijks vervoerd afval van Leuven en 
Grimbergen naar Beveren

2,1 ton Afval vervoerd per traject

KWALITATIEVE ONDERBOUWING SUBSIDIE
De afstand tot de verbrandingsovens speelt een
cruciale rol voor het al dan niet opteren voor
transport van afval via binnenvaart. Echter, om als
provincie de CO2-uitstoot terug te dringen met 80
tot 95% moet het gebruik van alternatieve
vervoersmiddelen maximaal gestimuleerd worden.
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40. Steunmaatregel nabehandeling
Analyse

NABEHANDELING
Beleidsdoelstelling: 
Doorbraak milieuvriendelijke voertuigen 
bevorderen
Doelgroep: 
Eigenaars van schepen
Jaarlijks budget: 
€ 387.000
Start van subsidies: 
Sinds 2021
Regelgevend kader:
Oprichtingsdecreet DVW

AANVRAAGPROCEDURE

De subsidie kan aangevraagd worden voor het
toepassen van nabehandelingstechnieken aan
boord van middelgrote en grote schepen.
De inschrijvingsperiode loopt tot 31/12/2022.

Het aanvraagdossier vereist een
bedrijfsvoorstelling, de projectgegevens en een
aantal bijlagen (offerte voor aankoop, …).

INZET VAN DE SUBSIDIE

De verduurzaming en vergroening van de binnenvaart vindt langzamer plaats dan bij andere vervoersmodi. Dit is te wijten
aan de lange levensduur van binnenvaartschepen en hun (oude) motoren. Om ervoor te zorgen dat de binnenvaart zijn
voorsprong inzake milieuvriendelijkheid kan bewaren, geeft de Vlaamse Waterweg NV een steunmaatregel die de
vergroening van middelgrote en grote binnenvaartschepen stimuleert. Het risico bestaat dat de snelheid van vergroening van
vrachtwagens het doel van een modal shift achterhaalt.

De Vlaamse Waterweg NV subsidieert 80% van de totale investeringskost, met een maximum van € 50.000 per motor per
schip. Dit bevat:

• De aankoop van een nabehandelingssysteem;

• De plaatsingskost van het nabehandelingssysteem.

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

De subsidie wordt toegekend voor nabehandelingstechnieken aan boord van middelgrote en grote schepen. Bij een
goedgekeurd dossier kan binnen een maand na de getekende overeenkomst, een verschot van 30% van de vergoeding
bekomen worden. Enkel de investeringskosten komen in aanmerking voor de subsidie. Om in aanmerking te komen moet
aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

• De aanvrager is een binnenvaartondernemer en heeft 60 vaardagen per jaar op de Vlaamse waterwegen;

• Het schip waarvoor steun wordt aangevraagd wordt beroepsmatig gebruikt;

• Geschikt voor varen op waterwegen van alle CEMT klassen;

• Schip heeft geen steun genoten onder impulsprogramma ‘emissiearme motoren’.
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40. Steunmaatregel nabehandeling
Analyse

NABEHANDELING EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid

De aanvraagprocedure verloopt relatief vlot voor de aanvrager. De Vlaamse Waterweg moet echter wel
een aantal voorwaarden controleren, al verloopt dit relatief eenvoudig. Zo moet DVW volgend stappen
nemen: 1) de evaluatie en toekenning van de aanvraag (e.g. geen steun ontvangen van steunprogramma
emissiearme motoren) en 2) de controle of blijvend voldaan wordt aan de voorwaarden (e.g. 60
vaardagen per jaar op Vlaamse wateren).

5,0

Doeltreffendheid
De resultaten die hiermee bereikt worden zijn een reductie van het fijn stof en de NOx die worden
uitgestoten op de Vlaamse waterwegen. Indien deze steunmaatregel zou wegvallen, zou door de lange
levensduur van de motoren, een investering in een nieuwe motor langer uitblijven. De subsidie stimuleert
de vergroening van binnenvaart-motoren (binnen de huidige technologische en financiële context).

