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jaarverslag NMBS 2012

Bestemming beter

Wij danken onze reizigers voor hun enthousiaste deelname aan de fotosessie voor dit jaarverslag.
Dit jaarverslag wordt in beperkte oplage gedrukt op Cocoon Offset 100% gerecycleerd. Een interactieve pdf is beschikbaar op www.nmbs.be/corporate.
Verslag over de kwaliteit van de reizigersdienst 2012
In uitvoering van Verordening (EU) 1371/2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer publiceert NMBS een verslag over
de kwaliteit van de reizigersdienst voor het jaar 2012. Dit verslag is als bijlage bij het jaarverslag te consulteren op www.nmbs.be/corporate.
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“Optimism is a strategy
for making a better future.
Because unless you believe
that the future can be better,
you are unlikely to step up
and take responsibility
for making it so.”*
Noam Chomsky (°1928, taalkundige, filosoof, auteur, professor en
professor emeritus of linguistics Massachusetts Institute of Technology)

* Optimisme is een strategie voor het bouwen van een betere toekomst. Want als je niet in een betere toekomst gelooft,
zal je evenmin geneigd zijn actie te ondernemen en de verantwoordelijkheid op te nemen om er iets aan te doen.
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Optimisme en het geloof in een betere toekomst liggen aan de basis van
de slogan “Bestemming beter”. Hij werd gelanceerd in oktober 2009, tijdens een economische en
financiële crisis waar we nog steeds de gevolgen van dragen. Sindsdien hebben we een hele weg
afgelegd en fundamentele verbeteringen doorgevoerd voor een

veiliger, stipter en

comfortabeler treinverkeer en voor een beter werkende NMBS. Het aantal reizigers
ligt

historisch hoog en we willen hen een maximale kwaliteit bieden, zodat ze zorgeloos kunnen

reizen en aan boord lezen, praten of op andere manieren van de

gewonnen tijd genieten. De

maatregelen om onze financiële draagkracht te verhogen en efficiënter te werken en de besparingen in
diverse domeinen dragen bij tot een versnelde

verbetering van de bedrijfskasstroom.

Kortom, na een reeks uiterst moeilijke jaren kan NMBS de

toekomst met vertrouwen

tegemoet kijken. De toekomst belooft verandering. Een eerste grote opdracht voor NMBS wordt
de nieuwe structuur invoeren die de federale regering begin 2013 heeft goedgekeurd. NMBS zal de

totale

verantwoordelijkheid voor het onthaal van en de communicatie met haar treinreizigers
verkrijgen. Met meer mensen en middelen krijgen we

een unieke kans om te verbeteren,

maar die kans omvat ook de plicht om op alle niveaus onze verantwoordelijkheid te nemen.

Onze toekomst is de klant.
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Tijdlijn 2012

NMBS en Infrabel
werken aan nieuwe
en veiligere
vertrekprocedure.

19
jun
Met 305.000
downloads behoren
de NMBS-apps
van NMBS Mobility tot de
meest gebruikte toepassingen
voor smartphones in ons land.
5
apr

14
jan

Het nieuwe station
van Koksijde is een
primeur voor België:
gebouwd door de
gemeente en uitgebaat
door NMBS.

10
jun

6
jun

De sneeuw veroorzaakt
chaos op de weg, met
een nieuw ﬁlerecord
(1.275 km). Op het spoor blijft
de hinder beperkt dankzij
de wintermaatregelen.
3
feb

Eerste Desiromotorstellen rijden in
commerciële dienst.

Ingebruikname
persoonlijke
datatablet IDA
voor de treinbestuurders.

2012

18
jan

Deurwaarders innen
onbetaalde boetes van
wanbetalers. 75% van
deze klanten zijn
recidivisten.

De nieuwe
verbindingen
met de luchthaven via
de Diabolo gaan in
dienst. Vanuit het noorden
(Mechelen, Antwerpen) is
de treinreiziger gemiddeld
een half uur sneller
op de luchthaven.

10
jun

NMBS veroordeelt de
recente gevallen van
agressie tegenover het
personeel. De eerste
maanden van 2012 worden
gekenmerkt door een hoog
aantal gevallen van verbale
en fysieke agressie tegen
treinbegeleiders.

18
ma

1
jun

3
mei
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NMBS lanceert de
bèta-versie van haar
nieuwe, nog meer
gebruiksvriendelijke
website.

NMBS koopt 24
trappenklimmers
aan voor reizigers
met beperkte mobiliteit.

31
aug

Pendelquiz start op
VRT Eén. Deze korte
quiz opent het nieuwe
programma “Iedereen
beroemd” en wordt elke
weekdag uitgezonden.

12
sep

De nieuwe dienstregeling gaat van
start. Beringen en
Zonhoven krijgen opnieuw
een stopplaats. 193 treinen
met een uiterst lage
bezettingsgraad, die zelfs
hun energiekost niet
dekken, worden geschrapt.

9
dec

De directies van NMBS
en Infrabel nemen
maatregelen voor een
betere coördinatie van hun
verkeersbeheersystemen.

7
nov

Nieuwe NMBS-website
vervangt de oude.

27
nov

NMBS past nieuwe
dienstregeling aan
zodat scholieren van
de gemeentes op de
verbinding Antwerpen –
Essen (lijn 12) tijdig op
school geraken.

2013
1
sep

De reizigersdispatching neemt
nieuwe software voor
conﬂictdetectie in dienst. Die
moet helpen de gevolgen van
vertragingen te verminderen.

22
dec

NMBS licht de
maatregelen toe die
genomen zijn na het
ongeval van Buizingen voor
de parlementaire commissie
Infrastructuur. In het
investeringsplan 2013-2025
wordt 1,85 miljard euro
voorzien voor investeringen
in veiligheid (TBL1+ en ETCS).

De ministerraad
aanvaardt de
vereenvoudiging van
de spoorwegen en de
omvorming naar twee
bedrijven.

7
nov
jul
aug

2.500.000
reizigers sporen
naar de kust.

13
sep

Prototype vernieuwde
Sprinter-motorstellen
afgewerkt in centrale
werkplaats Mechelen.

8
dec

Treinverkeer doorstaat
eerste winterprik
probleemloos. NMBS
verkoopt 8 procent
meer biljetten.
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2012 in tweets
Tweets per dag
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Tweets pieken vooral bij problemen. Zo waren er een aantal stakingsacties
in mei, een algemene staking op 3 oktober en eind november veroorzaakte
een omgevallen kraan grote problemen op het spoor.

Social media strategie

op een aantal social media in de loop
van 2013. De stroom tweets wordt
ondertussen van nabij opgevolgd.
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In 2012 heeft NMBS een strategie
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29 januari
De NMBS start stipt om
22u de staking. Klokvaste
stakingen, het is een
begin.
@Geertnoels

20 januari
Zat ganse dag op vertraagde
treinen door zelfmoord en meldt:
uitstekende communicatie van
de NMBS, en begripvolle houding
van de reizigers
@Tomnaegels

i

us
t
s
u
aug
i
jul

15 maart
Een dame stapt op verkeerde trein.
Conducteur belt nr collega en regelt
overstap. Juiste trein wacht extra 30
sec. Dame op weg. Nice. #nmbs
@Arnevdd

16 maart
Respect voor de mensen
van de #nmbs , het zijn zij
toch steeds die de rommel
mogen opkuisen ...
@Tomcatq_q

4 april
Heeft de indruk dat het de goede richting
uitgaat met de #nmbs #weinigvertragingengehaddevoorbijeweken
@Bartvanbelle

In 2012:
91.400 tweets
over NMBS

er
septemb
11 april
Kapot geschoten vensters
op de trein. We gaan te ver
nu #NMBS http://twitpic.
com/98e4g4
@Dagoke

oktober november
19 juli
Waarom heeft iedereen
toch zoveel kritiek op onze
spoorwegen ? Ik kom echt tot
rust op de trein #relax #nmbs
@Petersmeets4

24 april
L59 Waasmunster 728 (Moeskroen - A'pen-C) : aanrijding
lama, onbepaald vertraagd.
Dienst op enkelspoor #nmbs
@Stationschefbmo
31 mei
"These Belgian trains are really great, and so
many people use them!" Een koppel Amerikaanse toeristen is duidelijk fan van #nmbs :-)
@Jherregods

5 juni
Is 1 #Diabolo-trein per uur tussen
#Antwerpen en #BrusselsAirport heus
genoeg voor zakenreizigers en toeristen? Meer ambitie graag, #NMBS!
@Philipheylen

decem
ber

5 juni
Ik zou graag stopcontactjes op
elke plaats in de trein willen.
Bij die aan de deuren zit er
altijd al iemand :( #nmbs
@Stijn_plastik

7 september
Voor de #NMBS freaks: vandaag is
de V-250 gehomologeerd voor het
Belgische net. Vanaf december zal hij
rijden tss BXL en Amsterdam. #fyra
@treinbegeleider

14 juli
Ik vind dat de NMBS vanaf middernacht 1 trein per uur zou moeten
laten rijden richting de grootste
stations van het land
@callmecamofo

19 augustus
Airco en tot mijn grote verwondering nog vrije plaatsen op de
trein richting zee. Thank you
@Yurikuse

gemiddeld 250
tweets/dag

3 oktober
Staking NMBS kost Vlaamse
bedrijven 40 tot 70 miljoen
euro. Gelukkig leven we in
tijden dat we tegen een
stootje kunnen.
@leodebock
10 oktober
Herfstsolden bij de #NMBS /
#SNCB? 5 euro per enkele
rit 9 okt tot 4 nov. Enkel
via internet #alshetgoediszegenwehetook www.
belgianrail.be/nl/verv...
@ptr_b

25 november
Onbegrijpelijk en absurd!
Waarom afschaffen #Beneluxtrein schandalig is, lees het
hier www.dropbox.com/s/
u6nhziqi... #ns #nmbs #fyra

30 november
Trein Kortrijk - Gent mis gereden.
Nu terugkeren naar Kortrijk om het
juiste spoor te nemen. Hahahaha, 'k
wist nie eens dat kon. #NMBS
@folkdn

12 december
NMBS-baas wil uitleg
over Fyra-problemen
fb.me/1JLHQpH5d #NMBS
@destandaard
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Kerncijfers
€

€
ebitda

opbrengsten

resultaat

-45,1
mln. euro

2.296,6
mln. euro

-152,3
mln. euro

+58,1%

+1,0%

+70,4%

diverse (Technics & Corporate)

11,72%
Europe

0,03%

Logistics

6.306,5
mln. euro

3,9%
4,1% bevoorrading

tractie-energie

17,3%

andere exploitatiekosten

32,39%

43,96%
dotaties
(excl. woon-werk
/school)

Mobility

26,6%

2,19%

Freight Services

10

investeringen

423,0
mln. euro

evolutie van de kosten

verdeling omzet
9,71%

balanstotaal

vergoeding infrastructuur

0,1%

andere

48,0%

personeelskosten

reizigers
binnenland

reizigers
internationaal

stations
en stopplaatsen

223,3 mln.

7,86 mln.

543

+0,9%

-0,4%

gemiddelde
tevredenheid

stiptheid
(geneutraliseerd)

seinvoorbijrijdingen

aanwervingen

medewerkers

6,49/10

92,0

77

923

VTE: 18.688

6,28 in 2011

+0,1%

-25,0%

aantal
zitplaatsen

aantal treinen
per dag

324.981

week: 3708
weekend: 2049

-2,9%
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Bestemming beter:
visie voor een duurzame toekomst
Het motto “bestemming beter” vormt de kern van onze

niveaus: economisch, sociaal/maatschappelijk en ecologisch

strategie om te verbeteren. We werken aan een solide

(triple bottom line). Om die verbeteringen te realiseren, heeft

onderneming die duurzame verbeteringen beoogt op drie

NMBS strategische projecten gelanceerd in alle geledingen
van de onderneming.

1. Strategisch verbeteren

Bestemming beter

beter groeien

beter rijden

beter reizen

beter werken

beter beheren

reizigersgroei

meer veiligheid:

kwaliteit

BeLEAN: efficiëntie

financieel

opvangen

installatie TBL1+ en

en productiviteit

herstelplan

masterplan ETCS

evenwichtig aanbod

en opleiden

afgestemd op de

mobiliteit van morgen
verjongen materieelpark:
nieuwe treinen en
modernisering
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schuldbeheersing
personeel: aanwerven

stiptere treinen:
actieplan stiptheid

voorbereiden

onderhoud

algemeen en bij hinder

internationaal
vooruitgaan

reizigersinformatie:

toekomst

duurzaamheid

2. Triple P-visie
Onze triple bottom line-aanpak betekent dat onze activiteiten

het is in de eerste plaats voor hem dat we werken aan

economische, maatschappelijke en ecologische meerwaarde

veiligheid, stiptheid en toegankelijkheid. Het neemt niet weg

moeten genereren. Voor de belangrijkste doelgroepen

dat we onze rol in de samenleving zo breed mogelijk zien

van NMBS kunnen we duidelijke meerwaarde-indicatoren

en onze activiteiten ook evalueren op hun belang voor de

definiëren. De klant staat vanzelfsprekend in het middelpunt:

economie en de impact op het leefmilieu.

Triple P-model met meerwaarde-indicatoren per doelgroep

Proﬁt / Performance
value for money
ondersteuning economie
reduceren congestie
werkgelegenheid

Planet

maatschappij

geluid
duurzame leefwereld

key stakeholders

milieubeleid
intermodaliteit
ruimtelijke ordening

personeel

energieverbruik
water
afvalbeheer
ISO 14001

rentabiliteit
eﬃciëntie
productiviteit

klanten

groei
stiptheid
klantentevredenheid
betaalbaar vervoer

People

veilig vervoer
toegankelijkheid
PMB-diensten
opleiding
diversiteit
veiligheid en gezondheid
arbeidsvoorwaarden

duurzaam vervoermiddel
kleinere voetafdruk

treinaanbod
betrokkenheid

veilige mobiliteit
sponsoring
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Waarden onderneming
Pragmatisme

Passie

Onze job als dienstverlener moet eenvoudig zijn. De

De medewerkers maken NMBS. Zonder mobiliserende kracht

mobiliteit is één van de grote uitdagingen van onze

kunnen geen van de beloftes van efficiëntie, competitiviteit,

samenleving voor een betere toekomst. Zonder pragmatisme

comfort en relationele nabijheid waargemaakt worden.

kan NMBS niet de degelijke en stabiele partner blijven die we

Zonder passie zou NMBS niet de onderneming zijn die ze

nu kennen.

gisteren was, vandaag is en morgen zal zijn.

