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Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 4 van het decreet van 13 december 2002 houdende oprichting van de 
naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 
(BAM) worden tussen het eerste en het tweede lid twee nieuwe leden ingevoegd, die luiden:

“BAM staat in het kader van haar taken, onverminderd artikel 6, §1, ook in voor het 
beheer en de exploitatie, in voorkomend geval met inbegrip van de financiering en de rea-
lisatie, van de Scheldeoeververbindingen in de Antwerpse regio voor het gebruik waarvan 
tolgelden worden of zullen worden geheven. 

BAM kan door de Vlaamse Regering eveneens geheel of gedeeltelijk worden belast met 
het geheel of een deel van de financiering, de realisatie, het beheer en de exploitatie van 
andere Scheldeoeververbindingen indien dit nodig is voor de realisatie van de in het vo-
rige lid vermelde opdracht. De modaliteiten, verantwoordelijkheden, kostendekking en 
eventuele vergoeding daarvan worden vastgelegd in een overeenkomst tussen het Vlaamse 
Gewest en BAM.”.

Art. 3. Artikel 5 van het voormelde decreet wordt geschrapt.

Art. 4. In artikel 6 van het voormelde decreet, waarvan de bestaande paragrafen 1 en 2 
respectievelijk paragrafen 2 en 3 worden, wordt de volgende paragraaf 1 ingevoegd: 

“§1. BAM is ertoe gemachtigd om de financiering, de realisatie, het beheer en de exploi-
tatie van de Scheldeoeververbindingen in de Antwerpse regio voor het gebruik waarvan 
tolgelden worden of zullen worden geheven geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan 
Tunnel Liefkenshoek NV op basis van één of meerdere langetermijnovereenkomsten.

BAM kan, desgevallend in het kader van het precontractueel overleg met Tunnel Liefkens-
hoek NV, de in overleg met Tunnel Liefkenshoek NV te bepalen activa en in voorkomend 
geval passiva die nuttig zijn voor de voorbereiding van een in het vorige lid bedoelde lan-
getermijnovereenkomst betreffende de Oosterweelverbinding overdragen aan Tunnel Lief-
kenshoek NV, in voorkomend geval bij wijze van inbreng in natura of als bedrijfstak.”.

Art. 5. In artikel 7 van het voormelde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de eerste paragraaf wordt het tweede lid vervangen als volgt:

 “Onverminderd artikel 4, tweede lid, kan de Vlaamse Regering de activa van het 
Vlaamse Gewest die betrekking hebben op de Scheldeoeververbindingen overdragen, 
al dan niet ten bezwarende titel, aan BAM, desgevallend middels inbreng.”;

2° in de tweede paragraaf, eerste lid, worden tussen de woorden “waarvan zij eigenaar is” 
en de woorden “of waarvan het beheer haar is toevertrouwd” de woorden “waarop zij 
een zakelijk recht heeft,” ingevoegd;

3° er wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt:

 “§5. Het recht van wederoverdracht zoals voorzien in artikel 23 van de wet van 17 april 
1835 op de onteigening ten algemenen nutte is niet van toepassing op de onteigeningen 
die op basis van dit artikel worden doorgevoerd indien de op basis van dit artikel ont-
eigende gronden worden benut met het oog op de realisatie van de in artikel 4 omschre-
ven opdrachten van BAM hetzij door BAM zelf  hetzij door derden met wie BAM ter 
zake overeenkomsten sluit.”.
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Art. 6. In artikel 8 van het voormelde decreet worden in paragraaf 1 tussen de woorden 
“de door BAM” en de woorden “beheerde gronden en infrastructuur” telkens de woorden 
“of in opdracht van BAM” ingevoegd.

Art. 7. In artikel 9 van het voormelde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden tussen de woorden “uit te voeren” en “die nodig zijn” de woor-
den “of te laten uitvoeren” ingevoegd;

2° in paragraaf 2 wordt na de eerste zin de volgende zin ingevoegd: 

 “BAM beschikt bovendien, mits akkoord van de betrokken domeinbeheerder, over het-
zelfde recht naar aanleiding van werken in het kader van het Masterplan aan domein 
gelegen in de regio zoals bedoeld in artikel 4 dat BAM niet in eigendom heeft, waarop 
ze geen zakelijk recht heeft en dat zij ook niet beheert.”;

3° in paragraaf 2 wordt na de woorden “de uitvoering der werken overgaan” de woorden 
“of laten overgaan” ingevoegd;

4° er wordt een nieuwe paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt:

 “§3. Met het oog op een gecoördineerde uitvaardiging en uitvoering van verplaatsings-
bevelen, kunnen het Vlaamse Gewest en de provincies en gemeenten van de regio zoals 
bedoeld in artikel 4, het geheel of  een deel van de bevoegdheden en beslissingen die 
hen overeenkomstig de geldende regelgeving inzake verplaatsbevelen met betrekking 
tot alle nutsleidingen en kabels (waaronder, zonder beperking, leidingen en kabels met 
betrekking tot gas, elektriciteit, elektronische communicatie, televisie, water, riolerin-
gen, chemische agentia, en aardolieproducten) toekomen door BAM in hun naam 
laten uitoefenen en uitvoeren.”.

Art. 8. Aan artikel 9bis van het voormelde decreet, wordt een tweede lid toegevoegd dat 
luidt als volgt:

“Het voormelde lid geldt eveneens ten aanzien van Tunnel Liefkenshoek NV voor de op-
drachten die haar worden toevertrouwd in het kader van de langetermijnovereenkomsten 
bedoeld in artikel 6, §1.”.

