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MOW-001 Verbeteren en vereenvoudigen van het 

mobiliteitsconvenant

Zodat het verder zetten van het gemeentelijk mobiliteitsplanningsproces en 

het afsluiten van modules niet wordt geblokkeerd

Overheid Departement 

Mobiliteit en 

Openbare 

Werken (DMOW)

lopend Impact valt op dit moment moeilijk in te schatten. De regelgeving treedt in werking op 1 maart 2013. De nieuwe regelgeving maakt een duidelijk onderscheid tussen de projecten die 

uitgevoerd worden op gemeentewegen (subsidies) en op gewestwegen (samenwerkingsovereenkomst). In de beslissingsfase komt de nadruk meer op het niveau van de gemeente te 

liggen door de GBC in geval van concensus "beslissingsbevoegdheid" te geven.

/

MOW-002 Aanpassen en actualiseren van de 

binnenvaartreglementering

De binnenvaartreglementering als geheel en in het bijzonder wat betreft de 

Vlaamse bevoegdheden, is volledig verouderd en niet langer aangepast aan de 

vereisten van het huidig beheer

Bedrijven Departement 

Mobiliteit en 

Openbare 

Werken (DMOW)

lopend Op 17 november 2011 werd door de opdrachtnemer een startnota opgemaakt met een eerste voorstel van de afbakeningsvragen en de knelpunten. Op de stuurgroep van 1 december 

2011 werd door de leidend ambtenaren evenwel besloten de zaak te temporiseren zodat de staatshervoming zou kunnen worden meegenomen. Inmiddels werd, na overleg met de 

ambtelijke werkgroep, de startnota verder uitgewerkt in een deelrapport 'inventarisatie en vergelijking van Belgische en buitenlandse scheepvaartregelgeving, een deelrapport 

'rakkpunten met de proeve van Belgisch scheepvaartwetboek' en een deelrapport 'analyse van diverse aandachtspunten' en werd door de opdrachtgever reeds een eerste voorontwerp 

van het Scheepvaartdecreet opgemaakt. Dit voorontwerp van het Scheepvaartdecreet maakt thans het voorwerp uit van besprekingen in de ambtelijke werkgroep.

/

MOW-003 Initiatieven met het oog op versnellen van 

investeringsprojecten

In Vlaanderen wordt het moeilijker om belangrijke investeringen, zoals 

infrastructuurwerken maar ook gemeenschapsvoorzieningen of 

bedrijventerreinen, binnen een redelijke termijn te realiseren.

Bedrijven Departement 

Mobiliteit en 

Openbare 

Werken (DMOW)

lopend In 2010 werden een aantal initiatieven genomen met betrekking tot het versnellen en verbeteren van infrastructuurprojecten. Zo werd er een commissie 

‘Investeringsprojecten’ opgericht onder leiding van provinciegouverneur Cathy Berx alsook een parlementaire ad hoc commissie ‘Versnelling Maatschappelijk 

Belangrijke Investeringsprojecten’, gekend als de commissie Sauwens. Op basis van de aanbevelingen van deze commissies keurde de Vlaamse Regering op 15 oktober 

2010 een visietekst goed die de aanbevelingen concretiseert. In de Mededeling aan de Vlaamse regering van 26 maart 2010 werd een Task Force “Versnellen 

Investeringsprojecten” opgericht voor de coördinatie en opvolging van de implementatie van deze aanbevelingen alsook van de bepalingen uit het regeerakkoord 

m.b.t. het versnellen van investeringsprojecten. De Task Force lanceerde sindsdien verschillende initiatieven met het oog op het versnellen van investeringsprojecten. 

Zo werkte een daartoe opgericht beleidsdomeinoverschrijdend “Projectteam” in 2011 en 2012 aan een nieuwe geïntegreerde besluitvormingsprocedure voor complexe 

projecten. 

