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Agenda

AWIS-Projecten: huidige stand van zaken online applicatie

Vervolgtraject: korte termijn

Vervolgtraject: langere termijn

Evaluatie werking AWIS-projecten
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AWIS-Projecten – huidige situatie

Aanloggen via ACM-IDM

Toegang te voorzien door lokale beheerder
Dossierbeheerder
Raadpleger

Info terug te vinden op 
www.vmm.be/water/projecten/awis/projectopvolging

Presentatie van maart 2019
Handleiding voor intekening rioleringsprojecten
Handleiding digitale uitwisseling subsidiedossiers
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http://www.vmm.be/water/projecten/awis/projectopvolging
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AWIS-Projecten – huidige situatie
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Overzicht van de openstaande aanvragen per organisatie

Bestaande aanvragen werden gemigreerd
Alle niet-geprogrammeerde projecten
Herbevestiging nodig tegen 31/12/2019

Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend

Terugkoppeling van beoordeling door VMM via AWIS-projecten
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AWIS-Projecten – huidige situatie



28/08/2019 9



Agenda

AWIS-Projecten: huidige stand van zaken online applicatie

Vervolgtraject: korte termijn
Opmaak programma
Afhandeling IBA-projecten
Integratie bestaande dossiers
Opvolgen voortgang van de projecten

Vervolgtraject: langere termijn

Evaluatie werking AWIS-projecten
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Vervolgtraject
-> korte termijn

Opmaak programma via AWIS-projecten
Vooral voor VMM van belang
Terugkoppeling over goedgekeurd programma via applicatie

Afhandeling IBA-dossiers

Integratie bestaande dossiers

Opvolgen voortgang van het project
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Afhandeling IBA-Projecten
Afhandeling volledig procesverloop

Aanvraagformulier
Terugkoppeling programmering
1 jaar tijd voor aanvullen van subsidiedossier
Automatische herinnering 11 maanden na bekendmaking 
programma

Consulteren van het aanvraagformulier
Gewijzigde landingspagina
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Afhandeling IBA-Projecten

Opvolgen van de stand van zaken van het dossier
Aanvraag
Programma
Opleveringsdossier

Open
In evaluatie
Heropend
Goedgekeurd
Betaald
Stopgezet
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Editeren van het project
Aanvullen projectgegevens op de detailpagina

Actualisatie contactpersonen
Aan te vullen gegevens

Plaatsingsdatum
Kostprijs per IBA 
Bijlagen, verplicht type aan te duiden

Betalingsbewijs
Conformiteitsverklaring
Factuur
Motivatie niet-plaatsing
Andere
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Afhandeling IBA-Projecten



Uit te voeren acties
Indienen dossier

Start validatie en onmiddellijke terugkoppeling aangeleverde 
gegevens
Uitvoeren indien actie

Beoordeling dossier en terugkoppeling
Subsidieerbaar?
Aanvaarden reden van niet-plaatsing?
Validatie en controle bijlages

Goedkeuring of heropenen
Na goedkeuring

Vastlegging subsidie
Betaling subsidie
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Afhandeling IBA-Projecten
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Landingspagina bereikbaar via overzichtspagina

Tabbladen per fase van het project worden voorzien

Documenten oplaadbaar, consulteerbaar en wijzigbaar

Notificatie per mail

Uitwisseling via AWIS en niet meer extranet
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Integratie bestaande dossiers
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Overzichtspagina
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Landingspagina
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Landingspagina



Integratie bestaande dossiers
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Tabbladen per fase van het project

Opladen en bewaren bestanden
Raadplegen en downloaden van bestanden

Documenten opladen en consulteren



Integratie bestaande dossiers
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Notificatie per mail
Eén mail per project per dag naar oplader en ontvanger

Uitwisseling via AWIS en niet meer via extranet
Extranet wordt afgesloten



Opvolgen voortgang van het project

Dossiernummer toegankelijk via uitgebreid zoeken

Stand van zaken op te volgen via fase en status

Bevraging bij VMM minder noodzakelijk
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Opvolgen voortgang van het project
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Agenda

AWIS-Projecten: huidige stand van zaken online applicatie

Vervolgtraject: korte termijn

Vervolgtraject: langere termijn
Gestructureerde aanlevering per thema
Validatie t.o.v. procesacties
Beoordeling en advisering

Evaluatie werking AWIS-projecten
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Gestructureerde aanlevering
per thema

Alle velden voor volledige proces worden getoond

Alle velden beschikbaar om in te vullen

Zelfde info wordt gevraagd maar anders gestructureerd

Opdeling op basis van thema’s en gegevens die logisch 
geordend worden

Geen groepering o.b.v. proces
Schermen worden proces-onafhankelijk
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Gestructureerde aanlevering
per thema

