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Voorwoord
Lantis

Beste lezer,

Op Rechteroever zijn we nog ver weg van
opleveringen maar ook hier werden belangrijke
stappen gezet. Zo zijn ondertussen alle aannemers
gegund. Dat klinkt misschien gewoon, maar
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het gaat hier over miljardencontracten waar
jarenlange voorbereiding aan vooraf is gegaan
met vele partijen.
2021 werd ook het jaar waarin de PFAS-vervuiling
binnen ons projectgebied een groot politiek dossier
werd. We kwamen in het oog van de storm te staan
maar staan nog overeind, recht in onze schoenen.
Het zorgt er wel voor dat we het nieuwe jaar met
heel wat onzekerheid starten. We blijven weliswaar
vooruitkijken en blijven onze hand reiken naar
iedereen die meezoekt naar een oplossing. Alleen
als je samenwerkt kan je de meest ongelofelijke
uitdagingen tot een goed einde brengen.

BAM is meer dan Oosterweel en PFAS. In dit
jaarverslag leest u welke mijlpalen we nog meer
bereikt hebben en hoe de entiteiten van de
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel elk op
hun manier bijdragen aan een betere mobiliteit,
leefbaarheid en verkeersveiligheid voor iedereen in
Antwerpen, Vlaanderen en Europa.
Bedankt voor uw interesse en alvast veel leesplezier.
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We mogen trots zijn op onze verwezenlijkingen
op Linkeroever. Alle mijlpalen werden behaald
en de oplevering van onder andere het nieuwe
complex Waaslandhaven-Oost zorgt ervoor dat
de vooruitgang op het terrein ook heel zichtbaar
was. Er werden bovendien belangrijke stappen
gezet richting een meer leefbare omgeving dankzij
de integratie van de leefbaarheidsprojecten
(Ringpark West) binnen de Oosterweelplanning.

MARC DESCHEEMAECKER
Voorzitter raad van bestuur
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel N.V.
Vervoerregio Antwerpen

2021 kondigden we aan als het jaar van de waarheid. Het jaar van de eerste grote
opleveringen in ons projectgebied Linkeroever/Zwijndrecht en het jaar waarin (eindelijk)
de fase aanbrak waar we met z’n allen zo hard naartoe hadden gewerkt: de oversteek
van de Schelde, de start van de werken op de rechteroever.
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We delen het project op in twee delen: de werken
op de linkeroever van de Schelde die sinds 2018
aan de gang zijn en de werken op de rechteroever
die in 2021 van start zijn gegaan.

Oosterweelwerken op Linkeroever
Op Linkeroever slaagde Lantis erin om samen
met de aannemers, en rekening houdend met alle
veiligheidsvoorschriften met betrekking tot PFOS,
de werken verder te zetten in 2021. Meer nog,
door de werken voor het leefbaarheidsproject
en voor de infrastructuurwerken goed op elkaar
af te stemmen zullen we erin slagen om deze
werken eerder dan gepland in 2024 op te leveren.
Ondertussen wordt ook een heel pakket aan
minder hinder maatregelen uitgerold om de

P+R Linkeroever, september 2021.
Foto: Dries Luyten
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Met voorsprong het grootste en meest uitdagende
werk van Lantis vormt de Oosterweelverbinding. Dit
grote infrastructuur- en leefbaarheidsproject vormt
de hefboom om Antwerpen klaar te maken voor
een duurzame toekomst. De Oosterweelverbinding
maakt de Antwerpse regio weer vlotter bereikbaar,
veiliger, gezonder en groener door de Antwerpse
Ring te vervolledigen met nieuwe snelwegtunnels.
Tegelijkertijd brengen we de bestaande

verkeershinder ten gevolge van de werken tot een
minimum te beperken. Zo worden bijvoorbeeld
P+R’s en fietspaden gebouwd, en e-deelfietsen
aangeboden. Op die manier willen we
weggebruikers de weg wijzen naar alternatieve
modi en dragen we verder bij aan de modal shift.

Vervoerregio Antwerpen

Onze ambitie? Die hebben we verankerd in onze
naam. Lantis staat voor ‘Leefbaar Antwerpen door
Innovatie en Samenwerken’. Dat is onze belofte
aan de Antwerpenaar, de Vlaming, onze vele
stakeholders en onze collega’s. Een belofte die we
dagelijks willen waarmaken.

bovengrondse snelweginfrastructuur grotendeels
onder de grond en zorgen we ervoor dat de Ring
meer in harmonie met haar omgeving wordt
gebracht. Overkappingen van die ondergrondse
infrastructuur zorgen voor meer ruimte en
groen in de stad en we nemen ook de nodige
voorbereidingen om toekomstige overkappingen
mogelijk te maken. Met de bouw van Park and
Rides rondom de stad en de uitrol van het grootste
elektrische deelfietsennetwerk van Vlaanderen,
maken we het bovendien makkelijker dan ooit om
de wagen te laten staan en duurzaam op weg te
gaan.

Lantis

Lantis realiseert projecten die de Antwerpse regio
weer mobiel, leefbaar en verkeersveilig moeten
maken. Zo staat Lantis onder meer in voor de
realisatie van de Oosterweelverbinding, een gordel
van Park and Rides rondom de stad Antwerpen, de
studie naar een oplossing voor de Tijsmanstunnel
en maatregelen die de modal shift verbeteren. Op
die manier laat Lantis de stad Antwerpen en haar
hinterland floreren door verbindingen te bouwen:
duurzame en functionele verbindingen voor alle
soorten weggebruikers in combinatie met de
uitbouw van een leefbare omgeving.

Een jaar vol opleveringen

Ook voor fietsers namen we heel wat nieuwe
infrastructuur in gebruik. Zij fietsen nu - dankzij
een nieuwe fietsbrug over de E34, fietstunnel
onder de Canadastraat en daarbij horende nieuwe
en ruime fietspaden - conflictvrij, comfortabel en
veilig tussen Zwijndrecht en de Waaslandhaven.
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Knooppunt Sint-Anna, mei 2021. Foto: Flywel.
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De vernieuwde Blancefloerlaan kreeg aan beide
zijden ook een aansluitingscomplex met de
nieuwe verbindingsweg. Deze opent midden
januari 2022 tussen complex Zwijndrecht
en de Blancefloerlaan. Zo maken we het
nieuwe parkeergebouw ‘P+R Linkeroever’ en
de Blancefloerlaan beter bereikbaar vanaf de
snelweg. Dat verbetert de bereikbaarheid van
Zwijndrecht, Burcht en Linkeroever én maakt de
woonkernen veiliger, rustiger en leefbaarder.