NMBS is een dienstverlenend en technisch bedrijf waar in

NMBS is een onderneming die drijft op de inzet en de

veel situaties gezond verstand belangrijk is. Pragmatisch zijn

passie van elk personeelslid. Er zijn talloze voorbeelden

betekent eenvoudige en soepele oplossingen vinden voor de

van medewerkers die voluit gaan in hun job om hun

problemen die we in het werk ondervinden. Maar het wil ook

klanten tevreden te stellen. Of het nu gaat om technici,

zeggen dat we steeds weer proberen het de klant gemakkelijk

treinbestuurders of loketbedienden, elke functie is uniek en

te maken. Pragmatisme zit in onze geschiedenis ingebakken:

noodzakelijk. Passie is een sterker woord dan beroepseer: het

we hebben steeds het beste gemaakt van de omstandigheden,

is passie voor het werk én passie voor de klant. Die passie uit

dankzij een nuchtere kijk op de dingen.

zich ook in generaties van spoormannen en -vrouwen die aan
de slag gaan bij NMBS.

Moderniteit
Een overheidsbedrijf heeft een geschiedenis. Die
geschiedenis stoelt op de voortdurende zoektocht naar
betere technologie en gekwalificeerd personeel. Wat NMBS
tot een moderne onderneming maakt, gedreven door
vernieuwing en vooruitgang.
De spoorwegen zijn ontstaan in de 19de eeuw en waren
letterlijk de locomotieven die de industriële revolutie op gang
trokken. De eeuw daarop zijn ze blijven vooruitgaan om de
maatschappelijke evoluties te kunnen volgen. De spoorwegen
gaan met de tijd mee. We zijn eigentijds, we passen ons aan
en vernieuwen voortdurend. Daarom evalueren en herzien we
geregeld onze werkmethodes en ons aanbod.
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Organigram
NMBS

Gedelegeerd
bestuurder

Strategische &
Juridische zaken

NMBS

Binnenlands
reizigersvervoer

Public &
Corporate affairs

Change Office
Financiën

NMBS

Europe

Internationaal
reizigersvervoer
+
filialen & deelnemingen
(bv. Thalys, Eurostar...)

Central
Support

NMBS

Technics

Werkplaatsen
Beheer materieel
& bestuurders

Freight
Services
Beheer
goederenstations

15

3 vragen aan
Laurence Bovy, voorzitster van de raad van bestuur
en Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder

Wat ging er beter in 2012?

het lean management in de werkplaatsen, zit ondertussen

Laurence Bovy: “De financiële resultaten van NMBS zijn

op kruissnelheid en werpt al vruchten af. Tot slot zitten we,

bemoedigend. Ze bewijzen dat onze keuzes, de inspanningen

dankzij de inspanningen van onze werkplaatsen, voor op

voor efficiënter werken en de besparingen, de juiste waren

schema met de installatie van het veiligheidssysteem TBL1+,

om de toekomst van het bedrijf te vrijwaren. Ook operationeel

wat de veiligheid van het treinverkeer ten goede komt.”

merken we een verbetering, terwijl de omstandigheden
op het terrein er niet gemakkelijker op worden (agressie,

Wat had nog beter gekund?

extreme weersomstandigheden, incidenten veroorzaakt door

Laurence Bovy: “De belangrijkste verbeterpunten blijven

derden). Ik denk bijvoorbeeld aan de nieuwe treinen die we

de stiptheid van het treinverkeer en de informatie aan de

in dienst nemen of de vergevorderde invoering van TBL1+.

reizigers bij problemen. We zijn uiteraard tevreden met het

De medewerkers van NMBS komen meer dan ooit de reiziger

hoge aantal reizigers dat voor NMBS kiest, maar als we dat zo

tegemoet, wat de resultaten van de kwaliteitsbarometer

willen houden dan moet de kwaliteit van onze dienstverlening

trouwens bevestigen. Ook vermeldenswaard zijn de

naar omhoog. Een aantal operationele problemen hebben het

inspanningen om personen met beperkte mobiliteit op te

imago van NMBS evenmin goed gedaan. Willen we ons als

vangen en voort te helpen.”

volwaardig alternatief voor de auto positioneren, dan moeten
we meer betrouwbaarheid kunnen garanderen.”

Marc Descheemaecker: “We hebben de onderneming sterker
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gemaakt voor de toekomst. Er is heel wat gebeurd: we hebben

Marc Descheemaecker: “We hebben in 2012 op vele vlakken

een volledig nieuwe website gelanceerd, die helemaal rond

extra inspanningen gedaan, maar helaas volstaat dat niet.

de behoeften van onze reizigers gebouwd is. In juni zijn de

Onze klantentevredenheid blijft te laag. Zorgwekkend is het

nieuwe Desiro-motorstellen op de sporen verschenen, een

probleem met nieuw materieel. De Desiro-motorstellen, die

belangrijke stap voorwaarts in de vernieuwing van het park.

op veel verbindingen een hogere vervoerscapaciteit kunnen

Onze reizigersdispatching is gereorganiseerd en heeft een

bieden, hebben te kampen met allerlei defecten zodat we ze

nieuwe tool voor conflictdetectie, een primeur in Europa.

niet maximaal kunnen inzetten. In het internationale verkeer

Het zijn ingrepen die het beheer van het treinverkeer en de

ging de lancering van Fyra gepaard met technische problemen.

informatie moeten verbeteren en het effect van vertragingen

Begin 2013 zijn de treinen uit circulatie genomen omdat er

moeten verminderen. Het project BeLEAN, de invoering van

vragen rezen over de veiligheid. Dat is dramatisch.”

Wat zal er verbeteren in 2013?
Laurence Bovy: “Dat jaar staat in het teken van de
herstructurering van de NMBS-groep, die mikt op een
vereenvoudiging van haar werking en het beperken
van overlappingen. Voor de reizigers is het hopelijk
een opstap naar een efficiënte structuur die beter op
hun verwachtingen kan inspelen. In 2013 dient ook het
meerjareninvesteringsplan van de NMBS-Groep te worden
goedgekeurd. Voor de spooroperator ligt daarbij het accent op
de investeringen voor meer veiligheid, door de omschakeling
naar ETCS tegen 2023.”
Marc Descheemaecker: “Zeer belangrijk is het gegeven
dat we in 2013 ons volledig materieelpark
sneller dan gepland zullen uitgerust
hebben met TBL1+. Een terechte
pluim voor onze werkplaatsen.
Op het vlak van reizigersservice
zullen we beginnen met de

“De maatschappelijke rol van NMBS
blijft cruciaal. In 2012 hebben we nog
een aantal problemen gekend met
de treindienst. We moeten daarom
onze inspanningen voortzetten om
de stiptheid te verbeteren en mikken
op de best mogelijke dienstverlening
voor een maximaal aantal reizigers.”
Laurence Bovy

introductie van de chipkaart
Mobib en komen de nieuwe
ticketautomaten in dienst.
Uiteraard werken we voort
aan de verbetering van onze
informatie aan de reiziger en
het real time-incidentbeheer.
Wat de stiptheid betreft,
merken we dat onze strategie
resultaten oplevert en we
moeten op die weg voortgaan
in 2013. We zullen ook ons
client resources management
uitbouwen, zodat onze kennis
van de klant vergroot en we
hem nog beter van

“Onze strategieën werken, dat is
duidelijk geworden in 2012. De
kwaliteit van onze service moet nog
omhoog, maar de negatieve trends
zijn omgebogen. Het bedrijfsresultaat
verbetert aanzienlijk, wat ons
sterker maakt voor de toekomst.”
Marc Descheemaecker

dienst kunnen zijn.”
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Beter groeien
Ondanks de lichte krimp van de economie in 2012
(bbp -0,3%*) stijgt het aantal reizigers in het binnenlandse
verkeer met 0,9%. Zoals voorgaande jaren zijn het vooral de
goedkopere tarieven en de abonnementen die meer reizigers
overtuigen. Tot 2025 mikt NMBS op een gemiddelde
jaarlijkse groei van het aantal reizigers met 1,5% (of 2,0%
in reizigers-kilometer). Het internationale verkeer kan
ongeveer hetzelfde aantal reizigers aantrekken als vorig jaar
(-0,4%), vooral dankzij de goede prestaties van Thalys.
* bron: Nationale Bank van Belgie

Zoé, Philippine en Alice
De Franse familie Rieme-Audubert brengt de vakantie
door in België. Ze reizen al een hele week met de trein voor
daguitstapjes. Vandaag trekken ze naar Oostende. Wat hen
opvalt, is dat de treinen zeer netjes zijn in België. Over de
dienstverlening zijn ze zeker tevreden, maar de prijzen
zouden ietsje lager mogen in de toekomst.

19

Evolutie aantal reizigers / personeelsleden sinds 1960
eﬀectief

mln. reizigers
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40.000

170

20.000

140

0

110

mln. reizigers
1960
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eﬀectief NMBS-Groep

1970

1980

1990

2000

2010

2015

2020

2025

Geen grenzen aan de groei

Het gaat hier om eerder voorzichtige prognoses. Mocht

De spectaculaire groeicurve van het binnenlandse aantal

de overheid een beleid uitstippelen waarbij de trein en

reizigers is sinds 2011 licht afgevlakt; het ritme van de

ander openbaar vervoer meer ondersteuning krijgen en het

reizigersgroei vertraagt. NMBS gaat er van uit dat tot 2025 de

autogebruik wordt teruggedrongen, dan zou de groei nog

gemiddelde jaarlijkse reizigersgroei 1,5% zal bedragen, of 2%

een stuk hoger liggen. Zulke sterkere groei opvangen, is met

in reizigers-kilometer. Dit cijfer is gebaseerd op de prognoses

het huidige productie-apparaat niet evident. Zoals in vorige

van het federaal Planbureau, dat voor 2030 een toename van

jaarverslagen al aan bod kwam, is de Brusselse Noord-

het aantal reizigers-km voorspelt met 43,3%.

Zuidverbinding een remmende factor. Het maximale aantal
rijpaden voor deze vitale doorgangsas is in gebruik en een
structurele oplossing uitwerken voor extra capaciteit zal nog
heel wat jaren vergen.

Modal shift of niet?
Volgens cijfers van de

(of reizigers-km) komt op

aandeel van NMBS gaat van

een rol: de gemiddelde

FOD Economie is tussen

9%. Op weekdagen tijdens

8% in 1999 (MOBEL) naar 6%

woon-werkverplaatsing

1995 en 2010 het aandeel

de schoolperiodes stijgt dat

in 2010 (BELDAM): NMBS zou

bedraagt 19,6 km, terwijl de

van de trein in het totaal

aandeel tot 11%.

dus minder mensen vervoeren,

gemiddelde afstand van een

aantal verplaatsingen met

De Beldam-studie geeft

maar wel over een langere

treinrit 41,2 km bedraagt. Als

gemotoriseerd vervoer

geen cijfers over de evolutie

afstand. De spreiding van

aan die voorwaarden voldaan

(uitgedrukt in reizigers-

1995-2012 van het globale

werkzetels en de inplanting

wordt, wint de trein heel

kilometer) van 5,6% naar

modaal aandeel van de diverse

van veel industriezones

wat terrein: zo haalt de trein

7,3% gegroeid (cijfers FEBIAC,

vervoersmodi in reizigers-

vormen ongetwijfeld een deel

een aandeel van 31% voor

NMBS en regionale openbare

kilometer. Ze geeft wel de

van de oorzaak dat de trein

verplaatsingen van en naar

vervoersondernemingen).

evolutie van de modal split

geen groter aandeel haalt in

Brussel op een werkdag tijdens

Voor 2010 is ook een andere

in het woon-werkverkeer ten

het totale woon-werkverkeer.

de schoolperiodes.

bron beschikbaar. De Beldam-

opzichte van een vergelijkbare

Uit de Beldam-studie blijkt

studie (FOD Mobiliteit en

studie van 1999 (MOBEL-

een correlatie tussen de

Voor het leefmilieu is het

Vervoer 2012) is volgens een

studie, FUNDP Namur). De trein

nabijheid van een openbaar

uiteraard goed nieuws dat het

andere methodologie opgezet,

had toen een aandeel van 10%

vervoerhalte en de keuze

aandeel van de trein, uitgedrukt

op basis van een enquête

en heeft dus tussen 1999 en

voor de trein: als die zich op

in reizigers-km, groeit. Door de

bij meer dan 8.000 gezinnen

2010 één procent aandeel

minder dan 250 meter van

veel lagere uitstoot van CO2 per

en voor alle vervoersmodi

gewonnen.

de werklocatie bevindt, kiest

reizigers-km in vergelijking met

11% voor de trein. Indien dat

de auto, betekent elke extra km

(inclusief te voet en met de
fiets). Het aandeel van de

In aantal reizigers is de evolutie

niet zo is, daalt dat cijfer tot

per trein een minderuitstoot

trein in functie van de afstand

heel anders: het modaal

6%. Ook de afstand speelt

van 118 g/rkm.

beter groeien
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Het innovatieve product, dat mikt op minder verplaatsingen
met de bedrijfswagen, trekt 17,4% minder klanten aan.
Wat niet wil zeggen dat bedrijven niet voor de trein

Binnenlands reizigersverkeer

kiezen: het (veel ruimere) aantal werknemers dat via de

NMBS Mobility klokt af op 223,3 miljoen reizigers, een groei

derdebetalersregeling gratis spoort, neemt nog steeds toe

van 0,9% in vergelijking met 2011. Zoals voorgaande jaren

(+2,5%).

komt deze groei voort uit het succes van goedkopere tarieven
en abonnementen (vooral derdebetalers). In totaal telt NMBS
zo’n 600.000 abonnees, goed voor 61,3% van het aantal

Aantal reizigers (mln.)

reizigers-kilometer. De Christmas Deal, een goedkope formule
voor het eindejaar, kan heel wat reizigers verleiden. Door de

230

slechtere weersomstandigheden in 2012 opteren minder

220

reizigers voor de B-Dagtrips. Ook de rittenkaarten, zoals Go

210

Pass en Rail Pass, spreken wat minder klanten aan.

200

Railease (leasewagen + trein) kent een terugval.

190
180
170
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

177,6 187,5 196,6 206,2 210,1 215,1 221,3 223,3

Reizigers-km (mln.)
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
2005

De Christmas Deal klokte af op 635.000 verkochte trajecten.
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

8.111 8.521 8.851 9.249 9.361 9.541 9.890 9.906

Internationaal reizigersverkeer
Met 7,86 miljoen reizigers vervoert NMBS Europe grosso modo
hetzelfde aantal reizigers als in 2011.
Thalys blijft de sterkhouder op de internationale verbindingen,
al heeft het internationale paradepaard te kampen met
ouderdomsproblemen. De Thalys-stellen hebben ondertussen
de leeftijd bereikt dat ze aan een grondige revisie toe zijn:
tot 30% van de treinstellen is in 2012 buiten dienst voor

De stad Rijsel trok 30% meer reizigers met de TGV Brussel – Frankrijk.

onderhoud of heeft te kampen met technische problemen.
Desondanks ging de stiptheid vooruit van 87,5% in 2011
naar 89,9% in 2012. Het sterke aanbod trekt de klanten over

waaronder heel wat zakenreizigers. Zowel Lyon als Marseille

de streep. De verbinding Brussel – Parijs blijft de sterkhouder,

zien het aantal reizigers stijgen, terwijl Nîmes en Montpellier

maar ook de verbinding met Nederland kan meer reizigers

achteruitgaan. De Duitse ICE trekt iets minder klanten,

aantrekken (+5,5%). De TGV Brussel – Frankrijk doet het dit

waarschijnlijk vanwege een minder grote beschikbaarheid van

jaar goed (+9,9%). Vooral Rijsel trekt meer klanten (+30%),

goedkope formules en een matige regelmaat.

