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In 2011 werden flinke stappen vooruit gezet in de verwezenlijking van een van de basisopdrachten van de NMBS-Holding: het stimuleren van de "modal shift" of de verschuiving
van het weg- naar het spoorvervoer. De economische, maatschappelijke en ecologische
context hielpen hierbij. De files zijn alomtegenwoordig, nooit eerder werd er zo veel
gereisd, de prijzen van de olieproducten bereikten onbekende hoogten, en de milieuimpact kreeg meer aandacht dan ooit. In de nabije toekomst zal het wegvervoer alleen
al evenveel broeikasgassen uitstoten als de Belgische quota toelaten.

De "modal shift" is niet langer een overtuiging of een vrome wens. De "modal shift" is
aan de gang. De cijfers liegen er niet om : het net van de NMBS-Groep groeit en telt
vandaag meer dan 3.578 km sporen. Er worden niet langer lijnen gesloten, maar nieuwe
geopend. Het aantal reizigers neemt sinds tien jaar bijna lineair toe (+ 50 % sinds 2000).
De spoorwegen winnen duidelijk marktaandeel terug. 7,2 % van alle verplaatsingen
wordt per trein afgelegd. In een straal van 30 km rond Brussel loopt dat cijfer tijdens
de spitsuren zelfs op tot 45 % voor het woon-werkverkeer. En dat terwijl het GEN nog
niet volledig is geopend...
In het licht hiervan kan de Regering de goede resultaten van de NMBS-Holding, die in
dit jaarverslag worden voorgesteld, naar waarde schatten.
- De EBITDA Cash Recurrent 2011 ligt 0,5 % hoger dan vooropgesteld en groeide
met 6,7 % in vergelijking met 2010. Dit is in het bijzonder te danken aan een
vermindering van de externe kosten (-10 %) en een daling van de consultancykosten
(- 35,7 miljoen euro).
- Ondanks een moeilijke economische conjunctuur, ligt de schuld € 170 miljoen euro
lager dan in 2010.
- Het personeelsbestand van de NMBS-Groep daalde met 2,8 % en de productiviteit
van het personeel stijgt dankzij een modern en performant HR-beleid.
- De veiligheid in de stations steeg dankzij ons veiligheidspersoneel, de bewakingscamera’s en de samenwerking met de ordediensten.
- Voor de 37 Belgische stations van de NMBS-Holding is een omvangrijk bouw–
en renovatieprogramma aan de gang om te beantwoorden aan de eigentijdse
verwachtingen van het publiek.
- Het historisch patrimonium krijgt er met "Train World", het treinmuseum in Schaarbeek,
een nieuwe aanwinst bij.
- Het professionele beheer van de parkeerplaatsen en fietsenstallingen in de nabije
omgeving van de stations draagt bij tot een betere synergie tussen trein en wagen.
- Dankzij Blue-bike en Cambio, de deelfietsen en -wagens, krijgt de klant nieuwe
mogelijkheden om de "last mile" af te leggen.
- De genetwerkte mobiliteit, met het station als kloppend hart, beschikt met "Scotty.
be" over de eerste gepersonaliseerde tool om reiswegen te vergelijken.
De NMBS-Holding is trots op deze resultaten. Een sterke spoorwegsector is meer dan
ooit van belang voor een duurzame economische en sociale ontwikkeling van ons land.
De genetwerkte mobiliteit, waarvoor de NMBS-Holding het voorbije jaar heel wat
initiatieven nam, zal mee de sleutel tot succes zijn. Ook in 2012 zal de NMBS-Holding
deze inspanning onverminderd verder zetten, in dienst van onze klanten, het publiek en
de Staat, zodat we samen kunnen bewegen in alle vrijheid.

Jean-Claude FONTINOY,
Voorzitter van de Raad van Bestuur
van de NMBS-Holding
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Markante feiten

in 2011

Tweede fase van de werken
te Gent-Sint-Pieters

De tweede fase van de moderniseringswerken
van het station Gent-Sint-Pieters vatte aan op
28 januari 2011 met de werf van de perrons
11 en 12. Tegen 2020 zal het station volledig
gemoderniseerd zijn, bredere perrons hebben
en overdekt zijn met een luifel over alle sporen.

feb

Meer intermodaliteit in Wallonië

Op 22 februari werd een tweede en derde Fietspunt
geopend in de stations van Liège-Guillemins en
Ottignies. Voortaan kan iedereen er zijn fiets afzetten,
laten herstellen, info krijgen over mobiliteit of een fiets
huren.

ma

mei

Station Namen
uitgerust voor
slechtzienden

Een proefopstelling met auditieve
begeleiding, uitgewerkt door het
departement psychologie van de
universiteit van Namen, werd in
dit station uitgetest. Zij bestaat
uit 15 akoestische bakens die
door de slechtziende persoon
geactiveerd kunnen worden
met afstandsbediening of gsm,
een multisensorplan in reliëf
en in brailleschrift, en een vocale
lezing van het aankondigingsbord
van het station.

Plug and Ride  : het proefproject begint

Vanaf 3 maart tot eind mei 2011 liep het “Plug and
Ride”-proefproject. Zes “testpiloten” reden gedurende
3 maanden met een elektrische wagen.

ma

Congres Next Station

De NMBS-Holding en het UIC (Union Internationale
des Chemins de fer) organiseerden op 17 en 18 maart
samen de derde editie van het internationale congres
Next Station. Next Station is een wereldwijde
ontmoetingsplaats voor stationmanagers,
dienstenleveranciers, projectontwikkelaars,
studiebureaus, gespecialiseerde journalisten, ….

ma

ICTRA-SAP : de experts

De SAP-ploeg van ICTRA en Syntigo ontving het
“Advanced Center for Expertise of SAP”-certificaat.
Deze hoogste SAP-erkenning wordt uitgereikt door de
Managing Director van SAP Belux. Het is de hoogste
onderscheiding uitgereikt door de softwareleverancier.
Minder dan 15 ondernemingen ter wereld behaalden dit
certificaat, NMBS-Holding was het eerste bedrijf in België!
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Blue-bike deelfietsen aan de stations

Vanaf 24 mei 2011 stonden meer dan 1000 Blue-bikes
beschikbaar aan 35 grote treinstations in België. Met deze
deelfietsen kreeg de reiziger er een mobiliteitsalternatief bij :
een nieuwe schakel in de genetwerkte mobiliteit! Blue-bike is
een oplossing voor een natraject zonder tijdverlies
(www.blue-bike.be).

mei

Automatische
Externe
Defibrillators

De directie Stations sloot op
18 mei een raamovereenkomst
om de grote stations en
directiegebouwen te voorzien
van Automatische Externe
Defibrillators (AED).

okt

Refer a Friend : meer dan ooit
voor de NMBS-Groep actueel

Refer a Friend geeft de medewerkers de kans
om vrienden of familieleden met passend
professioneel profiel voor te stellen voor een
van onze knelpuntberoepen. Bij een succesvolle
aanwerving krijg de medewerker een premie.

juni

Opening van het vernieuwde Charleroi-Zuid

2

De werken aan het station van CharleroiZuid en het stationsplein werden afgerond
met een officiële inhuldiging, concerten en
tentoonstellingen.

aug

Erkenning voor CPS

CPS, de dienst Corporate Prevention Service, werd op 2 augustus door de FOD
Mobiliteit en Vervoer erkend als centrum voor medische keuringen en bedrijfspsychologische examens. De Dienst voor Veiligheid en Interoperabiliteit van de
Spoorwegen (DVIS), de veiligheidsinstantie voor het spoorvervoer binnen de FOD
Mobiliteit en Vervoer, leverde aan CPS een erkenning af als psycho-medisch centrum
in het kader van de certificatie van het treinpersoneel.

sep

Campagne Securail publiek noodnummer

Van 6 tot 13 september hingen de
stations terug vol met de affiches van
Darlien, Raf en Diadie. De campagne
"Heb je Darlien haar nummer al?"
verwijst klanten en personeel naar
het publiek noodnummer van Securail.
Dit noodnummer staat 7/7, 24/24
klaar om bijstand te organiseren voor
personen in nood op spoorwegdomein.

okt

okt

nov

Antwerpen-Centraal wint Europa
Nostra Grand Prix

Antwerpen-Centraal won op 22 november de
prestigieuze Europa Nostra prijs voor “Cultureel
Erfgoed”. Dit voor de zeer geslaagde renovatie van
Antwerpen-Centraal waarbij oud en nieuw perfect
gecombineerd werden. De Europese Commissaris
voor Cultuur overhandigd de prijs aan Jannie Haek,
CEO van de NMBS-Holding.

Interactieve infozuilen
voor onze klanten

Acht interactieve infozuilen werden vanaf
4 oktober getest in Brussel-Centraal
en Brussel-Zuid. Ze werden ontworpen
om een antwoord te bieden op alle
vragen die een reiziger zich kan stellen in
een station. De zuilen bieden de gebruiker
een aantal tools aan om zijn reis optimaal
te organiseren: de RailTime Routeplanner
van Infrabel met een interactieve netwerkkaart, de aankondigingen van de
storingen en gele affiches. NMBS-Holding
biedt ook een interactieve plattegrond
van het station aan met een overzicht
van de beschikbare diensten. Ook de
vacatures van de NMBS-Groep kunnen
geraadpleegd worden.

dec

Anti-gauwdiefstalweek

Van 12 tot 18 december organiseerde de Corporate
Security Service samen met de FOD Binnenlandse
Zaken de “antigauwdiefstalweek”. Tijdens deze week
werden in de stations tal van initiatieven genomen
met als doel de burger te sensibiliseren ten aanzien
van gauwdiefstal. Voor deze actie werd een tas
ontwikkeld met de slogan “handen af van mijn tas”.

dec

"Homeless People in European
Train stations"

Gedurende 24 maanden nam de Corporate Security
Service (CSS) van de NMBS-Holding deel aan een
Europees sociaal experiment met betrekking tot
daklozen en zwervers in het station Brussel-Centraal.
Het project, genaamd “Homeless People in European
Train Stations”, werd op 16 december afgesloten
met een heel positieve balans.

Jobday “Word op 1 dag onze nieuwe collega” in Brussel

De NMBS-Groep zette tijdens de jobday alle middelen in om mensen voor knelpuntberoepen aan te werven. Het ging dan in het bijzonder om technici-elektromecaniciens
en industriële en burgerlijke ingenieurs. Doelpubliek bij uitstek zijn Brusselaars en
“nieuwe Belgen”. “Word op 1 dag onze nieuwe collega in Brussel.” In de voormiddag
van 6 oktober bezochten de kandidaten een werkplaats van NMBS en van Infrabel.
In de namiddag konden zij die wilden technische en medische proeven afleggen.

5
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Genetwerkte mobiliteit
concept en concrete realisaties

jaarverslag

In een wereld die beweegt, die voortdurend in verandering is en waar de technologie constant evolueert is stilstaan
geen optie. Zich verplaatsen is op dit moment evenwel een ware uitdaging geworden. De mobiliteitsbehoefte
was nog nooit groter en zal in de komende jaren verder toenemen.

6

De NMBS-Holding en haar medewerkers moeten mee de motor voor deze mobiliteit zijn. Een nieuwe, genetwerkte
mobiliteit, waarin alle vervoersmodi, publiek en privé, elkaar efficiënt aanvullen (Blue-bike deelfietsen, Cambio
auto’s, trein-, tram- en busvervoer gaan samen met de auto en de taxi) is de toekomst.
Zo kan de klassieke tweespalt tussen auto en gemeenschappelijk vervoer verdwijnen. Onze klanten moeten
vrij hun vervoermiddelen “à la carte” kunnen kiezen. Het station zal hier als platform van intermodaliteit een
centrale rol vervullen.

3
3.1 Het station, draaischijf
van genetwerkte mobiliteit
In de voorbije jaren werden het merendeel van de
stations, kleine en grote, gerenoveerd of grondig
verfraaid. In deze stations is het onthaal van de reizigers verbeterd en werden parkings en commerciële
zones gemoderniseerd en uitgebreid.
De rol van de stations is geëvolueerd. Je komt er niet
meer alleen om er efficiënt de trein te nemen, maar
ook omdat het een aangename omgeving is met
winkeltjes en allerlei dienstverlening. Het station
maakt deel uit van het bruisende stadsleven.
De stations zijn dynamische draaischijven geworden
waarrond alle vervoersmodi zich concentreren : trein,
bus, fiets, auto, elektrische auto, taxi… Zij bevinden
zich in het centrum van de genetwerkte mobiliteit.

Masterplans voor station
en omgeving in het hele land
Om er centra van mobiliteit en dienstverlening van te
maken zet NMBS-Holding al jaren in op het ontwikkelen
van masterplans. Ze worden steeds opgezet in een
samenwerking met de steden en met de operatoren
van openbaar vervoer over de weg, De Lijn of TEC.
De filialen Eurostation en Eurogare hebben in de loop
van de jaren grote ervaring opgebouwd in het ontwikkelen van stations en stationsomgevingen, de ene in
Brussel en Vlaanderen, de andere in Wallonië.
Die filialen, ontstaan als technische studiebureaus,
hebben zich bekwaamd in het uitwerken, opvolgen
en realiseren van architecturale projecten.

Het belang dat de Groep al jaren hecht aan de stations
en de onthaalstructuur valt best af te lezen uit de
investeringsbedragen.

Eurostation heeft in opdracht van NMBS-Holding
belangrijke projecten lopen in Gent-Sint-Pieters, BrusselNoord, Oostende, Hasselt, het Diabolo-project en andere.
Daarnaast zijn ook al in heel wat kleinere steden de
stations en omgeving gerenoveerd of in omvorming.

Tussen 2005 en 2011 investeerde NMBS-Groep
gemiddeld jaarlijks 200 miljoen euro in stations en
parkings. Vergeleken met de periode 2000 tot 2004
is dat een stijging met 76 %.

In 2011 werd het Kamgebouw te Brugge afgewerkt.
Ondertussen is het gebouw overgedragen aan een
institutionele vastgoedbelegger met een substantiële
meerwaarde.

Investeringen in stations en parkings
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eurogare © Santago Calatrava

Het huidige Eurogare, opgericht in 1993, stond in
voor de studie en begeleiding van de uitvoering
van het nieuwe station Liège-Guillemins, dat ingehuldigd werd in september 2009.
Ondertussen werd de verworven knowhow van deze
onderneming ook aangewend voor studies van
andere projecten in het zuidelijk landsgedeelte,
zoals ondermeer te Namen, Bergen, Charleroi en Luik.
Het resultaat van hun kunde mag er zijn, want de
twee meest in het oog springende realisaties,
Antwerpen-Centraal en Liège-Guillemins, horen volgens verschillende gespecialiseerde magazines en
websites tot de tien mooiste stations van de wereld.
De stations worden niet enkel gemoderniseerd, ze
worden ook goed beheerd. We kunnen een positief
financieel bilan van dit beheer voorleggen, maar ook
de kwaliteit gaat er met rasse schreden op vooruit.
En de klant weet dit te appreciëren. Onlangs nog
bleek dat onze klanten het concept en de service in

6
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de 37 grote stations uitermate waarderen. Volgens
Test-Aankoop haalden we in 2010 een gemiddelde
tevredenheidscore van 89 %, wat aanzienlijk beter is
dan de doelstellingen van het beheerscontract.
Antwerpen-Centraal, Luik-Guillemins, Brugge en
Namen voeren de top 10 aan. In de kleinere stations
wordt vooral de parkeerinfrastructuur als pluspunt
beschouwd. Uit een tevredenheidonderzoek over de
spoorwegdiensten in opdracht van de Europese
Commissie in 2011 bleek dat de Belgische klanten
tevreden zijn over de dienstverlening in de stations
en dat wij het in Europese vergelijkingen zeer goed
doen.
In het station van Charleroi-Zuid werden de renovatiewerken in juni 2011 beëindigd. Daar leveren nu 240
zonnepanelen 15 % van de benodigde elektriciteit.
In Antwerpen-Centraal werd de zorg voor het milieu
vertaald in de installatie van waterwisselaars lucht/
water en een warmtepomp die de mogelijkheid biedt
om het gebouw te verwarmen of te koelen.