De E34 zelf werd ook volledig vernieuwd van
Waaslandhaven-Oost tot aan het knooppunt
Sint-Anna Linkeroever (E34 x R1)
KNOOPPUNT SINT-ANNA LINKEROEVER
(E34 X R1)
Rond het knooppunt Sint-Anna Linkeroever
namen we een tijdelijk knooppunt in gebruik.

VERBINDINGSWEG EN BLANCEFLOERLAAN
De tussen de Verbrandendijk en de brug over
de R1 volledig vernieuwde N70/Blancefloerlaan
werd eind december in gebruik genomen.
Deze heraanleg zorgde niet alleen voor een
opwaardering van de fietsverbindingen, maar
verbetert ook de doorstroming voor wegverkeer
en het openbaar vervoer. De trambaan werd
volledig vernieuwd en we legden een nieuwe
tramhalte aan om de nieuwe P+R te bedienen.

Vervoerregio Antwerpen

Het ecoduct werd afgewerkt en ligt klaar om in
2024 te worden ingericht om dieren een veilige
en aangename kruising te bieden. De bouw van
het nieuwe knooppunt werd opgestart en zit op
schema. We legden een waterdichte kuip aan
om het nieuwe knooppunt verdiept te kunnen
aanleggen en de bouw van de eerste nieuwe
verbindingen werd opgestart.

R1 TUSSEN DE GROTE KNOOPPUNTEN
In het voorjaar werd ook de nieuwe R1 tussen het
knooppunt Sint-Anna Linkeroever en AntwerpenWest (E17 x R1) in gebruik genomen. De rijbanen
werden hier in beide rijrichtingen volledig
vernieuwd en langs de zijde van Zwijndrecht
plaatsten we geluidsschermen van 8,5 meter
hoog.

Lantis

WAASLANDHAVEN-OOST EN E34
Het oude complex Waaslandhaven-Oost werd
afgebroken en vervangen door een splinternieuw
op- en afrittencomplex in de vorm van een
kluifrotonde (een rondpunt aan iedere zijde
van de snelweg, met elkaar verbonden door
twee evenwijdige bruggen). Dankzij dit nieuwe
complex is het nu ook mogelijk om er van en naar
Zelzate gebruik van te maken, waar dat vroeger
enkel van en naar Antwerpen kon. Dit zorgt
voor een grote boost voor de bereikbaarheid
van de Waaslandhaven en maakt ook het lokale
wegennet van de haven rustiger en veiliger.

Dat maakt het mogelijk om de verbinding tussen
E34 en R1 en tussen de snelwegen en de Charles
de Costerlaan (Linkeroever)/Waaslandtunnel
open te houden tijdens de bouw van het nieuwe
knooppunt.

In 2021 werd vooral hard gewerkt aan de twee
grote fly-overs van het nieuwe knooppunt:

In de loop van 2021 werd de scope van
Ringpark West verder uitgewerkt en omgezet in
werkpakketten die parallel met de aanleg van de
wegeninfrastructuur wordt uitgevoerd. Hiermee
werd onder de vleugels van de intendant en in
nauwe samenwerking met diverse stakeholders,
waaronder vooral de gemeente Zwijndrecht, het

•
•

Voor verkeer van de E17 naar de E34/
toekomstige Scheldetunnel;
Voor verkeer van de E34/toekomstige
Scheldetunnel naar de Kennedytunnel.

Ringpark West wordt parallel
uitgevoerd

samenwerkingsakkoord gehonoreerd en gelijktijdig werk gemaakt van geluidswerende maatregelen, ecologische maatregelen waaronder
de aanleg van twee ecoducten, de ruimtelijke
inpassing en de opwaardering en versterking
van een robuust fietsnetwerk. Hiermee wordt
de realisatie van het eerste Ringpark binnen
een kwalitatief en gedragen ontwerp, timing en
taakstellend budget gewaarborgd. De werkwijze
op Linkeroever kan bij deze als best practice
gehanteerd worden voor de implementatie en
uitvoering van werken op Rechteroever.

Vervoerregio Antwerpen

de lokale Pastoor Coplaan via een nieuwe brug
kruist. Via een nieuwe tunnel sluit die afrit aan op
de nieuwe verbindingsweg.

Ook werden de eerste delen van de nieuwe
snelweg tussen de E17 en Kennedytunnel
voorbereid en startten de voorbereidingen van
de nieuwe op- en afrit Linkeroever op. Vanaf het
voorjaar van 2023 starten we met het gefaseerd
in gebruik nemen van dit nieuwe knooppunt.
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E17, november 2021. Foto: Flywell.
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E17 TUSSEN KRUIBEKE EN ANTWERPEN-WEST
De E17 tussen het complex Kruibeke en het
knooppunt Antwerpen-West werd volledig
vernieuwd en in het najaar van 2021 opengesteld.
Langs de zijde van Zwijndrecht werden de
geluidsschermen van 8,5 meter hoog verder
afgewerkt en voorzien van een coating tegen het
weerkaatsen van de zon.
We bouwden een nieuwe afrit in Zwijndrecht die

Lantis

KNOOPPUNT ANTWERPEN-WEST (E17 X R1)
Het knooppunt Antwerpen-West ligt sinds de
zomer van 2020 volledig op tijdelijke wegen en
bruggen. Zo creëerden we voldoende ruimte om
het oude knooppunt af te breken en het nieuwe
knooppunt op te bouwen.

Oosterweelwerken op Rechteroever
– uit de startblokken
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Voorbereidingen Oosterweelknoop
Rinkoniên startte voorbereidende werkzaamheden
op voor de realisatie van het Oosterweelknooppunt
op Rechteroever. Het toekomstige op- en
afrittencomplex geeft het zuidelijk deel van
de haven en het Eilandje een rechtstreekse
aansluiting op de Antwerpse Ring. Het complex
vormt de schakel tussen de Scheldetunnel en de
Kanaaltunnels.

Ondertekening contract deelproject 3B, september 2021.

Voorbereidingen R1 Noord en Kanaaltunnels
ROCO startte met voorbereidende werken
in Merksem. Kabels en leidingen langs de
Groenendaallaan werden verlegd zodat deze
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In maart 2021 werd het contract voor
deelproject 3A officieel ondertekend. De bouw
van het Oosterweelknooppunt - een op- en
afrittencomplex in het zuiden van de haven - en de
renovatie van de Royerssluis, is toegekend aan het
consortium Rinkoniên Rechteroever. Dat bestaat
uit de aannemingsbedrijven ARTES GROUP, CIT

In maart 2021 ging ook op de Rechterscheldeoever
de eerste spade in de grond aan de Scheldelaan
nabij het Noordkasteel voor voorbereidende
werken.