Aantal reizigers (mln.)

Reizigers-km (mln.)

12
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8
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7,7

8,0

7,7

8,1

7,6

7,6

7,9

7,9

876

909

890

938

897

927

958

951

Evolutie aantal reizigers en reizigers-km zonder Eurostar (zelfstandig operator sinds september 2010).

beter groeien
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Beter rijden
Beter rijden, betekent voor NMBS maximaal investeren in
veiligheid, stiptheid en comfort. Wat veiligheid betreft, doet
NMBS het beter dan gepland: 96,0% van de treinen is in 2012
uitgerust met het veiligheidssysteem TBL1+. Het gevecht
voor een stipter treinverkeer blijft moeizaam, maar de
maatregelen van het actieplan stiptheid bewijzen hun nut. In
2012 zijn de nieuwe Desiro-motorstellen beginnen rijden, die
op termijn meer zitplaatsen en comfort moeten garanderen.

Aymeric en Roméo
Aymeric en zijn vijfjarig zoontje Roméo komen net terug van
vakantie in de Ardennen. In hun vrije tijd nemen ze af en toe de
trein. Ze vinden het leuk om met de trein te reizen. Het spoornet
is volgens Aymeric goed uitgebouwd, hij pleit er wel voor om
kleine stopplaatsen te behouden.
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Installatie TBL1+
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2009

2010

2011

2012

2013

2,2%

32,2%

66,5%

96%

100%

actueel

22

319

679

923

-

planning

22

319

653

885

961*

Installatie veiligheidssystemen verloopt goed
De installatie van het automatische stopsysteem TBL1+
verloopt voorspoedig. Eind 2012 waren 923 voertuigen
uitgerust met TBL1+, terwijl de planning mikte op 885. Ook
wat ETCS betreft, wordt de planning gerespecteerd. De ETCSuitrusting is standaard geplaatst op alle nieuw materieel.
Eind 2012 zijn 61 Desiro-motorstellen geleverd met ETCS
aan boord en beschikte NMBS over 108 nieuwe locomotieven
Type 18. Ondertussen heeft NMBS zoals voorzien al 34
locomotieven Type 13 uitgerust met ETCS. Ook bij 14
stuurrijtuigen I11 is de ETCS-hardware ingebouwd.

NMBS wil in de loop van 2015 een nieuwe vertrekprocedure voor de treinen invoeren.

Een nieuwe en veiligere vertrekprocedure
De bestaande vertrekprocedure kent een soort “grijze zone”
tussen het moment dat de treinbegeleider door het omdraaien

Aangezien de trein pas mag vertrekken nadat het sein het

van een sleutel op het perron de seingevers laat weten dat de

doorrijden toestaat, gebeurt het dat de trein nog een korte

trein klaar is voor vertrek (instructie “verrichtingen gedaan”)

tijd stil blijft staan aan het perron met één deur open. Dat

en het effectief vertrekken van de trein. Na deze handeling

schept verwarring bij reizigers die alsnog willen opstappen.

houdt de treinbegeleider vanuit zijn laatst opengebleven

De treinbegeleider moet die reizigers de toegang verbieden

deur toezicht op de veiligheid op het perron en nabij de trein.

omdat de trein nu elk moment kan vertrekken. Hoewel de
treinbegeleider enkel de veiligheid van de reizigers voor ogen
heeft, kan deze situatie leiden tot frustratie en zelfs (fysieke)
agressie.

Met het toekomstige systeem zal die grijze zone weggewerkt

People
Trein blijft uiterst veilig vervoer

worden. Van zodra het sein het doorrijden toestaat, zal

Ook dit jaar bevestigt de

aan de spoorweguitbating.

en de treinbestuurder op de hoogte brengen dat de trein

trein zijn reputatie als uiterst

In 2012 zijn evenmin dodelijke

vertrekkensklaar is. Tot zolang is opstappen mogelijk en is

veilig vervoermiddel. Zoals in

slachtoffers gevallen onder het

er tussen reizigers en treinbegeleider geen discussie meer.

2011 zijn er geen dodelijke

NMBS-personeel bij exploitatie-

ongevallen bij de reizigers te

ongevallen.

betreuren door fouten eigen

de treinbegeleider een melding krijgen, zijn deur sluiten

De treinbestuurder houdt in elk geval altijd rekening met de
seininrichting.

beter rijden
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Evolutie gemiddelde stiptheid

het materieel in belangrijke incidenten terug te dringen van

Na de sterke terugval van de gemiddelde stiptheid, met

29,1% tot 27,9%. Incidenten veroorzaakt door derden of door

een dieptepunt in 2010, heeft NMBS sinds 2011 het tij

problemen met de infrastructuur kunnen aanleiding geven tot

kunnen keren. In 2012 is de vooruitgang weliswaar uiterst

grote vertragingen. Zo was een omgevallen werfkraan op de

bescheiden. Zonder neutralisatie stijgt de stiptheid van

bovenleiding nabij Anwerpen-Centraal verantwoordelijk voor

87,0% naar 87,2%, geneutraliseerd van 91,9 naar 92,0%.

7.476 minuten vertraging, terwijl een persoonsongeval nabij

Het aantal volledig afgeschafte treinen daalt van 8.166 naar

Vilvoorde zelfs 9.335 minuten veroorzaakte. Een kabeldiefstal

6.898, de gedeeltelijk afgeschafte gaan van 13.988 naar

tussen Halle en Saintes telde voor 3.322 minuten vertraging.

12.071. Averij aan materieel blijft een belangrijke oorzaak van

Incidenten toe te schrijven aan derden zijn verantwoordelijk

vertragingen, maar NMBS is er wel in geslaagd het aandeel van

voor 33,8% van het totaal aantal minuten vertraging (34,5%

Evolutie stiptheid

(percentage treinen op tijd of met minder dan 6’ vertraging)

(mln.)

96
opstart actieplan stiptheid

95

260

stiptheid met neutralisatie

94

230

93
92

92,0
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200

90
170

89
88

stiptheid zonder neutralisatie
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140

87,2
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* stiptheid met neutralisatie: stiptheidscijfer dat enkel rekening houdt met vertragingen waarvan de oorzaak bij de spoorexploitatie
ligt, zonder externe oorzaken (weersomstandigheden, kabeldiefstallen…). Dit cijfer is een indicator voor het prestatieniveau van de
spoorwegen zelf en weerspiegelt dus niet de ervaring van de reizigers (= stiptheid zonder neutralisatie).
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in 2011), terwijl het aandeel van NMBS evolueerde van 42,1%

Verbeteren stiptheid: conflictdetectie

in 2011 naar 45,7% in 2012. Die evolutie is voornamelijk het

In september 2012 heeft de reizigersdispatching van NMBS

gevolg van een nieuwe manier van toewijzen van het aantal

(RDV) een nieuw programma voor conflictdetectie in dienst

minuten vertraging sinds juli 2012 (door Infrabel), wat een

genomen. Dat berekent de mogelijke gevolgen van een

vergelijking met 2011 moeilijk maakt.

treinvertraging voor de 3.700 treinen die dagelijks rijden.
De toepassing ontvangt in real time de doorrittijden van de
treinen aan de verschillende meldpunten op het net en dus

Aandeel NMBS in vertragingen

de eventuele vertraging. Bij een vertraging van minstens 6
minuten maakt het systeem melding van de gevolgen voor

50%

de planning van het materieel en het personeel en voor de

40%

aansluiting met andere treinen. Dankzij de snelle opsporing

30%

van die gevolgen kan RDV proactief oplossingen zoeken

20%

voor de trein in aansluiting of een terugreis (bv. een andere

10%

treinbegeleider oproepen), waardoor een sneeuwbaleffect

0%
2010

2011

2012

45,8%

42,1%

45,7%

Verantwoordelijkheid vertragingen
4,6%

overige*

45,7%

33,8%

NMBS

derden

15,9%

Infrabel
* overige: NMBS-Holding, NMBS Logistics, andere
operatoren, ...)
bron: Infrabel (de infrastructuurbeheerder staat in voor de
meting en toekenning van de vertraging)

De reizigersdispatching RDV voert een systeem van conflictdetectie in om
gevolgen van vertragingen te beperken.

beter rijden
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van vertragingen kan worden vermeden. Het systeem geeft

Hun ervaring blijft essentieel om de meest geschikte oplossing

enkel de gevolgen weer van een vertraging, het stelt geen

te zoeken. Op termijn kan dit leiden tot een verbetering van de

oplossingen voor. Maar dankzij de snelle melding krijgen de

stiptheid.

medewerkers van RDV meer tijd om proactief in te grijpen.

Verbeteren stiptheid: meer coördinatie in
verkeersbeheer
De verkeersleiding van Infrabel (Traffic Control) en de NMBSreizigersdispatching (RDV) gaan nauwer samenwerken. Dat
moet de coördinatie tussen beide diensten sterk verbeteren.
In de eerste helft van 2013 worden Traffic Control en RDV
samengebracht om een gecoördineerd beheer van het
treinverkeer mogelijk te maken. Op termijn zullen alle
actoren die een rol spelen in het operationele beheer van
het treinverkeer letterlijk dezelfde werkvloer delen. Dit
moet de crisiscoördinatie, de interne communicatie en de
reizigersinformatie merkbaar verbeteren.

Nieuwe treinen: levering
Desiro-motorstellen van start
In 2012 is de levering van de motorstellen MS08 Desiro
van start gegaan. NMBS heeft 305 Desiro’s besteld, het
grootste order uit de geschiedenis (1,4 miljard euro). 95
stellen rijden zowel op 3 kV, de spanning voor het klassieke
spoor, als op 25 kV, de spanning op de hogesnelheidslijnen
en sommige vernieuwde lijnen. Een deel van de Desiro’s zal
op het Brusselse Gewestelijk Express Net worden ingezet.
In een eerste fase zijn de Desiro’s ingezet op de verbinding
Eigenbrakel – Aalst en in de provincie Luxemburg op de as
“Athus-Meuse”. Met de aanpassing van het vervoersplan in juni
volgden de verbindingen Nijvel – Antwerpen, Geraardsbergen –
Dendermonde, Louvain-la-Neuve – Brussel, Ottignies –
In 2012 zijn 61 nieuwe Desiro-motorstellen in dienst genomen.
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Bestelling van nieuw materieel
Type

Functie

Datum
bestelling

Datum
levering

Aantal

Aantal
geleverd

Budget

(31/12/2012)

T18

Elektrische tweespanningslocomotief

T18
Desiro

Drieledig motorstel, waarvan 95 voor het GEN

2006

2011-2012

60

60

211 mln. euro

2008

2012-2013

60

48

220 mln. euro

2008

2011-2016

305

61

1.425 mln. euro

’s Gravenbrakel – Leuven, Gent – Brussel-Nationaal-Luchthaven

Nieuwe treinen: 108 locomotieven T18
afgeleverd

en Noorderkempen – Antwerpen.

De levering van de locomotieven Type 18 is in 2012 zo goed

Gembloux, Brussel – Brussel-Nationaal-Luchthaven,

als afgerond. Op het einde van het jaar beschikte NMBS over
Een Desiro telt 280 zitplaatsen, terwijl bijvoorbeeld de

108 stuks. De voertuigen worden gekenmerkt door een hoge

oude ‘tweetjes’ plaats bieden aan 150 passagiers. Andere

betrouwbaarheid, zodat ze bijdragen tot een betere stiptheid.

voordelen van het motorstel: een lage instaphoogte, moderne

De uitgekiende ergonomie maakt dat de treinbestuurder zeer

communicatiemiddelen, airco, extra voorzieningen voor

comfortabel rijdt, wat dan weer de aandacht ten goede komt.

minder-mobiele reizigers en fietsers, eigentijds sanitair, een
ergonomische stuurpost, een indrukwekkend optrekvermogen

Moderniseringen

en een topsnelheid van 160 km/u. De openheid van de

De modernisering van de drieledige motorstellen “Break”

rijtuigen geeft de treinbegeleider altijd een goed overzicht

verloopt minder snel dan initieel gepland, hoofdzakelijk door

over de aanwezige reizigers.

een gebrek aan personeel. De aanwerving van technisch

Een aantal Desiro’s had met kinderziektes te kampen (deuren,

personeel voor de werkplaatsen is geen sinecure en

software voor ETCS, tractie en remmen, afwerkingsdetails).

bovendien zijn minder mensen beschikbaar omdat ze prioritair

Die hadden geen gevolgen voor de veiligheid, wel voor de

werken op de versnelde invoering van TBL1+. Aangezien de

beschikbare capaciteit op bepaalde verbindingen. Vanwege

veiligheid steeds voorrang heeft, is dit een evidente keuze.

een trager dan geplande levering, diende de fabrikant de

In 2012 is ook begonnen met het vernieuwen van de 51

contractueel vastgestelde boetes te betalen (25,0 miljoen

tweeledige motorstellen MS 86, de zogenaamde Sprinters of

euro).

“Duikbrillen”. Jaarlijks worden ongeveer 10 stuks vernieuwd in
de centrale werkplaats van Mechelen.

beter rijden
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Beter reizen
De klanten van NMBS zijn in het algemeen een beetje meer
tevreden over de dienstverlening. De stiptheid blijft een
zwak punt, al is ook in dit opzicht vooruitgang geboekt.
De treinreizigers vragen daarnaast voldoende en correcte
informatie bij verstoord verkeer. In 2012 is een volledig
vernieuwde NMBS-website gelanceerd, die nog meer focust
op de gebruiker. De in 2011 gelanceerde site van NMBS
Europe kan ook in 2012 bogen op groeiend succes. Ook
de apps voor smartphones, zowel voor binnenlands als
internationaal reizen, worden massaal gedownload.