Veiligheid in stations en treinen
De NMBS-Holding verzekert de openbare veiligheid
op het spoorwegdomein. Hiervoor is geïnvesteerd in
meer personeel voor Securail, de veiligheidsdienst.
Een herstructurering van de dienst heeft geleid tot
een grotere zichtbaarheid van de veiligheidsagenten
in stations en treinen. Bovendien hebben wij met meer
dan 3.000 camera’s één van de meest performante
cameranetwerken van het land uitgebouwd en werken
we nauw samen met onze veiligheidspartners zoals
de spoorwegpolitie en de lokale politiediensten.

Toegankelijke stations voor steeds
meer reizigers
De drie bedrijven van de NMBS-Groep werken volgens
een meerjarige planning aan het stroomlijnen van de
toegang tot de stations en de treinen.
Voor Infrabel gaat het om het verhogen van de perrons
zodat het in- en uitstappen van de treinen moeiteloos
kan, en om het installeren van liften en oprijhellingen
naar de perrons.
De NMBS zorgt voor assistentie aan rolstoegebruikers
in een groeiend aantal stations. Dat zijn er vandaag
114 van de in totaal 213 stations op het Belgisch
net. Er zijn voor hen ook mobiele laadplatformen ter
beschikking in heel wat stations. In 2011 werd een
basisopleiding “gebarentaal” georganiseerd voor de
loketbedienden, en er werden inductielussen bezorgd
aan de stations om de communicatie tussen de loketbedienden en de slechthorenden te vergemakkelijken.
Jean-Claude Thirionet van de Directie Stations somt
de doelstellingen van NMBS-Holding op : “Wij optimaliseren de stations door er minstens één toegang
te voorzien zonder drempel, met een automatische
deur en met liften, door de toegang van de stationshal
naar de perrons obstakelvrij te maken, door blindengeleidingen aan te brengen en door te zorgen voor
sanitair en parkeergelegenheid voor gehandicapten.
Eind 2011 hadden we zo al 25 stations uitgerust
die samen meer dan 40 % van de treinreizigers zien
passeren. Daarmee verzorgen we een aanzienlijk
groter publiek dan een jaar eerder, toen we nog maar
15 stations aangepast hadden met 29 % van de
reizigers. Eind 2012 trachten we die voorzieningen
in orde te hebben voor 60 % van de reizigers. Tegen
2028 moeten alle stationsgebouwen zijn aangepast”.

Score de qualité moyenne pondérée
dans les gares SNCB-Holding
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Overweldigend succes van winkels en
restauratie
“Onze inkomsten uit de concessies van winkels,
automaten en publiciteit zijn de laatste vijf jaren
met gemiddeld zowat tien procent gegroeid, en het
is onze doelstelling om datzelfde groeicijfer in de
komende jaren aan te houden”, vertelt Stefaan Van
Echelpoel, manager Concessies van NMBS-Holding.
“In 2011 overschreden we voor het eerst meer dan
20 miljoen euro omzet. De snelle groei van onze
omzet komt vooral uit de “convenience segmenten”,
dat zijn koffie, broodjes en warme snacks, want
treinreizigers en bezoekers in de stations wensen een
snelle bediening en een goede prijs/kwaliteitverhouding. We zien bestaande zaken sterk groeien, maar
we hebben ook gezorgd voor vernieuwde concepten,
bijvoorbeeld de vervanging van sommige buffetten
door broodjeszaken of koffielounges zoals bijvoorbeeld in Gent-Sint-Pieters. Die vernieuwingen slaan
duidelijk aan bij het stationspubliek, want het aantal
vierkante meter is vrij stabiel gebleven en toch hebben
we
een zeer
sterkeSNCB-Holding
inkomstenstijging
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revenu
et m²die de groei
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In oktober 2011 werd het netwerk van digitale media
in de stations gelanceerd. Het project, waarvan de
roll out in nauwe samenwerking met Syntigo is
gebeurd, wordt door Clear Channel International als
één van haar belangrijkste piloten en referenties
beschouwd en is dus ook voor België een primeur.
Dankzij dit nieuw medium rekent Publifer in 2012 op
een stijging van haar zakencijfer.

Evolutie inkomsten NMBS-Holding en m²
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Publifer en het groeiend publicitair
potentieel van de stations
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Voor het voeren van publiciteit op het spoorwegdomein heeft NMBS-Holding samen met Clear Channel
Belgium de joint venture Publifer opgericht. Ze heeft
de exclusiviteit van de exploitatie van het publicitair
potentieel.
Hoewel de fragiele economische context zijn gevolgen
heeft voor de publicitaire markt, blijven de resultaten
van Publifer stabiel. Dit is vooral te danken aan de
mogelijkheid om exclusieve commerciële voorstellen
uit te werken in de stations, wat de toegenomen
concurrentie op traditionele producten compenseert.

De financiële contributie van Publifer aan NMBSHolding kent al jaren een stijgende trend. Dat is het
resultaat van een professioneel publicitair beleid,
maar het is ook een duidelijke aanwijzing dat de
commerciële attractiviteit van de stations groeit.

3
3.2 Gedeelde voertuigen, een verantwoorde
en duurzame manier om zich te verplaatsen
Vandaag, in een wereld die niet meer statisch is, maar
waarin men zich er van bewust is dat de CO2 -uitstoot
het ecologisch evenwicht beïnvloedt, wenst de burgerreiziger, op zoek naar vervoer, een meer “zuivere”, meer
verantwoorde en dus meer duurzame mobiliteit.
De NMBS-Holding is mee de motor van deze nieuwe
mobiliteit. Zij maakt dat concreet door de treinreizigers
praktische en duurzame oplossingen aan te reiken,
zoals deelauto’s en deelfietsen, beveiligde parkings,
een praktische en innoverende internetsite… Hiermee
is de NMBS-Holding een katalysator voor de trein. Ze
maakt van de trein immers een toegankelijke en een
volwaardige oplossing voor een veel grotere groep
mensen.

Autodelen aan de stations
is een succes
Vertrekkend van de vaststelling dat autodelen zich
niet concurrerend opstelt tegenover het openbaar
vervoer en dat autodelers relatief gemakkelijk gebruik
maken van dat openbaar vervoer, heeft NMBS-Holding
in 2010 geparticipeerd in het kapitaal van Cambio,
de aanbieder van autodelen.

Evolution
nombre
voitures
partagées
In maart 2012
waren
er al 36
autodeelpunten in of
près
nabij des
24 gares
treinstations. Pieter Deschamps van de

dienst
Corporate Affairs van NMBS-Holding stond
100
Cambio-endroits
mee aan de wiegprès
van
des de
garesjoint venture : “Sedert
80
eind 2009 stelt NMBS-Holding parkeerplaatsen ter
beschikking
voor Cambio-voitures
Cambio-auto’s. We zijn gestart
60
près des gares
met een vijftiental parkeerplaatsen in vier stations,
40
maar in maart 2012 stonden er al 100 wagens op
20 locaties in of vlakbij stations. De Cambio-klant
36
betaalt een kleine maandelijkse bijdrage en heeft
0
in onze stations, na reservering, 7 dagen op 7 een
2010
2011
mars 2012
wagen ter beschikking.“

Evolutie aantal deelauto's aan stations
100

Cambio-locaties
nabij treinstation
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Cambio-auto’s
nabij treinstation
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Fietspunten nemen de tweewielers
onder hun hoede

3
Deelfietsen Blue-bike schieten uit de
startblokken
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In mei 2011 stonden 1.000 deelfietsen “Blue-bike”
ter beschikking in de fietspunten bij 35 grote
treinstations, verspreid over heel België. Blue-bike
is een samenwerking tussen NMBS-Holding en
FIETSenWERK. Tegen een voordelig tarief huurt men
een fiets. Ideaal om het laatste stukje van de reis af te
leggen of handig om snel een afspraak in het centrum
van de stad te halen. Aan de formule is nog gesleuteld,
zodat de openingsuren en de mogelijkheden van
teruggave ruimer worden.
Maar dat de formule een toekomst heeft blijkt uit
het feit dat de netbeheerder Elia als eerste bedrijf
ervoor koos voor Blue-bike om zijn bedrijfsfietsen te
bezorgen en te beheren.
“De afstand tussen het station van Schaarbeek en ons
kantoor is net te lang om te voet te doen. Nu kunnen
onze medewerkers tijd winnen en met het openbaar
vervoer blijven komen, “ vertelt Valérie Legat van Elia.
“Naast onze vijf fietsen in Schaarbeek, hebben we
ook vijf abonnementen waarmee onze werknemers
in 37 stations terecht kunnen om een Blue-bike te
huren. Zo zijn ze overal mobiel.”

Het aantal fietspunten aan de stations gaat crescendo.
Eind 2011 waren er al 42 operationeel. De ontwikkeling
startte in Vlaanderen, maar ondertussen zijn er ook 4
in Brussel en evenveel in Wallonië.
Na Namen in 2010, werden in 2011 Luik, Ottignies en
Bergen opgestart. Het fietspunt is in Mons ondergebracht in het nieuwe “Maison des Cyclistes”, vlak
tegenover het station. Emmanuel Scrutenaire, coördinator
van de vzw Pro-vélo voor Henegouwen : “De fietsen
staan hier beveiligd, want er is een permanentie, en we
voeren kleine herstellingen uit in de loop van de dag.
En bovendien staan er ook Blue-bikes ter beschikking.
Vooral studenten en pendelaars zullen er zeker gebruik
van maken als hun bestemming wat buiten het centrum
ligt.”
Het fietspunt-concept is nu een vijftal jaar oud. Het is
een samenwerking tussen NMBS-Holding en ondernemingen uit de sociale economiesector, gegroepeerd
onder de koepel FIETSenWERK. Zij zorgen dat er sociaal
toezicht is en dat achtergelaten fietsen verwijderd
worden. Een aantal uitbaters doen ook herstellingen
aan de fietsen, of combineert het met bijvoorbeeld
een strijkafhaaldienst.
De werking van de fietspunten wordt als globaal positief
beoordeeld, wat niet wegneemt dat er een project loopt
om de kwaliteit verder te optimaliseren. Een verdere
uitbreiding in een twintigtal bijkomende stations is in
onderzoek.

Fietsenstallingen barsten bijna uit
hun voegen

B-Parking zorgt voor professioneel
beheer

Eind 2005 stonden er 53.500 fietsplaatsen ter
beschikking. Eind 2011 was dat al opgelopen tot
77.000.

De NV B-Parking werd medio 2008 opgericht om de
parkeerplaatsen van NMBS-Holding te beheren.

Van dat aantal stonden 40 % onder de hoede van
een fietspunt-uitbater. De andere vinden een plaats
in de gewone fietsenstallingen, die te vinden zijn
aan alle stations en stopplaatsen in het land.
Maar ook in díe stallingen investeert NMBS-Holding
permanent, om ze uit te breiden en te moderniseren,
en om er bewaking te voorzien.
“Een aantal van de locaties is omheind en heeft toegangscontrole en camerabewaking”, legt Tom Coryn
van Corporate Security Service uit. ”We bekijken
momenteel in welke mate en met welke systemen
we die bewaking verder uitbouwen”.

Eind 2011 exploiteerde B-Parking 37 parkings die
met slagbomen waren uitgerust, goed voor bijna
16.000 parkeerplaatsen, of meer dan één vierde van
alle plaatsen aan stations en stopplaatsen. De Raad
van Bestuur van B-Parking heeft initieel gekozen
voor een centrale aansturing van het parkeersysteem,
waardoor met een zeer lichte personeelsstructuur
een groot aantal parkings kan worden beheerd. Het
bedrijf slaagt er zo in om rendabel te zijn tegen zeer
democratische tarieven.

Autoparkings
In alle stations en stopplaatsen van het land waren er
in totaal 55.600 parkeerplaatsen eind 2011.
De NMBS-Holding is beheerder van de parkings van
de 37 belangrijkste stations en van de niet-bemande
stopplaatsen. De NMBS is beheerder van de parkings
in de andere stations.
De NMBS-Holding heeft de exploitatie van de parkings
in de 37 stations toevertrouwd aan zijn filiaal B-Parking.
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Informatica speelt een sleutelrol
Bij de verwezenlijking van de mobiliteitsvisie en van
veiligheidsprojecten van de Groep speelt ICTRA, de
ICT-dienst van NMBS-Holding, een belangrijke rol.
Bij de ontwikkeling van applicaties werkt de dienst
meestal samen met de dochter Syntigo.

3

4

Eén van de in het oog springende realisaties is het
internetportaal Scotty.be dat in april 2012 werd
gelanceerd. Het werd ontwikkeld voor Go-Mobile,
joint venture van Syntigo en Touring Mobilis.
Scotty.be is een persoonlijke mobiliteitshulp waarop
gebruikers in één oogopslag en in real time - via
computer, tablet of smartphone – kunnen zien of er
files zijn op hun traject, wanneer de volgende trein
vertrekt, hoeveel parkeerplaatsen beschikbaar zijn…
In functie daarvan kunnen ze het meest geschikte
vervoermiddel, of een combinatie van vervoermiddelen kiezen. Het is met andere woorden een cruciaal
instrument in de visie van “genetwerkte mobiliteit”,
waarin alle vervoermiddelen op elkaar aansluiten en
elkaar aanvullen.
Ook bij de beveiliging van de parkings van B-Parking is
de inbreng van de ICT-dienst wezenlijk. Voor de toegang tot de parkings werd het badgesysteem op punt
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6
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gezet en de installatie van bewakingscamera’s stelt
de veiligheidsdienst Corporate Security Service in staat
om een permanente monitoring uit te voeren.
Voor Infrabel heeft ICTRA ondermeer toepassingen
ontwikkeld die belangrijk zijn in het veiligheidsbeheer.
De applicaties laten het monitoren van de ”krokodillen”
toe. Dat zijn toestellen die tussen de sporen zijn geplaatst
en die een signaal sturen naar de trein als hij erover
rijdt. De treinbestuurder moet het signaal bevestigen.
Doet hij dat niet, dan treedt er een automatische remming in werking. Dankzij de nieuwe applicaties kan
Infrabel nu de staat van werking van de krokodillen
superviseren via GSM-R, het mobiel netwerk voor
communicatie van de spoorwegen. Via het netwerk
wordt de informatie over die spoortoestellen automatisch centraal afgeleverd.

3
3.3 Het kenniscentrum B-Mobility promoot
de genetwerkte mobiliteit
B-Mobility, het kenniscentrum voor mobiliteit van
de NMBS-Holding, organiseerde op 14 oktober 2011
in Brussel de derde editie van zijn B-Mobility Day.
Tijdens deze B-Mobility Day, met als titel “Linking
networks for our future mobility” stond één ding alvast
buiten kijf : de mobiliteit van morgen is genetwerkt.
Dit betekent dat we verschillende vervoersmodi
combineren voor onze verplaatsingen, afhankelijk van
onze individuele behoeften.

37 Belgische stations en zijn ideaal om na je treinreis
vlot op je eindbestemming te raken : je stapt af waar
je wilt, bepaalt zelf je route en vertrektijd en je hebt
geen last van parkeerproblemen”, vertelt Dirk Dewulf
van B-Mobility. “Blue-bike vormt dus een duurzaam en
flexibel alternatief voor de auto en bus, metro of tram
voor het laatste stukje van je traject. In de toekomst
wil NMBS-Holding het netwerk van Blue-bike nog
uitbreiden, onder andere met elektrische fietsen”.

De stations spelen hierin een belangrijke rol : het zijn
intermodale knooppunten waar een vlotte overstap
van het ene vervoermiddel op het andere mogelijk is.
Het zorgt voor duurzame mobiliteit in de stad.

Bijzondere aandacht ging ook naar de elektrische
wagen. De combinatie van deze wagen met de trein is
één van de duurzame oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk. Na het succes van het proefproject Plug &
Ride werden vanaf begin 2012 al 34 stations uitgerust
met oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.
NMBS-Holding geeft hiermee aan dat ze helemaal
gaat voor duurzame, genetwerkte mobiliteit.