4,0

Doelbereiking

Deze subsidie draagt bij tot de doelstelling om de luchtvervuiling te verminderen. Op korte termijn
moeten overal in Vlaanderen de Europese luchtkwaliteitsnormen bereikt worden. Het inzetten op de
nabehandeling wordt hier gezien als de enige korte termijn oplossing. Tegen 2050 zijn echter veel
verregaandere doelstellingen vooropgesteld; namelijk het realiseren van emissievrije vaart. Om deze en
andere lange termijn doelstellingen te bereiken, zal de nabehandeling op zich niet voldoen.

4,0

Dankzij de voorwaarde dat er minstens 60 dagen per jaar op Vlaamse wateren moet gevaren worden, kan de Vlaamse Waterweg
verzekeren dat de subsidie een impact heeft op de luchtkwaliteit in Vlaanderen. De subsidie dient als prikkel om de uitstoot van NOx
en fijn stof te beperken, en zo de luchtkwaliteit te verbeteren. Dankzij deze subsidie kunnen schepen met oudere motoren StageV
compliant gemaakt worden, met een positieve impact op de luchtkwaliteit tot gevolg. Er moet echter worden opgemerkt dat dit een
korte termijn doelstelling is. Om de langere termijn doelstellingen te bereiken zullen ook andere maatregelen nodig zijn.

CONCLUSIES

2019 2020

Budget: 387k EUR

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

AANTAL SUBSIDIES (2018-2021)

28 16

Aangevraagd Toegekend

Noot: betreft ook 
steunmaatregel voor 
hermotorisatie

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

1,3MEUR Toegekende subsidies sinds 2018

77kEUR Gemiddeld bedrag per toekenning

387k EUR
Informatie niet 

beschikbaar.
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41. Projectsubsidie dorpsstewards Doel
Analyse

DORPSSTEWARDS DOEL
Beleidsdoelstelling: 
Varia - opvangen gevolgen havenontwikkeling 
voor omwonenden
Doelgroep: 
MLSO
Jaarlijks budget: 
€ 25.000
Start van subsidies: 
Sinds 2021
Regelgevend kader:
Ministerieel Besluit

AANVRAAGPROCEDURE

Jaarlijks ontvangt het departement MOW een
brief van MLSO, met de formele vraag voor steun
om de infrastructuur te onderhouden en de
veiligheid te vrijwaren. De minister van het
departement MOW beslist dan om hier al dan niet
op in te gaan.

INZET VAN DE SUBSIDIE

De subsidie kadert in de leefbaarheidsmaatregelen die zowel op korte als op lange termijn worden genomen, om opnieuw de 
veiligheid in Doel te verhogen. Het bedrag wordt verstrekt aan Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), die instaat voor het 
beheer en grondbeleid van de Waaslandhaven. Het betreft financiële ondersteuning voor de inzet van dorpsstewards in Doel-
centrum tijdens weekends, vakantieperiodes en tijdens evenementen of dagen met veel bezoekers. Dit vult de inzet van een 
professionele bewakingsfirma in Doel aan, waarvoor de Maatschappij Linkerscheldeoever financiert.

De financiële ondersteuning betreft een jaarlijks bedrag van €25.000 en de subsidieovereenkomst loopt van 01/01/2021 tot 
en met 31/12/2021. De bewaking van de dorpsstewards wordt hier voor de 50% mee terugbetaald, de andere helft wordt 
betaald door MLSO. 95% van deze totale middelen worden gebruikt voor het loon en het materiaal (vb. jassen) van de 
stewards, de overige 5% voor communicatie (vb. flyers).

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

Indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, wordt de subsidie toegekend aan MLSO:

• Er moet een functionele verantwoording ingediend worden waarbij wordt aangetoond dat de activiteit waarvoor de 
subsidie wordt toegekend, namelijk de inzet van dorpsstewards in Doel centrum (zie ‘inzet subsidie’), gerealiseerd is.

• Daarnaast moet er ook een financiële verantwoording ingediend worden, waarbij wordt aangetoond welke kosten werden 
gemaakt voor de realisatie van de activiteit, en welke opbrengsten MLSO in het kader van die activiteit heeft verworven. 
Dit betreft een resultatenrekening, een balans en een verklaring op eer.

Zowel de functionele als financiële verantwoording moeten ingediend worden uiterlijk op 01/03/2022.