Vervoerregio Antwerpen

ALLE AANNEMERS ZIJN GEGUND
In 2020 werden reeds de aannemers voor de
deelprojecten Scheldetunnel (TM COTU) en
Verkeers- en Tunneltechnische Installaties (TM
Ocotech) gegund. In 2021 werden voor de werken op
Rechteroever – deelprojecten 3A (Oosterweelknoop
en Royerssluis) en 3B (Kanaaltunnels en R1-Noord)
- ook de aannemingscontracten afgesloten.

In augustus 2021 besliste de Raad van Bestuur
van Lantis om het contract voor deelproject 3B af
te sluiten. De realisatie van de Kanaaltunnels en
de werken om de bestaande Ring in het noorden
van de stad te vervangen door een verdiepte Ring,
werden toegewezen aan de Tijdelijke Maatschap
ROCO, gevormd door BESIX, DEME Infra, Dredging
International, JAN DE NUL, CORDEEL Zetel
Temse, DENYS, FRANKI Construct, WILLEMEN
Infra, VAN LAERE en BAM Contractors.
De ondertekening volgde midden september.

EN ACTIE …
Voorbereidingen (bouwdok) Scheldetunnel
Midden januari startte het consortium TM COTU
in Zeebrugge met de realisatie van het tijdelijke
bouwdok. In dat dok worden de komende
jaren de acht verschillende onderdelen van de
Scheldetunnel gebouwd. Het tijdelijke dok wordt
in Zeebrugge gebouwd zodat de 160 meter grote
tunnelelementen later makkelijk via de zee en de
Westerschelde naar Antwerpen kunnen versleept
worden.

Lantis

Met de selectie en aanstelling van de twee
laatste bouwconsortia, konden de werken aan
de Oosterweelverbinding, die in 2018 al van start
gingen op Linkeroever en in Zwijndrecht, in 2021
ook starten op Rechteroever. De komende tien jaar
zal de verkeersinfrastructuur in Antwerpen een
grondige metamorfose ondergaan: verschillende
tunnels zullen verschijnen om de Antwerpse Ring
finaal rond te maken. Het viaduct van Merksem
zal worden afgebroken om plaats te maken voor
een verdiepte Ring.

BLATON, MOBILIS, STADSBADER en BOSKALIS.
Rinkoniên (exclusief Boskalis) is ook de groep die het
deel van de Oosterweelverbinding op Linkeroever
en bij Zwijndrecht reeds sinds 2018 uitvoert.

Zware verontreiniging schudt
omgeving (en werf) door elkaar
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Met diverse maatregelen ging men aan de slag.
Vervuilde gronden bleven ten eerste binnen het
projectgebied op Linkeroever en in Zwijndrecht.
Bovendien werden zwaarder vervuilde gronden niet
op minder vervuilde gronden gelegd. De zwaarst
vervuilde gronden werden ten slotte met de best

Om verspreiding van de vervuiling via verstoffing
tegen te gaan, kreeg de aannemer de opdracht
om sproei- en veegwagens in te zetten op de werf.
Gronden met PFAS werden ook zo ver mogelijk
van de bewoonde zones gelegd en indien nodig
vochtig gehouden en ingezaaid om verdere
verstoffing te voorkomen. Tegelijkertijd werden
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In een ideaal scenario werden de gronden eerst
gereinigd, voor er gewerkt werd. Maar op het
moment dat de werken van start moesten
gaan, had 3M geen saneringsplicht buiten haar

Daarom werd, in overleg met specialisten uit
Nederland, conform de VLAREBO-wetgeving
en in afstemming met de betrokken bevoegde
instanties voor een werkwijze geopteerd die een
sanering door 3M te allen tijde mogelijk maakt, en
die in afwachting daarvan de situatie op sommige
plaatsen zelfs al zou verbeteren.

beschikbare technieken ingepakt, in afwachting
van latere sanering, om verdere verspreiding van
de verontreiniging in de omgeving tegen te gaan.
Aangezien er ook PFAS werden vastgesteld
in het grondwater, bouwde Lantis een
waterzuiveringsinstallatie om het met PFAS
vervuilde, opgepompte grondwater te zuiveren,
vooraleer het water geretourneerd of geloosd
werd.

Vervoerregio Antwerpen

Juist ten noorden van de werfzone Linkeroever/
Zwijndrecht ligt de fabriek van 3M. Jarenlang
produceerde dat bedrijf producten waarbij ook
PFAS in het milieu terechtkwamen. In die groep van
chemische stoffen zit ook het intussen gekende
PFOS. De zone is sterk verontreinigd, bleek uit
de grondonderzoeken die Lantis voor de start
van de werken liet uitvoeren in het projectgebied.
Alle bevoegde instanties werden op de hoogte
gebracht van de meetresultaten. Lantis trof als
bouwheer de nodige maatregelen om in deze zone
veilig te werken, zowel voor de omgeving als de
mensen op de werf.

bedrijfsterrein. Het Beschrijvend Bodemonderzoek
dat 3M, ter voorbereiding van een door OVAM
opgelegd saneringstraject, moet uitvoeren is begin
2022 overigens nog steeds lopende. Bovendien
bestond er in 2017, maar ook nu, begin 2022,
nog geen techniek die bewezen heeft dergelijke
verontreinigde gronden op zo’n grote schaal
duurzaam te saneren. De Oosterweelwerken
stilleggen of voor onbepaalde tijd uitstellen bood
dan ook geen oplossing. Een uitstel zou bovendien
de realisatie van de door Zwijndrecht zo gewenste
leefbaarheidsbaten - minder sluipverkeer, minder
geluidsoverlast, groenverbindingen, bijkomende
fietsinfrastructuur … maar ook de verbetering
van de verkeersveiligheid op E17 en voor de
Kennedytunnel - op de lange baan schuiven.

Lantis

niet in de weg liggen bij de bouw van de tijdelijke
snelweg - de Bypass - die het verkeer zal opvangen
eens de afbraak van het viaduct van Merksem in
2025 start. Ze maakten ook de bermen langs de
R1 in Merksem bouwklaar en om de werf veilig
te bereiken zonder de omliggende woonwijken
te belasten, werd de oprit Merksem richting
Nederland van de R1 gesloten en ingericht als
werfweg.

ook stofmetingen uitgevoerd om de effectiviteit
van de maatregelen te controleren.

