
Overzicht van de kredieten voor tunnels tijdens de periode 2010 – 2015 

De kredieten voor investeringen, onderhoud en studies van de tunnels zijn verdeeld over 

verschillende basisallocaties. De belangrijkste 2 basisallocaties zijn daarbij de basisallocaties voor 

investeringen in de wegeninfrastructuur (19.002.11.10.73.10) en het onderhoud van de 

wegeninfrastructuur (19.002.09.01.14.10).  

In het jaar 2008 is de nieuwe basisallocatie tunnelveiligheid (19.002.11.12.73.10) afgesplitst van de 

algemene basisallocatie investeringen. Deze basisallocatie is dus specifiek opgericht voor de 

investeringen met betrekking tot de veiligheid van de tunnels en staat sindsdien afzonderlijk in de 

begroting. Toch werden er in de periode 2010 – 2014 nog enkele specifieke investeringen in de 

tunnels vastgelegd op de algemene basisallocatie investeringen.  

Het onderhoud van de tunnels is dan weer een onderdeel gebleven van de algemene basisallocatie 

voor het onderhoud van de wegeninfrastructuur. In de begroting staat er dus geen afzonderlijke 

kredieten enkel voor het onderhoud van de tunnels. 

Als bijlage zijn telkens 2 tabellen meegegeven, één voor de vastleggingskredieten en één voor de 

vereffeningskredieten.  

Beide tabellen bevatten onderstaande basisallocaties: 

1. Investeringen in tunnelveiligheid, belangrijkste basisallocatie voor investeringen in de 

tunnels, (nieuw sinds 2008). Aangezien deze basisallocatie uitsluitend voor tunnels bestemd 

is, zijn de beschikbare begrotingscijfers opgenomen in de tabel. 

 

2. Investeringen in de wegeninfrastructuur, de algemene basisallocatie voor investeringen. 

Deze basisallocatie bevat hoofdzakelijk investeringen in gewestwegen en slechts een 

minderheid staat in verband met tunnels. De begroting geeft enkel cijfers voor het geheel 

van de basisallocatie, bijgevolg zijn er in de kolom begroting geen cijfers enkel voor tunnels 

beschikbaar. 

 

3. Beheer Gewestelijk Wegennet – algemeen: Net als bovenstaande is dit een gedeelde 

basisallocatie en zijn er geen begrotingscijfers enkel voor tunnels beschikbaar, de 

basisallocatie bevat voor tunnels  enkele studies, consultancy opdrachten en 

verwijlinteresten. 

 

4. Beheer Gewestelijk Wegennet – Werken: idem als bovenstaande 

 

5. De werkingsuitgaven van het mobiliteitscentrum is eveneens een gedeelde basisallocatie en 

er zijn dus geen begrotingscijfers enkel voor tunnels beschikbaar. Op deze basisallocaties 

werd een deel van het systeem “DAI” voor automatisch ongevallen detectie in de tunnels 

vastgelegd en vereffend. 

 

6. De investeringsbasisallocaties van het mobiliteitscentrum:  eveneens een gedeelde 

basisallocatie, er zijn dus geen begrotingscijfers enkel voor tunnels beschikbaar. Op deze 

basisallocaties werd een deel van het systeem “DAI” voor automatisch ongevallen detectie in 
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de tunnels vastgelegd en vereffend. 

 

De weergegeven begrotingscijfers zijn de beschikbare vastlegging-of vereffeningskredieten in de 

eerste aanpassing, rekening houdend met uitgevoerde herverdelingen en opgelegde bewarende 

maatregelen. 

De kolom uitvoering geeft voor elke basisallocatie de som weer van de werkelijke vastgelegde- of 

vereffende cijfers voor dossiers in verband met de tunnels 

Naast de 2 tabellen, bevat de bijlage 3 grafieken. 

1) Grafiek 1 die de vergelijking maakt voor de basisallocatie investeringen tunnelveiligheid 

(19.002.11.12.73.10) tussen de in de begroting beschikbare vastleggingskredieten en de 

werkelijk uitgevoerde vastleggingen. 