De subsidie wordt voor 50% uitgekeerd bij ondertekening van het subsidiebesluit. De overige 50% wordt uitgekeerd na 
indiening van de financiële verantwoording.
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41. Projectsubsidie dorpsstewards Doel
Analyse

DORPSSTEWARDS DOEL EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid
Sinds 2020 is het jaarlijks bedrag verhoogd van €20k naar €25k. De impact op de interne werking van het
departement MOW is als volgt: voor de opvolging van de subsidie is ongeveer 1 dag nodig. Daarnaast
moet MOW ook de adviesaanvraag aan Inspectie van Financiën voorbereiden, wat ook 1 dag kost. In
totaal zorgt deze subsidie voor een werklast van 2 dagen per jaar.

5,0

Doeltreffendheid

Het concrete rapport is een rapport met het aantal incidenten en de sensibilisering van bezoekers aan
Doel. Het departement MOW wordt via deze weg ingelicht over de situatie in het dorp. Het aantal
bezoekers van Doel wordt echter niet gemonitord, al is het sinds corona significant drukker. Indien de
subsidie zou wegvallen zal MLSO deze leemte hoogstwaarschijnlijk opvullen, al kan het mogelijks wel
leiden tot een vermindering van het aantal stewards.

1,0

Doelbereiking

De doelstelling van deze subsidie is om de veiligheid in Doel te vrijwaren. Hieraan worden echter geen
SMART-doelstellingen gekoppeld, waardoor men niet kan zeggen in welke mate deze doelen bereikt
worden. De reden waarom deze budgetten beheerd worden door MOW, is omwille van de link met de
havenontwikkeling. De huidige situatie in Doel is het gevolg van de vele onteigeningen in ‘98. Andere
beleidsinstrumenten die bijdragen aan de veiligheid in Doel zijn de subsidies voor afsluiting met metalen
platen (deels door MLSO, deels door MOW) en de politiecontroles, al gebeuren deze niet systematisch.

1,0

Doordat het gaat om het vrijwaren van de veiligheid, zou het logischer zijn moesten deze subsidies uitgekeerd worden door
het Departement Binnenlands Bestuur. De link met de doelstellingen van het departement MOW, de havenontwikkeling, is
dan ook nauwelijks bestaande. Daarenboven zou het wegvallen van deze subsidie hoogstwaarschijnlijk opgevangen worden
door MLSO, die verantwoordelijk is voor het beheer- en grondbeleid van de Waaslandhaven. Bijgevolg is de
doeltreffendheid en doelbereiking van deze subsidies beperkt. Bijsturing lijkt ons dan ook aangewezen.

CONCLUSIES

25k EUR25k EUR

2020 2021

Budget: 25k EUR

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

ENKELE PRESTATIEINDICATOREN

62 Aantal dagen dat stewards effectief 
aanwezig waren, telkens met twee stewards

40 Meldingen van vernieling, met vraag tot 
herstelling

5 Interventies van polities, voor vaststelling
inbraak, samenscholing, …

KWALITATIEVE ONDERBOUWING SUBSIDIE
Door de verdere havenontwikkeling en specifiek de
uitbreiding van het Deurganckdok en het geplande
Saeftighedok, zijn er in de jaren 90 vele
onteigeningen gebeurd in Doel. Ondertussen
bestaat het dorp echter nog steeds, waardoor het
een toeristische trekpleister is geworden.
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42. Subsidies burgerbewegingen i.k.v. Antwerps Toekomstverbond
Analyse

BURGERBEWEGINGEN
Beleidsdoelstelling: 
Stimuleren modal shift, verbeteren 
verkeersleefbaarheid (d.m.v. participatie en 
co-creatie)
Doelgroep: 
VZW’s
Jaarlijks budget: 
€ 80.000
Start van subsidies: 
Sinds 2018
Regelgevend kader:
Uitgavendecreet 24/06/2020

AANVRAAGPROCEDURE

Voor ’18 en ’20 verliep de aanvraag d.m.v. een 
formele brief aan het departement MOW. Nu 
gebeurt dit in het structureel overleg van het 
toekomstverbond, dat zes keer per jaar 
plaatsvindt. Hier wordt besproken welke acties de 
VZW’s plannen om de burgerparticipatie te 
stimuleren en welke middelen ze hiervoor nodig 
hebben.