Monique en Madeleine
Monique en Madeleine zijn vriendinnen en wonen beiden
in Brussel. Ze hebben geen auto en nemen altijd de trein als
ze een uitstapje maken. In vergelijking met vroeger rijden er
vandaag veel meer treinen en zijn ze veel comfortabeler.
Beide dames zijn tevreden treinreizigers.
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Kwaliteitsbarometer (percentage reizigers dat een score van 7/10 of meer geeft)
gemiddelde tevredenheid

personeel NMBS in de treinen
personeel NMBS in de stations
aankoop vervoerbewijs
onthaal en dienstverlening in de stations
comfort van de treinen
informatie in de stations
netheid van de stations
netheid van de treinen
prijs
informatie in de treinen
frequentie van de treinen
stiptheid van de treinen

2011
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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2012

Lichte vooruitgang klantenoordeel

Bij verstoord verkeer is informatie uiterst belangrijk en ook in

Het algemeen klantenoordeel voor 2012 gaat lichtjes vooruit

dat opzicht evolueren de cijfers gunstig. De kwaliteit van de

tegenover 2011: gemiddeld geven de treinreizigers een

informatie in de stations is voor 67,9% van de klanten goed,

6,49/10 aan de kwaliteit van de service, tegenover 6,28/10

een duidelijke verbetering tegenover 2011. In de treinen zijn

het jaar voordien. Waar in 2011 het aantal tevreden reizigers

slechts 57% van de reizigers overtuigd.

nipt boven de 50% uitkwam, is dat in 2012 gestegen
tot 57,3%. Het tweede kwartaal was een opmerkelijke
uitschieter, met 65% tevreden klanten. Het eerste en laatste

Gemiddelde tevredenheid (op 10)

kwartaal krijgen een minder gunstige score, wat deels
samenhangt met de doorgaans lagere stiptheid tijdens de

7

herfst- en wintermaanden. De evolutie van de algemene
tevredenheid hangt nauw samen met de tevredenheid over
de stiptheid van het treinverkeer. De lichte vooruitgang van

6

de stiptheid tegenover 2011 vinden we eveneens terug in
het klantenoordeel, dat van 4,82 naar 5,07 evolueert. Een

5

lichtpunt, al blijft het aantal tevreden reizigers uiterst laag

2009

2010

2011

2012

(29,2%).

6,92

6,41

6,28

6,49

Trein wordt meer en meer
een bewuste keuze
Koos in 2010 nog een

belangrijkste keuzefactor

meerderheid van de klanten

geworden. Reizigers vinden

voor de trein omdat ze geen

de trein gemakkelijker, minder

alternatief hadden, dan zijn

stresserend en ze vermijden er

sinds 2011 de voordelen

de files mee.

van het vervoermiddel
voor meer reizigers de

Waarom verkiest u de trein
als vervoermiddel?
60%

40%

20%

bron: kwaliteitsbarometer NMBS

0%
2010
52,2

47,8

2011
46,9

53,1

2012
46,4

53,6

geen alternatief
voor de voordelen
die het oplevert
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NMBS investeert heel wat middelen in de opleiding van haar
personeel en dat loont. Het aantal reizigers dat een 7/10 of
meer toekent aan de treinbegeleiders bedraagt 80,9%, een
vooruitgang tegenover 2011 en meteen de hoogste score in
de kwaliteitsbarometer. Het stationspersoneel stemt 74,7%

People
Twee stations heropend, één nieuw gebouwd
Met de invoering van de

Antwerpen gekregen.

van de klanten met tevredenheid. Ook het onthaal en de

nieuwe dienstregeling in

Koksijde beleeft begin 2012

service in de stations krijgen met 73,3% tevreden klanten een

december 2012, zijn op de

een heuse primeur: het nieuwe,

beduidend betere score dan in 2011.

lijn Mol – Hasselt (lijn 15)

comfortabele stationsgebouw

de stopplaatsen Beringen en

werd gebouwd en grotendeels

Zonhoven heropend.

gefinancierd door de gemeente,

Bovendien heeft het baanvak

terwijl NMBS instaat voor de

Hasselt – Mol opnieuw

dienstverlening (loketten en

gedurende de hele dag een

informatie).

rechtstreekse verbinding met

Verbeterde mobiliteit naar de luchthaven
In juni 2012 is de Diabolo-verbinding met de luchthaven
in gebruik genomen. Deze verbinding tussen het station
Brussel-Nationaal-Luchthaven en Mechelen loopt in tunnel
onder de luchthaven van Zaventem en sluit aan op de
nieuwe hogesnelheidslijn op de middenberm van de E19,
die tot Mechelen loopt. Zo wordt de luchthaven rechtstreeks
toegankelijk vanuit het noorden van het land. De tijdwinst is
voor bepaalde verbindingen aanzienlijk. Wie van Antwerpen
naar de luchthaven spoort, was 51 minuten onderweg
omdat reizigers tot Brussel-Noord moesten rijden en dan
overstappen. Dankzij de Diabolo is dat nog slechts 34 minuten,
bovendien zonder overstap. Ook reizigers uit Neerpelt (104
minuten tegenover 121), Beveren (52 minuten in plaats van
87), Lier (nu 38 minuten, voordien 54) en Noorderkempen (68
minuten in plaats van 103) winnen heel wat tijd, al dienen ze
Dankzij de Diabolo-verbinding is de luchthaven van Zaventem sneller
bereikbaar vanuit het noorden van het land.

36

wel nog over te stappen.

Op 10 juni 2012 is een verbinding Antwerpen – Mechelen –
Brussel-Nationaal-Luchthaven – Leuven – Landen gelanceerd
en een verbinding De Panne – Gent – Brussel – Brussels
Airport – Mechelen. In december is die laatste verlengd tot
Antwerpen.

Internationale reizen
Het internationale aanbod is in 2012 niet sterk gewijzigd. De
TGV Brussel – Frankrijk biedt meer ritten tot Lyon, met 8 heenen 7 terugritten per dag (tegenover 5 in 2011). Thalys breidt
het aanbod richting Düsseldorf, Duisburg en Essen uit van 3
naar 5 treinen, maar vooral het vernieuwde en vereenvoudigde

Het nieuwe station van Koksijde: gebouwd door de gemeente, uitgebaat door NMBS.

commerciële gamma verhoogt de aantrekkingskracht van
het product. Thalys heeft diverse formules gelanceerd op de
verbinding Brussel – Parijs, die de klanten de kans gaven tegen
zeer interessante prijzen te reizen: van 22 euro met het ticket

Afschaffing treinen

“eerste minuten” tot 50 euro met het “Day Trip”-aanbod.

In oktober 2011 besliste de raad van bestuur van
NMBS om vanaf december 2012, in het kader van het
financiële herstelplan, 170 binnenlandse treinen en 23
grensoverschrijdende treinen af te schaffen die maximaal 40

Planet
2.500.000 reizigers naar de kust

reizigers vervoeren en hun eigen energiekost niet dekken. De
maatregel moet 13 miljoen opleveren tegen 2015. Voor zo’n
90 procent van de betrokken binnenlandse treinen werden

In de maanden juli en augustus

dan betekent dat voor de 2

vervoerde NMBS 2,5 miljoen

vakantiemaanden samen een

alternatieven gevonden (voor het overgrote deel per trein

reizigers naar de kust. Op de

minderuitstoot van ongeveer

binnen de 60 minuten). In functie van de kost zijn ook bussen

twee topdagen woensdag 25

8.333,8 ton CO2 ten opzichte

ingelegd. Het gaat daarbij om de verbinding tussen Luik en

en donderdag 26 juli kozen

van dezelfde verplaatsingen

niet minder dan 70.000

met de auto (**).

reizigers per dag voor de trein.

Borgworm (heen en terug) ’s avonds, tussen Sint-Niklaas
en Dendermonde (eveneens ’s avonds) en tussen Charleroi

Als we er van uitgaan dat

* afstand Brussel - Oostende

en ’s Gravenbrakel (’s avonds). In overleg met de Franse

een dagjestoerist gemiddeld

** gemiddelde CO2-uitstoot

spoorwegoperator SNCF zijn een trein tussen Kortrijk en Rijsel

een verplaatsing van 226

treinreiziger in 2012 = 21 g/

(zondagdienst) en een trein van Doornik naar Rijsel (zaterdag)

km (*) doet (heen-en-terug)

rkm, gemiddelde automobilist

en elke auto 4 personen telt,

= 139 g/rkm

afgeschaft.
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met de trein reizen en daarbij begeleid willen worden, moeten
deze assistentie 24 uur op voorhand reserveren. Minstens
15 minuten voor vertrek van hun trein melden ze zich in het
station. De stations worden uitgerust met assistentiezuilen.
Die beschikken over twee drukknoppen op verschillende
hoogtes (voor rolstoelgebruikers en voor andere mindermobiele reizigers). Er is ook een aanduiding in brailleschrift
voor de blinde en slechtziende reizigers. Door gebruik te
maken van de drukknop komen ze in contact met het NMBSpersoneelslid dat hen ophaalt en naar de trein begeleidt. Zo
moeten de reizigers niet lang wachten op hun assistentie en
verliezen de NMBS-personeelsleden geen tijd met wachten op
reizigers die hun assistentie reserveerden. Tegen midden 2013
moeten alle 123 assistentiezuilen in gebruik zijn.

Nieuwe NMBS-website lokt 17,7%
meer bezoekers
Personen met een beperkte mobiliteit kunnen rekenen op
114 toegankelijke stations over heel het land, eventueel mits assistentie.
NMBS blijft voort investeren in een kwaliteitsvol onthaal.

In mei 2012 heeft NMBS een volledig vernieuwde website
gelanceerd. Meer nog dan vroeger is de site rond de vragen
en behoeften van de klant gebouwd. De routeplanner biedt
meer opties en informatie, toont een kaart van het traject en
stelt tarieven voor. De aankoopmodule zit logischer in elkaar,
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Extra service voor personen met
beperkte mobiliteit

zodat een ticket aankopen sneller en gemakkelijker gaat. De

Vandaag zijn 114 van de 209 Belgische stations

meer info en geven de klant een duidelijker overzicht van de

toegankelijk voor rolstoelgebruikers, mits assistentie. Om

rubrieken. Het vrijetijdsaanbod (o.a. B-Dagtrips) wordt beter

die toegankelijkheid nog te verbeteren, heeft NMBS 24

gepresenteerd en geïnteresseerden krijgen suggesties voor

trappenklimmers aangekocht. Dat toestel zorgt ervoor dat,

aanverwante trips. Meer algemeen zijn de zoekmogelijkheden

als liften ontbreken of defect zijn, bij werkzaamheden in

op de nieuwe site fors uitgebreid.

het station of in uitzonderlijke omstandigheden de reizigers

De site is één van de meest bezochte van ons land, met 15,7

met beperkte mobiliteit toch zonder problemen de trein

miljoen unieke bezoekers in 2012, of 17,7% meer dan in

kunnen nemen. Personen met een beperkte mobiliteit die

2011.

klantendienst is prominenter aanwezig, de pagina’s bieden

Applicaties voor smartphone hebben succes
De applicatie van NMBS Mobility behoort tot de populairste

Profit
Website NMBS Europe bevordert verkoop

apps van België: eind 2012 stond de teller op ongeveer
525.000 downloads. De app werkt op de meest courante

De in 2011 vernieuwde

aantrekkelijker, zoals een

platforms (iPhone, Android) en zal in de loop van 2013 nog

website voor internationaal

“laagste prijzen-kalender” voor

uitgerust worden met nieuwe functionaliteiten.

reizen (NMBS Europe) blijft

bepaalde producten. Door het

NMBS Europe heeft eind 2012 een nieuwe mobiele

vooruitgang boeken. In 2012 is

ruime aanbod trekt de site ook

de verkoop van internationale

heel wat buitenlandse klanten

reizen via de site met 25,7%

aan. Om hen een betere

gestegen tegenover vorig jaar.

dienstverlening te bieden, zijn

klant ook meer ondersteunen, om bijvoorbeeld gemakkelijk

Momenteel is de site goed voor

aangepaste versies ontwikkeld

biljetten om te wisselen. Dankzij een “click to call”-functie

31,0% van alle internationale

voor de Franse, Duitse en Britse

kan het Contact Center van NMBS Europe een klant snel

verkopen. Een aantal vernieuw-

markt.

voorthelpen bij een omboeking en deze krijgt meteen op zijn

ingen maakt de site nog

toepassing gelanceerd die complementair is met de website.
In de toekomst wil NMBS Europe via mobiele toepassingen de

smartphone het nieuwe biljet met barcode.

De apps en de mobiele site van NMBS bieden de klant de mogelijkheid zich overal, op elk moment, te informeren.

beter reizen
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Beter werken
NMBS zet alles op alles om de productiviteit en efficiëntie te
verhogen. De onderneming mikt zowel op een verbetering
van de werkprocessen en -methodes (project BeLEAN voor de
werkplaatsen en de technische diensten) als op de modernisering
van het productieapparaat (informatisering, vernieuwing
werkplaatsen). Maar er volgen nog andere uitdagingen. De
komende jaren dient NMBS de inspanningen vol te houden om het
hoge aantal medewerkers dat met pensioen gaat, te vervangen.
Ook de organisatie van het bedrijf wordt aangepakt: eind 2012
heeft de regering het principe aanvaard om de NMBS-Groep te
vereenvoudigen (van een drieledige Holding-structuur naar twee
bedrijven, de treinoperator en de infrastructuurbeheerder).

Ralf
Ralf werkt voor 'Verband Deutscher Verkehrsunternehmen' en komt af
en toe naar Brussel voor vergaderingen, vooral bij de Europese Unie.
Hij is zeer positief over het internationale reizigersvervoer en maakt
regelmatig gebruik van Thalys. Voor de toekomst dienen de
Belgische spoorwegen een oplossing te vinden voor de Brusselse
Noord-Zuidverbinding. En de treinen mogen nog een stuk moderner.
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Planning BeLEAN
2011
Golf 1

2012
Golf 2

Golf 3

2014

2013
Golf 4

Golf 5

Golf 6

Golf 7

TW Oostende
CW Salzinnes
CHW/TW Antwerpen
CW Mechelen
CHW Monceau
CW Gentbrugge
TW Schaarbeek
CW Cuesmes
TW Charleroi
TW Merelbeke
TW Hasselt

Proefproject BeLEAN
Projectfase BeLEAN

TW Stockem

Continu verbeteringsproces

TW Kinkempois
TW: tractiewerkplaats - CW: centrale werkplaats - CHW: wagenwerkplaats
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BeLEAN: ambitie voor de toekomst
BeLEAN is een uiterst ambitieus project, waarvan de principes
ruim aan bod kwamen in het jaarverslag 2011. De invoering
van lean management, gekoppeld aan een meer transversale
organisatie en het beheer van personeel, materieelplanning en
voorraden via SAP-gestuurde systemen, moet de werkplaatsen
sterker maken voor de toekomst. Efficiënter werken, met een
hoge en kwalitatieve output, is de ultieme doelstelling. In
de eerste plaats om de NMBS-doelstellingen te realiseren
en mee te werken aan een betrouwbare, veilige en stipte

Eind 2012 zijn al meer dan 2.500 medewerkers bij NMBS Technics
betrokken bij het project BeLEAN.

dienstverlening. In de tweede plaats om klaar te staan voor
toekomstige concurrentie, maar ook voor nieuwe klanten. De
liberalisering van het spoorvervoer biedt in dat opzicht zowel
uitdagingen als kansen.

