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Financieel gepoker Vlaams Regering dwingt Vlaming in de file tot 2y/O-P lo 2) Q
Het jaar 2011 lijkt een 'goed' jaar te worden voor de Lietkenshoektunnel. Voor het eerst sinds
2007 zal de kaap van 7.000.000 voertuigen nog eens worden gerond. Desalniettemin blijft de
huidige bezetting van de Liefkenshoektunnel erg beperkt. De tunnel heeft een capaciteit van
80.000 à 90.000 voertuigbewegingen per dag, terwijl er momenteel minder dan 20.000
voertuigen per dag gebruik maken van de Liefkenshoektunnel.

Tabel 1: totale verkeerstroom in de Liefkenshoektunnel
2004 2005 2006 2001 2000 20M 2010 2011

JAN 377.622 384.057 417.378 472.797 547.775 480.384 463.500 543.516
FEB 1!9.n9 412.020 396'.161 461.650 547.747 469.041 477.62.9 573.794
MAj 484.934 509.327 463.718 546.761 552.420 526.907 572.915 618.004
AP 470.880 622.643 432.309 538.076 652.694 564.817 606.284 595.248
MEI 461.302 754.761 513.637 573.126 637.893 548.512 589.496 655.974
JIJt' 645.765 838.714 531.664 584.123 635.675 597.446 630.121 651.160
JUL 1.036.427 1.073.794 456.400 527.831 591.844 536.836 562.263 571.702
IlU& 634.383 7~BOO 510.373 578.884 578.610 531.059 576.453 634.866
SH' 806.224 525.335 481.564 536.392 596.494 561.696 634.869 656.045
01(7 741.004 464.332 559.662 623.246 618.201 570.770 655.123 630.164
NO 450.827 432.559 505.269 568.527 501.119.9 505A77 583.226 573.816
Oh 421.810 397.052 444.740 493.871 500.854 480.947 526.077
TOT 7.110.937 7.213.493 5.7J2..953 6.505.284 6.961.312 6.373.894 61377..956 6.704.369

Bron: NV Tunnel Liefkenshoek

In het belang van de mobiliteit in en rond Antwerpen moet werk gemaakt worden van
mobiliteitsoplossingen op korte en middellange termijn door gebruik te maken van de nu
totaalonderbenutte Lietkenshoektunnel. Als we moeten wachten op de uitvoering van het
Masterplan 2020 dan zit het verkeer nog minstens tot 19 oktober 2020 - de opleveringsdatum
van de Oosterweelverbinding volgens de meest recente planning - muurvast.

Een beter gebruik van de Liefkenshoektunnel als deeloplossing voor een betere mobiliteit in
en rond Antwerpen is op zich geen nieuw idee, maar wel nieuw is dat het nu ook écht
mogelijk is om dat idee ten uitvoer te brengen.

Er zijn drie mogelijke barrières voor het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel. Die drie
barrières worden in deze nota niet weerlegd doch wel geremedieerd, zodat de
Liefkenshoektunnel tolvrij kan worden gemaakt en er eindelijk werk kan worden gemaakt van
een verbeterde mobiliteit in en rond Antwerpen.

Barrière 1: Lease-in-lease-out-transactie

De bestaande LILO (lease-in-lease-out-transactie)' nadert de EBO (early buy-out optie).
Ondertussen werd door de NV Tunnel Liefkenshoek het nodige gedaan om de EBO te lichten.
Dat zal gebeuren in 20122• Het resultaat van het lichten van de EBO is dat de
Liefkenshoektunnel vanaf 16 december 2012 opnieuw in volle eigendom is van de NV Tunnel

IDe lease-in-lease-out-transactie is een contractuele overeenkomst afgesloten met Amerikaanse investeerders
(banken) in het kader van de zoektocht van de toenmalige Vlaamse Regering naar alternatieve
financieringsmogelijkheden en kostenoptimalisaties voor de NV Tunnel Liefkenshoek.
2 Alle financiële verplichtingen worden in de loop van 2012 afgewikkeld (laatste betaling op 15 december 2012).
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Lietkenshoek, zonder enige negatieve financiële implicatie voor de NV Tunnel Lietkenshoek
of voor het Vlaams Gewest.