INZET VAN DE SUBSIDIE

Deze subsidie dient mee ter realisatie van het Antwerps Toekomst verbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid 
(15/03/2017) dat is gesloten tussen de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen over mobiliteit 
en bereikbaarheid in de Antwerpse regio. Dit is enkel mogelijk mits er dialoog is met en participatie door een representatief
aantal betrokken burgers. De burgerbewegingen (VZW’s) stRaten-generaal, Ringland en Ademloos vervullen een essentiële 
rol in deze dialoog, participatie en inbreng van lokale expertise. Daarom wordt aan deze VZW’s respectievelijk een subsidie 
van €20.000, €40.000 en €20.000 toegekend voor het jaar 2020.

De subsidie wordt toegekend voor het door de VZW’s opzetten en stimuleren van burgerparticipatie en inbrengen van 
expertise, inzake bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit kan door de volgende activiteiten:

• Organiseren van info- en overlegmomenten of evenementen met buurtbewoners, om zo informatie te verstrekken over de 
plannen en te peilen naar bezorgdheden en verwachtingen

• Samen met buurtbewoners en op basis van hun expertise oplossingsgericht meedenken

• Nemen van initiatieven om een zo groot en representatief mogelijke groep burgers te betrekken bij de bovenstaande 
initiatieven

• Op overlegfora met overheden en andere stakeholders, deze inzichten, visies en standpunten samenbrengen

TOEKENNING VAN DE SUBSIDIE

De VZW’s ontvangen een subsidie die niet hoger is dan de bepaalde bedragen (zie ‘inzet van de subsidie), en die maximaal 
80% bedragen van de aangetoonde uitgaven die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen (namelijk het opzetten en 
stimuleren van burgerparticipatie ter realisatie van het Antwerpse Toekomstverbond). Tegen ten laatste 1 april 2021 dienen 
de VZW’s een verantwoording te geven van de uitgaven en ontvangen subsidies per georganiseerde activiteit. Dit betreft een 
omschrijving van de activiteit en de resultaten ervan, de datum van de activiteit, bewijsstukken van kosten verbonden aan 
deze activiteit en een overzicht van alle andere subsidies of steun die voor deze activiteit werden verkregen.
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42. Subsidies burgerbewegingen i.k.v. Antwerps Toekomstverbond
Analyse

BURGERBEWEGINGEN EVALUATIE T.O.V. VOOROPGESTELDE CRITERIA

Criteria Evaluatie Score

Doelmatigheid
De aanvraag van de subsidie gebeurt op het structureel overleg dat zes keer per jaar plaatsvindt. Wat
betreft de interne werking is de impact beperkt: een halve dag om het subsidiebesluit op te stellen, twee
dagen voor controle van de verantwoording van activiteiten. Dit komt in totaal op 2,5 dag per jaar. De
aanvraag en toekenning van de subsidie gebeurt dus op efficiënte wijze.

4,0

Doeltreffendheid

De subsidies zorgen ervoor dat dialoog en participatie zo goed mogelijk verloopt. De burgerbewegingen
moeten nadrukkelijk mee betrokken worden en krijgen de mogelijkheid om onderzoeksvragen te
formuleren, mee te kijken wat gevoeligheden zijn, etc. Hiervoor zijn geen SMART-indicatoren, gezien dit
ook niet altijd zinvol is (streven naar kwaliteit in plaats van aantal bezoekers). Wel is er zes keer per jaar
een structureel overleg waar de werking van de burgerbewegingen tegen het licht gehouden wordt.
“Werken deze burgerbewegingen? en “Welke bezorgdheden zijn er?” zijn hier belangrijke vragen en laten
toe om de effecten op een kwalitatieve manier te monitoren.