Invoering volgens strikte planning
BeLEAN is in 2011 opgestart in de tractiewerkplaats van

Centrale diensten NMBS Technics werken
transversaler

Oostende en in de centrale werkplaats van Salzinnes. In 2012

Op centraal niveau is 2012 een jaar van grote veranderingen.

zijn de centrale diensten van NMBS Technics gereorganiseerd

Waar de vroegere organisatiestructuur sterk verticaal en

en hebben de werkplaatsen voor goederenwagens de

hiërarchisch was, gaat nu meer aandacht naar transversale

eerste stappen gezet voor de omschakeling naar de nieuwe

samenwerking. Zo worden alle actoren die het eindresultaat

werkmethode. In de loop van 2013 zou in alle werkplaatsen

in een proces beïnvloeden zich meer bewust van hun taak

de invoering van BeLEAN van start moeten gaan. Het gaat om

en hun interne klanten, wat hen de kans geeft mogelijke

een gefaseerd proces: eerst komt een welbepaalde afdeling of

problemen sneller aan te pakken en de kwaliteit van de

een deel van de werkplaats aan bod die als proefproject geldt.

output te verhogen. Zo zijn de diensten die, voor wat betreft

Daarna zijn de andere afdelingen aan de beurt.

het onderhoud, de studies uitvoeren en het beleid bepalen,
gereorganiseerd. Voor de invoering van BeLEAN bepaalde
de techniek de organisatie: vier eerder onafhankelijk van
elkaar werkende afdelingen spitsten zich toe op elektriciteit,
dieselaandrijving, hoge snelheid en rijtuigen. Die werkwijze is
verlaten voor een visie die zich focust op het technisch beheer
van bepaalde uitrustingen. Vier “systeemdivisies” leggen zich

beter werken
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toe op remmen en draaistellen, rijtuigkasten en laagspanning,
controle bediening seingeving en tractie en hoogspanning.
Daarnaast waakt een specifieke afdeling over de coherentie
van de onderhoudsplanning opgesteld door die vier divisies.
Ook de afdelingen die de opvolging van het materieel

People
Betrokkenheid medewerkers als
wapen tegen de concurrentie

verzekeren, zijn anders gestructureerd. Een centrale afdeling

Wagon Maintenance Services,

filialisering van NMBS Logistics

“fleet management” concentreert zich op de inzet en

de afdeling van NMBS

hebben deze werkplaatsen

Technics die instaat voor

er alle belang bij om volgens

het wagenonderhoud, is

marktconforme voorwaarden

in januari 2012 begonnen

te werken. De eerste resultaten

tractiewerkplaatsen opvolgt. Het fleet management werkt

met de invoering van

van de nieuwe werkwijze zijn

nauw samen met de cel stiptheid van NMBS Mobility.

BeLEAN. Het onderhoud van

al zichtbaar: de betrokkenheid

goederenwagens gebeurt

van de medewerkers verhoogt,

in de wagenwerkplaatsen

zodat sneller oplossingen

van Antwerpen-Noord,

kunnen gevonden worden en

Monceau en Gentbrugge.

de kwaliteit van het onderhoud

Door de liberalisering van

verbetert.

beschikbaarheid van de treinen en het transportplan, terwijl
een nieuwe afdeling de organisatie en rentabiliteit van de

Vernieuwing van de werkplaatsen
Door de instroom van de Desiro-motorstellen, die een
deel van hun technische uitrusting op het dak hebben,
de nood aan productiever werken en de evolutie van de

het goederenvervoer en de

onderhoudsplanning, veranderen ook de eisen voor de
werkomgeving. Daarom zijn voor heel wat werkplaatsen grote
vernieuwingen gepland. De tractiewerkplaats van Merelbeke

worden vervangen door een volledig nieuwe werkplaats, die

(1920) en de centrale werkplaats van Gentbrugge (1889)

in Melle zal worden gebouwd. De werken daarvoor zouden
in de loop van 2013 van start moeten gaan. Ook de huidige
werkplaats van Stockem (1928) wordt vervangen door een
nieuw gebouw nabij het station van Aarlen. De bestaande
infrastructuur is verouderd en bovendien is het gebouw te
groot voor de onderhoudsbehoeften. De nieuwbouw zal ook
beter aangepast zijn voor het nieuwe materieel. De werkplaats
van Hasselt is dan weer te klein. Om het onderhoud aan de
M6-dubbeldeksrijtuigen te verzekeren, zal naast het bestaande
gebouw een nieuwe hal worden gebouwd.
De vernieuwing gaat steeds gepaard met een grote zorg voor
ergonomie en ecologische vereisten, zodat de werkplaatsen

De opening van de markt in het goederenvervoer biedt de wagenwerkplaatsen
zowel kansen als uitdagingen.
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helemaal klaar zijn voor de toekomst.

NMBS doet meer met minder personeel

Aanwervingen volgens categorie
(aantal nieuwe medewerkers)

Het personeelseffectief in voltijdse equivalenten (VTE) daalt
al enkele jaren op rij. Het aantal VTE’s zakt in 2012 onder

197

de 19.000 en bedraagt nog 18.688 (19.238 VTE’s in 2011).

werkplaatsen

De aanwervingen ter vervanging van personeel dat met

245

treinbegeleiding

pensioen vertrekt, verlopen nog steeds vlot. In 2012 heeft

134

NMBS 923 nieuwe medewerkers mogen begroeten, vooral

stations

treinbegeleiders en treinbestuurders.

51

NMBS ziet het aantal vrouwelijke werknemers jaarlijks

administratie

296

treinbesturing

toenemen. Sinds 2005 is hun aantal met 43,1% toegenomen.
Op 19.385 personeelsleden (1 januari 2013) zijn er 2.192
vrouwen (11,3%). Ondanks de mogelijkheid voor vrouwen
om in alle beroepscategorieën aan de slag te gaan, blijft dit
een laag cijfer. Het kan, ook in de traditioneel zeer mannelijke
spoorwereld, zeker beter. Bij de Franse spoorwegonderneming
SNCF bijvoorbeeld is 20% van de medewerkers vrouwelijk.

Gevecht tegen agressie vraagt blijvende
aandacht
Het totaal aantal agressiegevallen is licht gedaald tegenover
2011, maar verontrustend is de toename van het aantal

Agressie
Treinbegeleiding

Stationspersoneel

1.500

fysieke agressiegevallen, een trend die in 2009 opzette. In
sommige gevallen gaat het om ernstige verwondingen. Begin

1.000

476

januari werd een treinbegeleidster met een vuurwapen
bedreigd en kreeg ze rake klappen en in april werd een

500

oudere treinbegeleider werkonbekwaam geslagen door een
paar jongeren. De directie van NMBS maakt een erezaak van
een goede opvolging van de problematiek. Een specifiek
“care”-programma is gericht op de communicatie met
personeelsleden die gehospitaliseerd werden na een agressie.

496

754

682

26
157

0

15
122

2011

2012

2011

2012

1.230

1.178

46,4

53,6

fysieke
agressie
verbale
agressie
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Duurzaam werken

Duurzaam rijden

NMBS doet sinds 2005 grote inspanningen om haar

Het elektrische tractie-energieverbruik is in 2012 (1.349 GWh)

energieverbruik in haar gebouwen te beperken en de

in vergelijking met 2011 met 2% gedaald (of -27 GWh) voor

onderneming heeft terzake grote vooruitgang geboekt. Eind

het reizigers- en goederenvervoer. De daling is vooral het

2012 ligt het stookolie- en aardgasverbruik in de werkplaatsen

gevolg van de lagere inzet van elektrische locomotieven voor

en de onderhoudsposten (inclusief gebouwen NMBS Logistics

goederenverkeer en de inzet van de Desiro’s en locomotieven

nv) 31% lager dan in 2005. Het verbruik van NMBS blijft

Type 18, die tekenen voor een daling met 24,5 GWh. Het totale

afnemen. Het elektriciteitsverbruik van NMBS (inclusief

dieseltractieverbruik is in 2012 met 8% verminderd tegenover

NMBS Logistics nv) in haar gebouwen ligt nu ongeveer 15%

2011.

lager dan in 2005. NMBS is er aldus in geslaagd het totale

De energie-efficiëntie van het reizigersverkeer neemt nog

energieverbruik in haar gebouwen met 28% te verminderen

toe. In vergelijking met 2011 daalt het energieverbruik per

tegenover 2005. Op niveau van de NMBS-Groep is de daling

reizigers-km in 2012 licht met 0,4% (1.158 kJ/rkm). De CO2-

heel wat kleiner (-4,8% tegenover 2005), vooral vanwege het

emissie per reizigers-km bedraagt nu 21 g/rkm (23 g/rkm in

fors toegenomen elektriciteitsverbruik.

2011).

People: in dienst van de samenleving
NMBS staat er op organisaties te ondersteunen die een
maatschappelijke rol vervullen. Dat kunnen organisaties zijn
die ijveren voor een duurzamere mobiliteit (TreinTramBus,
Komimo, ACTP), maar ook andere. Zo ondersteunt NMBS
al jaren Child Focus, vooral door het verspreiden van
opsporingsberichten van vermiste kinderen in de stations.

Evolutie energieverbruik gebouwen

In 2012 werden onder andere de opgemerkte affiches
verspreid rond het nieuwe chatkanaal voor jongeren dat

10%

Child Focus gelanceerd heeft. NMBS heeft ook een langdurige

0%

NMBS-Groep:
-4,8% tov 2005
doelstelling NMBS-Groep:
-7,5% tegen 2012

-10%

samenwerking opgebouwd met Stichting Lezen en La Foire du
Livre, vanzelfsprekend aangezien lezen zowat het belangrijkste
tijdverdrijf is in de trein.
NMBS wordt geregeld aangesproken voor opnames of foto’s

-20%

op spoorwegdomein. 2012 is in dat opzicht een uitzonderlijk
NMBS (en NMBS Logistics):
-28% tov 2005

-30%
2005
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

jaar. Zo heeft NMBS een langlopende medewerking toegezegd
voor de Pendelquiz, een onderdeel van het programma

“Iedereen beroemd” op de VRT-zender Eén. Dit programma

Naar een nieuwe NMBS

haalt bijzonder hoge kijkcijfers én dito waardering. Voor de

De drieledige structuur van de NMBS-Groep (met de drie

reeks “Beroepen zonder grenzen” (eveneens op Eén) heeft

autonome bedrijven NMBS-Holding, Infrabel en NMBS) ligt

NMBS vier medewerkers naar Albanië gestuurd, waar ze

al enkele jaren onder vuur. Die structuur blijkt te complex

gedurende één week hun werk moesten doen bij de Albanese

en staat op bepaalde domeinen een efficiënte werking in

spoorwegen, in heel andere omstandigheden dan wat ze hier

de weg door onduidelijkheid over de taakverdeling of een

kennen. Het station van Charleroi biedt dan weer onderdak

soms weinig productieve opsplitsing van competenties. Eén

aan de loft van het RTBF-lifestyleprogramma “Sans chichis”.

voorbeeld: rechtstreekse communicatie naar de treinreizigers

NMBS heeft eveneens haar medewerking verleend aan de

gebeurt zowel door NMBS-Holding (in de grote stations),

veelbekeken RTBf-reeks “A tort ou à raison”.

Infrabel (onder andere real time-info via de Railtimetoepassingen) als NMBS (de eigenlijke vervoerder). Om beter
te werken zijn twee scenario’s mogelijk: opnieuw naar één
bedrijf of een vereenvoudiging naar twee bedrijven, een
vervoersonderneming en een infrastructuurbeheerder, met
een duidelijke omschrijving van de verantwoordelijkheden.
De discussie over de vereenvoudiging van het drieledige

Planet
Watergedragen verf voor de vernieuwde
Breaks

model heeft in de loop van het jaar de betrokkenen sterk
beroerd. Om beter aan te sluiten op de visie van de Europese
Commissie (duidelijke scheiding tussen vervoersonderneming

De vernieuwde drieledige

beter voor de schilders zelf,

“Break”-motorstellen worden

omdat die minder worden

herschilderd met een nieuwe

blootgesteld aan schadelijke

watergedragen verf. Die is

stoffen.

volledige verantwoordelijkheid krijgen voor alle domeinen

beduidend beter voor het

Geschikte verf voor treinen

die raken aan de reiziger, terwijl Infrabel zich zal concentreren

milieu dan de vroegere,

vinden is geen sinecure. De

op het beheer van de infrastructuur en het regelen van het

solventgedragen verven die

schildering moet immers

voor treinmaterieel werden

treinverkeer ten dienste van de operatoren. Op 22 december

intact blijven na de talrijke

gebruikt. Ze bevat immers

wasbeurten en na de

weinig of geen oplosmiddelen,

verwijdering van graffiti met

waardoor de uitstoot van

chemische stoffen en ze

vluchtige organische stoffen

mag geen roest veroorzaken,

beperkt blijft. Die stoffen

aangezien rechtstreeks op

verdampen immers snel

afgeschuurd staal wordt

en zorgen mee voor het

geschilderd.

en infrastructuurbeheerder), wordt door de bevoegde minister
een duaal model voorgesteld. In die visie zal NMBS de

2012 aanvaardt de regering dat principe. De concrete
invulling van het model wordt in 2013 uitgewerkt om met de
nieuwe organisatie van start te gaan in 2014.

broeikaseffect. Ze is ook

beter werken
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Beter beheren
De focus op kostenbeheersing heeft resultaat. Na de opdoffer
van de economisch-financiële crisis in 2008 en 2009 klimt
NMBS uit het dal. Het operationeel resultaat (ebitda) evolueert
beter dan gebudgetteerd zodat de doelstelling om tegen 2015
op dat niveau een break-even te bereiken, realistisch is.
Kostenbeheersing blijft ook de komende jaren prioritair.
De omzet stijgt wel, maar niet in verhouding tot de forse
reizigersgroei van de afgelopen jaren. Voor de toekomst moet
NMBS nog heel wat competitiever worden, wil de onderneming
in een geliberaliseerde markt haar positie kunnen handhaven.
De nieuwe aanpak van het supply chain management is één
van de ambitieuze projecten die daartoe moet bijdragen.

Wilfried
Wilfried runt het bedrijf Multiconseil en neemt 2 à 3 keer
per week de trein voor zakenmeetings. Vroeger nam Wilfried
steevast de auto voor het werk. Nu kiest hij bewust voor de
trein, hij heeft een hekel aan files. In de trein kan hij rustig de
krant lezen en een koffietje drinken. Bovendien spoort hij zeer
voordelig met het seniorenbiljet.
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Financieel dashboard 2012 (mln. euro) *

dotaties

953,3

omzet uit activiteiten

1.096,2

overige
opbrengsten

247,1
tractieenergie

-95,0

vergoeding
infrastructuur

-622,4

personeelskosten

overige kosten

-1.125,0

-499,3

ebitda

-45,1

ebitda
budget

-74,9

* Voor een gedetailleerde analyse van de resultaten
verwijzen we naar het financiële jaarverslag
(rapport van de raad van bestuur, pagina 57)
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Beperkte speelruimte
De kostenstructuur van NMBS ligt in grote mate vast.
Personeelskosten maken ongeveer de helft van de
bedrijfskosten uit; de tweede grootste slokkop vormt de
infrastructuurvergoeding die NMBS aan Infrabel betaalt. De
energiekosten dalen in 2012 sterk, en dat is in belangrijke
mate te danken aan het nieuwe contract voor levering
van elektriciteit dat in januari is ingegaan. Om de kosten
te beperken, dient NMBS zich sterk te focussen op het

Evolutie operationeel resultaat (ebitda)
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300

stroomlijnen van de bedrijfsprocessen en het verhogen van

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

productiviteit en efficiëntie.