Genetwerkte mobiliteit is gedeelde mobiliteit : de
nadruk ligt op het gebruik van een transportmiddel
en niet op het bezit ervan. Zo werd het belang van
de deelfietsen aangestipt, met bijzondere aandacht
voor het initiatief Blue-bike, het deelfietsinitiatief
van NMBS-Holding. “Deze deelfietsen staan klaar in

Alle informatie over B-Mobility is terug te vinden op
de website www.b-mobility.eu
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3.4 Genetwerkte mobiliteit levert modal shift
op ten voordele van de trein en overige
duurzame transportmiddelen
Met de modernisering van de stations, knooppunten
in de genetwerkte mobiliteit, en de uitbreiding
van ons aanbod van mobiliteitsoplossingen, heeft
de NMBS-Holding bijgedragen aan de verhoging

van het aantal treinreizigers. Dat heeft een modal
shift van de auto naar de trein en naar andere meer
duurzame en minder vervuilende vervoersmodi
bevorderd.

3

Sinds de eeuwwisseling zit de Groep op een stevig
groeipad, sneller dan de andere modi, zodat de
modal shift naar het spoor een feit is. Die groei zal
in de komende decennia trouwens verlopen tegen
de achtergrond van een stijgende bevolking en een
toenemende verstedelijking.
Om de modal shift aan te houden en nog te verstevigen
zet NMBS-Holding haar doorgedreven investeringen
als stationsuitbater voort, maar tezelfdertijd maakt
ze ook werk van haar visie op de mobiliteit van de
toekomst, een “genetwerkte mobiliteit” met de stations
als draaischijf.
Duurzaamheid loopt daarbij als een rode draad door
alle facetten van de bedrijfsvoering. Het betekent
dat er grote uitdagingen liggen in het beheren
van de competenties, het financieel gezond houden
van de activiteiten en het reduceren van onze ecologische impact.

Kerncijfers illustreren groei en
efficiëntie
NMBS-Holding investeert al jaren aan een hoog ritme
in stations om er uitnodigende centra van mobiliteit
van te maken, in parkings voor auto’s en fietsen en in
informatica. En projecten van deelauto’s en deelfietsen,
met diezelfde stations als draaischijf, zijn opgestart. Ze
zijn een antwoord op ontluikende nieuwe tendensen
in ons verplaatsingsgedrag, vandaag nog vooral bij
jongeren.
Die initiatieven spelen zich af in een boomende
markt van treinvervoer en van openbaar vervoer in
het algemeen. Tussen het jaar 2000 en 2011 nam
het jaarlijks aantal verplaatsingen met de treinen
van NMBS toe met 51 %, tot 229 miljoen in 2011.
Dat betekent dat we terug op hetzelfde peil komen
als bij aanvang van de zestiger jaren, vlak voordat
de auto aan zijn veroveringstocht begon.
Na de sterke terugloop tot 1987 zit het aantal
reizigers terug op het peil van 1960.
Tijdens het voorbije decennium van intense groei
heeft de trein ook marktaandeel veroverd op het
autovervoer.

investeringsenveloppe dus één van de cruciale
thema’s zijn.
Per gepresteerde reiziger-kilometer neemt de
exploitatie-toelage van de overheid af. In 2011
bedroeg ze 14 eurocent.

Aantal treinreizigers nationaal en internationaal
verkeer (excl. Eurostar)
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Ongeveer sinds de eeuwwisseling is de mobiliteit per
bus-tram-metro en vooral per trein sterker gestegen
dan per auto.
En alle prognoses voor de langere termijn wijzen op
een doorgezette groei van het reizigersvervoer per
spoor. Om dat op een kwalitatieve manier aan te
kunnen zal de Groep haar investeringsbeleid
moeten voortzetten, wetende dat tussen het jaar
2000 en 2011 de jaarlijkse investeringen al meer
dan verdubbelden.
De jaarlijkse investeringen van de Groep stegen in de
periode 2000-2011 van 800 naar 1.912 miljoen euro.
Bij de komende onderhandelingen met de federale
overheid over een nieuw beheerscontract zal die

Exploitatiedotatie (Groep) per nationale
reiziger-km (euro/r-km)
netto dotatie NMBS-Groep ¤ 2011
rkm (binnenlands vervoer)
dotatie per r vkm ¤ 2011
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Investeren om verder te groeien
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De NMBS-groep is één van de belangrijkste investeerders in het land. Door haar investeringen wil ze de mobiliteit
in België voortdurend verbeteren, in termen van aanbod van vervoer, maar ook in termen van kwaliteit en multimodaliteit van dienstverlening. NMBS-Holding investeert in de intermodaliteit en genetwerkte mobiliteit via
haar stations, parkings, ICT en genetwerkte mobiliteitsoplossingen om de modal shift verder te bevorderen.

De investeringen van de NMBSGroep kenden een recordjaar
Het jaar 2011 was een recordjaar: de NMBS-Groep in
zijn geheel heeft met een totaal van 1.912 miljoen euro
nog nooit zoveel in één jaar geïnvesteerd.
M€ lopend
(excl SPV en PPP)
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Buiten deze globale investeringen ten belope van
1.912 miljoen euro zijn er nog vijf projecten van
infrastructuuruitbreiding die door "alternatieve" middelen gefinancierd worden. De Liefkenshoektunnel in
900.000
de haven van Antwerpen en het Diabolo-project
800.000
naar de luchthaven Brussel-Nationaal
zijn privaat700.000
lasten 2010
publieke partnerships. De modernisering
lasten 2011van de as
600.000
Brussel-Namen-Luxemburg, de infrastructuurwerken
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te Zwankendamme (Zeebrugge) en het project in de
400.000
haven van Brussel worden elk geprefinancierd via
300.000
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In 2011, heeft de NMBS-Holding ongeveer
euro geïnvesteerd.
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De volgende afbeelding illustreert, per grote rubriek,
de
evolutie van de investeringen sinds 2010.
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Data center : k€ 5,317

HST infrastructuur
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De klassiekeData
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globaal een lichte
daling.
Dat
gold
echter
niet
voor
de onderdelen in
Beheerssystemen
DataHR
center : k€ 5,317
Diversen : k€ 4,336
verband met
de installatie van ETCS (het Europees
k€ 16,981
veiligheidssysteem
voor het spoorverkeer) die met
Beheerssystemen HR
k€ 16,981
63 % stegen,
noch met de klassieke uitbreidingen
ICT : k€ 23,691
(buiten GEN en TGV die elders besproken worden),
die
met 16 % stegen en die rechtstreeks de groei
ICT : k€ 23,691
Onthaal
van het spoor op de mobiliteitsmarkt ondersteunen.
k€ 79,213
Onthaal
De
investeringen
rollend
Gebouwen
: k€ 19,952 van de NMBS in haar park van
79,213
materieel kenden een werkelijk spectaculairek€stijging
Gebouwen : k€ 19,952
tegenover
2010, dit vooral door de aankoop van
nieuwe motorrijtuigen en locomotieven. Het aantal
en de kwaliteit van de aangeboden zitplaatsen zijn
een prioriteit in de mobiliteitspolitiek van de NMBS.

De investeringen in het GEN kenden eveneens een
gevoelige stijging tegenover 2010. Daarnaast is het
evident dat de aflopende investeringen in HST-stations
en infrastructuren een daling geven tegenover 2010.
Wat betreft de investeringen “dienstgebouwen en
produktiemiddelen” wordt de evolutie vooral verklaard
door het afwerken van het Kamgebouw in Brugge.

Diversen : k€ 4,336

Beheerssystemen HR
k€ 16,981

ICT : k€ 23,691

Onthaal
k€ 79,213
Gebouwen : k€ 19,952

Het grootste gedeelte van de investeringen ging naar
het onthaal van de reizigers, vooral stations en parkings
(74 miljoen €). Verder waren er investeringen in het
kader van de GEN-projecten (12,9 miljoen euro) en de
HST (3,9 miljoen euro), alsook voor telebewakingssystemen van de publieksruimten ( 3,1 miljoen euro).
Voor de ICT-sector kunnen twee belangrijke projecten
aangehaald worden : de modernisering van het
beheerssysteem HR (17,0 M €), en de bouw van een
nieuw data center te Mechelen (5,3 M €). Het geheel
wordt vervolledigd met de investeringen in de meer
traditionele toepassingen en ICT-systemen (23,7 M€).
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De Groep heeft als werkgever de laatste jaren duidelijk aan bekendheid gewonnen, en ze is tezelfdertijd ook
aantrekkelijker geworden voor potentiële werknemers. De zoektocht naar nieuwe medewerkers, vooral in de
knelpuntberoepen, vergt grote inspanningen en ook belangrijke budgetten, maar de totale gefactureerde kost
van de HR-dienstverlening blijft onder controle en kent vrijwel geen stijging.
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Evolutie van het aantal medewerkers
Op 1 januari 2012 stelde de NMBS-Groep 36.985
medewerkers tewerk, dit komt overeen met 35.377
voltijdse equivalenten. Onder de 1.468 nieuw aangeworven collega’s in 2011 waren er bijna 17 %
vrouwen, een cijfer dat licht gedaald is tegenover 2010.
Sedert 2004 neemt het totaal aantal medewerkers
van de Groep af, met een onderbreking van de daling
in de periode 2007-2009.
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In overeenstemming met de artikelen 95 en 96 van het wetboek der vennootschappen wil het financieel
beleidsverslag, opgesteld door de Raad van Bestuur, informatie verstrekken over de onderstaande punten.

6.1 Evolutie van activiteiten en resultaten
Overstap naar de IFRS
boekhoudnormen
Tijdens het boekhoudjaar 2011 werd het ambitieuze
project om voor de jaarrekeningen over te stappen
naar de IFRS-normen voortgezet en beëindigd, zoals
opgelegd door het artikel 89 van het Beheerscontract
afgesloten tussen de NMBS-Holding en de Staat.
De rekeningen 2011 werden opgesteld en geauditeerd
volgens twee boekhoudkundige referentiestelsels
(Belgische normen en IFRS normen). De overeenstemming tussen de twee versies van de jaarrekeningen
werd nagezien, doch de dualiteit van de twee referentiestelsels leidt tot verschillende cijfers, dit omdat de
boekhoudregels verschillen naargelang de gebruikte
normen.

De financiële resultaten zijn negatief ten belope
van 0,4 miljoen €. Zij omvatten enerzijds financiële
opbrengsten ten belope van 271,9 miljoen €, waarvan 82,0 miljoen gevormd zijn door afschrijving van
kapitaalsubsidies, en anderzijds financiële lasten
ten belope van 272,3 miljoen € die meer bepaald de
netto interestlasten met betrekking tot de schuld
"beheerscontract" voor een bedrag van 76,9 miljoen €
omvatten.
Rekening houdend met de financiële vooruitzichten die
in de volgende jaren verwacht worden bij de NMBS,
100 % filiaal van de NMBS-Holding, heeft de NMBSHolding de waarde van zijn participatie in het kapitaal
van de NMBS tot nul teruggebracht, wat een waardevermindering van 128,6 miljoen € betekent ten laste
van het boekjaar 2011.

Omdat onderhavig rapport gevoegd wordt bij de
rekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van
België, welke volgens de Belgische normen opgesteld
worden, werden de vermelde cijfers dus bepaald volgens
dit referentiestelsel.

Het globaal resultaat van het boekjaar is negatief
ten belope van 16,2 miljoen €, tegenover een verlies
van 201,5 miljoen € in 2010, of een verbetering met
185,3 miljoen €.

EBITDA

Balans

Een van de essentiële financiële performantie-indicatoren van de onderneming is de evolutie van haar
operationele bruto cash-flow, welke benaderd wordt
door de berekening van de EBITDA.

Het balanstotaal van de NMBS-Holding bedraagt
10.130,2 miljoen €, een vermindering tegenover
vorig jaar (10.450,8 miljoen €).

Op 31 december 2011 bedroeg de EBITDA 124,4
miljoen  €, tegenover 112,4 miljoen € in 2010, hetzij
een stijging met 12,0 miljoen € (10,7 %).
Deze positieve evolutie wordt hoofdzakelijk verklaard
door :
- een globale vermindering van het omzetcijfer en van
de bestellingen in uitvoering met 24,1 miljoen€ ;
- een daling van de globale personeelskosten met
16,1 miljoen € ;
- een daling van de diensten en diverse goederen
met 28,6 miljoen € ;
- een daling van de geproduceerde vaste activa
met 4,8 miljoen €.
Men noteert een verbetering van de EBITDA niettegenstaande belangrijke inspanningen werden
geleverd op de tarieven voor de intragroepfacturaties.
Dit resultaat werd bereikt dankzij verhoogde inspanningen voor kostencontrole, zowel op het vlak van
personeel als externe kosten.

Andere belangrijke elementen van het
resultaat
Na inachtname van de afschrijvingen (-81,0
miljoen €), waardeverminderingen op facturen en
voorraden (-3,6 miljoen €) en de provisies (+20,7
miljoen €), bedroeg het exploitatieresultaat (EBIT)
60,5 miljoen €, ofwel een verbetering met 22,0
milljoen tegenover 2010 (38,5 miljoen €).

De balansstructuur blijft gekenmerkt door een belangrijk
deel vaste activa (5.319,4 miljoen €) in hoofdzaak
materiële vaste activa (1.323,5 miljoen €), maar ook
financiële vaste activa (3.880,4 miljoen€ participaties
in de filialen).
Meer bepaald wat betreft de materiële en immateriële
vaste activa heeft de NMBS-Holding een bedrag van
149,5 miljoen € besteed aan investeringen gerealiseerd in 2011, waarvan 32,7 miljoen € voor stations
en 41,2 miljoen € voor parkings.
De rest van de activa wordt gevormd door de vlottende
activa (4.810,8 miljoen €) die voor 1.423,0 miljoen €
bestaan uit vorderingen op meer dan één jaar en
2.127,2 miljoen uit geldmiddelen of kasequivalenten.
Het passief wordt hoofdzakelijk gevormd door
1.855,0 miljoen € eigen kapitaal, 4.580,4 miljoen €
schulden die vervallen op meer dan één jaar en
2.541,8 miljoen € schulden die vervallen op maximum
één jaar.
Het is echter belangrijk te noteren dat de balansschuld
slechts geanalyseerd kan worden als daaraan een
aantal elementen uit het actief worden gekoppeld
(termijndeposito’s of vorderingen) die er hecht mee
samenhangen, dit wegens de structuur van bepaalde
financieringen, maar ook wegens de taak van cashpooling die door de NMBS-Holding ten bate van de
NMBS-Groep wordt verzorgd. Daarom wordt er voor
de schuld een specifieke berekening gehanteerd,
zoals hierna gedetailleerd.
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– de intragroep thesauriebeleggingen die interest
dragen;

1.000

– de “Back-to-Back” operaties afgesloten met de
Staat in het kader van de overname van de schuld
op 1 januari 2005;

0

– de thesauriebeleggingen bedoeld voor de gedeeltelijke terugbetaling van het nominale van de schuld
aangegaan bij financiële instellingen;
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– de interest dragende vorderingen, gerelateerd aan
de intragroep maatschappijen.

2.500

2,934

2,788

2.000

2,823

2,744

2,274

+ de intragroep schulden die interest dragen;

3,194
2,826

2,444

3.000

– de beschikbare waarden en de thesauriebeleggingen
bij financiële instellingen, in het geval ze niet beheerd
worden voor rekening van derden (GEN-fonds, Liefkenshoektunnel, Fonds der Sociale Werken);

6

2,960

De netto schuld van de NMBS-Holding is te begrijpen
als de netto gecontracteerde schuld bij financiële
instellingen, zoals geboekt :
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Er dient opgemerkt dat het bedrag van de schuld voor
2010 zoals opgenomen in bovenstaande grafiek
niet overeenstemt met het bedrag dat gepubliceerd
werd in het beheersverslag over het boekjaar 2010.
Het betreft een verschil van 10 miljoen€ dat verklaard
wordt door de overgang naar de IFRS normen welke een
aanpassing van de rekeningen en bijgevolg een herberekening van de schuld voor 2010 noodzakelijk
hebben gemaakt.

Tijdens het boekjaar 2011 is de netto schuld van de
NMBS-Holding gedaald met 78,9 miljoen €, van
2.822,9 miljoen € naar 2.744,0 miljoen €. Deze gunstige evolutie is ondermeer te danken aan de realisatie van de geplande operationele besparingen en
door de overdracht, tegen uitstekende voorwaarden,
van niet-strategische onroerende activa (meer bepaald
het Kamgebouw te Brugge).