De tijdelijke fietsbrug tussen Zwijndrecht en
de Waaslandhaven werd vervangen door een
nieuwe fietsbrug, kruispunten en oversteken
werden veiliger heraangelegd en verschillende
fietsverbindingen werden verbreed. In 2021
werden ook heel wat nieuwe fietspaden in gebruik
genomen, o.a. op de Blancefloerlaan en in de
Waaslandhaven vanaf de Keetberglaan tot aan
de nieuwe fietsbrug. Onder de Canadastraat werd
daarbij een nieuwe fietstunnel in gebruik genomen.

Nieuwe infrastructuur voor het
openbaar vervoer
Om het voor pendelaars interessant te maken om
van de nieuwe P+R Linkeroever gebruik te maken,

Op en langs de werven namen we verschillende
veiligheidsmaatregelen om de kans op ongevallen
te verkleinen. We lieten snelheidscontroles
uitvoeren,
limiteerden
de
snelheidslimiet
(bijvoorbeeld op de Kastelweg) langs werven, we
legden een calamiteitenweg aan en plaatsten op
verschillende plekken verkeersregelinstallaties.
Maar ook kleinere acties kunnen zorgen voor
veiliger verkeer, denk maar aan het verwijderen
van struiken die de zichtbaarheid belemmeren.

Bypass als belangrijke minder hinder
maatregel
Op Rechteroever werd er gestart met de
voorbereidende werken voor de realisatie van
de Bypass langs de R1. Deze Bypass zal het
verkeer op de Antwerpse Ring opvangen tijdens
de hoofdwerken. Door de Bypass blijven tot de
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Veel aandacht voor fietsers

Veiligheid eerst

Vervoerregio Antwerpen

De Oosterweelverbinding is een omvangrijk
project in een sterk geïndustrialiseerd landschap.
Het kan dan ook niet anders of we botsen bij
de uitvoering ervan op de erfenissen van ons
verleden. De PFAS-verontreiniging is niet de
eerste erfenis, maar tot op heden wel de grootste,
en zal ook niet de laatste zijn. Laat er daarom
geen twijfel over bestaan: het Oosterweelproject
wordt op een verantwoorde manier uitgevoerd,
met veel zorg voor mens en omgeving. Een
leefbare omgeving is niet alleen het eindresultaat
van onze werken, het moet ook tijdens de werken
de vrucht van onze inspanningen zijn.

In 2021 werden heel wat Minder Hinder
maatregelen voorzien binnen de werfzone om
de bereikbaarheid te garanderen en het verkeer
vlot en veilig haar weg te laten vinden door- en
langsheen de werken. Specifieke aandacht ging
ook hier uit naar veiligheid en comfort voor de
zwakke weggebruiker. Een greep uit de acties
van 2021.

vernieuwden we de traminfrastructuur op de
N70/Blancefloerlaan. Een nieuwe tramhalte vlak
voor de deur - bereikbaar via een tunnel onder
de N70 - zorgt ervoor dat je vlot en conflictvrij
op de tram of de bus kan stappen. Een nieuwe
keerlus net voorbij het parkeergebouw maakt
het mogelijk dat de nieuwe tramhalte niet alleen
bediend wordt door tram 3, maar dat ook de
lijnen 5 en 9 tot hier verlengd worden.

Lantis

Midden 2021 werd de PFAS-verontreiniging
een groot politiek dossier. De keuzes die Lantis
samen met andere instanties had gemaakt
werden onder de loep genomen. Er werd een
“Expertencommissie
Grondverzet”
ingericht
onder leiding van Karl Vrancken die de risico’s
van de werken voor de omgeving evalueerde
en een positief advies formuleerde met enkele
aanbevelingen. Deze aanbevelingen werden
geïmplementeerd op de werf en er werd ook
streng op gecontroleerd. Er volgden verschillende
juridische procedures en op politiek vlak zorgde
de verontreiniging voor de eerste parlementaire
onderzoekscommissie sinds de dioxinecrisis.

Minder Hinder binnen
de werfzone

Beveren realiseerde met Lantis-middelen een
nieuw fietspad in de Gravendreef tussen de kerk en
het station, als onderdeel van de fietsverbinding
naar de Waaslandhaven.

Modal shift

12

Om files te vermijden en op een vlotte en
veilige manier langs de werven te fietsen, werkt
Lantis aan de vernieuwing en uitbreiding van
het fietsnetwerk in en rond Antwerpen. Daarbij
verbeteren we bestaande fietspaden en lossen we
missing links op, vaak in samenwerking met lokale
besturen.
Zo werd de Fodderiestraat in Antwerpen, deel
van de Sint-Bernadusroute, in 2021 ingericht
als volwaardige fietsstraat. In het Waasland
verbeterden we de fietspaden langs de N450
en steken fietsers nu veiliger de Steenlandlaan
in Beveren over dankzij de ingebruikname van
de nieuwe fietsoversteekplaats. De gemeente

Drie grote Park and Rides aan de
stadsrand in gebruik
Samen met stad Antwerpen bouwt Lantis aan
een gordel van Park and Rides (P+R’s) rondom
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We streven hierbij naar duurzame oplossingen,
tijdens én na de werken. Zo verbeteren en vernieuwen
we fietspaden en fietsenstallingen, bouwen we
mobiliteitsknooppunten uit, ondersteunen we
de shift van goederenvervoer op de weg naar
binnenvaart en werken we aan maatregelen om de
mental shift te bevorderen.

Fietspaden en fietsenstallingen

Vervoerregio Antwerpen

Naast ingrepen die deel uitmaken van de
Oosterweelverbinding om alternatieven voor
het wegverkeer te versterken zoals aanleg van
fietspaden en fietsbruggen, realiseert Lantis
ook buiten het projectgebied Oosterweel nog
‘flankerende maatregelen’ die bijdragen aan de
modal shift in de hele Antwerpse Vervoerregio.

Daarnaast werd in 2021 het ontwerp opgemaakt
voor heel wat nieuwe fietsverbindingen in de
noordelijke en oostelijke rand van Antwerpen. In
het najaar lanceerde Lantis een raamcontract
voor de uitvoering van deze flankerende
fietsmaatregelen, die binnenkort zullen starten.
We willen ook de overstap van het ene
vervoermiddel op het andere faciliteren, en
dit zowel voor de first mile (van thuis tot
aan bijvoorbeeld een station of belangrijke
bushalte) als de last mile (vanaf een halte naar
je eindbestemming). Daarom investeren we in
veilige en ruime fietsenstallingen aan belangrijke
mobiliteitsknooppunten. Eind 2021 gunden we ook
hiervoor een raamcontract. Begin 2022 werden
de
eerste
omgevingsvergunningsaanvragen
ingediend voor nieuwe fietsenstallingen aan de
P+R’s in Sint-Job-in-’t-Goor, Zoersel, Wommelgem
en Massenhoven, waarvan de uitvoering in 2022
zal starten.