-63,9

Ook wat omzet betreft, is de marge beperkt. Het grote
aandeel van hoofdzakelijk goedkopere formules in de
verkeersopbrengsten en de beperkte prijsverhogingen

3,5

7,3

-108,0 -287,8 -126,4 -107,7 -45,1
-156,1 -126,5 -74,9 -49,2
gerealiseerde ebitda
gebudgetteerde ebitda

opgelegd door het beheerscontract zetten een rem op de
omzetgroei voor het binnenlandse reizigersvervoer. NMBS
zou in dat opzicht meer vrijheid moeten krijgen om een
flexibeler prijssysteem in te voeren. Nu betaalt elke klant
hetzelfde bedrag, ongeacht of hij op drukke of op minder
drukke momenten reist. De reizigersgroei is daarom een dure
zaak geworden: de kost om in de spits nog meer klanten op
te vangen, ligt verhoudingsgewijs een stuk hoger dan de
bijkomende opbrengsten. Internationaal staan de marges
onder druk vanwege de aanslepende eurocrisis, terwijl in
de toekomst een nog scherpere concurrentie mag verwacht
worden, zowel van nieuwe operatoren als van concurrerende
verkoopkanalen.
Ondanks die beperkte speelruimte slaagt NMBS erin de ebitda
al drie jaar op rij te verbeteren, terwijl de resultaten gunstiger
zijn dan gepland.
Door efficiënter en productiever te werken, wil NMBS een financieel
evenwicht bereiken, uiterlijk in 2015.

beter beheren
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Lichte omzetgroei reizigersverkeer

(+2,9%) en treinkaarten (+2,6%); de verkoop van rittenkaarten

Zowel NMBS Mobility als NMBS Europe tekenen voor

loopt minder goed in 2012, vooral door een achteruitgang

omzetgroei, respectievelijk met 2,3% en 2,2%. NMBS Mobility

van Go Pass en Key Card. Het resultaat van NMBS Mobility

ziet de omzet stijgen dankzij de meerverkoop van biljetten

verbetert sterk tegenover 2011. NMBS Europe realiseert haar

Omzet NMBS Mobility (mln. euro)

Resultaat NMBS Mobility (mln. euro)
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2006

2007
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2009

2010
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2012

484,2 522,6 551,9 577,9 611,7 626,0 649,7 664,2

Omzet NMBS Europe (mln. euro)

2006

2007

-6,1

0,6

3,3

2008

2009

2010

2011

2012

-55,9 -290,2 -47,1 -185,4 -125,6

Resultaat NMBS Europe (mln. euro)
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

185,5 200,9 213,8 225,7 212,8 236,1 235,1 240,3

-22,3

-12,6

8,2

8,8

-22,0

26,2

15,2

21,3

omzetgroei vooral dankzij haar transportactiviteiten en dan
meer specifiek door de sterke groei van de TGV Brussel Frankrijk (omzet +9,9%) en, in mindere mate, de groei van
Thalys (+0,8%). NMBS Europe kan voor het derde jaar op rij
een positief resultaat voorleggen, dat met 20,0% verbetert
tegenover 2011.
Voor het internationale verkeer groeit de internetsite
www.nmbs-europe.com uit tot een belangrijk speerpunt in
de verkoop, met een netto-omzetgroei van 21,9% voor dat
kanaal. In het binnenlandse verkeer verkiest de overgrote
meerderheid van de klanten nog steeds de loketten, goed
voor 85,4% van de omzet. Verkoop via internet behelst maar
3,9% van het totaal, terwijl de verkoopautomaten instaan
voor 5,5%. De vernieuwing van de website, de invoering van
de Mobib-chipkaart in de loop van 2013 en de installatie
van vernieuwde verkoopautomaten, die medio 2013 in
dienst worden genomen, zijn acties die het aandeel van de

Thalys is goed voor 74,6% van de omzet van NMBS Europe.

geautomatiseerde verkoopkanalen nog moeten verhogen.

Recuperatie bij wanbetalers werkt
Om de inning van onbetaalde facturen en boetes opgelegd aan
binnenlandse reizigers zonder geldig ticket efficiënter te laten

fraude niet ongestraft blijven, wat eveneens een gunstige

gebeuren, heeft NMBS begin 2012 een deurwaarderskantoor

invloed kan hebben op de agressiegevallen verbonden aan dit

ingeschakeld, zodat ten minste een deel van de achterstallige

type misbruik.

bedragen kan gerecupereerd worden. In totaal betreft het
zowat 200.000 klanten, waarvan 75% recidivisten zijn.

Supply Chain Management

Het systeem werkt: eind 2012 werd ongeveer 2,4 miljoen

Sinds 2011 werken de diensten van Central Support

euro geïncasseerd via de deurwaarders. Ook via de eigen

(aankopen) en NMBS Technics samen aan de invoering

diensten heeft NMBS een bedrag van 2,8 miljoen euro kunnen

van een totaal vernieuwd beheer van de voorraadketen.

recupereren. Naast de meerinkomsten die zo gegenereerd

De strategie om de efficiëntie te verhogen heeft twee

worden, hecht NMBS ook aan de signaalfunctie van deze

doelstellingen: de immobilisatie van materieel verminderen

manier van werken. Zo wordt duidelijk dat zwartrijden en

door een maximale beschikbaarheid van onderdelen

beter beheren
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te garanderen en het drukken van de kosten van het
voorraadbeheer.
De belangrijkste bevoorradingskettingen zijn:
• onderhoud: artikelen voor de tractiewerkplaatsen voor
onderhoud van het rollend materieel;

Profit
30% goedkopere remzolen
De nieuwe manier

tot een overeenkomst voor de

van aankopen, waarbij

levering van remzolen voor de

werkplaatsen, vooral revisies en moderniseringen van 		

gespecialiseerde

treinen waarvan de prijs 30%

rollend materieel;

productgroepbeheerders

lager ligt dan voorheen. Op

zoveel mogelijk via

jaarbasis bespaart NMBS op die

raamcontracten proberen te

manier bijna 450.000 euro.

• productie: artikelen voor productie in de centrale 		

• werven: artikelen voor de werven in de centrale werkplaatsen
voor de herstelling en revisie van herstelbare onderdelen
(bv. wielen, remmen).

werken, heeft in 2012 geleid

De centrale werkplaatsen (vooral Mechelen en Salzinnes)
treden op als verdeelcentra voor onderdelen. De negen
tractiewerkplaatsen kunnen bij hen bestellingen plaatsen.
Een goed beheer van deze orders is van groot belang om
de beschikbaarheid van onderdelen te verzekeren. Nietbeschikbare onderdelen hebben een negatieve invloed op
reparatie- of revisietermijnen, wat dan weer druk zet op het
beschikbare park voor de treindienst.

Onderdelen kunnen om diverse redenen niet beschikbaar zijn:
problemen verbonden aan de aankoopprocedure, vertraging
bij de leverancier of een gebrekkige interne verdeling. In 2012
hebben Central Support en NMBS Technics onder andere
de opvolging van de interne verdeling via de magazijnen
gereorganiseerd. Met succes: in 8 maanden tijd kon de
vertraging in de levertijden met 40% verminderd worden!

Cruciaal in het voorraadbeheer is de vraag hoeveel stocks
De centrale werkplaats Mechelen levert, samen met Salzinnes, de
onderdelen voor onderhoud en herstellingen aan de tractiewerkplaatsen.
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moeten aangehouden worden en voor welke termijn. Het

just-in-time-principe dat in vele industrieën de regel is, was
tot voor kort eerder uitzondering bij de spoorwegen. Door de
beperkte standaardisatie en de specifieke knowhow zagen
de spoorwegen zich genoodzaakt zelf voldoende stocks aan
te houden om het onderhoud van de treinen te verzekeren,
ondanks de hoge kosten die hieraan verbonden zijn.
Om kostenefficiënter te werken, mikt het nieuwe supply chain
management op het verminderen van de voorraad, een betere
planning en de opslag bij de leverancier.

Aankopers worden productgroepbeheerders
Aankopers hebben een grote invloed op het voorraadbeheer.
Om in dat opzicht de efficiëntie te verhogen, is NMBS
Central Support overgeschakeld naar een heel andere
werkorganisatie. In 2012 zijn 15 aankopers aangesteld als

De onderhouds- en stationsactiviteiten verbonden met de in 2011 verzelfstandigde
vrachtactiviteit blijven belangrijke inkomstenbronnen voor NMBS.

productgroepbeheerders. Hun job evolueert van het punctueel
aankopen van specifieke artikelen naar het beheer van

door NMBS Logistics.

volledige productgroepen (bv. wielen en assen, elektronica,

Dochteronderneming NMBS Logistics blijft door de eurocrisis

binnenbekleding…) waar ze met kennis van zaken kunnen

kampen met krimpende volumes en vervoert 34,0 miljoen ton

onderhandelen over levertijden, kostprijs en stockbeheer.

in 2012 (-17,3%), maar realiseert desondanks een omzet van

Door maximaal via raamcontracten te werken, vermindert de

385,6 miljoen euro (-4,5% tegenover 2011). De inspanningen

administratie voor bestellingen en kunnen de beheerders zich

om het rendement te verhogen, volstaan niet om het

concentreren op de aankoopstrategie om de best mogelijke

operationeel resultaat uit het rood te halen (-31,5 miljoen

voorwaarden te bedingen.

euro). NMBS had al een belangrijke waardevermindering op
de activa verbonden aan NMBS Logistics doorgevoerd in

Evolutie vrachtactiviteiten

2011 en is in 2012 tot een bijkomende, maar veel beperktere

Door de verzelfstandiging van NMBS Logistics in februari

waardevermindering overgegaan. De doelstelling blijft

2011 behoort het commercialiseren en organiseren van

evenwel om de vrachtactiviteit de beste kansen te gunnen,

vrachtvervoer niet langer tot de activiteiten van NMBS. Wel

gezien het strategisch belang ervan voor de Belgische

is er nog de afdeling NMBS Freight Services, die instaat voor

economie en de meerwaarde die eruit voortvloeit door het

rangeeractiviteiten in de goederenstations. Zij realiseert in

onderhoud van de goederenwagens en de prestaties in de

2012 een omzet van 45,0 miljoen euro voor prestaties besteld

goederenstations.

beter beheren
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Rapport van de raad
van bestuur aan de
Algemene Vergadering
in het kader van art. 96 van het
Wetboek van Vennootschappen

Sylvain en Lucia
Sylvain en Lucia (18 en 19 jaar) wachten in het station
van Liège-Guillemins op een vriend. Sylvain zit nog
op de middelbare school in Verviers, Lucia studeert
grafische vormgeving in Seraing. In hun vrije tijd nemen
ze regelmatig de trein. Sylvain neemt graag de trein
om naar de mooie meisjes te kijken.
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Geachte dames, geachte heren,

Het nettoresultaat van NMBS bedraagt -152,3 miljoen euro en

de raad van bestuur legt hierbij zijn verslag voor over het

is, net zoals in 2011, in belangrijke mate beïnvloed door de

boekjaar 2012.

evolutie van de vrachtactiviteit.
De geboekte waardeverminderingen en voorzieningen

A. Financieel jaarverslag

houden rekening met een realistische inschatting van de
verdere ontwikkeling van de vrachtactiviteiten, zowel binnen
het autonoom vrachtfiliaal NMBS Logistics nv als binnen

Algemene ontwikkeling in 2012
In 2012 moet NMBS, zoals in 2011, een dubbele doelstelling
waarmaken: kwalitatieve groei koppelen aan financieel
herstel. Ondanks de gevolgen van de economische crisis
groeit het aantal reizigers in binnenlands verkeer in 2012
verder met 0,9%. Het comfort van de reizigers is gestegen
met het in exploitatie gebrachte nieuwe rollend materieel,
zoals de nieuwe elektrische Desiro-motorstellen die meer
zitplaatsen bieden. NMBS realiseert bovendien de financiële
doelstellingen opgenomen in het financieel herstelplan en in
het budget 2012.
Op financieel vlak boekt NMBS een beter dan geplande
vooruitgang op niveau van de bedrijfskasstroom (+39,8%).
NMBS realiseerde een ebitda van -45,1 miljoen euro terwijl
de budgettaire doelstelling een ebitda van -74,9 miljoen euro
voorzag en het engagement van de onderneming in het kader
van de stabilisatie van de schuld van de NMBS-Groep -78,0
miljoen euro bedroeg. De inspanningen van NMBS in het kader
van het financiële herstelplan zijn dus succesvol en NMBS
heeft zelfs een lichte voorsprong gerealiseerd ten opzichte
van haar doelstellingen.
Bij de beoordeling van de evolutie van NMBS in vergelijking
met het vorige boekjaar dient rekening te worden gehouden
met de verzelfstandiging van de activiteit goederenvervoer
per spoor van NMBS op 1 februari 2011.
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NMBS zelf. Aangezien de economische ontwikkeling moeilijk
voorspelbaar is, blijft hier vanzelfsprekend een risico bestaan.
NMBS heeft de vaste intentie om, binnen de grenzen
toegelaten door de beslissing van de Europese Commissie
dd 26 mei 2010, haar engagementen ten opzichte van haar
vrachtfiliaal NMBS Logistics nv na te komen.
Tijdens het boekjaar 2012 heeft NMBS haar
productiemiddelen beter afgestemd op de behoeften
van de markt inzake vrachtgerelateerde activiteiten en
verdere stappen gezet in het project BeLEAN teneinde
de productiviteit te verbeteren en de productiekosten te
verminderen.
Daarnaast wenst NMBS het kapitaal van haar vrachtfiliaal
NMBS Logistics nv open te stellen voor een strategische
operationele partner teneinde tot een meer robuust
exploitatiemodel te komen en de kapitaalstructuur van dit
filiaal te versterken. Gezien het stadium waarin dit proces
zich bevindt, is het momenteel niet mogelijk om de eventuele
consequenties voor NMBS van een dergelijk partnership te
begroten.
De niet direct aan het vervoer gerelateerde kostenbeheersing
is een sleutelelement in de verwezenlijking van de budgettaire
doelstellingen in 2012 en van het financiële herstelplan. De
raad van bestuur heeft de vaste wil om erover te waken dat
deze kosten maximaal worden beheerst.