Het strikte financiële beleid bepaalt onder andere dat
de verhouding tussen vaste en variabele rentevoeten
2/3 tegenover 1/3 moet zijn, met een marge van om en
bij de 5 %. Op het einde van december 2011 bedroeg
de verhouding vast / variabel respectievelijk 63,1 %
en 36,9 %. Deze verhoudingen liggen dus binnen het
toegelaten interval.

Artikel 88 van het Beheerscontract afgesloten met
de Staat verplicht tot een stabilisering van de schuld
waarvoor NMBS-Holding verantwoordelijk is, t.t.z.
abstractie makend van financieringen uitgevoerd voor
rekening van publieke overheden, in het kader van
contracten waar deze de aflossing van het kapitaal
en de intresten van deze financieringen verzekeren.
De grafiek hierna geeft de evolutie weer van deze
schuld, en toont aan dat de NMBS-Holding de
doelstelling opgelegd door zijn Beheerscontract heeft
bereikt.

Participatie in B-Logistics
De engagementen die eind 2009 door de NMBSHolding genomen werden om de logistieke activiteit
van de NMBS-Groep gezond te maken, en die door
de Europese Unie in mei 2010 en door de Nationale
Paritaire Commissie in november 2010 goedgekeurd
werden, werden gerealiseerd.
Een specifiek filiaal, NMBS Logistics, heeft zijn activiteit
kunnen opstarten in februari 2011, en voert het
goedgekeurde herstructureringsplan uit.

6.2 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Er heeft zich geen enkel belangrijk feit voorgedaan na de datum van afsluiting van de rekeningen van het
boekjaar 2011.

6.3 Omstandigheden die een aanzienlijke invloed
kunnen hebben op de ontwikkeling van de
maatschappij
Naast de omstandigheden die hierna beschreven worden onder het punt risico’s, zijn er geen andere noemenswaardige gebeurtenissen.

6.4 Onderzoek en ontwikkeling
De maatschappij oefent geen enkele activiteit van onderzoek en ontwikkeling uit die als dusdanig gevaloriseerd
kan worden.

6.5 Bijkantoren
De NMBS-Holding heeft geen bijkantoren.
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6.6 Toepassing van de continuïteitsregels
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Het resultaat van de NMBS-Holding geeft een
boekhoudkundig verlies van 16,2 miljoen €, maar er
dient opgemerkt dat de maatschappij, uit haar
activiteiten, een positief bruto exploitatieresultaat
(EBITDA) heeft van 124,4 miljoen € eind 2011, een
stijging met 12,0 miljoen € tegenover 2010. Deze
som laat ruimschoots toe om de financiële lasten
te dragen te wijten aan de schuld "beheerscontract"
(76,9 miljoen €).
Daarbij heeft de netto schuld "beheerscontract" van
de NMBS-Holding een daling van 170 miljoen € in
het voorbije jaar.
Tenslotte, waar de NMBS-Holding in 2011 weliswaar
zijn rating zag dalen, door Moody’s (van Aa1 naar A1)
en Standard & Poor’s (van AA naar A+, met vooruitzicht "negatief"), moet toch het succes benadrukt
worden van het financieringsprogramma EMTN dat
door de NMBS-Holding begin 2012 opgestart werd
en waardoor fondsen ten belope van 500 miljoen €
tegen aantrekkelijke financiële voorwaarden konden
verworven worden (4,0465 %, te vergelijken met
het tarief van de OLO’s op de dag van hun uitgifte,
namelijk 3,61 %).
Conform aan de verplichtingen voortvloeiend uit artikel
109 van het Beheerscontract volgt de Raad van

Bestuur van de NMBS-Holding met doorgedreven
aandacht de evolutie van de financiële toestand van
de NMBS, gezien de verslechtering ervan het financieel
evenwicht van het geheel van de Groep in gevaar zou
kunnen brengen, en tegelijkertijd de realisatie van de
doelstellingen van het Beheerscontract zou kunnen
aantasten.
Zoals vorig jaar werd de NMBS-Holding door de Raad
van Bestuur van de NMBS gevraagd haar een "letter of
comfort" te bezorgen die haar continuïteit waarborgt.
Op datum van 27 april 2012 heeft de NMBS-Holding de
continuïteit gewaarborgd van de NV NMBS van publiek
recht tot de Statutaire Algemene Vergadering van
de NMBS van 2013. Dit engagement dekt eveneens
– voor de momenteel gedekte periode – de eventuele
bijkomende risico’s die de NMBS zou moeten dragen,
rekening gehouden met de van toepassing zijnde
wettelijke bepalingen, in geval van discontinuïteit
van haar filiaal NMBS Logistics.
Conform hun eigen Beheerscontracten (cfr. respectievelijk de artikelen 83 en 82), hebben de NMBS
en Infrabel analoge engagementen genomen om de
eigen alsook de geconsolideerde financiële schuld
te stabiliseren.

6.7 Reporting en controle
Maandelijks wordt door de dienst Thesaurie van de
directie Financiën een activiteitenverslag opgesteld
voor de directeur-generaal Financiën, de adjunctdirecteur Financiën, de Boekhouding, de Interne Audit
en het College van Commissarissen.
Trimestrieel rapporteert de directie Financiën over
de financiële activiteiten aan het Directiecomité, het
Auditcomité en de Raad van Bestuur in het kader
van de presentatie van de financiële staten.
Bovendien is de Interne Audit belast met het controleren van de opvolging van de financiële politiek
omschreven door de onderneming, meer bepaald
betreffende het gebruik van afgeleide producten,
alsook van de juistheid van de rapporten.
Gezien de van kracht zijnde interne reglementering
inzake risicobeheersing en -beperking is het duidelijk
dat de bestaande contracten m.b.t. afgesloten

afgeleide producten slechts een marginale invloed
kunnen uitoefenen op de prijs-, krediet-, liquiditeitsen kasstroomrisico’s van de Maatschappij.
Trimestrieel worden deze risico’s tegen hun marktwaarde geëvalueerd en de nodige voorzieningen
aangelegd of teruggenomen.
Conform het artikel 67 van het Beheerscontract met
de Staat, maakt de Directie Financiën op regelmatige
basis een rapport voor het DGVL en voor de Minister van
Overheidsbedrijven met betrekking tot de besteding
van financiële middelen van het GEN-Fonds.
De middelen die de NMBS-Holding beheert voor de
Liefkenshoek Rail Link (onder toezicht van het
Vlaamse Gewest) en voor het Vlaamse Gewest in
het kader van het project stationsomgeving van
Mechelen worden vermeld in een speciaal rapport
gericht aan het Vlaamse Gewest.
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6.8 Risico’s en onzekerheden verbonden met het
gebruik van financiële instrumenten en met
de financiële situatie van de vennootschap
De NMBS-Holding voert met betrekking tot de financiering van haar schuld en bij het afsluiten van diverse
alternatieve financieringen een actief risicobeheer,
om aldus een aantal risico’s, met name liquiditeits-,
valuta-, rente- en kredietrisico’s te beheersen.
Daartoe heeft zij een financieel beleid vastgelegd,
goedgekeurd door de Raad van Bestuur, waarin dit
risicobeheer sterk is gereglementeerd.
Om de valuta- en renterisico’s in te dekken, wordt
gebruik gemaakt van zogenaamde “afgeleide producten”, met name de swaps, forward rate agreements,
opties, wisseltermijncontracten en futures met als
onderliggende elementen interestvoeten, inflatie,
wisselkoersen, energieproducten (o.a. gasolie voor
dieseltractie en elektriciteit voor tractie) of een krediet.
Deze verrichtingen worden geboekt volgens de IASnormen 32 en 39 voor de rekeningen gepubliceerd in
"full IFRS", en conform de Belgische boekhoudwetgeving voor de rekeningen gepubliceerd in Belgian
Gaap.

5

Bij het afsluiten van indekkingtransacties moeten 3
tegenpartijen voorafgaandelijk geconsulteerd worden.
Trading-verrichtingen zijn uitgesloten.
Het bovenvermelde vastgelegde financiële beleid is
ook van toepassing op de gelden van het GEN-Fonds
die de NMBS-Holding in naam en voor rekening van
de Staat beheert.

6

Liquiditeitsrisico
Bij het aangaan van financieringen wordt rekening
gehouden met de verwachte evolutie van de toekomstige cashflows, om zo de thesauriesaldi zo goed

jaarverslag
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mogelijk te nivelleren en te reduceren. Beleggingen
en leningen moeten in de mate van het mogelijke op
elkaar afgestemd zijn om de risico’s intern te neutraliseren.
Verder wordt het liquiditeitsrisico opgevangen door
een spreiding van de vervaltermijnen van de schuld
in de tijd. Zo mag maximum 20 % van de uitstaande
schuld in hetzelfde jaar vervallen, met een maximum
van 10 % van de schuld per trimester.

Valutarisico
Elke aangegane schuld, zelfs op korte termijn, waaraan
een wisselrisico verbonden is, moet onmiddellijk en
volledig gedekt worden in euro (hoofdsom en interesten)
door gebruik te maken van afgeleide producten.
Op de ingedekte positie kan een vlottende of een
vaste interestvoet betaalbaar zijn.

Renterisico
De werkmethoden om de liquiditeitsrisico’s te beperken
beschreven onder punt 1, gelden eveneens om het
renterisico op te vangen.
Er wordt gestreefd naar een aandeel van de vastrentende schuld in de totale schuld van 2/3. Deze
verhouding kan worden aangepast rekening houdend
met de marktomstandigheden mits de vastgelegde
procedures gevolgd worden.
De door de NMBS-Holding afgesloten prefinanciering
van het TGV-project, voor het GEN-materiaal en
voor het aankopen van locomotieven reeks T18, die
het voorwerp hebben uitgemaakt van indekkingen,
wordt niet opgenomen in de berekening van de ratio.

6
Kredietrisico
Beleggingen moeten een leningkarakter hebben en
mogen niet in risicodragend kapitaal gebeuren. Ze zijn
strikt gebonden aan minimumratings van de tegenpartijen, op basis van de looptijd van de belegging.
Ook zijn maximumbedragen per tegenpartij vastgelegd. Deze limieten gelden echter niet met betrekking
tot beleggingen in instrumenten met AAA/Aaa-rating
of uitgegeven door of gewaarborgd door de Belgische
Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,
de Franse Gemeenschap of het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Wat betreft afgeleide producten, moet het kredietrisico
op de tegenpartijen gespreid worden en systematisch
afgedekt worden door het afsluiten van CSA’s (Credit
Support Annex). Bij dergelijke overeenkomsten wordt
op regelmatige basis berekend welk bedrag, hetzij
de NMBS-Holding, hetzij de tegenpartij, netto

zou moeten betalen ingeval men alle uitstaande
afgeleide producten afgesloten met deze tegenpartij,
zou annuleren.
Door middel van CSA’s wordt het risico beperkt tot
een maximumbedrag dat varieert naar gelang de
rating van de tegenpartij. Een aanhoudende verlaging
van de rating van de NMBS-Holding (lager dan een
"high grade credit") zou als gevolg hebben dat aanzienlijke bedragen als contracten CSA zouden moeten
neergelegd worden. In een bijzonder geval moet een
investeerder vervroegd terugbetaald worden.
Mocht de rating van een bank dalen beneden de
BBB+ / Baa, dan moeten de contracten met deze
bank overgedragen worden naar een andere bank
met een hogere rating.
Met tegenpartijen die een “negatieve credit watch”
gekregen hebben, mogen geen nieuwe overeenkomsten afgesloten worden gedurende die periode
van “negatieve credit watch”.
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Gewestelijke prefinanciering

2

3

4

Op 5 december 2006 hebben de drie gewesten en
de federale regering een akkoord gesloten voor de
prefinanciering van nieuwe spoorweginfrastructuur.
Dankzij hun financiële inbreng kan de NMBS-Holding
die investeringen prefinancieren en kunnen ze versneld
worden uitgevoerd.
De NMBS-Holding schiet het nodige kapitaal voor,
opdat Infrabel of de NMBS-Holding zelf de uitvoering
verwezenlijkt. De gewesten dragen bij in de betaling
van de interestlasten en de investeringen worden in
fine betaald met de federale investeringstoelage
voor de NMBS-Groep.
Vier van de zes investeringsprojecten waarvoor een
snelle en gecoördineerde uitvoering door de drie
gewesten als prioritair wordt beschouwd, worden
versneld uitgevoerd: het gaat om de modernisering van
de lijn Brussel – Luxemburg, de modernisering van het
vormingsstation Zeebrugge, de spoorwegaansluiting
van de haven van Brussel en de aanleg van een parking
in Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Voor elk te financieren project zal de NMBS-Holding
een SPV (Special Purpose Vehicle) oprichten waarvan
ze voor 100% eigenaar zal zijn, zal ze lenen op de markt
en zal ze het bedrag van die leningen ter beschikking
van de SPV’s stellen op basis van hun behoeften.

5
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De interesten op die leningen zullen tot een
afgesproken plafond ten laste genomen worden
met de bijdragen van het betrokken Gewest.
Voorlopig is een goedgekeurd project nog niet
gestart; het betreft de bouw van een nieuw station
aan de luchthaven van Gosselies.
De realisatie van de spoorverbinding van de Liefkenshoek in de haven van Antwerpen werd gefinancierd
door een Publiek Privaat Partnership.
De NMBS-Holding heeft ook, op 1 maart 2010, een
overeenkomst afgesloten met de SRWT en met het
Waals Gewest om een gemeenschappelijk intermodaal
station (trein/bus) in Mons te cofinancieren. De keuze
voor dit gezamenlijk project vloeit voort uit de wil om
een perfecte integratie tussen de verschillende modi
van openbaar vervoer te realiseren, door middel van
een gemeenschappelijk perron. De geraamde kost
van het deel van het station dat wordt uitgebaat
door de TEC, wordt geschat op € 28 miljoen. Het Waals
Gewest zal dit project cofinancieren door middel van
een geïndexeerde annuïteit, die zal worden gestort
tussen 2010 en 2025. In tegenstelling tot andere
prefinancieringen gaat het om een project dat niet
ten laste zal zijn van de federale investeringsdotatie, maar wel integraal ten laste van een Gewest,
(zowel wat betreft kapitaal als interest).

6
De samenwerkingsovereenkomst van 9 mei 2008
regelt de prefinanciering van de weginfrastructuur
in het kader van de herontwikkeling van de stationsomgeving en de renovatie van nabijgelegen
publieke ruimtes in Mechelen. De NMBS-Holding
beheert de prefinanciering van de realisatie van
een wegverbinding. Het Vlaams Gewest vergoedt
de kosten voor de realisatie van deze verbinding
die gedragen werden door de NMBS-Holding. Op
31 december 2011 bedroeg het netto gekapitaliseerde bedrag dat door het Vlaams Gewest aan de
NMBS-Holding was gestort € 27.742.524,57.