28/08/2019 31

Projectgegevens
Locatie
Hemelwater
Huishoudelijk afvalwater
Bestek
Financiële informatie

Eventueel met sub-tabbladen om overzichtelijk weer te 
geven



Gestructureerde aanlevering
per thema

Overzicht aan te leveren gegevens is in opbouw

Ten allen tijde aanvullen van het dossier mogelijk

De aangeleverde data wordt per project verzameld
Mogelijkheid tot detailbeoordeling
Mogelijkheid tot projectoverschrijdende evaluaties
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Valideren t.o.v. uit te voeren acties
Aanvullen van de gegevens ten allen tijde mogelijk

Verifiëren op waardes, controle van verplichte velden

Validatie van verplichte gegevens bij uitvoeren actie
Indiening technisch concept (voorontwerp)
Indiening detailontwerp
Indiening aanbesteding
Indiening gunning
Indiening voorschotaanvraag
Indiening saldo en eindafrekening
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Valideren t.o.v. uit te voeren acties

Onmiddellijke terugkoppeling i.v.m. aangeleverde gegevens
Valideer t.o.v. uit te voeren actie
Uitvoeren van de actie 

Manuele validaties door één of meerdere partijen
Inspelen op wijzigend beleid
Vernieuwd toezicht

Door uitvoeren van een actie komt het dossier in de volgende 
fase terecht
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Advisering en beoordeling

Na indiening : advies verlenen door verschillende instanties
Inzamelen adviezen door VMM
Beslissing door bevoegde organen te nemen (cfr. AC)
Terugkoppeling door VMM

Update van dossiers via applicatie op te volgen

Terugkoppeling via applicatie
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Agenda

AWIS-Projecten: huidige stand van zaken online applicatie

Vervolgtraject: korte termijn

Vervolgtraject: langere termijn

Evaluatie werking AWIS-projecten
Aanvraagmodule in gebruik sinds eind maart 2019
Aandachtspunten shapefiles
Insteek van gebruikers – vraag en antwoord
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Aanvraagmodule in gebruik
Aanvraagmodule in gebruik 

Actualisatie gemigreerde projectaanvragen (+- 1500 proj)
Systematisch in te dienen
Zowel herwerken bestaande aanvragen als indienen nieuwe
Aanvragen voor riolering en IBA

Tal van aanvragen reeds ontvangen maar nog vele te 
verwachten

Actualisatie te herbevestigen aanvragen 
Deadline 31/12/2019-> 
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Aandachtspunten shapefiles
Criteria voor opladen bestanden

3 shapefiles in een gezipte map
Shapefile met installaties
Shapefiles met punten
Shapefile met strengen

Enkel de file met installaties mag leeg zijn

Problematiek shape-files aanvraag
Fouten dienen door RB te worden weggewerkt vooraleer 
shapefile kan opgeladen worden
Mail aan awis@vmm.be
Shapefile meesturen
Vraag concreet formuleren
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Insteek gebruikers: vraag en antwoord
Statussen
“Status “heropend”:  is de aanvraag op dat moment al 
“ingediend”?
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Heropend komt inderdaad na indienen.
VMM kan een projectaanvraag afkeuren (status 
‘afgekeurd’), goedkeuren (status ‘goedgekeurd’), of 
heropenen (status ‘heropend’). Bij “heropend” wordt er 
gevraagd om nog een aantal zaken te verduidelijken of aan
te passen.

Zolang een project(aanvraag) niet is toegekend aan een 
programma, kan de dossierbeheerder het project ook 
intrekken. Dan krijgt het de status ‘stopgezet’.

 



Insteek gebruikers: vraag en antwoord
IBA-projecten
“Na indienen dossier (aanvraag subsidies) is het schrappen binnen 
AWIS niet meer mogelijk. (Bij rioleringsdossiers, is het mogelijk om te 
vragen om dossier te heropenen ). => Met name was het in het 
verleden zo dat we adressen waarvoor we al een subsidie hadden 
aangevraagd bij VMM, maar dewelke nog niet op een dossier stond 
opgenomen, steeds nog uit onze aanvraag konden laten schrappen, 
wanneer voor het betreffende adres toch door Pidpa geen IBA zou 
geplaatst worden.  Het is niet duidelijk of deze werkwijze nog mogelijk 
is.”

Zolang een goedgekeurde projectaanvraag, ook de IBA 
projectaanvragen, niet op een programma is opgenomen, 
kan dit door de rioolbeheerder teruggetrokken worden. De 
aanvraag dient dan opnieuw ingediend te worden, als nieuwe 
aanvraag.
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Insteek gebruikers: vraag en antwoord
IBA-projecten
“CRABhuisnummer moet aanwezig zijn en correct 
gepositioneerd: aangezien dit niet altijd in orde is, moet er aan 
gemeente de vraag gesteld worden om dit te corrigeren waarna 
subsidie pas kan aan gevraagd worden.”