Informatie met betrekking tot de jaarrekening
Resultatenrekening (mln. euro)

2012

2011

Verschil

%

Bedrijfsopbrengsten

2.296,6

2.274,2

22,3

1,0%

Omzet

2.049,5

2.057,2

-7,7

-0,4%

NMBS Mobility

612,5

598,9

13,6

2,3%

NMBS Europe

240,3

235,1

5,2

2,2%

NMBS Logistics

-0,6

25,7

-26,4

-102,5%

NMBS Freight Services

45,0

56,0

-11,1

-19,8%

199,1

214,2

-15,1

-7,1%

953,3

927,2

26,1

2,8%

Diversen (NMBS Technics + 		
		
NMBS Corporate)
Dotaties
Wijzigingen voorraad / bestellingen

12,2

6,3

5,9

92,3%

Geproduceerde vaste activa

107,2

100,6

6,6

6,5%

Andere

127,7

110,1

17,6

16,0%

2.341,7

2.381,9

-40,2

-1,7%

Bedrijfskosten
Bevoorrading
Diensten en diverse goederen
Vergoeding infrastructuur
Tractie-energie
Andere exploitatiekosten

92,2

65,1

27,1

41,6%

1.121,9

1.172,8

-50,9

-4,3%

622,4

608,9

13,5

2,2%

95,0

129,5

-34,5

-26,6%

404,6

434,4

-29,9

-6,9%

1.125,0

1.139,5

-14,4

-1,3%

Andere

2,5

4,5

-2,0

-44,2%

Ebitda

-45,1

-107,7

62,6

-58,1%

Afschrijvingen waardeverminderingen

240,5

224,3

16,2

7,2%

39,3

68,0

-28,7

-42,2%

-34,8

-49,0

14,1

-28,8%

-290,0

-351,0

60,9

-17,4%

220,6

209,7

10,9

5,2%

30,0

29,7

0,3

1,0%

-99,4

-170,9

71,5

-41,8%

Personeelskosten

Waardevermindering stocks
Voorzieningen

EBIT
Financiële opbrengsten
Financiële kosten

EBT
Uitzonderlijke opbrengsten

13,4

35,0

-21,5

-61,6%

Uitzonderlijke kosten

66,3

378,7

-312,3

-82,5%

-152,3

-514,6

362,0

-70,4%

Resultaat

rapport raad van bestuur
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Evolutie van de opbrengsten

door NMBS Technics en dalen met 7,1%, voornamelijk omwille

De opbrengsten stijgen met 22,4 miljoen euro. Dat is

van een daling van de omzet gerealiseerd op de filialen

grotendeels te verklaren door een daling van de totale omzet

behorende tot de vrachtgroep. Om dezelfde reden daalt de

(-7,7 miljoen euro) en een toename van de bestellingen in

omzet van Freight Services met 19,8%.

uitvoering (+5,9 miljoen euro), de geproduceerde vaste activa
(+6,6 miljoen euro) en de andere exploitatieopbrengsten

Evolutie van de kosten

(+17,6 miljoen euro). Die laatste stijgen vanwege de impact

De exploitatiekosten dalen ten opzichte van 2011 met 1,7%.

van de boetes voor laattijdige levering van rollend materieel

Niettegenstaande het wegvallen van de infrastructuurver-

(+25,0 miljoen euro).

goeding voor de vrachtactiviteit stijgen de kosten inzake
infrastructuurvergoeding met 2,2%. De infrastructuur-

De omzetdaling wordt verklaard door het wegvallen van

vergoeding met betrekking tot het binnenlandse reizigers-

één maand omzet van het goederenvervoer door de

vervoer neemt toe met 2,8%, terwijl de infrastructuurver-

verzelfstandiging van deze activiteit in het filiaal NMBS

goeding met betrekking tot het internationale reizigersvervoer

Logistics vanaf 1 februari 2011. Bij gelijkblijvende perimeter is

toeneemt met 0,6%.

de omzet gestegen met 18,6 miljoen euro of 0,9%.
De kosten voor tractie-energie dalen met 26.6%, enerzijds
NMBS Mobility en NMBS Europe realiseren allebei een

vanwege de wijziging in het exploitatiemodel op 1 januari

omzetstijging met 2,2%. De dotaties stijgen met 2,8%,

2011 en anderzijds omwille van gunstiger voorwaarden in het

voornamelijk omwille van de indexering van de basisdotatie.

contract met de leverancier.

De diversen behelzen hoofdzakelijk de omzet gerealiseerd

De overige exploitatiekosten kennen een daling van 6,9%

en

Verdeling omzet

0%

andere

10%

diverse (Technics & Corporate)

Evolutie van de kosten

12%

Europe

0%

Logistics

48%

tractie-energie

17%

personeelskosten

andere exploitatiekosten

32%

44%
dotaties
(excl. woon-werk
/school)

Mobility

27%

2%

Freight Services
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4%

vergoeding infrastructuur

4%

bevoorrading

0%

andere

48%

personeelskosten

diverse

4%

tractie-energie

diverse (Technics & Corporate)

andere

48%

17%

tegenover 2011. Naast de invloed van de verzelfstandiging

10%

0%

bevoorrading

personeelskosten

andere exploitatiekosten

NMBS 7,2 miljoen euro beter dan het door haar aangegane

van de vrachtactiviteit werpen de besparingsmaatregelen

engagement in het kader van de schuldstabilisatie van de

44%

genomen in het kader van het herstelplan hun vruchten af. Bij

NMBS-Groep en bedroeg de vooruitgang ten opzichte van

dotaties
(excl. woon-werk
/school)

gelijkblijvende perimeter bedraagt de daling van de overige
exploitatiekosten 3,6%.

27%

2011 in de bedrijfskasstroom 34.3%.

vergoeding infrastructuur

Voor het jaar 2013 voorziet NMBS in een recurrente
De afname van de personeelskosten is toe te schrijven aan

bedrijfskasstroom van -49,2 miljoen euro of een verdere

de daling van het aantal voltijdse equivalenten (VTE), dat
18.688 bedraagt in 2012 of een daling met 550 eenheden ten
opzichte van 2011 (-2,9%), waarvan 260 met betrekking tot
de vrachtactiviteit. De kost per VTE neemt daarentegen toe

2%

Evolutie van de investeringen

onthaal klanten

NMBS investeert in 2012 een bedrag van 423,0 miljoen euro.
Het investeringsvolume blijft zeer belangrijk maar ligt een

bij de levering van ander materieel en de modernisering van

2.400

1%

2.300

andere

17%

2.200

informatica

stuk lager dan in 2011. Dat ligt in belangrijke mate aan de
trager dan geplande levering van de nieuwe Desiro’s. Ook

Omzet (mln. euro)

Evolutie van de investeringen

met 1,3%.

2.100

7%

2.000

werkplaatsen

1.900

73%

bestaande treintypes is het investeringsritme wat vertraagd.

reizigers
binnenverkeer

Het treinmaterieel behelst wel de hoofdmoot van het totale
investeringsbedrag. NMBS blijft op efficiënte wijze investeren

1.800
2005

2006

2007

1.897 2.069 2.158 2.212

in informaticaprojecten, waarbij nu elk project voorwerp
is van een businessplan, waarvan het nut bewezen is. De
grote vernieuwing van het beheer van de onderneming door

Ebitda (mln. euro)

de invoering van SAP-toepassingen (Entreprise Resources
Planning) blijft cruciaal, terwijl op het vlak van klantgerichte
toepassingen o.a. geïnvesteerd is in de ontwikkeling
van nieuwe verkoopsautomaten en de MoBIB-kaart. De
vernieuwing van de werkplaatsen verloopt iets trager dan
voorzien, maar vereist niettemin belangrijke budgetten.

Bedrijfskasstroom verbetert significant
De bedrijfskasstroom (ebitda) van NMBS gaat met 58,1%
vooruit ten opzichte van 2011. Abstractie gemaakt van nietrecurrente elementen in de bedrijfskasstroom presteerde

2008

50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
2005

2006

2007

-63,9

3,5

7,3

2008

2009

2010

2011

2012

-108,0 -287,8 -126,4 -107,7 -45,1
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verbetering met 21,6 miljoen euro t.a.v. het oorspronkelijke

geboekt op (im)materiële vaste activa in functie van

herstelplan. De verdere verbetering van de ebitda moet in

hun gebruikswaarde voor de maatschappij. Het betreft

2015 leiden tot een break-even op het vlak van de recurrente

hoofdzakelijk buiten dienst gesteld rollend materieel,

bedrijfskasstroom.

zoals de elektrische locomotieven types 13, 20, 23 en 26,
van de immateriële vaste activa met sterk verminderde

Opmerkelijke verbetering van het nettoresultaat

gebruikswaarde voor de vennootschap, ingevolge de

Het nettoresultaat van NMBS bedraagt -152,3 miljoen euro of

filialisering van de vrachtactiviteit, van de materiële vaste

Ebitdamet
(mln.
euro)
een verbetering
362,3
miljoen euro.

activa die gerelateerd zijn aan de vrachtactiviteit, van

Deze positieve evolutie doet zich voor in alle onderdelen van
50
de resultatenrekening. Het exploitatieresultaat is 60,9 miljoen
0
euro beter dan in 2011 terwijl het financiëel resultaat en het
-50
uitzonderlijk resultaat respectievelijk 10,6 miljoen euro en
-100 miljoen euro beter zijn dan in 2011.
290,8

het vernieuwde rollend materieel vóór het eind van het

-150

31 december 2012 of een toename met 380,9 miljoen euro

Ook
-200in 2012 wordt het nettoresultaat van NMBS ernstig

ten opzichte van 31 december 2011.

beïnvloed
door uitzonderlijke effecten die geen impact
-250
hebben
op
de bedrijfskasstroom. Zo werd een bijkomende
-300

De vaste activa bedragen 4.674,4 miljoen euro en de

economische leven ervan of beschadigd.

Balans
Het balanstotaal bedraagt 6.306,5 miljoen euro op

waardevermindering
geboekt op de participatie in het
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
autonoom-63,9
vrachtfiliaal
NMBS
Logistics nv ten bedrage van
3,5
7,3 -108,0 -287,8 -126,4 -107,7 -45,1

vlottende activa bedragen 1.632,2 miljoen euro. Het eigen

30,0 miljoen euro. Daarnaast werden voor 31,1 miljoen euro

euro, de voorzieningen bedragen 112,5 miljoen euro en de

waardeverminderingen en uitzonderlijke afschrijvingen

schulden bedragen 2.784,5 miljoen euro.

vermogen van de vennootschap bedraagt 3.409,6 miljoen

Voor wat betreft de immateriële vaste activa is de toename
met 37,4 miljoen euro het gevolg van investeringen in
immateriële vaste activa ten belope van 65,9 miljoen euro

Resultaat (mln. euro)

terwijl de afschrijvingen van het boekjaar 27,3 miljoen euro
bedragen en er immateriële vaste activa overgedragen of

0

buiten dienst gesteld werden ten belope van 1,2 miljoen euro.

-100
-200

De materiële vaste activa stijgen met 132,4 miljoen euro. Dit

-300

is het gevolg van investeringen in materiële vaste activa ten

-400

belope van 381,2 miljoen euro terwijl de afschrijvingen van
het boekjaar 243,9 miljoen euro bedragen en er materiële

-500

vaste activa overgedragen of buiten dienst gesteld werden ten

-600
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belope van 4,9 miljoen euro.
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-79,5

-67,7

-17,8 -132,7 -473,6 -215,8 -514,6 -152,3

Balans (mln. euro)
Vaste activa
Oprichtingskosten
Immateriële Vaste Activa
Materiële Vaste Activa
Financiële Vaste Activa

31/12/2012

31/12/2011

Verschil

4.674,4

4.516,4

157,9

-

-

-

231,7

194,4

37,4

4.205,0

4.072,6

132,4

237,7

249,5

-11,8

1.632,2

1.409,2

222,9

Vorderingen op meer dan één jaar

194,3

173,9

20,4

Voorraden

204,3

206,1

-1,8

1.043,9

816,5

227,4

Vlottende activa

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Geldbeleggingen

-

-

-

Liquide middelen

9,2

27,2

-18,0

180,6

185,6

-5,0

TOTAAL ACTIVA

6.306,5

5.925,7

380,9

Eigen vermogen

3.409,6

3.433,5

-24,0

Kapitaal

Overlopende rekeningen

1.251,3

1.240,1

11,2

Uitgiftepremies

200,6

200,6

-

Herwaarderingsmeerwaarden

118,8

125,7

-6,9

Reserves
Overgedragen verlies
Kapitaalsubsidies

Voorzieningen en uitgestelde belastingen
Schulden
Schulden op meer dan één jaar
Schulden op ten hoogste één jaar
Overlopende rekeningen

TOTAAL PASSIVA

-

-

-

-1.654,1

-1.501,8

-152,3

3.493,1

3.369,0

124,0

112,5

145,9

-33,4

2.784,5

2.346,2

438,2

691,8

720,1

-28,3

1.197,1

1.048,1

149,0

895,6

578,1

317,5

6.306,5

5.925,7

380,9
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Gezien de activiteiten in het kader van de activiteitssector

In het kader van de door de Europese Commissie

“Goederenverkeer” verlieslatend zijn, werden de

goedgekeurde steunmaatregelen bij de herstructurering van

activa die vrachtgerelateerd zijn onderworpen aan een

de vrachtactiviteit werd het kapitaal van NMBS verhoogd met

impairmenttest. Het betreft de activiteiten in het kader van

11,2 miljoen euro door inschrijving in speciën vanwege NMBS-

de wagenwerkplaatsen en de goederenstations. De raad van

Holding nv.

bestuur is van oordeel dat de inschatting van de resterende
waarde van deze activa met de nodige voorzichtigheid en

Er werden voor 328,0 miljoen euro nieuwe kapitaalsubsidies

onderbouwing gebeurde waarbij er evenwel elementen van

toegekend door de FOD Mobiliteit en Verkeer, terwijl er voor

onzekerheid blijven bestaan.

204,0 miljoen euro afschrijvingen en annulaties geacteerd
werden op kapitaalsubsidies.