3,5

Doelbereiking

Het doel is de realisatie van het Antwerps Toekomstverbond, waarvan participatie en co-creatie de 5de

pijler is. Er zijn regelmatig moeilijke discussies, maar deze verlopen zeer oplossingsgericht. Daarnaast
nemen deze burgerbewegingen ook zelf experten onder de arm die concrete inhoudelijke voorstellen
formuleren. Deze zaken verlopen goed en dragen dus bij tot de realisatie van de 5de pijler. Naast deze
subsidie is het belangrijkste instrument het investeringsbudget (€10-15 miljard voor Antwerpen de
komende jaren). Bovendien gaat er jaarlijks €55 miljoen naar een fonds ter realisatie van de
Oosterweelverbinding. In die zin heeft de beperkte €80k voor burgerbewegingen een grote toegevoegde
waarde.

3,5

Het is duidelijk welk doel de subsidies voor burgerbewegingen voor ogen hebben en hoe deze bijdragen aan het Antwerpse
Toekomstverbond. Het evalueren van de effecten gebeurt op regelmatige basis op een kwalitatieve manier, waardoor deze subsidie relatief
hoog scoort op doeltreffendheid. Het is echter belangrijk om hier waakzaam over te blijven: de burgerbewegingen mogen niet volledig
afhankelijk worden van de subsidies. Daarnaast spelen zij op dit moment een belangrijke rol in de planningsfase, maar moet de mate waarin
zij bijdragen tot de Vlaamse mobiliteitsdoelstellingen regelmatig geëvalueerd worden (doelbereiking) (i.vgl.m. subsidies erkende
mobiliteitsverenigingen).

CONCLUSIES

80k EUR60k EUR

2018 2020

Budget (’20): 
80k EUR

TOTAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES

Budget (’18): 
60k EUR

* Doordat ‘19 een verkiezingsjaar was (overgang van 
minister), is er voor dat jaar geen subsidie uitgekeerd.

PIJLERS V/H ANTWERPS TOEKOMSTVERBOND
1. Een ring voor de stad (Oosterweelverbinding)

2. Overkapping van de ring

3. Een modal shift 50/50

4. Noordelijk alternatief rond de stad: het haventracé

5. Burgerparticipatie en co-creatie

DOELSTELLINGEN VAN DE BURGERPARTICIPATIE
Deze dienen om enerzijds te band te behouden met de
burgers en anderzijds om te kijken wat de
gevoeligheden en prioriteiten zijn: groen,
geluidshinder, verkeersveiligheid, ... Vaak zijn er
schaarse middelen (vb. ruimte) en moeten er keuzes
gemaakt worden. De burgerbewegingen dienen dan om
advies te geven, maar ook om bepaalde keuzes van het
toekomstverbond uit te leggen: vb. waarom er gekozen
is voor fietsinfrastructuur in plaats van voor een park.
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Onderstaande lijst omvat enkele generieke bevindingen die waargenomen zijn tijdens de evaluatie van de subsidies, deze 
worden in de aanbevelingen meegenomen (of werden reeds benoemd in de individuele fiches).

• De subsidies passen vaak in een breder kader, maar slechts op een uitzondering na, worden er effectieve doelstellingen aan de subsidie zelf gekoppeld;

• De output van een subsidie is niet altijd kwantificeerbaar en maakt een evaluatie van de subsidie zeer moeilijk. De effecten van een subsidie worden vrijwel nooit 
in kaart gebracht (gelet ze marginaal zijn in het bredere kader), wat vaak leidt tot een interpretatieve evaluatie van de doelbereiking;

• Subsidieprocedures zijn zeer verschillend en hebben verschillende types rechtsgrond (vb. verankerd in decreet, aan de hand van samenwerkingsovereenkomst, 
gekoppeld aan uitgavendecreet, enz.);

• Bij sommige subsidiekaders (cfr. subsidie mobipunten) is het eerder onduidelijk welke ingrepen wel en niet subsidiabel zijn. Dit creëert enerzijds vragen bij de 
beoogde ontvangers van de subsidie, en anderzijds een verhoogde administratieve last bij het toekennen van subsidies. 

• Rapportering van subsidies wordt vaak gedaan via het voorleggen van jaarrekeningen en tussentijdse opvolgingsgesprekken, de vraag stelt zich of dit voldoende 
grondig is ter onderbouwing van overheidsuitgaven;

• De  beoordeelde subsidies in het kader van het Relance-plan lijken sterk bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen, een duurzame verankering als 
beleidsinstrument is aangewezen;

• Verschillende subsidies zijn complementair met elkaar, en worden ingezet voor dezelfde doelgroep/doelstelling of zijn nauw verbonden projecten. Door deze als 
afzonderlijke subsidiemechanismen in te richten, is de aanvraagprocedure meer belastend en onduidelijker. Het integreren van deze subsidies laat de aanvrager toe 
om grotere en meer impactvolle projecten in te dienen, hetgeen de doeltreffendheid kan verhogen. 