Art. 9. Aan artikel 11 van het voormelde decreet wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt 
als volgt:

“De Vlaamse instrumenterende ambtenaren, die door de Vlaamse Regering of het daar-
toe bevoegde lid van de Vlaamse Regering zijn aangewezen om alle bevoegdheden met 
onroerend karakter uit te oefenen in naam en voor rekening van de verzoekende Vlaamse 
overheid, zijn tevens bevoegd om, op verzoek van BAM, de akten met onroerend karakter 
te verlijden ten name of ten bate van BAM, er authenticiteit aan te verlenen en er uitgiften 
van af te leveren.”.

Art. 10. In artikel 12, paragraaf 4, van het voormelde decreet wordt in de laatste zin van 
het derde lid het woord “van” tussen de woorden “de” en “opschortende” geschrapt.

Art. 11. In artikel 15 van het voormelde decreet wordt de tweede paragraaf vervangen 
door wat volgt:

“§2. BAM waakt er over dat het merendeel van de directe uitgaven voor de financiering, de 
realisatie, het beheer en de exploitatie van de vierde Scheldeoeververbinding, met inbegrip 
van de daaraan gerelateerde schuldfinanciering, minstens gedurende de realisatie- en uit-
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batingsperiode niet beschouwd worden als uitgaven of schulden van de Vlaamse overheid 
in de zin van het Europees Rekeningenstelsel 1995.”.

Art. 12. Artikel 17 van het voormelde decreet wordt als volgt vervangen:

“Art. 17. Op voorstel van BAM bepaalt de Vlaamse Regering voorwaarden voor het vaststel-
len, het opleggen en het innen van tolgelden voor het gebruik door derden van de Schelde- 
oeververbindingen waarvan het beheer en de exploitatie, in voorkomend geval met inbe-
grip van de financiering en realisatie, conform artikel 4 aan BAM is toevertrouwd.

Binnen de grenzen van de door de Vlaamse Regering overeenkomstig het eerste lid be-
paalde voorwaarden, is BAM gerechtigd om de tolgelden bedoeld in het eerste lid vast te 
stellen, op te leggen en te innen en om hiervoor nadere modaliteiten te bepalen.

BAM kan de in het vorige lid bedoelde rechten om tolgelden vast te stellen, op te leggen en 
te innen en modaliteiten ter zake vast te stellen bij beslissing of overeenkomst toevertrou-
wen aan Tunnel Liefkenshoek NV.”.

Art. 13. Er worden een tweede, derde, vierde en vijfde lid toegevoegd aan artikel 18 van het 
voormelde decreet, die luiden als volgt:

“Het Vlaamse Gewest machtigt de Vlaamse Regering om alle verbintenissen te waarbor-
gen die Tunnel Liefkenshoek NV ten aanzien van derden is aangegaan of zal aangaan, dit 
voor zover het maatschappelijk doel van Tunnel Liefkenshoek NV beperkt is en blijft tot 
de financiering, de realisatie, het beheer en de exploitatie van betolde Scheldeoeververbin-
dingen in de Antwerpse regio. Deze waarborg maakt een onvoorwaardelijke, onherroepe-
lijke, abstracte waarborg uit, afroepbaar op eerste verzoek die van kracht blijft tot al deze 
verbintenissen van Tunnel Liefkenshoek NV ten aanzien van derden volledig zijn voldaan.

Het vorige lid geldt enkel van zodra BAM een deel of het geheel van de financiering, de 
realisatie, het beheer en de exploitatie van de Oosterweelverbinding overeenkomstig artikel 
6, §1, aan Tunnel Liefkenshoek NV heeft toevertrouwd door middel van een in toepassing 
van die bepaling afgesloten langetermijnovereenkomst.

De Vlaamse Regering kan van de Tunnel Liefkenshoek NV een eenmalige of periodieke 
vergoeding vorderen in ruil voor de in dit artikel bedoelde waarborg. Die vergoeding kan 
variëren in functie van de omvang van de waarborg of op grond van andere relevante 
parameters. Het niet of laattijdig betalen van de vergoeding door de Tunnel Liefkenshoek 
NV doet op geen enkele wijze afbreuk aan de rechtsgeldigheid of aan het onvoorwaarde-
lijk, onherroepelijk en abstract karakter van de waarborg. 

De in dit artikel bedoelde waarborg is niet onderworpen aan de bepalingen van het de-
creet van 7 mei 2004 houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest.”.

Art. 14. In artikel 23, paragraaf 1, van het voormelde decreet wordt in de tweede zin het 
woord “voltijdse” vervangen door het woord “deeltijdse”. 

Art. 15. Aan artikel 24 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“BAM waakt er bij het afsluiten van de in artikel 6, §1, bedoelde langetermijnovereenkom-
sten over dat BAM, zonder dat daarbij afbreuk moet worden gedaan aan de rechtmatige 
bedrijfsbelangen van Tunnel Liefkenshoek NV, te allen tijde aan diens informatie- en rap-
porteringsverplichtingen aangaande de realisatie van het Masterplan kan voldoen.”.
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Art. 16. Dit decreet treedt in werking op de tiende dag na de bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad, met uitzondering van artikel 5, 3°, van dit decreet dat uitwerking heeft met 
ingang van 1 maart 2003.