Transacties met verbonden partijen
die niet tegen marktvoorwaarden
worden uitgevoerd
In toepassing van het Koninklijk Besluit van 10
augustus 2009 moet de NMBS-Holding bijkomende
informatie meedelen over omvangrijke transacties
met verbonden partijen die niet tegen marktvoorwaarden worden uitgevoerd. Het gaat hier met
name om vennootschappen die aan meer dan één
criteria van artikel 16, §1, 1e lid van het Wetboek der
Vennootschappen voldoen.
Hoewel de transacties met de NMBS niet vallen
onder de bepalingen van het KB omdat de NMBSHolding de enige aandeelhouder is, dient evenwel
te worden opgemerkt dat deze transacties worden
uitgevoerd op basis van de kostprijs (in het bijzonder
voor de detachering van het personeel), of het
voorwerp uitmaken van (afgesloten of bijna
afgesloten) intragroepcontracten waarover de entiteiten uitgebreid onderhandelen op basis van een
benchmarking (indien mogelijk). Voor bepaalde

subleasingcontracten voor het rollend materieel die
werden afgesloten op het ogenblik van de invoering
van de nieuwe structuur van de NMBS-Groep op
1 januari 2005, was en is het echter onmogelijk om
een vergelijking te maken met de markt.
Voor Infrabel, waarvan de NMBS-Holding 93,5 % van
de aandelen en 20 % - 1 stemgerechtigde aandelen
bezit, werden er enkel transacties uitgevoerd tegen
de marktvoorwaarden. De transacties waarbij de
NMBS-Holding de leverancier is, worden immers uitgevoerd volgens de kostprijs (in het bijzonder de
detachering van het personeel) of maken het voorwerp
uit van (afgesloten of bijna afgesloten) intragroepcontracten waarover de entiteiten uitvoerig onderhandelen op basis van een benchmarking (indien
mogelijk). De transacties waarbij Infrabel de leverancier
is, worden eveneens uitgevoerd tegen de kostprijs
(in het bijzonder de levering van elektriciteit) of
maken het voorwerp uit van (afgesloten of bijna
afgesloten) intragroepcontracten waarover de
entiteiten uitvoerig onderhandelen op basis van
een benchmarking (indien mogelijk).
Er werden geen belangrijke transacties uitgevoerd met
andere filialen of subfilialen waarvan de NMBS-Holding
niet, direct of indirect, de volledige eigenaar is.
Uit voorzichtigheid dient verduidelijkt te worden
dat er geen enkele belangrijke transactie werd
uitgevoerd, onder andere voorwaarden dan die op
de markt, met bedrijven waarvan de Staat, die voor
99,9 % aandeel-houder is van de NMBS-Holding,
niet direct of indirect volledig de eigenaar van was.
Er werden ook geen andere belangrijke transacties
uitgevoerd tegen andere voorwaarden dan die op
de markt met de leden van de beheersorganen, de
directie en de aan hen verbonden personen.
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6.9 Jaarrekening van de NMBS-Holding
De NMBS-Holding heeft haar financiële staten dus zowel volgens de Belgische boekhoudnormen als volgens
de IFRS-normen opgemaakt. Thans zijn het enkel de eerste waarover de externe auditeurs in hun verslag een
verklaring afleggen en die ter goedkeuring aan de algemene vergadering der aandeelhouders worden voorgelegd.
Het jaarverslag werd op die basis opgemaakt en bevat toelichtingen bij de voornaamste bewegingen in de
volgens dat referentiekader opgemaakte rekeningen.
De jaarrekening van de NMBS-Holding wordt hierna volgens de IFRS-normen gepresenteerd. De volgens
de Belgische normen opgestelde financiële staten zijn beschikbaar op de site van de NMBS-Holding
(http://www.nmbs-holding.be/over-ons-bedrijf/jaarverslag), alsook op de site van de Balanscentrale van
de Nationale Bank van België.
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ActiVA op 31 december (miljoen €)

2011

2010

€

%

115,5

92,9

22,6

24,3%

1.234,1

1.235,5

-1,4

-0,1%

Vaste Activa

4

Immateriële activa
Materiële vaste activa
A. Terreinen

74,0

65,7

8,3

12,7%

B. Gebouwen

697,6

717,0

-19,4

-2,7%

3,0

0,0

3,0

N.S.

D. Installaties en diverse uitrustingen

104,3

105,6

-1,4

-1,3%

E. Materiële vaste activa in aanbouw

355,3

347,2

8,1

2,3%

72,4

60,3

12,1

20,0%

3.443,8

3.530,8

-86,9

-2,5%

13,8

13,0

0,8

6,0%

Handelsvorderingen en overige debiteuren

630,8

653,2

-22,4

-3,4%

Afgeleide financiële instrumenten

305,3

311,5

-6,2

-2,0%

2.112,9

1.861,9

251,0

13,5%

Uitgestelde belastingvorderingen

158,6

124,1

34,5

27,8%

Subtotaal van de vaste activa

8.087,2

7.883,3

203,9

2,6%

8,3

8,4

-0,2

-1,9%

1.017,5

1.043,9

-26,4

-2,5%

C. Rollend spoorwegmaterieel

5

Vastgoedbeleggingen
Investeringen in dochterondernemingen
Investeringen in joint ventures
en geassocieerde deelnemingen

Overige financiële activa

6

Vlottende Activa
Voorraden
Handelsvorderingen en overige debiteuren
Afgeleide financiële instrumenten

7

Overige financiële activa
Belastingvorderingen op het resultaat van het
boekjaar
Geldmiddelen en kasequivalenten

jaarverslag

Subtotaal van de vlottende activa

0,1

0,8

N.S.

667,7

-256,9

-38,5%

0,0

0,0

0,0

N.S.

818,0

982,7

-164,6

-16,8%

2.255,6

2.702,8

-447,2

-16,5%

1,8

0,2

1,7

N.S.

10.344,6

10.586,3

-241,7

-2,3%

Vaste activa aangehouden voor verkoop
Vaste activa aangehouden voor verkoop
TOTAAL ACTIVA
* N.S. : niet significant
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0,9
410,8

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN op 31 december

2011

2010

€

%

Kapitaal

741,8

741,8

0,0

0,0%

Reserves

-40,8

185,9

-226,6

-121,9%

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van het
boekjaar

-40,6

-226,6

186,1

-82,1%

660,4

701,0

-40,6

-5,8%

Eigen vermogen

Totaal eigen vermogen
Langlopende verplichtingen
Schulden uit personeelsbeloningen

427,1

444,2

-17,1

-3,9%

Voorzieningen

108,2

207,2

-99,0

-47,8%

4.583,7

4.326,1

257,6

6,0%

444,9

269,3

175,7

65,2%

Financiële schulden
Afgeleide financiële instrumenten
Handelsschulden
Subsidies
Overige schulden
Subtotaal langlopende verplichtingen

27,7

20,0

7,7

38,7%

1.220,3

1.156,6

63,6

5,5%

324,7

387,4

-62,7

-16,2%

7.136,7

6.810,9

325,8

4,8%

Kortlopende verplichtingen
Schulden uit personeelsbeloningen

30,6

34,5

-3,9

-11,4%

Voorzieningen

33,2

29,4

3,8

12,9%

1.154,9

1.467,4

-312,5

-21,3%

47,7

35,7

12,0

33,6%

Handelsschulden

255,9

275,1

-19,2

-7,0%

Sociale schulden

534,7

552,4

-17,7

-3,2%

71,3

67,5

3,8

5,7%

419,3

612,3

-193,1

-31,5%

2.547,5

3.074,3

-526,9

-17,1%

Financiële schulden
Afgeleide financiële instrumenten

Subsidies
Overige schulden
Subtotaal kortlopende verplichtingen

Verplichtingen in verband met vaste activa aangehouden voor verkoop
Verplichtingen in verband met vaste activa aangehouden voor
verkoop
Totaal van de verplichtingen
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

0,0

0,0

0,0

N.S.

9.684,2

9.885,3

-201,1

-2,0%

10.344,6

10.586,3

-241,7

-2,3%
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OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE
RESULTATEN

2011

2010

€

%

2.238,1

2.266,0

-27,9

-1,2%

227,1

223,2

3,9

1,7%

26,2

31,0

-4,8

-15,5%

60,9

40,6

20,2

49,8%

2.552,3

2.560,9

-8,6

-0,3%

VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN

2

Bedrijfsinkomsten vóór kapitaalsubsidies
Omzet
Exploitatiesubsidies
Zelf geproduceerde activa
Overige bedrijfsinkomsten
Totaal bedrijfsinkomsten vóór kapitaalsubsidies

3

Bedrijfskosten vóór afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen
Aankopen van grondstoffen en handelsgoederen
Diensten en diverse goederen
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Totaal bedrijfskosten vóór afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingsverliezen

4

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen op
immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op investeringen in
dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen
Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten

-0,2

86,8%

-251,3

-271,4

20,2

-7,4%

-2.143,9

42,3

-2,0%

-9,5

-11,1

1,6

-14,2%

-2.362,7 -2.426,6

63,9

-2,6%

134,3

55,3

41,2%

73,9

80,8

-6,9

-8,5%

-83,2

-89,2

6,0

-6,7%

-129,5

-291,4

161,9

-55,5%

50,7

-165,5

216,2

N.S.

342,6

330,4

12,2

3,7%

Financiële kosten

-492,9

-418,3

-74,7

17,9%

Financieel resultaat - netto

-150,3

-87,9

-62,4

71,0%

-253,4

153,8

-60,7%

Netto-resultaat uit de voortgezette bedrijfsactiviteiten vóór
belastingen

6

-0,2

-2.101,6

Bedrijfsresultaat vóór kapitaalsubsidies, afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingsverliezen
Kapitaalsubsidies

5

-0,4

Kosten/(inkomsten) van belastingen op het netto-resultaat

55,4

21,4

34,0

158,9%

Netto-resultaat uit de voortgezette bedrijfsactiviteiten

-44,1

-232,0

187,8

-81,0%

NETTO-RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	

-44,1

-232,0

187,8

-81,0%

Niet-gerealiseerde resultaten
Die nooit zullen opgenomen worden in het netto-resultaat
Actuariële verschillen op verplichtingen na uitdiensttreding

22,9

4,3

18,6

N.S.

-20,9

1,0

-22,0

N.S.

2,0

5,3

-3,3

-62,7%

Voor verkoop beschikbare financiële activa

1,6

0,0

1,6

N.S.

Belastingen in hoofde van niet-gerealiseerde resultaten

0,0

0,0

0,0

N.S.

Subtotaal van de niet-gerealiseerde resultaten die later zouden
kunnen opgenomen worden in het netto-resultaat

1,6

0,0

1,6

N.S.

Totaal van de niet-gerealiseerde resultaten voor het boekjaar

3,6

5,3

-1,8

-33,2%

TOTAAL GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN	

-40,6

-226,6

186,1

-82,1%

Belastingen in hoofde van niet-gerealiseerde resultaten

7

Subtotaal van de niet-gerealiseerde resultaten die nooit
zullen opgenomen worden in het netto-resultaat

jaarverslag

Die later zouden kunnen opgenomen worden in het netto-resultaat
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6.10 Beperkte geconsolideerde jaarrekeningen
afgesloten op 31 december 2011
De beperkte geconsolideerde jaarrekeningen vormen een ad hoc rapportering, opgesteld in toepassing van
het artikel 92 van het beheerscontract afgesloten tussen de Belgische Staat en de NMBS-Holding.
Het betreft geconsolideerde financiële staten van de NMBS Groep, maar waarvan de kring beperkt is tot 4
maatschappijen die de basis van de Groep vormen, zijnde de NMBS-Holding, Infrabel, de NMBS en de NMBS
Logistics. Deze beperkte kring laat toe om de economische en financiële evolutie van de totaliteit te begrijpen
die ontstaan was uit de oude eenheidsstructuur gevormd door de NMBS tot einde 2004.
In navolging van de sociale jaarrekeningen van de NMBS Holding en de geconsolideerde consortiale jaarrekeningen,
werden de beperkt geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2011 conform de voorschriften
van de IFRS-boekhoudnormen voorbereid. Zij zijn te raadplegen in hun integrale versie op de internetsite van de
NMBS-Holding: (http://www.nmbs-holding.be/over-ons-bedrijf/jaarverslag).
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Vaste Activa op 31 december

2011

2010

€

%

1.693,9

1.630,0

63,9

3,9%

18.469,4

17.464,3

1.005,2

5,8%

Vaste Activa

4

Immateriële activa
Materiële activa
A. Terreinen

333,9

326,8

7,1

2,2%

B. Gebouwen

1.014,3

1.115,7

-101,4

-9,1%

C. Spoorweginfrastructuur

7.739,0

7.692,3

46,7

0,6%

D. Rollend spoorwegmaterieel

3.157,7

3.090,7

67,0

2,2%

E. Installaties en diverse uitrustingen

5

489,9

454,2

35,7

7,9%

5.734,7

4.784,6

950,1

19,9%

72,4

60,3

12,1

20,0%

Deelnemingen en verbonden vorderingen

328,9

366,2

-37,3

-10,2%

Handelsvorderingen en overige debiteuren

972,5

975,3

-2,8

-0,3%

F. Materiële vaste activa in aanbouw
Vastgoedbeleggingen

Afgeleide financiële instrumenten

300,5

311,5

-11,0

-3,5%

1.661,9

1.703,4

-41,5

-2,4%

Uitgestelde belastingvorderingen

158,6

124,1

34,5

27,8%

Subtotaal van de vaste activa

23.658,1

22.635,0

1.023,1

4,5%

443,9

447,6

-3,7

-0,8%

1.665,2

1.541,1

124,2

8,1%

0,9

0,1

0,9

N.S.

410,9

667,8

-256,9

-38,5%

0,0

0,0

0,0

N.S.

693,0

559,6

133,5

23,9%

3.214,0

3.216,1

-2,1

-0,1%

1,8

0,2

1,7

N.S.

26.873,9

25.851,2

1.022,6

4,0%

Overige financiële activa

6

Vlottende Activa
Voorraden
Handelsvorderingen en overige debiteuren
Afgeleide financiële instrumenten
Overige financiële activa

7

Belastingvorderingen op het resultaat van het
boekjaar
Geldmiddelen en kasequivalenten

jaarverslag

Subtotaal van de vlottende activa
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Vaste activa aangehouden voor verkoop
Vaste activa aangehouden voor verkoop
TOTAAL ACTIVA

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN op 31 december

2011

2010

€

%

3.903,4

3.402,0

501,3

14,7%

Eigen vermogen
Kapitaal
Uitgiftepremies

499,9

499,9

0,0

0,0%

-3.706,8

-3.205,5

-501,3

15,6%

Geconsolideerde reserves

-793,0

-488,5

-304,5

62,3%

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van het
boekjaar

-348,9

-304,5

-44,4

14,6%

Eigen vermogen Groep

-445,5

-96,6

-348,9

N.S.

0,0

0,0

0,0

N.S.

-445,5

-96,6

-348,9

N.S.

Schulden uit personeelsbeloningen

458,7

483,0

-24,3

-5,0%

Voorzieningen

208,8

221,4

-12,6

-5,7%

4.583,7

4.329,8

253,8

5,9%

397,4

269,3

128,2

47,6%

Eigen aandelen (-)

Minderheidsbelangen
Totaal eigen vermogen
Langlopende verplichtingen

Financiële schulden
Afgeleide financiële instrumenten
Uitgestelde belastingschulden

0,0

0,0

0,0

N.S.

29,6

20,0

9,6

48,2%

17.289,2

16.256,5

1.032,7

6,4%

283,4

349,2

-65,8

-18,9%

23.250,8

21.929,3

1.321,5

6,0%

Schulden uit personeelsbeloningen

40,5

41,7

-1,2

-2,8%

Voorzieningen

99,8

53,6

46,1

86,0%

825,0

1.021,2

-196,1

-19,2%

25,2

35,7

-10,5

-29,5%

0,0

0,0

0,0

N.S.

1.049,7

830,4

219,4

26,4%

Handelsschulden
Subsidies
Overige schulden
Subtotaal langlopende verplichtingen
Kortlopende verplichtingen

Financiële schulden
Afgeleide financiële instrumenten
Belastingschulden op het resultaat van het boekjaar
Handelsschulden
Sociale schulden

536,8

552,4

-15,6

-2,8%

Subsidies

605,8

571,2

34,6

6,1%

Overige schulden

885,9

912,5

-26,6

-2,9%

4.068,6

4.018,6

50,0

1,2%

Subtotaal kortlopende verplichtingen

Verplichtingen in verband met vaste activa aangehouden voor verkoop
Verplichtingen in verband met vaste activa aangehouden voor
verkoop

0,0

0,0

0,0

N.S.

Totaal van de verplichtingen

27.319,4

25.947,8

1.371,6

5,3%

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

26.873,9

25.851,2

1.022,6

4,0%
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OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE
RESULTATEN

2011

2010

€

%

Omzet

1.585,9

1.557,1

28,9

1,9%

Exploitatiesubsidies

VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN	
Bedrijfsinkomsten vóór kapitaalsubsidies

2

1.346,3

1.328,5

17,8

1,3%

Zelf geproduceerde activa

510,6

509,6

1,0

0,2%

Overige bedrijfsinkomsten

128,5

141,3

-12,9

-9,1%

3.571,3

3.536,6

34,8

1,0%

Totaal bedrijfsinkomsten vóór kapitaalsubsidies

Bedrijfskosten vóór afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen
Aankopen van grondstoffen en handelsgoederen

3

4

-229,7

-197,7

-31,9

16,2%

Diensten en diverse goederen

-1.223,5

-1.170,4

-53,1

4,5%

Personeelskosten

-2.111,3

-2.171,4

60,2

-2,8%

-64,6

-1,5

-63,1

N.S.

