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TINC breidt haar portefeuille uit in Nederland met een participatie in 
een wegen PPS    

 

 
 
 

Antwerpen, onder embargo tot 13 juli 2020, 7h30 CET 
 
 

TINC, de infrastructuurinvesteerder genoteerd op Euronext Brussel, breidt haar portefeuille in 
Nederland uit met een participatie in een wegen PPS  
 
TINC heeft een 19,2 % minderheidsbelang verworven in de Nederlandse publiek private 
samenwerking (PPS) A15 Maasvlakte-Vaanplein. Het project beoogt de realisatie, financiering en het 
lange-termijn onderhoud van wegenwerken ter verbetering van de verkeersstromen en de 
verkeersveiligheid van en naar de haven op de A15 snelweg ten zuiden van Rotterdam over een totale 
lengte van 37 kilometer. Het project is een PPS op basis van een beschikbaarheidscontract met een 
totale nominale waarde van ongeveer EUR 1,5 miljard met als publieke tegenpartij Rijkswaterstaat. 
De realisatie gebeurde door een consortium van bouwers met inbegrip van Ballast Nedam, Strukton 
en Strabag. De infrastructuur is voltooid en volledig operationeel sinds 2016, waarna de 
onderhoudsperiode van 20 jaar is ingegaan. Dit is een investering voor TINC van circa € 12 miljoen 
die onmiddellijk bijdraagt aan het resultaat. 
 
 

 

Contact: 
Manu Vandenbulcke, CEO TINC 

T +32 3 290 21 73 – manu.vandenbulcke@tincinvest.com 

Bruno Laforce, Investor Relations TINC 

T +32 3 290 21 73 – bruno.laforce@tincinvest.com  

 
 

 
Over TINC  
 
TINC is een beursgenoteerde investeringsmaatschappij die participeert in bedrijven die actief zijn in het realiseren en 
uitbaten van infrastructuur. TINC houdt een gediversifieerde portefeuille aan van participaties in publiek-private 
samenwerkingsverbanden, energie - en vraaggestuurde infrastructuur in België, Nederland en Ierland. Deze portefeuille 
genereert kasstromen die over de lange termijn een duurzaam karakter hebben en de basis vormen voor het dividendbeleid 
van TINC. De participaties worden actief beheerd door een ervaren team van investerings- en infrastructuurprofessionals 
met kantoren in Antwerpen en Den Haag. TINC is genoteerd op Euronext Brussel sinds 12 mei 2015. 
 
Bezoek onze website voor meer informatie: www.tincinvest.com 
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