
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 27 juni 2019

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/11 Deelnemingen en aandelen: aanschaffingswaarde bij de 
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn – goedkeuring te 
betalen bedragen. Goedkeuring.

1. Situering 

Het aandelenpakket van de provincie Antwerpen in het kapitaal van de Vlaamse 
Vervoermaatschappij De Lijn, Motstraat 20 te 2800 Mechelen, met 
ondernemingsnummer 0242.069.537, is gebaseerd op de oprichting van de 
Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB) (Belgisch Staatsblad 
25/06/1885) en de statuten – hoofdstuk maatschappelijk fonds. De provincie 
Antwerpen heeft ingeschreven op de aandelen van 1888 tot 1952, en de volstorting 
duurt telkens 90 jaar. Vandaar de jaarlijkse afbetalingen.

Daarnaast was de provincie Antwerpen ook aandeelhouder van de Maatschappij 
voor het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA).

De activa van NMVB en MIVA zijn in 1991 overgenomen door de VVM De Lijn bij 
haar oprichting (samenvoeging van de NMVB, MIVA e.a.). In het eerste jaarverslag 
van VVM De Lijn wordt deze kapitaalsvorming uiteengezet. De provincie Antwerpen 
bezit in totaal 44.004 aandelen van de VVM De Lijn.

De provincie ging in 1962 en 1964 verbintenissen aan om deelnemingen in de 
huidige Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn te nemen tot en met 2043. Jaarlijks 
moet de provincie het kapitaal volstorten via de zogenaamde jaarkortingen en 
intresten betalen.

2. Betalingen

De geplande inkooporders (GIO) voor de termijn tot en met 2043 (einde contract) 
worden afgelost aan de hand van de aflossingstabel ondertekend en goedgekeurd 
door de afgevaardigde van VVM De Lijn.
Geraamd budget intrest van 2006 tot 2043: 308.499,46 EUR
Geraamd budget kapitaal van 2006 tot 2043: 502.335,11 EUR

Op 23 mei 2019 ontving DREM een brief van De Lijn met de vraag het kapitaal en 
de intrest van 2019 te betalen. DREM heeft contact opgenomen met De Lijn omdat 
het totaalbedrag in de brief (32.840,13 EUR) minder is dan het totaalbedrag in de 
aflossingstabel Jaarkortingen De Lijn, gedateerd op 11 mei 2007 (38.840,13 EUR).



Op 28 mei 2019 ontving SREM een mail van De Lijn met een nieuwe 
aflossingstabel, gedateerd op 24 mei 2019. 
Volgens de nieuwe aflossingstabel moet de provincie Antwerpen 6.000,00 EUR 
minder betalen aan De Lijn in vergelijking met de aflossingstabel uit 2007.
De Lijn kon geen ondertekende aflossingstabel tijdig leveren, maar belooft die zo 
spoedig mogelijk te leveren.

DREM stelt nu voor om de jaarlijkse betalingen voor kapitaal en intrest tot en met 
2043 goed te keuren volgens de nieuwe aflossingstabel.
Geraamd budget intrest van 2019 tot 2043: 59.493,87 EUR
Geraamd budget kapitaal van 2019 tot 2043: 154.210,11 EUR

Hiervoor voorziet het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (DREM) de nodige 
budgetten in het meerjarenplan.

Betaling in 2019

Deze uitgaven kunnen verrekend worden op het budget 2019:
- Aflossing kapitaal: 2019/28410000/19/0290 Andere aandelen: nog te 

storten bedragen, ramingsnummer 2019141259: 25.143,31 EUR;
- Intrest: 2019/65020000/19/0290 Andere kosten van schulden, 

ramingsnummer 2019140079: 7.696,82 EUR.

De bijlagen zijn digitaal raadpleegbaar.

De deputatie keurde dit verslag goed op 6 juni 2019. 

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikels 43 §2 5° en 57 §3 3° van het provinciedecreet; 

Overwegende dat de provincie in 1962 en 1964 verbintenissen heeft aangegaan om 
deelnemingen in de huidige Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn te nemen tot en 
met 2043;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt de betalingen aan de Vlaamse Vervoersmaatschappij De 
Lijn, volgens de aflossingstabel Jaarkortingen De Lijn tot en met 2043, opgemaakt 
op 24 mei 2019, goed.


