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aan LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Fietsinfrastructuur - Vereffeningen kredieten
Bij de begrotingsaanpassing van 2022 diende ik drie technische vragen in betreffende de
vastleggingen en vereffeningen voor fietsinfrastructuur voor de jaren 2020 tot en met
2022. De minister gaf hierbij een overzicht van de vastgelegde middelen. Voor 2020
werd 178,8 van de geplande 190,3 miljoen euro vastgelegd. Voor 2021 was dat 329,2
van de geplande 354,2 miljoen euro. In 2022 stonden de vastleggingen voor
fietsinfrastructuur na het eerste kwartaal op 51,4 van de geplande 328,2 miljoen euro.
Op mijn vraag betreffende de vereffeningen antwoorde de minister dat er in het kader
van het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) nog gewerkt wordt aan de
automatische rapportering betreffende vereffening en uitvoering en dat in een VEKrapportering (VEK: vereffeningskrediet) niet voorzien was in het GIP van 2021 en 2020.
Omdat het belangrijk is om de werkelijke aanleg van fietsinfrastructuur op te volgen, stel
ik de minister daarom de volgende vraag.
Kan de minister een overzicht geven, per entiteit en per jaar, hoeveel van de geplande
middelen voor fietsinfrastructuur in de respectieve begrotingen al werden vereffend voor
de jaren 2019, 2020 en 2021?

LYDIA PEETERS
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ANTWOORD

op vraag nr. 1499 van 17 juni 2022
van STIJN BEX

De automatische rapportering betreffende vereffening en uitvoering wordt momenteel
voorbereid en ontwikkeld door de administratie, in overleg met de verschillende entiteiten
(zie ook antwoord op uw schriftelijke vraag 407 van 9 december 2021). Het is de
bedoeling om in de loop van 2022 de VEK-rapportering verder te kunnen testen. Na
evaluatie hiervan zou de VEK-rapportering van het GIP operationeel moeten zijn in de
reguliere werking van de administratie.
Daarom is het momenteel helaas niet mogelijk om een alomvattend en geconsolideerd
antwoord te geven op uw vraag. Op basis van een bevraging bij de entiteiten zelf, kan ik
u wel volgende informatie mee geven.
AWV
Voor 2019, 2020 en 2021 gaat het voor AWV in totaal om enkele honderden projecten
met een fietsinvestering en cijfers over de vereffeningen en uitvoering met betrekking
tot deze projecten kunnen vandaag niet gegeven worden. In een aanvullend antwoord
zal ik u de gevraagde cijfers bezorgen.
De Vlaamse Waterweg

2019
2020
2021

VAK fiets
21.570 mio Euro
16.428 mio Euro
28.820 mio euro

VEK fiets
20.016 mio Euro
8.840 mio Euro
11.772 mio euro

Afdeling Maritieme Toegang
Voor de afdeling Maritieme Toegang werd in het jaar 2019 een project “ Ombouw
openbare verlichting NaLP naar LED in de Waaslandhaven” vastgelegd ten bedrage van
195.755 euro. Hierin was 1% voorzien ten behoeve van fietsers. Tot op heden is een
bedrag van +/-50.000 euro gerealiseerd (waarvan 1% voor fietsers).
In het jaar 2020 werd een project “Bouw nieuwe Royerssluis” vastgelegd voor een bedrag
van 91,05 mio euro. Hierin is maar een fractie van 1,5% toe te wijzen aan nieuwe
fietsinfrastructuur. Door de lange loopduur van dit project zijn momenteel nog geen
werken gerealiseerd ten behoeve van nieuwe infra, enkel tijdelijke omleggingen zijn
gerealiseerd. Dit voor een bedrag van … +/-90.000 euro.
Lantis
De gerealiseerde uitgaven voor fietspaden door Lantis (conventionele fietspaden,
fietspaden via toelage Verkeersveiligheid, ondertunneling Turnhoutsebaan, relance 2021,
Linkeroever (leefbaarheid):
2019: 2.980 k€
2020: 3.841 k€
2021: 4.445 k€

De Werkvennootschap
TOTAAL VEK
FIETS RE
JAAR
%VEK FIETS
YTD
30/06/2022
2019 42.083.332,02 33.380.323,49
79%
2020 53.259.672,31 16.101.469,12
30%
2021 46.496.586,26 16.637.458,14
36%
Totaal
vastgelegd
budgetFIETS

Voor de volledigheid kan nog worden meegedeeld dat de vastleggingen voor
fietsfondsprojecten in de periode 2019-2021 (zoals eerder meegedeeld) volledig werden
vereffend, aangezien de uitbetaling onmiddellijk volgt op de vastlegging (VAK=VEK).