• De continuïteit van de dagelijks werking van een aantal doelgroepen/begunstigden is sterk afhankelijk van de jaarlijkse subsidie, vaak ontbreekt een plan om deze 
afhankelijkheid op termijn af te bouwen. Anderzijds creëert dit een onzekerheid waardoor vaak wordt gewerkt vanuit een kortetermijn perspectief, zonder oog te 
hebben voor de langere termijn;

• Anderzijds heeft Vlaanderen voor enkele subsidies een volgende rol, waar het succes (en bijgevolg grootte) van de subsidie afhankelijk is van andere actoren, zoals 
bij het mobiliteitscharter.

Conclusies en aanbevelingen
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Onderstaande tabel biedt een inzicht naar het type begunstigde dat subsidies ontvangt voor de realisatie van Vlaamse 
mobiliteitsdoelstellingen. Waar zich een sterke correlatie bevindt tussen subsidies en begunstigde kan de leesbaarheid en 
beheersbaarheid van de subsidie verbeterd worden door deze te integreren. 

Conclusies en aanbevelingen

16.217 kEUR

323 kEUR

18.000 kEUR

16.852 kEUR

15.387 kEUR

9.700 kEUR

44.355 kEUR

34.973 kEUR
2.663 kEUR

Ondernemingen Gemeenten

9.503 kEUR 10.670 kEUR

Havens

2.561 kEUR

Organisatie Luchthavens Provincies

517 kEUR

Intercommunales

60.060 kEUR

34.313 kEUR

15.184 kEUR

218 kEUR

• Voornamelijk lokale besturen
(gemeenten) kunnen een veelheid aan
subsidies aanvragen wat betreft
verkeersveiligheid en het stimuleren van
de modal shift (via
infrastructuuringrepen). Een maximale
integratie van subsidies is kritisch voor
hen, ter verbetering van de leesbaarheid
en de verlaging van administratieve
lasten;

• Subsidies uitgekeerd aan organisaties1 zijn
vaak ter compensatie van werkingskosten,
(beperkt aangevuld met
projectoproepen);

1.  Organisaties zijn o.a. vzw’s en mobiliteitsverenigingen zoals 
CARA, Fietsberaad, enz. Er is geen privaat eigenaarschap met 
winst als finale doelstelling.

Toegankelijkheid

Milieu-impact vervoersmiddelen beperken

Modal shift

Havens
Luchthavens

Varia
Verkeersveiligheid
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M

M Subsidies onder deze lijn zijn te schrappen of gronding te wijzigen

Conclusies en aanbevelingen
Onderstaande figuur geeft de beoordeling (kwantificering van de criteria) van de subsidies in relatie met de grootte 
(budget in euro) weer. Subsidies onderaan de grafiek scoren slecht op de evaluatiecriteria en zijn dus onderwerp om te 
schrappen of (grondig) te wijzigen.
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Een aantal subsidies scoren eerder laag op de evaluatie, evenwel is er een verschil waarneembaar tussen de 
verschillende criteria. Deze inzichten zijn minstens even belangrijk voor de formulering van aanbevelingen en het nemen 
van beslissingen in het kader van het afschaffen of herzien van subsidies.

Uit de evaluatie blijkt dat verschillende subsidies erg laag scoren op vlaak van doeltreffendheid en doelbereiking, maar eerdere hoog op vlak van doelmatigheid. Dit 
treed bijvoorbeeld op bij subsidies die automatisch worden uitgekeerd, waardoor ze goed scoren op vlak van doelmatigheid, maar waar vervolgens geen verdere 
opvolging is voorzien in het proces. Het belangrijk om ook deze subsidies voldoende kritisch te benaderen. 