Adressen en bijbehorende CRAB info zijn voor ons helaas 
noodzakelijk om de aanvraag correct te kunnen beoordelen. 
Voor IBA aanvragen is het dan ook belangrijk om zo snel 
mogelijk bij het lokale bestuur de nodige acties op te starten.
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Insteek gebruikers: vraag en antwoord
IBA-projecten
“Indien men voor vb. 20 woningen binnen éénzelfde gemeente, 
in 1 dossier subsidies aanvraagt en er is 1 opmerking voor 1 
woning, is het niet duidelijk of heel het dossier opnieuw moet 
ingediend worden of kan dit voor enkel alleen dan deze ene 
woning? Of kan met het dossier terug openzetten zodat er een 
aanpassing kan gebeuren in de subsidieaanvraag zelf?”

Het dossier handelt over deze 20 woningen. Als VMM 1 opmerking 
heeft voor 1 woning, zal VMM dit volledige dossier heropenen. Het 
volstaat dan om in deze aanvraag enkel de nodige aanpassingen te 
doen voor deze woning, en het dossier weer in te dienen.
Wanneer er bij de aanvraag voor één of meerdere woningen nog 
onduidelijkheden zijn, kan u als dossierbeheerder ook meerdere IBA 
projectaanvragen lanceren. Eén met de locaties waar alle gegevens al 
voorhanden zijn, later gevolgd door één of meerdere andere 
projectaanvragen.
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Insteek gebruikers: vraag en antwoord
Toegang
“Het zou handig zijn, mochten studiebureaus de subsidie-
aanvraag kunnen voorbereiden in functie van de opmaak van 
het voorontwerp.”

De rioolbeheerder kan vandaag iemand van het studiebureau 
de rol “dossierbeheerder” toekennen. Het studiebureau heeft 
dan wel volledige toegang tot alle projecten van de 
rioolbeheerder. De toegang kan worden gegeven voor beperkte 
duur.
Hier hebben we in het verleden al gesprekken gevoerd met de 
sector.  Tot op heden is het ons echter niet duidelijk wat de 
exacte behoefte is, en of deze ook te realiseren valt: Tot welke 
projecten dient dit studiebureau toegang te hebben? Tot welke 
functionaliteiten? Gedurende welke periode?
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Insteek gebruikers: vraag en antwoord
Overzichtsscherm
” Zou gemakkelijk zijn indien je beginletters gemeentenaam ook 
kunnen intypen, dan krijg je beperktere keuzelijst”

Deze lijst is nu beperkt tot de lijst van alle gemeentes van het 
werkingsgebied van de ingelogde rioolbeheerder. 

28/08/2019 46



Insteek gebruikers: vraag en antwoord
Shapefiles
“Wanneer er een nieuwe shapefile opgeladen wordt , 
verdwijnen de reeds ingevulde gegevens (soms) bij GUP-
projecten, relatie zoneringsplan”

Aan de hand van de shapefile, worden een hele reeks (locatie) 
gegevens afgeleid. Bij het opladen van een nieuwe shapefile, 
worden al de gegevens die hier van afgeleid zijn, opnieuw 
berekend.

Indien mogelijk, worden wel gegevens die in tussentijd manueel 
zijn ingegeven, gerecupereerd.
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Insteek gebruikers: vraag en antwoord
Shapefiles
“Kunnen de knelpunten in de view toegevoegd/ondervraagd 
worden? Kunnen GUP’S gelabeld worden? ”

De laag van de knelpunten kan aan de view worden 
toegevoegd. De bevraging van de knelpunten dient te gebeuren 
via de rioolinventaris. De meerwaarde van het tonen van de 
knelpunten is niet helemaal duidelijk.

De GUP’S zijn gelabeld. Als de laag ‘zoneringsplan: clusters’ 
wordt aangezet dan worden de clusternummers getoond.
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Insteek gebruikers: vraag en antwoord

Bestanden opladen
“Bijlage bij tabblad hemelwater: lukt niet altijd om bijlage te 
importeren, is hier een beperking op van formaat, omvang 
bestand, aantal documenten?”

Er is in de toepassing een max van 50MB ingesteld. Er wordt 
een foutboodschap getoond als dit probleem zich voordoet.
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Vervolg
Presentatie wordt ter beschikking gesteld op website

www.vmm.be/water/projecten/awis/projectopvolging

Vragen : AWIS@vmm.be

Bespreking in beperkte groep
Uitwisseling incrementeel aan te leveren gegevens
Opstellen shapefile – evolutie doorheen proces

Volgende uitgebreide workshop: najaar 2019
Bespreking details aan te leveren info
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