-3.629,1 -3.541,1

-88,0

2,5%

Overige bedrijfskosten
Totaal bedrijfskosten vóór afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingsverliezen
Bedrijfsresultaat vóór kapitaalsubsidies, afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingsverliezen

-57,7

-4,5

-53,2

N.S.

Kapitaalsubsidies

704,6

600,7

103,9

17,3%

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen

-862,2

-778,1

-84,1

10,8%

Bedrijfsresultaat

-215,4

-181,9

-33,4

18,4%

314,9

303,6

11,3

3,7%

Financiële kosten

-505,8

-452,9

-52,9

11,7%

Financieel resultaat - netto

-190,9

-149,3

-41,6

27,9%

Netto-resultaat uit de voortgezette bedrijfsactivitieiten vóór belastingen

-406,3

-331,2

-75,0

22,7%

Financiële opbrengsten

Belastingen op het netto-resultaat

55,4

21,4

34,0

N.S.

-350,9

-309,8

-41,0

13,2%

0,0

0,0

0,0

N.S.

-350,9

-309,8

-41,0

13,2%

Actuariële verschillen op verplichtingen na uitdiensttreding

22,9

4,3

18,6

N.S.

Belastingen verbonden aan de niet-gerealiseerde resultaten

-20,9

1,0

-22,0

N.S.

2,0

5,3

-3,3

-62,7%

Omrekeningsverschillen

0,0

0,0

0,0

N.S.

Voor verkoop beschikbare financiële activa

0,0

0,0

0,0

N.S.

Belastingen verbonden aan de niet-gerealiseerde resultaten

0,0

0,0

0,0

N.S.

Subtotaal van de niet-gerealiseerde resultaten voor het boekjaar
die later zouden kunnen opgenomen worden in het netto-resultaat

0,0

0,0

0,0

N.S.

Totaal van de niet-gerealiseerde resultaten voor het boekjaar

2,0

5,3

-3,3

-62,7%

-348,9

-304,5

-44,4

14,6%

-350,9

-309,8

-41,0

13,2%

0,0

0,0

0,0

N.S.

-348,9

-304,5

-44,4

14,6%

0,0

0,0

0,0

N.S.

Netto-resultaat uit de voortgezette bedrijfsactiviteiten

5

BEËINDIGDE BEDRIJFSACTIVITEITEN	
Netto-resultaat van het boekjaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten
NETTO-RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	
Niet-gerealiseerde resultaten voor het boekjaar
Die nooit zullen opgenomen worden in het netto-resultaat

6

Subtotaal van de niet-gerealiseerde resultaten voor het boekjaar
die nooit zullen opgenomen worden in het netto-resultaat
Die later zouden kunnen opgenomen worden in het netto-resultaat

7

jaarverslag

TOTAAL GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
Netto-resultaat van het boekjaar toe te rekenen aan
Aandeelhouders
Minderheidsbelangen

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toe te rekenen aan
Aandeelhouders
38

Minderheidsbelangen

2011
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Netto-resultaat van het boekjaar

-350,9

Aanpassingen voor
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa,
vastgoedbeleggingen en activa aangehouden voor verkoop

820,9

Waardeverminderingen op voorraden, handelsvorderingen en overige debiteuren

49,9

Wijziging reële waarde afgeleide financiële instrumenten

76,9

Wijziging reële waarde en bijzondere waardeverminderingen op andere financiële activa en financiële schulden

16,0

(Meerwaarden) / minderwaarden op de realisatie van materiële en immateriële vaste activa, vastgoedbeleggingen
en activa aangehouden voor verkoop

-37,4

Bijzondere waardeverminderingsverliezen / (terugnames van bijzondere waardeverminderingsverliezen) op
deelnemingen en verbonden vorderingen
Inresultaatname van de commissies op transacties van alternatieve financiering

40,7
-20,2

Voorzieningen

33,5

Personeelsbeloningen

-2,5

Inresultaatname van kapitaalsubsidies

-707,7

Rentebaten en -lasten, netto

125,7

Winstbelastingen

-55,4

Omrekeningsverschillen
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

-0,6
-11,1

Netto wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal
Voorraden
Handelsvorderingen en overige debiteuren
Handelsschulden, sociale schulden en overige schulden
Kasstroom uit operationele activiteiten voor belastingen
Betaalde belastingen
NETTO KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

-22,7
-207,0
116,5
-113,2
0,0
-124,2

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Verwerving van immateriële en materiële vaste activa, en vastgoedbeleggingen
Verwerving van financiële activa
Verwervingen van deelnemingen en verbonden vorderingen
Ontvangen kapitaalsubsidies

-2.020,8
-74,7
-3,4
1.861,6

Ontvangsten uit realisatie van immateriële en materiële vaste activa, vastgoedbeleggingen en activa aangehouden
voor verkoop

154,9

Ontvangsten uit realisatie van overige financiële activa

436,9

Ontvangsten uit verkopen van deelnemingen en verbonden vorderingen
Ontvangen interesten
Ontvangen dividenden
NETTO KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

0,0
84,8
7,0
446,3

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Toename van financiële schulden
Aflossing van financiële schulden (inclusief financiële leaseverplichtingen)
Netto aflossingen/betalingen op afgeleide financiële instrumenten

799,4
-830,1
54,2

Betaalde interesten

-216,2

Betaalde dividenden

0,0

NETTO KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

-192,6

(AFNAME) / TOENAME VAN GELDMIDDELEN, KASEQUIVALENTEN EN VOORSCHOTTEN IN REKENING-COURANT

129,5

GELDMIDDELEN, KASEQUIVALENTEN EN VOORSCHOTTEN IN REKENING-COURANT BEGIN BOEKJAAR

559,6

Omrekeningsverschillen
GELDMIDDELEN, KASEQUIVALENTEN EN VOORSCHOTTEN IN REKENING-COURANT EINDE BOEKJAAR

0,0
689,0
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Corporate Governance
jaarverslag

De statuten van de NMBS-Holding worden sterk beïnvloed door haar juridisch statuut van Naamloze
Vennootschap van publiek recht. Dat statuut maakt dat de NMBS-Holding in de eerste plaats onderworpen
is aan de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
Voor de niet door die wet geregelde materies is ze onderworpen aan het wetboek van vennootschappen.
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Corporate Governance, een belangrijke uitdaging in de wereld van vandaag, vereist de grootste aandacht en
maximaal transparante regels. Als overheidsbedrijf onderschrijft de NMBS-Holding volmondig dit streven
naar responsabilisering en naar een doeltreffender beheer en een betere controle van haar activiteiten. In het
kader van haar opdrachten van openbare dienst heeft de NMBS-Holding een rechtstreekse maatschappelijke
verantwoordelijkheid ten aanzien van haar referentie-aandeelhouder, de Staat, en van haar klanten, de burgers
die de trein nemen.

Corporate governance verklaring
Wat de corporate governance regels betreft, richt de
NMBS-Holding zich naar de referentiecode opgelegd
bij koninklijk besluit van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 28 juni 2010, blz. 39622 en volgende),
behoudens andersluidende bepalingen van de wet
van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven.
Om haar opdrachten goed te kunnen te vervullen,
wordt de NMBS-Holding niet alleen ondersteund
door haar Raad van Bestuur, maar ook door drie
gespecialiseerde comités, het Auditcomité, het
Benoemings- en Bezoldigingscomité en het Strategisch Comité, alsook door het Directiecomité en een
aantal andere overlegcomités of -commissies zoals :
- het Sturingscomité
- de Nationale Paritaire Commissie
- het Comité van de drie CEO’s
- de Strategische Cel.
Daarenboven zijn er ook nog de controleorganen
zoals de Regeringscommissaris of het College van
Commissarissen.
Een meer gedetailleerde beschrijving van de
beheersstructuur en van de werkingsregels van de
beheersorganen is opgenomen in het Corporate
Governance Charter. Dit is beschikbaar op de website van de NMBS-Holding (www.nmbs-holding.be).

Afwijking van de Belgische corporate
governance code 2009
De NMBS-Holding richt zich naar de principes en
bepalingen van de Belgische corporate governance
code 2009, met uitzondering van de bepalingen
4.1, 4.2, 4.6 en 4.7.
De bepalingen 4.1 en 4.2 stellen dat de Raad van
Bestuur benoemingsprocedures en selectiecriteria
opstelt voor de bestuurders en dat de voorzitter
of een andere niet-uitvoerende bestuurder het
benoemingsproces leidt, maar 162 bis §2 van de wet
van 1991 bepaalt dat de Koning een aantal bestuurders benoemt in verhouding tot het aantal stemmen
dat verbonden is aan de aandelen die de Staat bezit.
Aangezien de Belgische Staat voor 99,998 %
aandeelhouder is, worden alle bestuurders door de
koning benoemd in functie van de complementariteit
van hun competenties.
Bepaling 4.6 stelt dat de mandaten van de bestuurders niet meer dan vier jaar mogen bedragen, terwijl
overeenkomstig artikel 162 bis §3 van de wet van
1991, de mandaten van de bestuurders van de
NMBS-Holding een duur van 6 jaar hebben.
Bepaling 4.7 stelt dat de voorzitter benoemd wordt
door de Raad; artikel 162 bis §5 daarentegen bepaalt
dat de voorzitter benoemd wordt door de Koning.
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1

NMBS-Holding : samenstelling van de
beheers- en controleorganen in 2011
2

Raad van Bestuur

Sturingscomité

Voorzitter  : Jean-Claude FONTINOY

Voorzitter  : Jannie HAEK

Gedelegeerd Bestuurder   : Jannie HAEK

Leden  : Marc DESCHEEMAECKER,
Luc LALLEMAND, Marc VAN LAETHEM,
Gérard GELMINI (tot 30 september 2011), Michel
ABDISSI (vanaf 1 oktober 2011), Jos DIGNEFFE

Bestuurders  : Eddy BRUYNINCKX,
Catherine GERNAY, Luc JORIS, Paul MATTHYS,
Lieve SCHUERMANS, Magali VERDONCK,
Marianne VERGEYLE, Melchior WATHELET

3

4

Directiecomité

Voorzitter  : Jean-Claude FONTINOY

Voorzitter  : Jannie HAEK

Afvaardiging van de NMBS-Groep  : Jannie HAEK,
Michel ALLE, Alex MIGOM (tot 31 augustus 2011),
Michel BOVY (vanaf 1 september 2011),
Tony VAN DEN BERGHEN (tot 30 september 2011),
Sven AUDENAERT (vanaf 1 oktober 2011),
Luc LALLEMAND, Jean-Marie RAVIART
(tot 30 september 2011), M. Luc VANSTEENKISTE
(vanaf 1 oktober 2011), Eddy CLEMENT,
Marc DESCHEEMAECKER, Sabin S’HEEREN,
Richard GAYETOT

Directeurs-Generaal  : Michel ALLE (Finance),
Vincent BOURLARD (Stations), Alex MIGOM
(tot 31 augustus 2011), Michel BOVY (vanaf
1 september 2011) (Strategy & Coordination),
Tony VAN DEN BERGHEN (tot 30 september 2011),
Sven AUDENAERT (vanaf 1 oktober 2011)
(Human Resources)

Auditcomité

5

6

Het Auditcomité is zo samengesteld dat de vele
voor een overheidsbedrijf met de omvang van de
NMBS-Holding vereiste competenties er verenigd zijn.
De Voorzitter beschikt over de nodige ruime competenties op het vlak van boekhouding en auditing
(Licentie Handelswetenschappen en gespecialiseerde
Master in accountancy, bedrijfsrevisoraat, adjunctauditeur bij het Rekenhof, verantwoordelijkheden op
kabinetten van Ministers van Begroting, Inspecteur
van Financiën). De andere leden hebben onder meer
de ervaring van bedrijfsleiding op hoog niveau, de
ervaring van bestuurders van overheidbedrijven of
private ondernemingen, professionele en academische
praktijkervaring inzake vennootschapsrecht en
Europees recht.
Voorzitter  : Lieve SCHUERMANS
Leden  : Eddy BRUYNINCKX, Catherine GERNAY,
Melchior WATHELET

Benoemings- en Bezoldigingscomité

7

Voorzitter  : Jean-Claude FONTINOY

jaarverslag

Leden  : Jannie HAEK, Luc JORIS,
Marianne VERGEYLE
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Nationale Paritaire Commissie

Strategisch Comité
Voorzitter  : Jannie HAEK
Leden  : De 9 andere bestuurders, de 4 directeursgeneraal, de vertegenwoordigers van de vakorganisaties : Michel ABDISSI, Dominique DALNE,
Jean-Pierre GOOSSENS, Luc PIENS, Serge PITELJON,
Marcel VERTONGEN

Afvaardiging van de erkende vakorganisaties :
Jean-Pierre GOOSSENS, Michel ABDISSI
(tot 30 september 2011), Pierre LEJEUNE
(vanaf 1 oktober 2011), Serge PITELJON,
Rudy VERLEYSEN, Michel PRAILLET,
Claude DESCHAEPMEESTER, Marnix VERSTICHEL,
Luc PIENS, Dominique DALNE, Gérard HUSSON

Regeringscommissaris
Marc BOEYKENS

College van Commissarissen voor de
controle van de statutaire rekeningen
Voorzitter  : Ignace DESOMER
Leden  : Michel de FAYS,
Michel DE SAIVE (tot 31 mei 2011),
Eric CLINCK (tot 31 mei 2011),
Ria VERHEYEN (vanaf 1 juni 2011),
Philippe GOSSART (vanaf 1 juni 2011)

Commissarissen-revisoren voor de
controle van de geconsolideerde
rekeningen van het consortium
NMBS-Holding - Infrabel
Tot de Algemene Vergadering van 31 mei 2011  :
de heren Michel DE SAIVE en Eric CLINCK in naam
van KPMG bedrijfsrevisoren B.C.V.B.A.
Vanaf de Algemene Vergadering van 31 mei 2011  :
mevr. Ria VERHEYEN in naam van de B.C.V.B.A. PKF
bedrijfsrevisoren en de heer Philippe GOSSART in naam
van de B.C.V.B.A. Mazars réviseurs d’entreprises.

7

Luc Joris - Marc Boeykens - Lieve Schuermans - Melchior Wathelet

Paul Matthys - Jannie Haek - Jean-Claude Fontinoy - Magali Verdonck - Marianne Vergeyle - Eddy Bruyninck - Catherine Gernay

Raad van Bestuur
Samenstelling

Bevoegdheden

De Raad is samengesteld uit 10 leden, met inbegrip van
de gedelegeerd bestuurder. Ten minste een derde
van zijn leden moeten van het andere geslacht zijn
(artikel 162 bis §1 van de wet van 21 maart 1991).
De taalpariteit wordt nageleefd.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van het overheidsbedrijf.

Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad benoemt de Koning een aantal bestuurders in
verhouding tot het aantal stemmen dat verbonden is
aan de aandelen die de Staat bezit (artikel 162 bis §2
lid 1 van de wet van 21 maart 1991). Alle bestuurders
werden door de Koning benoemd.

Einddatum van de mandaten
J.-C. FONTINOY (voorzitter)
E. BRUYNINCK
L. SCHUERMANS
M. VERDONCK
M. VERGEYLE
M. WATHELET
J. HAEK (gedelegeerd bestuurder)
C. GERNAY
L. JORIS
P. MATTHYS

21.11.2010
21.11.2010
21.11.2010
21.11.2010
21.11.2010
21.11.2010
31.01.2011
31.01.2011
16.06.2015
16.06.2015

Aangezien de Regering in lopende zaken is geweest,
werd er geen enkel benoemingsbesluit getekend
door de Koning. De bestuurders wier mandaat
verstreken is, zijn er evenwel toe gehouden voorlopig in functie te blijven op basis van het principe
van de continuïteit van de openbare dienst.

Werking
Frequentie van de vergaderingen
Artikel 10 van de statuten bepaalt dat de Raad zo
dikwijls vergadert als het belang van de Maatschappij
het vereist en ten minste viermaal per jaar.
In het jaar 2011 is de Raad 15 keer bijeengekomen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap
zulks vereisen (behalve in de door de wet uitgesloten
gevallen), kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur
worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Deze procedure werd in 2011 één keer toegepast.