In 2012 werkte het Projectteam, onder meer op basis van een consultatie van expertenpanels en met ondersteuning van een advocatenkantoor, aan de opmaak van 

een decreet. Tevens werkte het projectteam aan een Routeplanner (dat een handleiding zal zijn bij dit decreet) en een website. Het voorontwerp van decreet wordt 

momenteel gefinaliseerd en zal vanaf maart 2013 besproken worden in IKW’s. De routeplanner en de website worden in de loop van 2013 gefinaliseerd. 

Daarnaast werkten de beleidsdomeinen RWO en LNE in 2012 aan een voorontwerp van “Omgevingsvergunningsdecreet”. Het beleidsdomein MOW werd geregeld om 

input en opmerkingen gevraagd. Daar dit decreet een link heeft met het decreet voor complexe projecten, dienen beide decreten gelijktijdig te worden opgemaakt 

zodat het voorontwerp van omgevingsvergunningsdecreet ook vanaf maart 2013 zou besproken moeten worden in IKW’s.  

Verder wijzigde het beleidsdomein RWO, in overleg met LNE en MOW, het besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 

4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, §2, en artikel 4.7.1, §2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse 

Bouwmeester. De wijzigingen traden in werking op 1 september 2012. 

/

MOW-004 E-procurement Omschrijving - Opvragen van onnodige gegevens door de overheid - Fouten en 

geschillen gedurende het aankoopproces - Slecht werkende elektronische 

systemen

Bedrijven Departement 

Mobiliteit en 

Openbare 

Werken (DMOW)

lopend Binnen het Beleidsdomein MOW wordt de nodige aandacht besteed aan het vereenvoudigen van het aankoopproces, en dit vanaf de initiële behoefteomschrijving tot 

de uiteindelijke oplevering van de opdracht. Aan beide kanten van het spectrum (aankopers vs. aanbieders, overheid vs. bedrijven) wordt aandacht besteed. 

In concreto kan op de drie vermelde knelpunten volgende info worden verstrekt: 

1) Opvragen van onnodige gegevens door de overheid. In essentie gaat het hier om documenten die via gecentraliseerde databanken beschikbaar zijn, in het bijzonder 

de documenten inzake de kwalitatieve selectie. In principe worden RSZ-attesten, BTW-attesten en alle andere attesten die via Digiflow zijn ontsloten, ook via deze weg 

opgevraagd. Inschrijvers hoeven deze stukken niet meer aan hun offerte toe te voegen. Het bewijs van registratie wordt niet meer opgevraagd. Het bewijs van 

erkenning (specifiek voor opdrachten voor werken) wordt stelselmatig door de aanbestedende overheden gecontroleerd in de databank erkenning aannemers van de 

FOD Economie. 

2) Wat betreft de slecht werkende elektronische systemen wordt er in essentie gedoeld op de e-notification en e-tendering applicaties. Deze applicaties worden 

federaal ontwikkeld en aangestuurd. Bijgevolg is de directe impact van MOW op de onvolkomenheden van deze applicaties dan ook beperkt. Niettemin worden vaak 

voorkomende problemen en bugs stelselmatig doorgegeven aan de collega’s van Bestuurszaken die vervolgens terugkoppelen met het federale niveau, aangezien er 

een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten tussen het departement Bestuurszaken en het federale niveau. Het vertrouwd maken van de aannemers (richting 

bedrijven) met de verschillende applicaties is in eerste instantie een taak voor het Agentschap Ondernemen. MOW heeft dit aangevuld met een aantal specifieke 

communicatieacties. Het vertrouwd maken van de aankopers (richting overheid) is een voortdurend aandachtspunt. Zo wordt er een helptekst up-to-date gehouden 

waarin vaak voorkomende problemen worden besproken. Verder wordt er nu al voor het tweede jaar op een rij een presentatieronde georganiseerd richting de 

gebruikers van e-tendering waarin problemen en nieuwe functionaliteiten in de applicaties uitvoerig wordt toegelicht. Bovendien worden alle betrokkenen binnen 

MOW op regelmatige basis geïnformeerd via nieuwsbrieven en is er een uitgebreide extranetpagina waar de beschikbare informatie is samengebracht. Op deze manier 

streeft MOW ernaar alle openingszittingen vlekkeloos te laten verlopen en de impact te beperken indien zich toch een incident met de applicatie voordoet. 