Globaal gezien valt echter ook op dat voor de meeste subsidies het omgekeerde geldt; namelijk dat ze gemiddeld of bovengemiddeld scoren op vlak van 
doeltreffendheid en doelbereiking, maar slecht op vlak van doelmatigheid. Dit toont aan dat er subsidies zijn die een meerwaarde bieden voor het beleid, maar waarbij 
nog sterker kan worden ingezet op het verbeteren van de efficiëntie van de aanvraag- en toekenningsprocedures (o.a. digitalisering)

Conclusies en aanbevelingen

Budget reeds geheralloceerd of uitdovende subsidie  

Schrappen van de subsidie is aangewezen
Bijsturen van het budget van de subsidie is aangewezen
Grondige evaluatie en bijsturing van de subsidie is noodzakelijk

Subsidie bijsturen op basis van de elementen vermeld in de fiche is aangewezen
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De bevindingen uit de evaluatie leiden tot volgende besparingsvoorstelling, onderverdeeld in twee categorieën 
naargelang de evaluatiescore en kwalitatieve bevindingen uit de interviews

Conclusies en aanbevelingen

Categorie Subsidie Reden Budgettaire impact

Laag presterende subsidies
Een aantal subsidies scoort op de 
drie criteria eerder slecht, waardoor 
wordt aangeraden om deze te 
schrappen. 

29. Terugkommoment Lage score op alle drie evaluatiecriteria, vnl. op vlak van doeltreffendheid en -bereiking € 1.000.000

21. Gemeentelijke mobiliteitsplannen De bijdrage aan de Vlaamse doelstelling is beperkt sinds de invoering van mobiliteitsplannen 
op niveau van de vervoerregio’s € 250.000

41. Projectsubsidie dorpsstewards Doel Geen link met Vlaamse mobiliteitsdoelstellingen € 25.000

Subtotaal € 1.275.000

Budgetreductie
Deze subsidies zijn 
overgebudgetteerd, of een 
inhoudelijke bijsturing leidt tot een 
lager budget. 

7. ecologisch en veilig transport De subsidies voor een aantal maatregelen (waaronder airconditioning en automatische 
versnelling – geraamd op 6M EUR) hebben geen bijdrage aan de beleidsdoelstelling € 6.000.000

19. Subsidies hinterlandconnectiviteit Budget te verlagen naar 1,5 M EUR, gezien het systematisch onderbenut wordt. € 2.000.000

14. Multimodaal Vlaanderen Budget wordt stelselmatig onderbenut € 65.000

Subtotaal € 8.065.000

TOTAAL € 9.340.000

Bovenstaande voorstellen leiden tot een besparingsvoorstel van 5,63% ten opzichte van het totale budget van 166M euro, excl. subsidies die uitdovend zijn of worden 
geheralloceerd. Deze laatste categorie, zoals subsidies aangepast vervoer, worden meegenomen in het toekomstige werkingsbudget en deze middelen kunnen dus niet 
geschrapt worden.



Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
Evaluatie van subsidies i.k.v. Vlaamse Brede Heroverweging

© 2021 Deloitte Consulting & Advisory BV 89

Het organiseren van aanvraag- en toekenningsprocedures via een geïntegreerd subsidieplatform. Voor maximale impact zou dit platform uitgerold zijn voor de
volledige Vlaamse overheid, over de verschillende beleidsdomein en entiteiten heen. Het subsidieplatform biedt volgende voordelen:

• Alle subsidieoproepen zijn terug te vinden op één platform, wat de gebruiksvriendelijkheid voor doelgroepen/aanvragers sterk verhoogt. Momenteel
worden subsidieoproepen via allerlei platformen gelanceerd met negatieve impact op de leesbaarheid en begrijpbaarheid. Aansluitend laat het platform toe
om benodigde informatie overzichtelijk op te vragen en te archiveren (vb. personeelskosten, uitgaven, enz. ondersteund met toegevoegde documenten),
waar nu vaak informatie per mail wordt toegestuurd;

• Het subsidieplatform biedt inzichten over dubbele subsidiëring van doelgroepen, faciliteert informatiedeling- en afstemming tussen diverse entiteiten van
de Vlaamse overheid én levert meer informatie over de subsidiestromen;