 

2) Grafiek 2 die de vergelijking maakt voor de basisallocatie investeringen tunnelveiligheid 

tussen de in de begroting beschikbare vereffeningskredieten en de werkelijk uitgevoerde 

vereffeningen. 

 

3) Grafiek 3 die een overzicht geeft van het totaal (som van alle basisallocaties) van de 

uitgevoerde vastleggingen en vereffeningen voor tunnel dossiers. 
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Vastleggingskredieten
Cijfers x 1.000 €

Basisallocatie Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

Investeringen 

tunnelveiligheid 
1

19.002.11.12.73.10 9.285€        9.285€        14.437€      14.437€      10.368€      8.747€        15.308€      15.307€      16.308€      10.639€      19.900€      15.204€      85.606€      73.617€          

Investeringen openbare 

ruimte 
2

19.002.11.10.73.10 2.150€        166€           37€              3.436€        -€            -€            5.788€            

Onderhoud openbare 

ruimte 
3

19.002.09.01.14.10 11.487€      11.701€      10.477€      9.181€        9.844€        10.227€      62.916€          

 Beheer Gewestelijk 

Wegennet Algemeen 
4

19.001.08.02.12.11 -€            -€            57€              21€              -€            2€                79€                  

 Beheer Gewestelijk 

Wegennet Werken 
5

19.002.08.04.12.11 -€            -€            281€           79€              179€           -€            539€               

Werkingsuitgaven 

Mobiliteits Centrum 
6

17.004.08.01.12.11 -€            -€            -€            18€              -€            -€            18€                  

Investeringsuitgaven 

Mobiliteits Centrum 
7

17.004.11.01.74.22 -€            -€            900€           -€            -€            -€            900€               

Totaal voor alle basisallocaties 22.921€    26.304€    20.498€    28.041€    20.661€    25.433€    143.857€      

Uitgebreide benaming van de basisallocaties:

1 Investeringsuitgaven met het oog op de verbetering van de veiligheid in de wegtunnels, c-kredieten

    2 Uitgaven voor investeringswerken inzake wegen en bouwwerken van de weg met inbegrip van de elektrische en elektromechanische uitrus/ng, zowel c- en f-kredieten

    5 Allerhande uitgaven verbonden aan de organisa/e van ac/viteiten met het oog op devalorisa/e, sensibilisering en promo/e in verband met openbare werken, c-kredieten

    6 Werkingsuitgaven van het Centrum voor Mobiliteitsbeheer van het Brussels HoofdstedelijkGewest (Mobiris) - c-kredieten

    7 Investeringsuitgaven van het Centrum voor Mobiliteitsbeheer van het Brussels HoofdstedelijkGewest (Mobiris) - c-kredieten

Extra informatie:

de kolom begroting bevat de beschikbare vastleggingskredieten voorzien in de begroting  na de eerste aanpassing, rekeninghoudend met herverdelingen en bewarende maatregelen. 

de kolom uitvoering bevat de werkelijke vastgelegde kredieten  op de basisallocatie, die volledig op tunnels betrekking hebben.

1 Basisallocatie speciefiek voor de investeringen in de tunnels, aangezien deze basisallocatie enkel voor tunnels is er een begroting beschikbaar.

2,4,5,6,7 op deze basisallocaties wordt slecht iets voor tunnelveiligheid vastgelegd in specifieke gevallen, er is geen begroting enkel voor tunnels beschikbaar.

3 Uitgaven voor het normaal onderhoud van de wegen en hun omgeving, de aanschaffing van

halfduurzame goederen en elektrische en elektromechanische uitrusting inbegrepen, zowel c-en f-kredieten

3 deze basisallocatie is voor het onderhoud zowel van de tunnels als van de gewestwegen, evenals hun uitrusting. Er is geen begroting beschikbaar specifiek voor het onderhoud van de tunnels, de uitvoering toon 

dus de werkelijk vastgelegde kredieten voor het onderhoud van de tunnels,

Totaal 2010 - 20152010 2011 2012 2013 2014 2015

4 Uitgaven voor diensten, commissies en studies in verband met de organisatie, coördinatie,

infrastructureel beheer en artistieke en esthetische uitbouw van het gewestelijke wegennet, met aanhorigheden en van de openbare werken. c-kredieten
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Vereffeningskredieten
Cijfers x 1.000 €