Lantis

openstelling van de nieuwe, verlaagde ring steeds
2x3 rijstroken beschikbaar op het hoofdwegennet
tussen de R1 Noord en R1 Oost. Ook de huidige open afrittencomplexen blijven zoveel als mogelijk
bereikbaar tijdens de werken. De voorbereidende
werken voor de aanleg van de Bypass gingen in
2021 van start. De bouw van de Bypass zelf start
in 2023 en zou tegen 2025 klaar moeten zijn.

vanuit de rand naar de stad of het werk in een
naburige gemeente.

Haalbaarheidsstudie
Tijsmanstunnel

Elektrisch deelfietsennetwerk
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Intussen werd de haalbaarheidsstudie afgerond en
is Lantis in overleg met het departement Mobiliteit
en Openbare Werken en het bevoegde kabinet, om
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In 2021 kende Lantis de uitrol van een elektrisch
deelfietsennetwerk in Vervoerregio Antwerpen
toe aan Donkey Republic, een Deens bedrijf met
internationale ervaring op dit vlak. De concessie
loopt voor een periode van minstens 10 jaar.
Dankzij dit netwerk worden alle belangrijke
mobiliteitsknooppunten in de Vervoerregio
Antwerpen en een deel van het Waasland
uitgerust met hubs waar gebruikers een van de
1650 opvallend oranje, elektrische fietsen kunnen
ontlenen. Daarmee fietsen ze vlot en comfortabel

Het Kanaaldok was al gegraven maar stond
droog bij de aanleg van de tunnel. Een luxe
die er niet zal zijn voor de bouw van de tweede
Tijsmanstunnel. Maar die technische uitdaging
mag niet verhinderen dat er een bijkomende
verbinding komt tussen beide Kanaaldokoevers.
Want niet alleen de haven, ook de verkeersdrukte
groeide fors op zo’n 60 jaar tijd. Het verkeer op
de R2 kende vooral een hoge vlucht na de bouw
van de Liefkenshoektunnel. De tweemaal twee
rijstroken zonder pechstrook slagen er niet in om
het verkeer op een veilige en vlotte manier te

Lantis startte in 2021 een haalbaarheidsstudie.
Er werden verschillende tunnel- en brugvarianten
onderzocht en de realisatie van een nieuwe
tunnel voor doorgaand verkeer (autoweg R2) met
renovatie van de bestaande Tijsmanstunnel voor
lokaal verkeer, kwam naar voor als een logische
basisvariant. De nieuwe kanaaldokkruising
realiseren met een tunnel vormt de meest
gedragen oplossing.

Vervoerregio Antwerpen

In eerste instantie rollen we vanaf mei 2022 het
basisnetwerk uit. Dat kan door de gemeenten
in de regio vervolgens worden uitgebreid met
extra hubs voor gewone en elektrische fietsen
binnen het aanvullend netwerk. De gesprekken
met de verschillende gemeenten zijn achter
de rug en de eerste contracten voor het
aanvullend netwerk worden in kwartaal 1 van
2022 getekend. De interesse bij gemeenten in de
regio, bedrijventerreinen, de universiteit en zelfs
aangrenzende gemeenten is alvast groot.

verwerken. Daarnaast doet de Tijsmanstunnel
tegelijk ook dienst als verbinding voor de lokale
bedrijventerreinen en dokken. Die dubbele functie
krijgt de huidige tunnel niet meer gebolwerkt.
Door de op- en afritten dicht bij de tunnelmonden,
ontstaan er ook nog eens veel weefbewegingen
en snelheidsverschillen aan de uiteinden van
de tunnel. Dit zorgt voor extra opstoppingen en
ongevallen. Dat is niet het enige veiligheidsrisico.
Zonder renovatie zal de tunnel niet meer geschikt
zijn voor internationaal transport van gevaarlijke
stoffen – het ADR-verkeer. Tot slot is er ook
geen veilige fietsverbinding om het Kanaaldok
te kruisen. Niet onbelangrijk, gezien het succes
van (bedrijfs)fietsen en speed pedelecs in het
havengebied en de 50/50 modal shift-doelstelling
uit het Toekomstverbond.

Lantis

Antwerpen. Vanuit deze P+R’s stappen pendelaars
of bezoekers van de stad gemakkelijk over op een
alternatief vervoersmiddel zoals een (elektrische)
deelfiets of step of het openbaar vervoer om zo op
een meer duurzame manier de last mile richting
het centrum af te leggen. Ook deelwagens
staan ter beschikking in de Park and Rides voor
pendelaars die de omgekeerde beweging maken.
In december 2021 openden Park and Ride
Merksem en Luchtbal de poorten voor het grote
publiek. Park and Ride Linkeroever verwelkomde
in januari 2022 de eerste bezoekers. Samen
zijn de gebouwen goed voor 3885 extra
parkeerplaatsen aan de rand van de stad. NV
Tunnel Liefkenshoek, dochteronderneming van
Lantis, is verantwoordelijk voor het beheer van de
Park and Rides.

Interne werking
Verdere verfijning van onze
projectmanagementorganisatie

Mensgericht hybride werken
Ook in 2021 hield de Coronacrisis aan. Intensief
thuiswerk was de norm tijdens het grootste deel
van het jaar. Deze periode hebben we aangewend
om ons beleid rond hybride werken vorm te geven,
een beleid waarin we de werknemer de ruimte
laten om zijn of haar aanwezigheid op kantoor
of werfkeet zo te organiseren in functie van de
noden van het werk en de nood om te verbinden
met collega’s. Verbondenheid en connectie tussen
teams is namelijk fundamenteel om onze opgave
zo goed mogelijk te realiseren. Hier hadden we
als organisatie ook aandacht voor door het
organiseren van ludieke beweeguitdagingen, of
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Baanbrekende Werkgever
Als gevolg hiervan is onze interne organisatie
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Vervoerregio Antwerpen

Als gevolg van onze bouw-, welzijns- en
welvaartsopgave, is de structuur en werking van
Lantis in de afgelopen jaren geëvolueerd naar
een projectmanagementorganisatie. In 2021
werd nog veel aandacht gegeven aan het verder
verfijnen van de organisatie: het afbakenen
van verantwoordelijkheden, organisatiestructuur
en processen. De keuze om voor twee van onze
grootste projecten een verbintenis aan te gaan
onder de vorm van het New Engineering Contract
(NEC4) en om een vooruitstrevende rol te willen
spelen in het digitaliseren van de bouwsector
(“Digitale Werf”), hebben gemaakt dat we nog
veel geïnvesteerd hebben in het opzetten van
processen, werkafspraken en systemen om onze
rol van bouwheer te professionaliseren.

het afgelopen jaar nog verder gegroeid, zowel
met collega’s op payroll als met nieuwe collega’s
binnen de geïntegreerde werking. RoTS blijft
een belangrijke partner voor het invullen van
managementtaken voor de geïntegreerde werking,
hoewel de War for Talent zeker speelt. Lantis
heeft zich door het hernieuwen van de website
en aanwezigheid op sociale media, meer en meer
weten profileren als een dynamische, innovatieve
en interessante werkgever waar mensen een
loopbaan vol zingeving kunnen uitbouwen.
Ook heeft Lantis zich door haar mensgerichte
aanpak op vlak van hybride werken en mobiliteit
kunnen onderscheiden en mag het zich trots
“Baanbrekende Werkgever” noemen.