3) Op vlak van de fouten en geschillen in het aankoopproces wordt er gewerkt aan het uniformiseren van de bestekteksten binnen het beleidsdomein, onder meer via 

de beleidsdomein overkoepelende juridische werkgroep overheidsopdrachten. Bovendien werden er afspraken gemaakt om systematisch de meest recente teksten van 

de standaardbestekken en –teksten via de applicatie e-Delta ter beschikking te stellen. Hier wordt er over gewaakt dat de personeelsleden de meest actuele 

goedgekeurde versie van deze teksten kunnen gebruiken voor de opmaak van hun bestek. Op die manier kan de foutenmarge zo klein mogelijk worden gehouden.

/

MOW-004 E-procurement Omschrijving - Opvragen van onnodige gegevens door de overheid - Fouten en 

geschillen gedurende het aankoopproces - Slecht werkende elektronische 

systemen

Bedrijven Departement 

Mobiliteit en 

Openbare 

Werken (DMOW)

lopend In een ruimere context is MOW sinds 1 november 2012 ook overgestapt op een verplichte e-tendering. Dit zal zeker richting de bedrijven toe een serieuze daling van de administratieve 

lasten met zich meebrengen. Zo moet men offerte niet meer via de post versturen of komen afgeven in handen van de voorzitter. Men hoeft ook niet meer op de zitting zelf aanwezig te 

zijn, aangezien het proces-verbaal van opening automatisch via de applicatie wordt bekend gemaakt. Wat betreft de bekendmaking van de bestekken maakt MOW, voor nagenoeg alle 

overheidsopdrachten die moeten worden bekend gemaakt, al geruime tijd gebruik van e-notification. Dit impliceert onder meer dat de meeste bestekteksten kunnen worden gedownload 

van het platform en dus niet meer moeten worden aangekocht. Dit brengt zowel een tijdswinst als een kostenbesparing voor de bedrijven met zich mee.

MOW-005 Vereenvoudigen van het tarieven- en 

exploitatiebesluit en het rapporteringsbesluit 

van De Lijn

Het wettelijk beleidskader van De Lijn is ondermeer vastgelegd in het decreet 

van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de 

weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen en de bijhorende 

besluiten van de Vlaamse regering. Dit kader is operationeel geconcretiseerd 

door de Vlaamse regering door een uitvoeringsbesluit betreffende de 

Burgers Departement 

Mobiliteit en 

Openbare 

Werken (DMOW)

lopend Aangezien sommige bepalingen van het Exploitatie- en Tarievenbesluit en het Besluit Basismobiliteit herhaald werden in de modules, werd tegelijk met de werkzaamheden in het kader 

van het project "Verbeteren en vereenvoudigen van het mobiliteitsconvenant", overlegd over de aanpassing van de uitvoeringsbesluiten. De teksten zijn in voorbereiding en bieden 

inmiddels zicht op de vraag hoe de decretale basis van het Decreet Personenvervoer moet worden aangepast.  

/

MOW-006 Verbetering proces gebiedsevaluatie d.m.v. 

evaluatie van integrale evaluatie van het 

netwerk

Integrale evaluatie van het netwerk en verhoogde betrokkenheid van de 

externe partners (lokale overheid, AWV, NMBS, MOW)

Overheid Departement 

Mobiliteit en 

Openbare 

Werken (DMOW)

gepland / /
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VGR 2012- nieuwe projecten
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Mobiliteit en Openbare Werken

VGR 2012 - reductiedoelstelling

Huidige reductiedoelstelling BD: 5%

Bijsturing van de reductiedoelstelling?  selecteer ja/nee

Motiveer:
(motiveer)
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