De Raad van Bestuur houdt toezicht op het beleid
van het Directiecomité. Het Directiecomité doet op
geregelde tijdstippen verslag aan de Raad.
De Raad, of zijn voorzitter, onverminderd de bevoegdheden van laatstgenoemde, hem toegekend krachtens artikel 18 §5 (van de wet van 21 maart 1991)
kan op elk ogenblik van het Directiecomité een verslag
vragen betreffende de activiteiten van het bedrijf of
sommige ervan.
Naast de recurrente dossiers heeft de Raad van Bestuur
in 2011 beslissingen genomen over en de opvolging
verzekerd van een aantal belangrijke dossiers :
- opvolging van de herstructurering van B-Cargo :
oprichting van NMBS Logistics, opvolging van haar
financiële toestand, opvolging van de reporting en
van het sociaal overleg over het Cargo-dossier;
- opvolging van de financiële toestand van de
NMBS-Groep en van het besparingsplan en
actualisering van het verslag van de Boston
Consulting Group;
- opvolging van de impact voor de NMBS-Holding van
de kredietcrisis en van de toestand op de financiële
markten, evenals van de evolutie van de rating
van de NMBS-Holding;
- overzicht van de in de jaren 2011 en 2012 te
verzekeren financieringen en herfinancieringen;
- benoeming van 2 directeurs-generaal en verlenging
van het mandaat van de directeur-generaal
Finance;
- opmaak van het investeringsplan 2013-2025;
- vernieuwing van de hospitalisatieverzekering voor
het personeel in actieve dienst en het gepensioneerd
personeel;
- actualisering van het milieubeleidsplan van de
NMBS-Holding;
- opvolging van de verwezenlijkingen in het raam
van het H2R-project;
- opvolging van de evolutie van het personeelseffectief
van de NMBS-Groep;
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Auditcomité
Werking
Frequentie van de vergaderingen

2

3

4

5

6

Het Auditcomité komt op geregelde tijdstippen bijeen.
De voorzitter van het Comité kan bijzondere vergaderingen bijeenroepen om het Comité zijn opdracht
naar behoren te laten uitvoeren. Ook de bestuurders
die geen lid zijn van het Auditcomité kunnen, als
zij dat wensen de vergaderingen bijwonen en in
voorkomend geval ontvangen zij de daaraan verbonden
zitpenning.

Frequentie van de vergaderingen
Het Comité vergadert zo dikwijls als het belang van
de Maatschappij dat vereist.

Bevoegdheden

Bevoegdheden

Het Auditcomité voert de taken uit die de Raad van
Bestuur eraan toevertrouwt. Bovendien heeft het
de opdracht om de Raad van Bestuur bij te staan via
het onderzoek van financiële informatie, met name
de jaarrekeningen, het jaarverslag en de tussentijdse
verslagen. Het Auditcomité staat ook in voor de
betrouwbaarheid en de integriteit van de financiële
verslagen inzake risicobeheer.

Het Comité brengt een advies uit over de kandidaturen die door de gedelegeerd bestuurder worden
voorgesteld met het oog op de benoeming van de
leden van het Directiecomité.

De belangrijkste onderwerpen die in 2011 door het
Auditcomité werden onderzocht zijn de volgende :

Het voert eveneens de taken uit die de Raad van
Bestuur eraan toevertrouwt.

Het doet voorstellen aan de Raad over de bezoldiging
en de voordelen die worden toegekend aan de leden
van het Directiecomité en aan de hogere kaderleden
en volgt deze kwesties op de voet.

- analyse van de financiële evolutie van de
NMBS-Groep, opvolging van het besparingsplan
en actualisering van het verslag van de Boston
Consulting Group;
- opvolging van de herstructurering van B-Cargo :
oprichting van NMBS Logistics, opvolging van haar
financiële toestand, opvolging van de reporting en
het sociaal overleg over het Cargo-dossier;
- opvolging van de door de Interne Audit
geformuleerde aanbevelingen en van de tussen
deze laatste en het operationele management
overeengekomen actieplannen;
- activiteitenprogramma 2012 van de Interne
Audit en meer in het bijzonder de uit te voeren
auditopdrachten;

- opvolging van de impact op de NMBS-Holding van
de kredietcrisis en van de toestand op de financiële
markten;
- overzicht van de in de jaren 2011 en 2012 te
verzekeren financieringen/herfinancieringen;
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Werking

In 2011 is het Benoemings- en
Bezoldigingscomité 11 keer bijeengekomen.

- opvolging van het Mind³-project (Enterprise
Resource Planning);
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Het bestaan van het Benoemings- en Bezoldigingscomité is vastgelegd in artikel 161 ter van de wet van
21 maart 1991.

In het jaar 2011 is het Auditcomité 13 keer
bijeengekomen.

- bedrijfsbudget 2012 van de NMBS-Holding;

7

Benoemings- en
Bezoldigingscomité

- opvolging van de rating van de NMBS-Holding;
- beheer en controle van de opdrachten/contracten
binnen de NMBS-Holding : studie van en verbeteringsvoorstellen voor de procedures en de interne
controle op het vlak van de overheidsopdrachten,
verslag van PricewaterhouseCoopers;
- opvolging van de dochterondernemingen.

Strategisch Comité
Dit Comité werd opgericht bij de wet van 22 maart
2002 houdende wijziging van de wet van 21 maart
1991 (artikel 161 ter §§ 1, 5, 5bis, 6 en 7 van de
wet van 21 maart 1991). Dit Comité werd op 20
december 2002 geïnstalleerd.

Werking
Frequentie van de vergaderingen
Dit Comité vergadert telkens wanneer er door de
Raad beslissingen dienen te worden genomen over
strategische kwesties waarvoor het voorafgaand
advies van het Comité vereist is en telkens wanneer
het beheerscontract dient besproken te worden.
In 2011 is het Strategisch Comité 8 keer bijeengekomen.

Bevoegdheden
Onverminderd de bevoegdheden die worden toegekend
aan de Raad van Bestuur en aan het Directiecomité, is
het Strategisch Comité bevoegd voor :
- het uitbrengen van een advies voorafgaand aan
het afsluiten van het beheerscontract van de

Vincent BOURLARD - Michel ALLE - Michel BOVY - Sven AUDENAERT - Jannie Haek

Directiecomité
De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de
Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad voor een termijn van zes jaar (artikel
162 quater van de wet van 21 maart 1991).
De Raad van Bestuur benoemt de leden van het
Directiecomité, op voorstel van de gedelegeerd
bestuurder en na het advies te hebben ingewonnen
van het Benoemings- en Bezoldigingscomité (artikel
162 quater van de wet van 21 maart 1991).
Alle leden van het Directiecomité vervullen een
voltijdse functie binnen de NMBS-Holding of in het

onderneming, en de opvolging van de uitvoering
van dit beheerscontract,
- het uitbrengen van een voorafgaand advies
aangaande de beslissingen van de Raad van Bestuur
over alle maatregelen die de tewerkstelling op
middellange en lange termijn kunnen beïnvloeden,
- het uitbrengen van een voorafgaand advies
aangaande de beslissingen van de Raad van
Bestuur inzake algemene bedrijfsstrategie,
dochterondernemingen, processen van fusies en
overnames, algemeen personeels- en investeringsbeleid, het bedrijfsplan, de evolutie van de
jaarlijkse financiën en budgetten en de verdediging
van de concurrentiepositie, op voorwaarde dat
deze beslissingen invloed hebben op lange termijn.

kader van de vertegenwoordiging ervan (artikel 162
quater van de wet van 21 maart 1991).

Wijzigingen in 2011
Het mandaat van de heer HAEK, gedelegeerd
bestuurder, verviel op 31 januari 2011. Aangezien
de Regering in lopende zaken is geweest, werd er
geen enkel benoemingsbesluit getekend door de
Koning; de heer HAEK is er evenwel toe gehouden
voorlopig in functie te blijven op basis van het
principe van de continuïteit van de openbare dienst.
Gezien de pensionering van de heer Alex MIGOM,
directeur-generaal Strategy & Coordination op 1 september 2011 en de heer Tony VAN DEN BERGHEN,
directeur-generaal Human Resources op 1 oktober
2011, heeft de Raad van Bestuur van 26 augustus
2011 de heer Michel BOVY benoemd als directeurgeneraal Strategy & Coordination voor een termijn
van 6 jaar met ingang van 1 september 2011 en de heer
Sven AUDENAERT benoemd als directeur-generaal
Human Resources voor een termijn van 6 jaar met
ingang van 1 oktober 2011.
De Raad van Bestuur heeft op 29 oktober 2010
het mandaat van de heer Vincent BOURLARD,
directeur-generaal Stations, vernieuwd met ingang
van 1 januari 2011.
De Raad van Bestuur heeft op 30 september 2011
het mandaat van de heer Michel ALLE, directeurgeneraal Finance, vernieuwd met ingang van 1
oktober 2011.

Werking
Frequentie van de vergaderingen

Het Strategisch Comité werd over de volgende dossiers
geraadpleegd :

Het Directiecomité vergadert in principe elke week,
gewoonlijk op maandag.

- de jaarrekening van de NMBS-Holding en de
geconsolideerde jaarrekening 2010;

In 2011 is het Directiecomité 50 keer bijeengekomen.

- de kwartaalrekeningen 2011;

Bevoegdheden

- de amendering van het investeringsbudget 2011;

Het Directiecomité is belast met het dagelijks bestuur
en de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat,
alsmede met de uitvoering van de beslissingen van
de Raad van Bestuur.

- het investeringsbudget 2012 van de NMBS-Holding;
- het bedrijfsbudget 2012 van de NMBS-Holding.

De leden van het Directiecomité vormen een college.
Ze kunnen de taken onder elkaar verdelen.
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2

Sturingscomité
3

Het Sturingscomité werd bij de NMBS opgericht
door de Algemene Vergadering van 28 mei 2004.
Dit statutair orgaan is bevoegd voor het begeleiden
van de uitwerking van nieuwe structuren, de ondernemingsplannen en inzake problemen van operationeel beheer.
Frequentie van de vergaderingen

4

Het Comité vergadert minstens een keer per maand.
Het kan door elk lid of door het Directiecomité van de
NMBS-Holding worden bijeengeroepen. Het Directiecomité of elk lid kan punten op de agenda plaatsen
(artikel 25 van de statuten).
In 2011 is het Sturingscomité 13 keer
bijeengekomen.
Behandelde punten

5

6

De belangrijkste onderwerpen die in 2011 door het
Sturingscomité werden behandeld zijn de volgende :
- de verkeerssturing in 2020 bij Infrabel;
- Het project BeLEAN voor de werkplaatsen van
NMBS Technics;
- de schoonmaak van de stations;
- de opvolging van de herstructurering van de
goederenactiviteiten;
- de evaluatie van het protocol van sociaal akkoord
2008-2010;
- de opvolging van de stiptheid van het treinverkeer;
- de financiële situatie van de NMBS-Groep;
- de problematiek van de stakingen;
- de bespreking van thema’s in verband met
HR-aspecten : evolutie van het personeelseffectief, aanwervingen, hospitalisatieverzekering, …

Nationale Paritaire
Commissie
Behandelde punten
- Herstructurerering van de sector “Goederen”;
- Maatregel aanpassing einde loopbaan – statutair
personeel;
- Aanduiding van revisoren;
- PBW-structuur (preventie en bescherming op het
werk);
- Specifieke procedure voor statutaire aanwerving
van niet-universitaire stagestudenten;
- Benuttiging van de beschikbaar geworden
personeelsleden bij B-Freight Services (B-FS)
na 1 februari 2011;
- Snelle interventies bij storingen aan de technische
installaties van de directiegebouwen;
- Aanvulling van de universitaire en gelijkgestelde
betrekkingen – geschiktheidstests;
- Verhoging van de basisuurloonbedragen van de
productiviteitspremies;
- Betaling van de achterstallige compensatieverlofdagen voor het personeel van de Beweging
belast met de verkeersleiding Infrabel;
- Overgang van de operatoren en de seingevers
1ste klasse naar de graad van technicus-elektromecanicien “seininrichting”;
- Hospitalisatieverzekering.
In 2011 zijn er 7 vergaderingen van
de Nationale Paritaire Commissie geweest.

7
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Comité van de 3 CEO’s
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Het Comité van de 3 CEO’s is samengesteld uit de
gedelegeerd bestuurders van de drie vennootschappen en wordt voorgezeten door de gedelegeerd
bestuurder van de NMBS-Holding. Het bereidt onder
meer de vergaderingen van het Sturingscomité

voor en coördineert de projecten die de volledige
Groep aanbelangen.
Het Comité van de 3 CEO’s is 12 keer
bijeengekomen.

Regeringscommissaris
Artikel 162 nonies van de wet van 21 maart 1991
bepaalt : "De NMBS-Holding staat onder de controlebevoegdheid van de Minister onder wie de spoorwegen
ressorteren. Deze controle gebeurt door bemiddeling
van een Regeringscommissaris, die wordt benoemd
en ontslagen door de Koning op de voordracht

van de betrokken Minister." De commissaris wordt
uitgenodigd op alle vergaderingen van de Raad van
Bestuur, het Directiecomité, het Strategisch Comité
en heeft er raadgevende stem. Hij neemt tevens
met raadgevende stem deel aan de vergaderingen
van het Auditcomité.

7
College van Commissarissen
Artikel 25 §1 van de wet van 21 maart 1991 bepaalt :
"De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt
van de wet en van het organiek statuut, van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening,
wordt in elk autonoom overheidsbedrijf opgedragen
aan een College van Commissarissen."
Het College bestaat uit vier leden, waarvan twee
door het Rekenhof onder zijn leden benoemd worden
en de twee andere door de Algemene Vergadering

benoemd worden onder de leden van het Instituut
van Bedrijfsrevisoren.
De Algemene Vergadering van de NMBS-Holding van
31 mei 2011 heeft de BCVBA PKF Bedrijfsrevisoren
en de BCVBA Mazars Réviseurs d’entreprises aangeduid voor een periode van drie jaar, één keer
verlengbaar voor drie jaar. De vennootschap Mazars
wordt vertegenwoordigd door de heer Philippe
GOSSART en de vennootschap PKF door mevrouw
Ria VERHEYEN.
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Bezoldigingsverslag
2

Bezoldiging van de leden van de Raad
van Bestuur

Bovendien geniet hij een jaarlijkse vergoeding
van € 2.400 voor werkingskosten en hij heeft de
beschikking over een bedrijfswagen.

Artikel 162 quinquies § 2 van de wet van 21 maart
1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven bepaalt dat de
Algemene Vergadering de bezoldiging vaststelt
van de leden van de Raad van Bestuur.

3

De brutobezoldiging van de andere bestuurders
bestaat uit een vast jaarlijks gedeelte van € 13.600
en een variabel gedeelte dat bestaat uit de zitpenningen. Deze zitpenningen bedragen :
-	  € 500 per Raad;

De Algemene Vergadering van 31 mei 2006 heeft
de hieronder uiteengezette principes vastgelegd om
de bezoldigingen van de bestuurders te bepalen, de
gedelegeerd bestuurder uitgezonderd, die als lid
van de Raad van Bestuur en van de Comités geen
bezoldiging of zitpenningen ontvangt.

-	  € 400 per vergadering van de andere Comités.
Bovendien ontvangen ze een jaarlijkse vergoeding
van € 1.200 voor werkingskosten.
De aanwezigheid op de vergaderingen is een noodzakelijke vereiste voor het ontvangen van de zitpenning.

De berekening van de bezoldiging van de bestuurders
is niet gewijzigd in 2011.

4

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging die
gebaseerd is op de resultaten, zoals premies of
winstdelingsplannen op lange termijn; ze ontvangen
evenmin voordelen in natura noch voordelen verbonden
aan pensioenplannen.

De brutobezoldiging van de voorzitter bestaat uit een
vast jaarlijks gedeelte van € 39.200 en een variabel
gedeelte dat bestaat uit de zitpenningen voor de
vergaderingen. Deze zitpenningen bedragen :

Er worden geen wijzigingen overwogen van de bezoldigingen van de niet-uitvoerende leden van de Raad
van Bestuur.