Lantis

de wijze van aanbesteding en projectfinanciering
te bespreken. Zodra er duidelijkheid bestaat over
dit plan van aanpak en de financiering ervan, kan
het ontwerpproces verdergezet worden.
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2022 – volop werken op
het terrein
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Tenminste, als alles volgens plan loopt. De
opgemaakte resultaten voor 2022 en de voorziene
omzet voor 2022 is onder voorbehoud van een
rechtszekere license to operate. Als organisatie
hebben we samen met de aannemers alles in het
werk gezet om deze omzet te kunnen draaien, we
worden echter geconfronteerd met een gebrek
aan rechtszekerheid en garantie op continuïteit.

Binnen de organisatie – zowel bij onze mensen als
in onze processen – moeten we ook nog verder de
shift maken van ontwerp- en uitvoeringsgerichte
organisatie naar een managementorganisatie.
Dat kunnen we enkel bereiken als we de prioriteit
leggen op onze mensen en we er staan als
wendbare en mensgerichte organisatie waarin
elke medewerker zijn/haar competenties kan
ontplooien en optimaal kan inzetten.
Tenslotte kijken we als managementorganisatie
ook al verder dan de uitvoeringsfase. In 2022
willen we daarom beschikken over een uitgewerkte
beheers- en exploitatievisie.
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In 2022 ligt de belangrijkste focus op werken op
het terrein. De werken op Linkeroever verlopen
volgens – en zelfs voor op – schema, waarbij in 2022
nog een piek in omzet zal worden behaald, deels
door de uitvoering van de leefbaarheidsprojecten.

Voor het deelproject Scheldetunnel zullen we zowel
in Zeebrugge als Antwerpen met de hoofdwerken
bezig zijn en de deelprojecten 3A en 3B worden
gecontroleerd opgestart. Op deze deelgebieden
zal dankzij de werken aan de Schijnkoker en
andere voorbereidende werken de omzet vanaf
2022 een grote stijging inzetten.

Vervoerregio Antwerpen

een personeelsbijeenkomst wanneer dit mogelijk
was. Daarnaast hebben we onze medewerkers en
leidinggevenden handvaten aangereikt om het
hybride werken zo goed mogelijk vorm te geven
door het maken van afspraken op teamniveau en
het beter gebruiken van de beschikbare tools.

Lantis

Het arrest van de Raad van State, het nog niet
verkregen hebben van lozingsnormen van de
VMM, het opnieuw moeten indienen en bijstellen
van vergunningen – zelfs bij een verbetering van
de omgevingsimpact, … dwingen ons steeds tot
bijsturing en leggen het nodige voorbehoud op
onze voorziene realisaties. Het draagvlak van de
omgeving zal daarom nu meer dan ooit bewaakt
moeten worden. Lantis stelt zich te allen tijde op
als ‘goede werfbuur’. Daarbij zullen we moeten
garanderen dat de werf leefbaar is en dat we
geen extra druk zetten op het verkeerssysteem.
In 2021 werd het minder hinder / versnelde modal
shift programma opgemaakt. Vanaf 2022 rollen
we dit uit op het terrein.

Lantis
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Routeplan 2030, naar een
modal split 50/50

Op basis van de plannota, die in 2020 gevalideerd
werd door de Vervoerregioraad Antwerpen, werden
een reeks beleidsthema’s verder uitgediept in 2021.
Die werden gebundeld in een reeks beleidsnota’s

17

Onze focus op korte termijn gaat ook uit naar het
uitrollen van basisbereikbaarheid in de Vlaamse
Vervoersplannen. De Vervoerregio teams zijn
daarbij betrokken bij de vormgeving van Vervoer
op Maat (deelfietsen, deelwagen, flexvervoer
ofwel demand-responsive transport). Zo werd
ondermeer in overleg met de lokale besturen
in kaart gebracht welke haltelocaties moeten

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel – Jaarverslag 2021

Verslag raad van bestuur

Verdere opmaak van het
Routeplan 2030

Implementatie
Basisbereikbaarheid

Vervoerregio Antwerpen

Het regionaal mobiliteitsplan ‘Routeplan 2030’
van de Vervoerregio Antwerpen geeft invulling
aan de gezamenlijke ambitie van een transitie
naar een modal split van 50/50. Het vertaalt het
Vlaams beleid basisbereikbaarheid in concrete
oplossingen voor de 32 lokale besturen en de
1.145.824 inwoners van deze regio. Het brengt
de projecten uit het Masterplan 2020 en het
Toekomstverbond samen in één integrale aanpak
om de Antwerpse Vervoerregio grondig te
hertekenen en te managen als één multimodaal
systeem. Daarvoor wordt ingezet op een
combinatie van infrastructurele maatregelen, het
aanreiken van duurzame mobiliteitsdiensten en het
werken op gedragsbeïnvloeding. Bereikbaarheid
en mobiliteit zijn daarbij geen doelen op zich, maar
randvoorwaarden voor een kansrijke, welvarende,
gezonde, slimme en veelzijdige regio.

m.b.t. mobiliteitsknooppunten, parkeerstrategie,
feederbussen
netwerk,
doorstroming
van
openbaar vervoer, de wegencategorisering en het
concept ‘Vervoer op Maat’. Ook omtrent al deze
thema’s is ondertussen draagvlak en consensus
gevonden op het niveau van de Vervoerregioraad.
Twee laatste nota’s – m.b.t. de modal shift
goederenvervoer en personenvervoer over water
– worden nog opgeleverd. Allemaal geven ze
extra diepgang aan het beleidsvoorbereidend
werk rond de modal shift.
Er werd ook als eerste Vervoerregio in Vlaanderen
een evaluatienota uitgewerkt en goedgekeurd.
Hierin wordt beschreven hoe de periodieke
rapportage rond het beleidsplan tot stand zal
komen en welke indicatoren op jaarbasis zullen
meegenomen worden in de monitoring en
evaluatie. Een eerste monitoringrapport voor de
regio zal verschijnen in 2022.