Barrière 2: Schaduwtol

Er is een overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de NV Tunnel Lietkenshoek over het
zogenaamde 'schaduwtolrijden'. Dat betekent dat het Vlaams Gewest - in het geval de
Lietkenshoektunne1 tolvrij wordt gemaakt door het Vlaams Verkeerscentrum - tol betaalt
voor elk voertuig dat door de Liefkenshoektunnel rijdt. De betreffende overeenkomst bepaalt
dat de tunnel maximaal 150 uren per jaar tolvrij mag worden gemaakt, maar deze
overeenkomst is jaarlijks opzegbaar. Dat betekent dat de overeenkomst ten vroegste op 1
januari 2013 kan komen te vervallen.

De NV Tunnel Lietkenshoek heeft de inkomsten echter nodig omwille van de financiële
verwevenheid met de NV BAM. Door de decretale verlenging van de concessie voor de
Lietkenshoektunnel van 2009 tot 2037 is de NV TLH aan het Vlaams Gewest een
concessievergoeding verschuldigd van ongeveer 288 miljoen euro", wat overeenstemt met
ongeveer 11 miljoen euro per jaar.

Om aan die verplichting te voldoen dient de NV TLH, zoals contractueel vastgelegd in de
vaststellingsovereenkomst van 28 april 1997, jaarlijks 85 procent van het brutoresultaat van
de NV TLH uit te betalen aan het Vlaams Gewest als concessiegever. Met betrekking tot 2010
komt dat op een bedrag van 11.487.817 euro.

De Vlaamse regering besliste in 2004 om de resterende vordering van het Vlaams Gewest op
de NV TLH, of de geldelijke tegenwaarde ervan, in te brengen in de NV Beheersmaatschappij
Antwerpen Mobiel (BAM). Dit betekent eigenlijk dat - ingeval de Lietkenshoektunnel tolvrij
wordt gemaakt - het Vlaams Gewest de NV TLH moet bijspringen, zodat de NV TLH de
concessievergoeding, die ze verschuldigd is aan de NV BAM, kan blijven betalen. Concreet
dient het Vlaams Gewest tussen het moment dat de Lietkenshoektunnel tolvrij wordt gemaakt
en het jaar 2037 jaarlijks een bedrag van om en bij de 11 miljoen euro in te schrijven op haar
begroting.

11 miljoen jaarlijks over de periode 2013-2037 (van het moment dat de
schaduwtolovereenkomst komt te vervallen tot het einde van de concessieovereenkomst)
komt overeen met een bedrag van 264 miljoen euro. Dat is nauwelijks 4 procent van de
gebudgetteerde kost van het Masterplan 2020 (7,2 miljard euro) en amper 9 procent van de
kostenraming van de Oosterweelverbinding (3 miljard euro).

Barrière 3: ESR-neutraliteit NV Tunnel Lietkenshoek

De ESR-neutraliteit van de NV Tunnel Lietkenshoek betekent concreet dat de NV Tunnel
Lietkenshoek op vandaag buiten de consolidatiekring van de overheid valt en dat de uitgaven
en inkomsten van de NV Tunnel Lietkenshoek niet dienen te worden ingeschreven op de
Vlaamse begroting.

3 In het kader van de eerste budgetcontrole 2004 heeft de Vlaamse regering al een gedeelte van deze som
vervroegd opgevraagd voor een geactualiseerd bedrag van 80 miljoen euro. Om deze eerste vervroegde aflossing
te kunnen financieren werden de bestaande leningen van de NV TLH uitgebreid. Dit ging gepaard met een
verlenging van de gewestwaarborgtermijn op deze leningen.
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Volgens minister van Openbare Werken Hilde Crevits is de ESR-neutraliteit van de NV
Tunnel Liefkenshoek als financieringsvehikel van existentieel belang voor het Masterplan
20204, en dat enkel en alleen om het Masterplan 2020 te financieren. Men kan/wil de kosten
voor de uitvoering van het Masterplan 2020 niet ten laste nemen van de Vlaamse begroting (al
zal het uiteindelijk toch de Vlaamse belastingbetaler zijn die het Masterplan 2020 betaalt).