Basisallocatie Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

Tunnelveiligheid 
1

19.002.11.12.73.10 16.666€      15.383€      10.064€      7.974€        9.179€        8.653€        13.715€      7.604€        12.645€      9.378€        13.048€      12.422€      75.317€      61.415€          

Investeringen openbare 

ruimte 
2

19.002.11.10.73.10 2.958€        399€           112€           223€           28€              278€           n.v.t. 3.998€            

Onderhoud openbare 

ruimte 
3

19.002.09.01.14.10 12.356€      9.354€        11.067€      7.634€        7.537€        6.523€        n.v.t. 54.471€          

BeheerGewestelijkWegenne

tAlgemeen 
4

19.001.08.02.12.11 -€            -€            -€            21€              -€            -€            n.v.t. 21€                  

 Beheer Gewestelijk 

Wegennet Werken 
5

19.002.08.04.12.11 -€            -€            -€            55€              189€           63€              n.v.t. 306€               

Werkingsuitgaven 

Mobiliteits Centrum 
6

17.004.08.01.12.11 -€            -€            -€            -€            -€            8€                n.v.t. 8€                    

Investeringsuitgaven 

Mobiliteits Centrum 
7

17.004.11.01.74.22 -€            -€            -€            -€            -€            491€           n.v.t. 491€               

Totaal voor alle basisallocaties 30.697€    17.727€    19.832€    15.537€    17.132€    19.784€    120.709€      

Uitgebreide benaming van de basisallocaties:

1 Investeringsuitgaven met het oog op de verbetering van de veiligheid in de wegtunnels, b-kredieten

    2 Uitgaven voor investeringswerken inzake wegen en bouwwerken van de weg met inbegripvan de elektrische en elektromechanische uitrus/ng, zowel b- en e-kredieten

    5 Allerhande uitgaven verbonden aan de organisa/e van ac/viteiten met het oog op devalorisa/e, sensibilisering en promo/e in verband met openbare werken, b-kredieten

    6 Werkingsuitgaven van het Centrum voor Mobiliteitsbeheer van het Brussels HoofdstedelijkGewest (Mobiris) - b-kredieten

    7 Investeringsuitgaven van het Centrum voor Mobiliteitsbeheer van het Brussels HoofdstedelijkGewest (Mobiris) - b-kredieten

Extra informatie:

de kolom begroting bevat de beschikbare vereffeningskredieten voorzien in de begroting na de eerste aanpassing, rekeninghoudend met herverdelingen en bewarende maatregelen. 

de kolom uitvoering bevat de werkelijke vastgelegde kredieten  op de basisallocatie, die volledig op tunnels betrekking hebben.

1 Basisallocatie speciefiek voor de investeringen in de tunnels, aangezien deze basisallocatie enkel voor tunnels is er een begroting beschikbaar.

2,4,5,6,7 op deze basisallocaties wordt slecht iets voor tunnelveiligheid vastgelegd in specifieke gevallen, er is geen begroting enkel voor tunnels beschikbaar.

3 Uitgaven voor het normaal onderhoud van de wegen en hun omgeving, de aanschaffing van

halfduurzame goederen en elektrische en elektromechanische uitrusting inbegrepen, zowel b- en e-kredieten

Totaal 2010 - 20152015201420132012

4 Uitgaven voor diensten, commissies en studies in verband met de organisatie, coördinatie,

infrastructureel beheer en artistieke en esthetische uitbouw van het gewestelijke wegennet, met aanhorigheden en van de openbare werken. b-kredieten

3 deze basisallocatie is voor het onderhoud zowel van de tunnels als van de gewestwegen, evenals hun uitrusting. Er is geen begroting beschikbaar specifiek voor het onderhoud van de tunnels, de uitvoering toon 

dus de werkelijk vastgelegde kredieten voor het onderhoud van de tunnels,
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Basisallocatie Tunnelveiligheid: Vastleggingen (begroting en uitvoering) 
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Basisallocatie Tunnelveiligheid: Vereffeningen (begroting en uitvoering)
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Totaal van de uitgevoerde vastleggingen- en vereffeningen i.v.m. tunnels 
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