-	  € 500 per Raad;
-	  € 400 per Comité waaraan hij deelneemt.

5
Naam

Aanwezigheid op de vergaderingen van de
Raad en de Comités van de NMBS-Holding
Raad
(totaal 15)

6

jaarverslag

7

48

J-C. FONTINOY

Audit- Ben./Bez.comité
comité
(totaal 13) (totaal 11)

15

13

11

Brutobezoldiging van de
bestuurders (excl. vergoeding
voor werkingskosten)

Strategisch
Comité
(totaal 8)

Raad en
Comités van
NMBS-Holding
( €)

Mandaten in
andere vennoot
-schappen van
de Groep ( €)

8

58.300,04

14.700 (1)

E. BRUYNINCKX

12

11

-

7

25.999,96

-

P. MATTHYS

15

-

-

8

26.299,96

8.550 (4)

L. JORIS

15

-

11

8

30.299,96

600 (2)

C. GERNAY

14

13

-

7

27.799,96

400 (2)

L. SCHUERMANS

15

13

-

8

21.500,04

19.700 (3)

M. VERDONCK

14

-

-

7

22.999,96

-

M. VERGEYLE

13

-

10

7

26.099,96

-

M. WATHELET

15

10

-

8

27.099,96

13.458,37 (5)

(1) bestuurder NMBS en voorzitter Eurogare
(2) bestuurder Eurogare
(3) bestuurder NMBS en Eurogare
(4) bestuurder NMBS Logistics
(5) bestuurder Eurogare en voorzitter NMBS Logistics

Bezoldiging van de leden
van het Directiecomité
De procedure die gevolgd werd voor het vaststellen
van de bezoldiging van de leden van het Directiecomité
is comform artikel 161 ter, §4, 2e alinea van de wet
van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven :
“De Raad van Bestuur bepaalt, op voorstel van het
Benoemings- en Bezoldigingscomité, de bezoldiging
en de voordelen die worden toegekend aan de leden
van het Directiecomité en aan de hogere kaderleden.
De Raad volgt deze kwesties op de voet.”
Op voorstel van het Benoemings- en Bezoldigingscomité heeft de Raad van Bestuur op 28 januari
en 4 februari 2005 de administratieve en geldelijke
toestand van de directeurs-generaal en de gedelegeerd bestuurder van NMBS-Holding goedgekeurd.

Bezoldiging van de gedelegeerd
bestuurder
Het bezoldigingssysteem omvat :
1. een vast gedeelte, met name :
- het basisloon;
- de maandelijks toegekende beheerstoelage;
- de functievergoeding : maandelijks forfaitair
bedrag;
- de functietoelage : 0 tot 100 % van het basisjaarloon. Het toekenningspercentage wordt bij het
begin van het mandaat vastgesteld door het
Benoemings- en Bezoldigingscomité, rekening
houdend met de moeilijkheidsgraad en de sociale
complexiteit van de uitgeoefende functie.
2.	de beheerspremie : variabel volgens een
beoordelingscoëfficiënt van 0 tot 3. Een keer per
jaar maakt het Benoemings- en Bezoldigingscomité
een evaluatie. Het Benoemings- en Bezoldigingscomité van 29 april 2011 heeft 13 criteria
vastgelegd om de beheerspremies van de
gedelegeerd bestuurder te bepalen. Zes van die
criteria worden beoordeeld op het niveau van de
NMBS-Groep, namelijk de stabilisatie van de schuld,
de toename van het reizigersverkeer, de algemene
tevredenheid van de klanten, het engagement

van het personeel, de arbeidsongevallen en de
stiptheid van de treinen. Zeven criteria worden
beoordeeld volgens de resultaten van de
NMBS-Holding, met name de tevredenheid van
de klanten over het onthaal, de dienstverlening
en de netheid in de stations, de veiligheid in de
stations en de treinen, de operationele cashflow,
de evolutie van de netto schuld, de uitvoering van
het investeringsbudget, de duur van het proces
van de externe aanwervingen en de specifieke
doelstellingen die aan de gedelegeerd bestuurder
zijn opgelegd.
Er is een dubbel evenwicht tussen enerzijds de criteria
van de Groep (40%) en de criteria van de NMBS-Holding
(60 %) en anderzijds de financiële criteria (30 %) en
de kwalitatieve criteria (70 %).
Het bezoldigingssysteem bevat geen bepalingen over
een terugvorderingsrecht van de variabele bezoldiging
ten gunste van de onderneming, indien deze werd
toegekend op basis van onjuiste financiële gegevens.
Het vakantiegeld, de jaarpremie en de eventuele andere
toelagen en vergoedingen worden bepaald volgens de
geldende reglementaire bepalingen. De gedelegeerd
bestuurder ontvangt geen bezoldiging of zitpenningen
als lid van de Raad van Bestuur en de Comités. Hij ontvangt geen bezoldiging voor zijn mandaten in dochterondernemingen. Hij geniet geen groepsverzekering.
De gedelegeerd bestuurder ontvangt geen bezoldiging
in de vorm van aandelen, aandelenopties of andere
rechten om aandelen te verwerven.
De in 2011 aan de gedelegeerd bestuurder gestorte
totale brutobezoldiging, met inbegrip van de voordelen in natura (bedrijfswagen), bedraagt 496.963,07 €.
De beheerspremie van het jaar 2010 is in dat bedrag
inbegrepen. De premie voor de prestaties 2011 zal pas
in 2012 worden bepaald en is bijgevolg niet inbegrepen
in het voornoemde bedrag.
De beheerspremie (inbegrepen in het bovenvermeld
bedrag) betaald in 2011 bedraagt 97.338,25 €.
Vertrekvergoeding
In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst,
behoudens ontslag om dringende reden, heeft de heer
HAEK recht op een vergoeding overeenstemmend
met de volledige bezoldiging en vergoedingen van
18 maanden.
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Bezoldiging van de directeurs-generaal
Het bezoldigingssysteem omvat :

2

1.	een vast gedeelte, met name :
- het basisloon;
- de maandelijks toegekende beheerstoelage;
- de functievergoeding : maandelijks forfaitair
bedrag;

3

4

5

6

- de functietoelage : 0 tot 100 % van het basisjaarloon. Het toekenningspercentage wordt bij
het begin van het mandaat door het Benoemings- en Bezoldigingscomité vastgesteld op
voorstel van de gedelegeerd bestuurder,
rekening houdend met de moeilijkheidsgraad en
de sociale complexiteit van de uitgeoefende
functie;
2.	de beheerspremie : variabel volgens een beoordelingscoëfficiënt van 0 tot 3. Een keer per jaar
maakt de gedelegeerd bestuurder een evaluatie,
welke wordt voorgelegd aan het Benoemingsen Bezoldigingscomité. De evaluatie wordt voor
de helft gebaseerd op de collectieve criteria in
verband met de stabilisatie van de schuld, de
toename van het reizigersverkeer, de algemene
tevredenheid van de klanten, het engagement van
het personeel, de arbeidsongevallen, de stiptheid
van de treinen, de tevredenheid van de klanten
over het onthaal, de dienstverlening en de netheid
in de stations, de veiligheid in de stations en de
treinen, de duur van het proces van de externe
aanwervingen, de operationele cashflow, de
evolutie van de netto schuld, de uitvoering van
het investeringsbudget en voor de andere helft
op de verwezenlijking van de vooropgestelde
individuele doelstellingen.

7

Het bezoldigingssysteem bevat geen bepalingen
over een terugvorderingsrecht van de variabele
bezoldiging ten gunste van de onderneming, indien
deze werd toegekend op basis van onjuiste financiële gegevens.
Het variabele gedeelte vertegenwoordigt gemiddeld ongeveer 20  % van de bezoldiging.

jaarverslag
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Het vakantiegeld, de jaarpremie en de eventuele
andere toelagen en vergoedingen worden bepaald
volgens de geldende reglementaire bepalingen. De
contractuelen genieten een groepsverzekering en
een hospitalisatieverzekering.

De premies voor het jaar 2010 zijn inbegrepen in
dit bedrag. De premies voor de prestaties 2011
zullen pas in 2012 worden bepaald, en zijn bijgevolg
niet inbegrepen in het voornoemde bedrag.
De beheerspremie (inbegrepen in bovenvermeld
bedrag) betaald in 2011 bedraagt globaal
262.721,12 €.
Verzekering : voor de niet-statutaire directeursgeneraal werd in 2011 voor 71.151,11 € aan premies
betaald voor groepsverzekering en verzekering
gezondheidszorgen en arbeidsongevallen.
De heren MIGOM en VAN DEN BERGHEN die in de
loop van 2011 werden gepensioneerd, hadden
geen recht op een vertrekvergoeding.

Vertrekregelingen van de leden van
het Directiecomité
In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst
heeft de heer ALLE recht op een bedrag gelijk aan :
- 17 maanden bezoldiging als de overeenkomst
beëindigd wordt in de loop van het eerste jaar
van het mandaat;
- 14 maanden bezoldiging als de overeenkomst
beëindigd wordt in de loop van het tweede jaar
van het mandaat;
- 11 maanden bezoldiging als de overeenkomst
beëindigd wordt in de loop van het derde jaar van
het mandaat;
- 8 maanden bezoldiging als de overeenkomst
beëindigd wordt in de loop van het vierde jaar of
de daaropvolgende jaren van het mandaat.
Voor de drie andere leden van het Directiecomité, de
heren AUDENAERT, BOURLARD en BOVY is voorzien
dat in geval van beëindiging van het mandaat van
directeur-generaal, voor een ander motief dan zwaarwichtige reden, zij in de graad van directeur verder
tewerkgesteld worden tot de oorspronkelijk voorziene
vervaldatum van hun mandaat met behoud van loon.
Rekening houdend met de herstructurering van de
NMBS-Groep die de Voogdijminister heeft aangekondigd en met het initiatief dat hij wil nemen op het
vlak van de topsalarissen in de overheidsbedrijven,
overweegt NMBS-Holding nu geen wijzigingen aan
te brengen aan de bezoldiging van de leden van het
Directiecomité.

De leden van het Directiecomité ontvangen geen
bezoldiging in de vorm van aandelen, aandelenopties
of andere rechten om aandelen te verwerven.

Mandaten in de dochtervennootschappen en vennootschappen met
deelneming

Het globale brutobedrag, met inbegrip van de voordelen in natura (bedrijfswagen), uitbetaald in 2011
aan de leden van het Directiecomité, behoudens de
gedelegeerd bestuurder, beloopt 1.351.429,13  €.

De Raad van 25 februari 2005 heeft beslist dat
de personeelsleden van de NMBS-Groep die een
mandaat van bestuurder uitoefenen in een dochteronderneming, hiervoor geen bezoldiging ontvangen.
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De Interne Audit en de beheersing van de risico’s
De Interne Audit heeft als opdracht de Beheersorganen
en het Management bij te staan hun doelstellingen te
bereiken door een betere beheersing van de risico’s.
Om haar opdracht waar te maken voert zij drie groepen
complementaire activiteiten uit :
- de eigenlijke activiteit van interne audit :
zekerheid verstrekkende en adviserende
activiteit die de evaluatie behelst van de
processen voor de beheersing van de risico’s,
interne controle en corporate governance.
- de gecentraliseerde controle van de opdrachten/
overeenkomsten : nazicht van hun conformiteit
met de wettelijke bepalingen, met de delegaties
en subdelegaties van bevoegdheden, met de
behoeften van de onderneming en de beslissingen
van zijn Beheersorganen;

De interne audits worden uitgevoerd in overeenstemming met een jaarprogramma dat door de
Auditcomités wordt goedgekeurd. De audits uitgevoerd in het kader van het programma 2011 en die
NMBS-Holding betreffen slaan meer bepaald op :
- de informatie in real time aan binnenlandse
reizigers bij verstoorde treindienst;
- de brandpreventie en –detectie in de installaties
van de NMBS-Groep;
- de verplichtingen en verantwoordelijkheden
van de hiërarchische lijn in de naleving van de
wetgeving op het gebied van het welzijn van de
werknemers tijdens de uitoefening van hun werk;
- de herklassering van bedienden die ongeschikt
zijn voor hun normale functies;

- administratieve onderzoeken in geval van
(vermoedelijke) fraude, diefstal of andere voorvallen
die de financiële, commerciële of morele belangen
van de onderneming kunnen schaden.

- het beheer van de investeringen in de stations en
parkings bij de NMBS-Groep;

De Interne Audit oefent de voormelde activiteiten uit
voor de vier vennootschappen van de NMBS-Groep
(NMBS-Holding, NMBS, NMBS Logistics en Infrabel)
en voor hun respectieve dochterondernemingen,
met naleving van hun beheersautonomie en van de
objectieven gesteld door hun Beheersorganen. De
“essentiële functies” van de infrastructuurbeheerder
en zijn veiligheidsbeheersysteem zijn echter uit zijn
actieterrein uitgesloten.

- de autocontrole van de voedselketen in de
bedrijfsrestaurants;

- het beheer en het lopend onderhoud van de
stations en parkings door NMBS-Holding;

- het beheer van de informaticaveiligheid;
- de administratieve organisatie en de interne
controle bij de dienst “Thesaurie”;
- de naleving van de bepaling van de financiële
politiek van de NMBS-Groep.
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Ook heeft de Interne Audit in de loop van 2011 een
actualisering uitgevoerd van de cartografie van de
operationele en financiële risico’s van NMBS-Holding.
Deze cartografie stelt de Interne Audit in staat het
onderwerp van zijn werkzaamheden beter te bepalen,
en het Management de doeltreffendheid van zijn
interne controles beter te evalueren en, in voorkomend
geval, bepaalde van deze controles aan te passen.
In overeenstemming met de beslissingen van de Raad
van Bestuur voert de Interne Audit een conformiteitscontrole uit (conformiteit met de behoeften, de
wettelijke bepalingen, de delegaties en subdelegaties
van bevoegdheden, de beslissingen van de Beheersorganen,…) van de dossiers van opdrachten/overeenkomsten. Deze controle, voorafgaand aan de beslissing,
gebeurt in verschillende fasen van de procedure
(gunningswijze, gunning, verlenging, meeruitgaven)
voor alle akten waarvan het bedrag hoger is dan :
- 750.000 EUR voor de opdrachten voor aanneming
van werken
- 250.000 EUR voor de opdrachten voor aanneming
van leveringen en diensten
- 75.000 EUR voor de opdrachten voor aanneming
van werken, 25.000 EUR voor de opdrachten
voor aanneming van leveringen en diensten en
25 % van het oorspronkelijk bedrag, in geval van
meeruitgaven.
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Voor elk onderzocht dossier geeft deze controle
aanleiding tot een verslag dat gericht wordt aan de
Overheid die over de beslissingsbevoegdheid beschikt
en waarin de Interne Audit zijn vaststellingen en eventuele aanbevelingen vermeldt en een beslissingsvoorstel formuleert. Voor de dossiers die niet onderworpen zijn aan zijn controle voorafgaand aan de
beslissing en die dus betrekking hebben op lagere
bedragen dan die welke hierboven vermeld zijn, gaat de
Interne Audit ook over tot a posteriori en steekproefsgewijze controles. In 2011 heeft ze een totaal van
812 dossiers onderzocht voor de ganse NMBS-Groep,
waaronder 239 dossiers die NMBS-Holding betreffen.
Met de bedoeling een zo volledig mogelijk informatie te
verschaffen over de materie van de opdrachten/overeenkomsten stelt de Interne Audit op haar intranetsite
een rubriek genaamd "Wetgeving, reglementering en
documentatie van de opdrachten/overeenkomsten"
ter beschikking. Deze rubriek richt zich tot de bedienden
van de NMBS-Groep en is beschikbaar sinds begin
2010. Bovendien neemt de Interne Audit actief
deel aan de opleidingen m.b.t. de wetgeving over de
overheidsopdrachten, die gegeven worden aan de
betrokkene medewerkers van de NMBS-Groep en die
in het aanbod van Train@Rail opgenomen zijn.
Om haar activiteiten te ontwikkelen in de domeinen
van het voorkomen en het bestrijden van fraude,
heeft de Interne Audit in 2011 een fraude risicocartografie voor NMBS-Holding opgesteld.
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