Als de overeenkomst met betrekking tot de schaduwtol wordt opgezegd en de
Liefkenshoektunnel tolvrij wordt gemaakt, dan vervalt de ESR-neutraliteit van de NV Tunnel
Liefkenshoek. Dat betekent dat het Vlaams Gewest de Lietkenshoektunnel dan op haar
begroting moet inschrijven.

Oplossing: Maak de Liefkenshoektunnel tolvrij!

Volgens de meest recente planning voor de OosterweeIverbinding begint men ten vroegste op
1 juni 2015 met de uitvoering. Eerst moet nog een plan-MER en een GRUP worden
opgemaakt, dient een stedenbouwkundige vergunning te worden aangevraagd, enzovoort.
Daarenboven zal Europa de intentie van de Vlaamse Regering om Noriant de helft van de
geplande Oosterweelverbinding te laten bouwen, ongetwijfeld niet goedkeuren.

Dat alles betekent dat het nog minstens 5 à 6 jaar zal duren eer men begint aan de bouw van
de Oosterweelverbinding, en dus aan een langetermijnoplossing voor het mobiliteitsprobleem
in en rond Antwerpen. Daarom pleit ik er voor om pragmatisch te werk te gaan en duizenden
auto's elke dag weer uit de file te halen door de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken.

Er zijn geen barrières meer die het tolvrij maken van de tunnel in de weg staan, dat heb ik met
deze nota duidelijk aangetoond. Uiteraard moet het traject naar en van de Liefkenshoektunnel
wel nog worden geoptimaliseerd:

1. Aanleggen van de westelijke tangent, zoals grondig uitgewerkt door Forum 2020. Het
gaat om een (tunnel)verbinding (10 km) in het Waasland tussen de E17 ter hoogte van
Haasdonk en de E34 ter hoogte van het knooppunt naar Liefkenshoek. Forum 2020
schat de kostprijs van de westelijke tangent op 323 miljoen euro.

2. Files in de Tijsmanstunnel ontstaan grotendeels door onvoldoende buffercapaciteit aan
de uitrit van de Scheldelaan, waardoor de file terugslaat tot in de tunnel. Daarom
moeten de uitritten van de Tijsmanstunnel worden aangepast.

Op die manier kan op korte termijn de verkeersdruk in en rond Antwerpen beter worden
gespreid en het fileprobleem worden verlicht. In tussentijd kan het Vlaams Gewest op zoek
naar een ander vehikel dan de NV Tunnel Lietkenshoek om een off-balance constructie te
vinden voor de bouw van de rest van de Oosterweelverbinding.

Wetende dat de realisatietermijn van de Oosterweelverbinding nog zeer onzeker is, kunnen
we verwachten dat het verkeer in en rond Antwerpen minstens de komende 10jaar zal blijven
stilstaan. Daarenboven heeft de Oosterweelverbinding een kostprijs van meer dan 3 miljard
euro, en zelfs meer dan 7 miljard euro voor het volledige Masterplan 2020. In die optiek is
een jaarlijkse budgettaire kost van om en bij de 11 miljoen euro tot 2037, om de verkeersdruk

4 De NV BAM is niet ESR-neutraal en valt dus binnen de consolidatiekring van de overheid. Dat betekent dat
wanneer het Masterplan 2020 - met een huidige kostprijs van 7,2 miljard euro - gefinancierd zou worden via de
NV BAM, dat die uitgaven dan rechtstreeks ten laste komen van de Vlaamse begroting.
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op korte termijn te verlichten door het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel, een
realistische en wenselijke beleidskeuze.

Het zou dus onverantwoord zijn, en blijken van zeer slecht bestuur om - in afwachting van
een oplossing op lange termijn - de Liefkenshoektunnel niet tolvrij te maken voor alle
verkeer.
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