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Overschotten op rekeningen van 2018  
en nieuwe behoeften vervullen 

13 mei 2019 
 
De laatste raad van bestuur van SOFICO heeft meer dan 66 miljoen overschot 
op rekeningen van 2018 goedgekeurd. Dankzij de kilometerheffing voor 
zware vrachtwagens genereert SOFICO zelffinanciering waardoor 
investeringen van 237 miljoen mogelijk werden. Dat is 41 miljoen of 21% 
meer in vergelijking met het voorgaande jaar (196 miljoen investeringen in 
2017 en 146 miljoen in 2016).  
 
Deze aanzienlijke toename van investeringen valt te verklaren aan de hand van 
verschillende factoren: 
 
• boekhoudkundig gezien werden in 2018 grote projecten afgerond voor de 

uitbreiding van de sluissites Ivoz-Ramet en Lanaye; 
• dankzij de zachte winter konden veel projecten zonder onderbrekingen worden 

voortgezet; 
• in het algemeen waren de termijnen voor werkzaamheden aan (snel)wegen van 

SOFICO korter, met name doordat gebruik werd gemaakt van nacht- en 
weekendwerk. 

 
Een nieuwe en belangrijke factor: 
 
• De werkzaamheden om de bovenste lagen van onze wegen te vernieuwen 

(schrapen-leggen) zijn recent in aantal toegenomen, wat duidt op een merkbare 
verbetering van de algehele staat van onze wegen. Dit preventieve onderhoud van 
de bovenste lagen verlengt de levensduur van onze infrastructuren aanzienlijk, 
aangezien het de verspreiding van beschadiging naar de onderste lagen vertraagt. 
Het doel is om de bovenlaag regelmatig om de 7 tot 10 jaar te vernieuwen. Deze 
werkzaamheden voor preventief onderhoud worden steeds talrijker en worden 
gemiddeld 2 tot 3 keer sneller uitgevoerd dan diepgaande renovatieprojecten, wat 
leidt tot een hoger voltooiingsritme.  

 
De rendabiliteit en de solvabiliteit van SOFICO zijn uiterst solide en groeien 
voortdurend. Dat levert structuren van duurzame aard op die stabiliteit en 
ontwikkeling garanderen voor bedrijven, en die de mogelijkheid bieden om al deze 
kosten te dragen.  
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