
 

 

6.2 Financiële betrekkingen 
 
6.2.1 Herkomst Financiële middelen  
 
Deze kredieten zijn opgenomen in  

 de algemene uitgavenbegroting (entiteit MD0) – programma MA en MH;  

 de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds ( entiteit MDU)– programma MH;  

 
Bij de begrotingsopmaak 2021 en in overeenstemming met het GIP 2021 worden volgende middelen aan 
AWV toegewezen:  

 Algemene uitgavenbegroting (MD0+MB0) :  € 288.862.000 
o Apparaatskredieten: € 86.484.000 (incl. lonen) 
o Beleidskredieten: € 191.344.000 
o VVF verkeersveiligheidsfonds (MB0)  1MH010: €11.034.0001 cfr GIP 2021 

 

 Vlaams Infrastructuurfonds (MDU): € 707.313.000  
o Investeringsbudgetten weginfrastructuur (incl PPS’en): 602.636.000 
o Projecten van DWV: € 71.455.000 – Aandeel AWV op GIP 2021 €10.733.000 
o FFEU € 31.208.557 (Ruiter)  + € 2.013.443 (ATOMA) 

 

 Aan het VIF van AWV zullen na goedkeuring door de Vlaamse Regering volgende Relance budgetten 
toegekend worden: € 296.059.000  

 
6.2.2 Overzicht van de belangrijkste kredieten, VIF 2021 en Relance 2021 
 

Krediet 2021 €1.065.178.351 

1MH201 Uitgaven beheer wegennet en aanhorigheden met inbegrip 
winterdienst en onderhoud regiegebouwen 

€ 122.465.000 

1MH202 Uitgaven exploitatie-, onderhouds- en beheerskosten van elektrische 
en elektromechanische inrichten op wegennet met inbegrip 
onderhoud dienstgebouwen 

€ 31.397.000 

1MH208 Ondersteuning beperken hinder voor omwonenden, handelaars en 
weggebruikers tgv werken van AWV alsook het verstrekken van info 
en communicatie over de werking en dienstverlening 

€ 2.218.000 

3MH208 Aan de lokale overheden en aan het fietsfonds ter ondersteuning 
van het fiets- en doortochtenbeleid en schoolomgevingen van het 
Vlaams Gewest en daaraan verbonden kosten voor specifieke 
studies, voor de cofinanciering van het voetpad. 

€ 15.000.000 

3MH210 Structureel onderhoud wegen en kunstwerken en ter structurele 
bestrijding van de verkeersoverlast en de omgevingshinder alsmede 
ter bevordering van verkeersveiligheid- en comfort, verbetering van 
verkeersleefbaarheid. 

€333.922.000 

3MH214 Bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer en de € 32.446.000 

                                                        
1 De middelen van het verkeersveiligheidsfonds basisallocatie 1MH010 staan op een begrotingsartikel beheerd 
door het departement MOW van de algemene uitgavenbegroting MB0-1MHH4NB-WT entiteit MB0 
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uitvoering van het flitspalenbeleid (roodlicht- en snelheidscamera’s). 

3MH217 Beschikbaarheidsvergoedingen AWV. € 96.856.000 

3MH223 Beschikbaarheidsvergoedingen pps - aflossing lening € 5.916.000 

3MH218 Onderhoud van en investeringen in het telematicanetwerk EMT. 
 

€ 2.000.000 

3MH222 Kilometerheffing € 104.453.000 

3MH219-224 FFEU – fietspaden, gevaarlijke punten, missing links, verkeerslichten 
beïnvloeding 

€ 33.222.000 
 

1MH010 Verkeersveiligheidsfonds – Investeringen weginfrastructuur € 11.034.000 

3MF200 Relance budget 49 - laadpalen €10.000.000 

3MH227 Relance budget 13 - fietsinvesteringen € 77.175.000 

3MH228 Relance budget 37 - asset management  € 36.364.000 

3MH229 Relance budget 38 - gevaarlijke punten  € 46.500.000 

3MH230 Relance budget 39 - veilige schoolroutes  € 15.000.000 

3MH231 Relance budget 40 - verkeerslichtenbeinvloeding  € 21.020.000 

3MH232 Relance budget 48 - ledverlichting gewestwegen  € 90.000.000 

 