Lantis

De Vervoerregio Antwerpen zorgt ervoor dat
de beleidsambities van de Vlaamse Regering
met betrekking tot duurzame mobiliteit, ook
hun weg vinden tot de ruime Antwerpse regio.
Het geeft zo uitvoering aan de afspraken
binnen het Toekomstverbond en de beleidsvisie
Basisbereikbaarheid
voor Vlaanderen.
Het
Vervoerregio team, dat in 2021 ook naar
The Beacon is verhuisd, is verantwoordelijk
voor de beleidsvoorbereiding rond regionale
mobiliteitsambities, functioneert als secretariaat
van de Antwerpse Vervoerregioraad als politiek
besluitvormingsorgaan, staat in voor monitoring
en doet aan mobiliteitsbegeleiding rond modal
shift projecten van andere uitvoeringsorganisaties
(waaronder Lantis, maar ook AWV, De Lijn, de
Provincie, de lokale besturen).

Lantis

worden voorzien binnen het gebiedsdekkende
Vervoer op Maat systeem, werden prioritair aan te
pakken knooppunten geselecteerd, enz. Ook het
nieuwe e-deelfietsensysteem in de vervoerregio
behoort tot die operationele voorbereiding.

Vernieuwing website

Vooruitblik naar 2022
Ook in het werkingsjaar 2022 staat heel wat op
stapel in de Vervoerregio:

• Het faciliteren en in handen nemen van het
beMERing proces van het Routeplan 2030.
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• Het heropstarten van de participatieve werking
rond de modal shift, die meer perspectieven
tot dialoog biedt nu de COVID-periode stilaan
achter ons ligt.

• Ondersteunen van de politieke besluitvorming en
operationalisering van het nieuwe Vervoersplan
(tramnet, busnet) en Vervoer op Maat.

• Het mee dragen en voeden van de overlegfora
en voortgangsrapportages naar aanleiding van
het Toekomstverbond rond steeds belangrijk
wordende thematiek van de modal shift.

• Het monitoringkader omzetten in een eerste
monitoringrapport m.b.t. de modal shift.
• Via de mobiliteitsbegeleiding bijdragen aan de
meest impactvolle mobiliteitsprojecten d.m.v
advies en het aanreiken van kwantitatieve data
aan onze partners.
• De regiefunctie overheen werfsituaties in
de vervoerregio (= impactmanagement)
waarborgen.

Verder staat 2022 vooral in het teken van
de versnelling van modal shift projecten die
uitgevoerd en gerealiseerd moeten worden. Lantis
hoopt zijn kennis en expertise met betrekking
tot het realiseren van grote mobiliteits- en
leefbaarheidsprojecten in de regio, zo ook te
kunnen inzetten in het bewerkstellingen van
deze modal shift.
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• Het afwerken en opleveren van de geïntegreerde
synthesenota Routeplan 2030.

• Het Routeplan verder vertalen naar een
actieplan met heldere prioritering van modal
shift projecten, onder leiding van en in nauwe
samenwerking met het Team Intendant.

Vervoerregio Antwerpen

Er is werk gemaakt van een vernieuwde
website rond het regionaal mobiliteitsplan:
www.routeplan2030.be. Deze website omvat
geactualiseerde informatie over het beleidsproces,
de Vervoerregiowerking en de lopende lokale
projecten. Ze draagt bij aan de filosofie van
transparantie en zal ons ondersteunen bij het
informeren van burgers in het beMERing proces.
Het monitoringrapport zal er ook een plaats
krijgen, als een verdere verdieping op het ‘vinger
aan de pols’ dashboard dat werd ontwikkeld.

Lantis
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Geconsolideerd resultaat

Kerncijfers

Het geconsolideerde resultaat ontstaat uit de consolidatie van BAM N.V.
en haar volle dochter N.V. Tunnel Liefkenshoek (TLH). Het geconsolideerde
balanstotaal stijgt met 330.100 K EUR of 26,56%. Het geconsolideerde
resultaat toont een stijging met 66.554 K EUR ten opzichte van het vorig
boekjaar.

K EUR

Balanstotaal
Resultaat

BAM
2021

2020

<>

<>%

1.448.892,76

1.122.333,00

326.559,76

29,10%

-2.205,88

-80.861,00

78.655,12

97,27%

Lantis

Financiële informatie

Tunnel Liefkenshoek N.V. (TLH)

Balanstotaal
Resultaat

K EUR

Resultaat

2021

2020

<>

<>%

254.029,25

297.776,00

-43.746,75

-14,69%

5.486,71

4.761,45

725,26

15,23%

GECONSOLIDEERD

De omzet van TLH steeg met 9,7% of 6.135 K EUR door de hogere trafieken
door de Liefkenshoektunnel. In vergelijking met pré-Coronajaar 2019
passeerde er nog steeds minder verkeer door de Liefkenshoektunnel, vnl. toe
te schrijven aan een daling op vlak van het personenwagenverkeer, maar
stegen de debieten op het vlak van vrachtverkeer. Het resultaat steeg met
15,23% of 725 K EUR.

TLH OMZET

K EUR

2021

2020

<>

<>%

2020

Omzet

63.024,00

1.572.837,84

1.242.737,00

330.100,84

26,56%

2021

Omzet

69.159,00

-587,96

-67.142,00

66.554,04

99,12%

<>
<>%

20

6.135,00
9,7%
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Balanstotaal

TLH

Vervoerregio Antwerpen

K EUR

BAM N.V.

Hierdoor vertoont de Jaarrekening een verlies van
2.206 K EUR (tegenover een verlies van 80.861 K
EUR in 2020).

Waardering van studiekosten en
activa in aanbouw

21

In tegenstelling tot 2020 werden er in 2021 geen
compensaties betaald als tegemoetkoming in de
kosten voor de relocatie van partijen te dicht gelegen tegen het tracé van Oosterweel en waren er
geen niet-activeerbare kosten voor het bevorderen
van de verkeersveiligheid en de doorstroming in en
rond het projectgebied.