• Data betreffende de subsidies kan worden onttrokken en gerapporteerd in functie van parlementaire vragen of voor de opmaak van de begroting van het
volgende jaar. De data kan vervolgens worden gerapporteerd in overzichtelijke interactieve dashboards;

“In welke mate hebben deze subsidies effect gehad?” is een essentiële vraag om de doeltreffendheid en dus de impact van een subsidie te evalueren. Bij het
uitwerken van een subsidiekader of –overeenkomst worden KPI’s gedefinieerd ter opvolging van de resultaten van de subsidies, gekoppeld aan de
overkoepelende beleidsdoelstelling. Dit biedt ondersteuning bij de periodieke evaluatie van subsidiestromen (zie volgende aanbeveling).

Onderstaande aanbevelingen zijn meer generiek, overkoepelend voor meerdere of alle subsidies, die het beleidsdomein 
MOW moeten toelaten om uitgekeerde subsidies efficiënt te organiseren en de uitgave van overheidsmiddelen te 
monitoren en te evalueren (1/2)

Conclusies en aanbevelingen
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Enkele subsidies werden de afgelopen jaren onderworpen aan een formele evaluatie, maar het overgrote deel is voornamelijk afhankelijk van een informele
evaluatie, vaak niet ondersteund met objectieve informatie met betrekking tot de gerealiseerde resultaten, effecten en de ondersteuning van de
mobiliteitsdoelstellingen. Het is aangeraden om een frequente evaluatie te verankeren bij de uitkering van subsidie, in het bijzonder voor subsidies die
herhaaldelijk worden uitgekeerd of vernieuwd. De frequentie van de evaluatie dient hierbij afgestemd te worden op de frequentie van de uitkering van de
subsidie, en kan ook worden gekoppeld aan de grootte van het budget van de subsidie. Dit kan verankerd worden in het BVR waarin de subsidie is verankerd
(zgn. reguleringsimpactevaluatie).

Subsidies, voor langere periode uitgekeerd aan één en dezelfde begunstigde, kunnen gereorganiseerd worden:

• Veranker de subsidie in een samenwerkingsovereenkomst voor meerdere jaren (vb. zeereddingsdiensten). De begunstigde ervaart meer stabiliteit en kan
ook langetermijnacties opzetten. Het is evenwel belangrijk om bij hernieuwing van de overeenkomst steeds een grondige evaluatie uit te voeren (Draagt de
subsidie nog bij aan Vlaamse doelstellingen? Is het budget nog conform benodigdheden? Is subsidie nog steeds het gepaste mechanisme of is een
aanbestedingsprocedure meer geschikt?)

• Indien meerdere partijen in aanmerking komen voor het realiseren van doelstellingen van de subsidie, is het meer geschikt om marktwerking te laten
plaatsvinden. We identificeerden volgende subsidies die anders (via aanbesteding) georganiseerd kunnen worden: Erkende mobiliteitsverenigingen,
Mobiliteits- en bereikbaarheidsmanagers, Projectsubsidies Verkeersveiligheid, Burgerbewegingen Antwerpse Toekomstverbond

Finaal, conform gedetailleerde besparingsvoorstellen, dient bekeken te worden hoe verschillende subsidiestromen in de toekomst kunnen worden gebundeld.
Subsidies met eenzelfde doelstelling (zoals veilig schoolverkeer, aanleg fietsroutenetwerk) of eenzelfde doelgroep (zoals lokale besturen) kunnen vereenvoudigd
worden door middel van een integratie. Het zou niet enkel de leesbaarheid van de beschikbare subsidies vereenvoudigen voor potentiële begunstigden, het
vereenvoudigd de aanvraagprocedure en bijgevolg de administratieve lasten die begunstigden ervaren. Ook bij de Vlaamse overheid zou dit kunnen leiden tot
kostenverlaging (minder foutieve aanvragen, minder vragen wat net subsidiabel is en wat niet, enz.)

Onderstaande aanbevelingen zijn meer generiek, overkoepelend voor meerdere of alle subsidies, die het beleidsdomein 
MOW moeten toelaten om uitgekeerde subsidies efficiënt te organiseren en de uitgave van overheidsmiddelen te 
monitoren en te evalueren (2/2)

Conclusies en aanbevelingen
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