Risicobeheer
Met het risicomanagement anticiperen we op
risico’s: bedreigingen maar ook opportuniteiten.
Het risicomanagement wordt georganiseerd
volgens de zogenaamde. “3 lines of defence”;
het beheren van risico’s via 3 geledingen:
(i) op corporate niveau met vnl. procedures,
mandateringen en het voorzien van adequate
interne controles;
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De boekhoudkundige waardering van bepaalde
studiekosten en werken in uitvoering moet bekeken
worden in het licht van de aanpak en afwikkeling
van de Masterplanprojecten, voorbereidende
werken en studies en hoofdwerken bij BAM N.V. Bij

Andere uitzonderlijke kosten

Om tot een bedrijfseconomische weergave
van de opbrengsten en kosten van projecten in
uitvoering te komen, wordt het matching principe
toegepast. Opbrengsten uit retributierechten
en werkingstoelagen worden desgevallend
opgenomen in de balans onder de over te dragen
opbrengsten, in de mate dat de kosten die daarmee
verband houden of ermee gefinancierd worden
geboekt werden als activa in aanbouw. Een vrijval
van de over te dragen opbrengsten in het resultaat
wordt evenredig met de opname in kost van de
activa in aanbouw geboekt waarop ze betrekking
hebben.

Vervoerregio Antwerpen

(i) T.o.v. 2020 een hogere retributie afkomstig
van dochter Tunnel Liefkenshoek (stijging van
33.084 K EUR in boekjaar 2020 naar 39.350 K
EUR in boekjaar 2021);
(ii) (i) Een hogere afname van deze retributie ter
financiering van de realisatie van de P+R op
Linkeroever (22.885 K EUR in 2021 versus 18.044
K EUR in 2020);
(iii) Het grootste verschil betrof de uitzonderlijke
afschrijvingen op studiekosten en activa in
aanbouw, welke voor boekjaar 2021 nog 1.929 K
EUR bedroegen, ten opzicht van 71.209 K EUR
in boekjaar 2020 (zie verder).

Een voortgezette grondige analyse van het
projectactief resulteerde in een aantal additionele
afboekingen voor een totaal bedrag van 1.929
K EUR. Dit betreft afboekingen van gedateerde
studies m.b.t. de spoorpassages over het
Albertkanaal (278 K EUR, zie ook afboekingen van
2020), een afboeking van historische geactiveerde
studiekosten in hoofde van de Vervoerregio
Antwerpen (457 K EUR), een afboeking van activa
m.b.t. tot de Middenvijver (1.182 K EUR) en een
beperkt aantal kleinere posten ter waarde van 12
K EUR.

Waardering van
projecten in uitvoering – over
te dragen opbrengsten
Lantis

Het resultaat van BAM N.V. werd grotendeels
bepaald door volgende gebeurtenissen:

elk actiefbestanddeel werd nagegaan of het in de
huidige en mogelijks gewijzigde omstandigheden
zijn waarde nog behoudt, dan wel geheel of
gedeeltelijk dient te worden afgewaardeerd.

(ii) het eerder operationele niveau met het riskteam,
(financial) controlling, kwaliteitsmanagement,
het programma- en projectreviewteam enz.;

Ook enkele externe toezichters zijn betrokken in
het risicobeheer: de regeringscommissarissen
aangesteld door de Vlaamse Overheid (dagelijks
toezicht), de externe auditor (commissaris-revisor),
het Rekenhof, de Commissie Openbare Werken en
de Europese Investeringsbank.
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Op Linkeroever was door een voortdurende
aanpassing van de planning en een ver
doorgedreven samenwerkingsmodel met de
aannemer, vrijwel geen vertraging in de uitvoering
van de werken door de pandemie vast te stellen,
wel integendeel.
De andere werven die in 2020 vertraging opliepen
zoals o.a. de P+R gebouwen werden in december
2021 opgeleverd (P+R Merksem en Luchtbal). P+R
Linkeroever werd eveneens grotendeels voltooid en
wordt begin 2022 opgeleverd.

Andere meldingen
Het bedrag van de jaarlijkse vaste bezoldiging
(zitpenningen) voor de leden van de raad van
bestuur uitgekeerd in 2021 bedraagt EUR 196.475.
De vennootschap heeft geen bijkantoren.
In toepassing van art. 3:6, §1,6° van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
bevestigt de raad van bestuur de jaarrekening
werd opgesteld op basis van waarderingsregels

Knooppunt Antwerpen-West, februari 2021.
Foto: Flywell.

in de veronderstelling van continuïteit van de
vennootschap.
De studies en projecten in voorbereiding of in
uitvoering (bouwfase), zullen op termijn inkomsten
genereren. Tot zolang zullen de kosten van de
vennootschap voor deze studies en projecten groter
zijn dan de opbrengsten. Daarnaast verwijzen we
naar de artikelen 2 en art. 3 van het BAM-decreet,
waarin wordt bepaald dat BAM slechts kan worden
ontbonden bij besluit van de Vlaamse Regering en
dat BAM niet is onderworpen aan de bepalingen
inzake het gerechtelijk akkoord en het faillissement.
De Raad van Bestuur bevestigt dat er zich na
de afsluiting van het boekjaar geen bijzondere
gebeurtenissen hebben voorgedaan die een invloed
hebben gehad op de jaarrekening opgesteld op 31
december 2021.
Tenslotte wenst de Raad van Bestuur alle
medewerkers te bedanken voor hun inzet in een
boeiende maar complexe omgeving.
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel – Jaarverslag 2021

Verslag raad van bestuur

In 2021 zette de Covid-pandemie zich nog steeds
voort. De nodige voorzorgsmaatregelen die
getroffen werden zoals o.a. het werken in bubbels/
thuiswerken, aangepast materieel, beschermende
maskers, ontsmettingsmiddelen, een beperkt
toegelaten aanwezigheid op kantoor, verdere
digitalisering, enz. hebben ervoor gezorgd dat
de impact op de operationele werking van de
vennootschap beperkt kon worden. Ook op
financieel vlak bleven de directe gevolgen beperkt.
Er werden tijdens het boekjaar nog geen claims voor
vertraging of additionele werfkosten ontvangen.
De inkomsten bij TLH hebben het meest directe
effect op de cijfers. Doordat de doortochten in 2021
terug toenamen, bleef de impact beperkt. In 2019

Daarmee kwam de retributie in 2021 bijna op
hetzelfde niveau uit als voor de uitbraak van de
pandemie.

Vervoerregio Antwerpen

Impact van de covid
19-pandemie

Lantis

(iii) een interne audit functie met een directe en
onafhankelijke rapporteringslijn naar het Audit
Comité.

bedroeg de retributie 40,9 Mio EUR en in 2020 33,1
Mio EUR; om dan in 2021 bijna opnieuw het niveau
van 2019 te bereiken nl. 39,4 Mio EUR.