De financiële vaste activa dalen met 11,8 miljoen euro. De
voornaamste evoluties hebben betrekking op het verwerven

De voorzieningen voor personeelskosten dalen met 5,2

van de participaties in ATO nv, Terminal Athus nv en LCT nv

miljoen euro. De in 2010 aangelegde voorzieningen in het

vanwege de vrachtgroep en de terugname van voorheen

kader van de verzelfstandiging van de vrachtactiviteiten

geboekte waardeverminderingen op de participaties in E.I.L.

werden aangewend ten belope van 21,7 miljoen euro terwijl

en E.B.T. nv en een bijkomende waardevermindering op de

de overige voorzieningen daalden met 2,5 miljoen euro. De

participatie in NMBS Logistics nv.

voorzieningen met betrekking tot verlieslatende contracten
aangelegd in 2011 daalden met 7,2 miljoen euro. Er werd

De weerhouden waardering van de participatie in

een nieuwe voorziening aangelegd met betrekking tot de

NMBS Logistics werd bepaald op basis van een DCF-

herstellingskosten van rollend materieel ten gevolge van

waarderingsmethode waarbij er elementen van onzekerheid

ongevallen ten bedrage van 3,2 miljoen euro.

verbonden zijn aan de previsionele gegevens. De raad
van bestuur is van oordeel dat de inschatting van

De voorziening voor het verlieslatende contract van de

voormelde previsionele gegevens gebeurd is met de

diensten geleverd in het kader van de goederenstations werd

nodige voorzichtigheid. Er werd een niet-gerealiseerde

aangelegd op basis van een voorzichtige inschatting van een

waardevermindering geboekt op de participatie in NMBS

aantal parameters inzake toekomstige evoluties. Aan deze

Logistics nv ten belope van 30,0 miljoen euro. Deze

inschattingen zijn elementen van onzekerheid verbonden,

waardevermindering wordt duurzaam geacht.

niettemin is de raad van bestuur ervan overtuigd dat deze
voorziening onder de weerhouden parameters de kosten dekt

Voor wat betreft de vlottende activa is de toename met 222,9

van het excedentair personeel actief in de goederenstations

miljoen euro voornamelijk het gevolg van een toename van

tot op de contractuele einddatum.

de vorderingen op ten hoogste één jaar (+227,4 miljoen euro).
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Deze toename vloeit in hoofdzaak voort uit een toename

De voorziening voor milieurisico’s is gebaseerd op de huidige

van de vorderingen op NMBS-Holding en de overheid met

stand van de inventarisatie en inschatting van de risico’s door

betrekking tot de financiering van rollend materieel en de

NMBS-Holding nv wat een element van onzekerheid inhoudt.

uitvoering van het investeringsprogramma.

Niettemin is de raad van bestuur ervan overtuigd dat deze

voorziening onder de actueel gekende gegevens voldoende is

toekenning van een achtergestelde converteerbare lening in

om de saneringswerken uit te voeren.

het kader van de herstructurering van de vrachtactiviteit.
De toename van de overlopende rekeningen is voornamelijk

De stijging van de schulden betreft nagenoeg volledig een

het gevolg van de ontvangst van de facturen met betrekking

toename van de schuld ten opzichte van NMBS-Holding ten

tot rollend materieel bestemd voor het Gewestelijk Express Net

gevolge van de toekenning van financiële voorschotten en de

waarvoor NMBS-Holding nv een tussenkomst verstrekt.

Resultaten per activiteitssector (mln. euro)

Totaal

Goederenvervoer

Reizigersvervoer
openbare dienst

Ander
reizigersvervoer

Bedrijfsopbrengsten

2.333,0

122,6

1.881,3

329,0

Omzet

2.085,9

106,9

1.655,5

323,5

12,2

-1,0

12,9

0,3

Geproduceerde vaste activa

107,2

0,8

105,7

0,7

Andere

127,7

16,0

107,2

4,6

2.378,1

152,8

1.921,5

303,8

92,2

4,5

80,7

6,9

2.283,3

147,7

1.838,9

296,7

Andere

2,5

0,5

1,9

0,1

Ebitda

-45,1

-30,2

-40,2

25,3

Afschrijvingen, waardeverminderingen

240,5

4,2

223,8

12,5

39,3

4,3

27,1

7,9

-34,8

-33,6

2,4

-3,6

-290,0

-5,0

-293,5

8,5

232,3

1,9

229,2

1,2

41,7

10,8

28,3

2,6

-99,4

-13,9

-92,6

7,2

Uitzonderlijke opbrengsten

13,4

4,6

5,1

3,7

Uitzonderlijke kosten

66,3

48,1

17,9

0,3

-152,3

-57,4

-105,4

10,6

Wijzigingen bestellingen in uitvoering

Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Diensten en diverse goederen

Waardevermindering stocks
Voorzieningen

EBIT
Financiële opbrengsten
Financiële kosten

EBT

Resultaat
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Resultaten per activiteitssector

De activiteitssector ander reizigersvervoer heeft een positief

De activiteitssector goederenvervoer heeft een negatief ebitda

ebitda van 25,3 miljoen euro en een positief resultaat ten

van 30,2 miljoen euro en een negatief resultaat ten belope

belope van 10,6 miljoen euro. De activiteitssector ander

van 57,4 miljoen euro. De activiteitssector goederenvervoer

reizigersvervoer presteert op ebitda-niveau 4,8 miljoen euro

presteert op ebitda-niveau 34,0 miljoen euro beter dan in

beter dan in 2011 en op ebt-niveau is er een verbetering met

2011 en op ebt-niveau is er een verbetering met 20,9 miljoen

3,6 miljoen euro.

euro.
Tussen de sectoren wordt een financiële vergoeding
Het resultaat van de activiteitssector goederenvervoer wordt

verrekend voor het onderling gebruik van de respectieve

verder bezwaard met bijkomende waardeverminderingen

kasstromen. Voor het boekjaar 2012 werd door de sector

op de vrachtgerelateerde activa en de participatie in het

reizigersvervoer openbare dienst respectievelijk 2,3 miljoen

vrachtfiliaal NMBS Logistics nv.

euro en 9,4 miljoen euro aangerekend aan de sectoren “ander
reizigersvervoer” en “goederenvervoer”.

De activiteitssector reizigersvervoer openbare dienst
heeft een negatief ebitda van 40,2 miljoen euro en een

Balans per activiteitssector

negatief resultaat ten belope van 105,4 miljoen euro. De

Het eigen vermogen van de activiteitssector goederenvervoer

activiteitssector reizigersvervoer openbare dienst presteert op

is negatief, ten gevolge van het overgedragen verlies ten

ebitda-niveau 23,7 miljoen euro beter dan in 2011 en op ebt-

belope van 1.010,1 miljoen euro. De schulden van de

niveau is er een verbetering met 47,0 miljoen euro.

activiteitssector goederenvervoer bestaan voor 252,9 miljoen

Balans per activiteitssector (mln. euro)

Totaal

Goederenvervoer

Reizigersvervoer
openbare dienst

Ander
reizigersvervoer

Vaste activa

4.674,4

261,3

4.160,1

252,9

Vlottende activa

2.192,3

112,4

1.680,7

399,2

Totaal activa

6.866,7

373,7

5.840,9

652,1

Eigen vermogen

3.409,6

-255,1

3.223,3

441,3

112,5

32,6

75,8

4,0

Schulden

3.344,7

596,1

2.541,7

206,9

Totaal passiva

6.866,7

373,7

5.840,9

652,1

Voorzieningen
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euro uit een interne schuld ten opzichte van de

De waardering van de participatie in NMBS Logistics werd

activiteitssector reizigersvervoer openbare dienst.

bepaald op basis van een DCF-waarderingsmethode waarbij
er elementen van onzekerheid verbonden zijn aan de

Het positief eigen vermogen van de activiteitssector

previsionele gegevens. De raad van bestuur is van oordeel dat

reizigers openbare dienst vloeit voort uit de toekenning

de inschatting van voormelde previsionele gegevens gebeurd

van kapitaalsubsidies door de overheid ter financiering van

is met de nodige voorzichtigheid.

de investeringen ten behoeve van deze activiteitssector
ten belope van 3.493,1 miljoen euro. De activiteitssector

De raad van bestuur wenst verder te verduidelijken dat de

reizigersvervoer openbare dienst kent een overgedragen

opstelling van definitieve afrekeningen met betrekking tot

verlies ten belope van 614,7 miljoen euro. De vlottende activa

wederzijdse prestaties tussen spoorwegnetten een zeer lange

van de activiteitssector reizigersvervoer openbare dienst

doorlooptijd kent, wat een risico op aanpassingen in een

bestaan voor 314,0 miljoen euro uit interne vorderingen ten

volgend boekjaar inhoudt niettegenstaande het feit dat de

opzichte van de activiteitssectoren goederenvervoer en ander

inschattingen opgenomen in het lopende boekjaar met de

reizigersvervoer.

grootste omzichtigheid en voorzichtigheid bepaald werden.

Het positief eigen vermogen van de activiteitssector ander
reizigersvervoer vloeit voort uit de initiële toewijzing van
het kapitaal en de uitgiftepremies aan deze sector. De
activiteitssector ander reizigersvervoer kent een overgedragen
verlies ten belope van 29,3 miljoen euro. De schulden van
de activiteitssector ander reizigersvervoer bestaan voor
61,2 miljoen euro uit een interne schuld ten opzichte van de
activiteitssector reizigersvervoer openbare dienst.

Informatie met betrekking tot het industrieel,
commercieel en personeelsbeleid van de
onderneming
Ten einde de vermindering aan cashmiddelen over de
periode 2008-2010, tengevolge van o.a. omzetverlies door
de economische crisis en een sterke stijging van de kosten
voor energie, te stoppen, hebben het management en de raad
van bestuur van NMBS in 2011 een financieel herstelplan

Informatie met betrekking tot de
voornaamste risico's en onzekerheden

uitgewerkt voor de periode 2012-2015.
Dit financiële plan heeft tot doel de erosie van het eigen

De risico’s verbonden aan een aantal lopende juridische

vermogen van NMBS te stoppen en een bijdrage te leveren

geschillen werden voldoende ingeschat en indien nodig

aan de stabilisatie van de schuld van de NMBS-Groep zonder

voorzien in de boekhouding.

te raken aan de maatschappelijke en milieurol die NMBS te
vervullen heeft als openbare vervoerder.

Er bestaat onzekerheid omtrent de invorderbaarheid van
een aantal handelsvorderingen met betrekking tot prestaties

Het financiële herstelplan voorzag voor 2012 in een ebitda-

geleverd ten behoeve van Infrabel in het kader van de

doelstelling van -78,0 miljoen euro.

activiteiten van openbare dienst. De maximale blootstelling

In realiteit bedraagt het ebitda van NMBS -45,1 miljoen euro,

van NMBS in deze dossiers bedraagt 5,5 miljoen euro.

indien louter rekening wordt gehouden met de recurrente
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elementen bedraagt het ebitda -70,8 miljoen euro.
Dit betekent dat NMBS niettegenstaande extreem moeilijke
economische en budgettaire omstandigheden een
substantiële voorsprong heeft genomen op het uitgestippelde
traject dat haar in 2015 moet brengen tot een break-even op
ebitda-niveau.

Vooruitzichten
Het budget 2013 voorziet een ebitda van -49,2 miljoen euro
zijnde opnieuw een substantiële verbetering ten opzichte van
het gerealiseerde recurrente ebitda in 2012. Tijdens de eerste
maanden van het jaar 2013 hebben zich geen elementen
voorgedaan die erop wijzen dat het gerealiseerde ebitda voor
2013 in belangrijke mate negatief zou kunnen afwijken van

Belangrijke gebeurtenissen na het einde van
het boekjaar

de budgettaire doelstellingen. NMBS gaat dus verder op het
uitgestippelde pad dat in 2015 moet leiden tot een breakeven op niveau ebitda.

Begin 2013 hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen
voorgedaan die het resultaat van 2012 in belangrijke mate

Bij begrotingscontrole van de federale begroting 2013 heeft

zouden kunnen beïnvloeden.

de regering een vermindering van de dotaties van de NMBSGroep met 30 miljoen euro opgenomen. De verdeling van

Op 15 juni 2012 werd er een herstructureringsschema van de

deze maatregel over de verschillende vennootschappen van

NMBS-Groep voorgelegd aan de kern, die de minister tot wiens

de Groep dient nog toegewezen.

bevoegdheid de overheidsbedrijven behoren, ermee belast
heeft een model met twee entiteiten uit te werken.

De overige besparingsmaatregelen die bij de initiële
begrotingsopmaak 2013 werden genomen door de overheid

Een ontwerphervorming van de structuren van de NMBS-Groep

werden reeds opgenomen in het exploitatie-, respectievelijk

werd op 11 januari 2013 goedgekeurd door de ministerraad,

investeringsbudget van NMBS en brengen de realisatie van de

met het oog op het realiseren van de volgende doelstellingen:

ebitda-doelstelling voor 2013 niet in het gedrang.

• vermindering van het aantal entiteiten waaruit de NMBSGroep bestaat;
• vereenvoudiging en verduidelijking van de operationele

Onderzoek en ontwikkeling

samenwerkingsperimeter van elke entiteit om een betere

De kosten voor onderzoek en ontwikkeling in het domein van

stiptheid te verzekeren en een betere dienstverlening te

de veiligheid en meer in het bijzonder van de TBL- en ETCS-

bieden;

systemen, worden direct ten laste genomen van het boekjaar.

• inachtneming van de eisen van de Europese Commissie;
• responsabilisering van de entiteiten op het vlak 		
van de schuldstabilisatie en vooruitzichten inzake 		
schuldvermindering;
• versterking van de spoorwegregulator.

Kapitaalsverhogingen en uitgifte van
converteerbare obligaties of warrants
Het Wetboek van Vennootschappen voorziet dat
het jaarverslag informatie moet verstrekken over de
kapitaalsverhogingen of de uitgifte van converteerbare
obligaties of warrants waartoe binnen het kader van het
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toegestane kapitaal werd beslist in de loop van het boekjaar.

gevallen voorgedaan waarbij een bestuurder, rechtstreeks of

De statuten van NMBS voorzien niet in een toegestaan

onrechtstreeks, een belang van vermogensrechterlijke aard

kapitaal. Los hiervan werd het kapitaal van NMBS, op

heeft dat strijdig is met de beslissingen of verrichtingen die

10 oktober 2012, verhoogd met 11,2 miljoen euro door

tot de bevoegdheden van de raad van bestuur behoren.

inschrijving in speciën vanwege de enige aandeelhouder
NMBS-Holding nv.

Toepassing van de continuïteitsregels
De onderneming heeft een overgedragen verlies op

Verkrijging van eigen aandelen

31 december 2012. De waarderingsregels van de

NMBS bezit geen eigen aandelen.

vennootschap werden toegepast in de veronderstelling
van continuïteit. Conform art 96 6° van het Wetboek
Vennootschappen is dit, naar het oordeel van de raad

Bijkomende werkzaamheden van de
commissaris

van bestuur, verantwoord omdat de continuïteit van de

Op de Algemene Vergadering over het boekjaar 2010 (dd. 30

een periode van tenminste 12 maanden.

mei 2011) werden de kantoren Mazars Bedrijfsrevisoren cvba,

De raad van bestuur baseert haar oordeel omtrent de

vertegenwoordigd door Philippe Gossart en Grand Thornton

continuïteit van de onderneming hoofdzakelijk op volgende

Bedrijfsrevisoren cvba, vertegenwoordigd door Ria Verheyen

elementen:

benoemd als leden van het College van commissarissen, leden

• het negatieve resultaat van 152,3 miljoen euro is voor een

van het I.B.R.

onderneming redelijkerwijze kan verondersteld worden voor

niet onaanzienlijk aandeel te wijten aan de boeking van
niet-uitgegeven kosten, namelijk de hierboven beschreven

In de loop van het boekjaar 2012 werden bijkomende

eenmalige effecten met betrekking tot de waardering van

werkzaamheden door de commissarissen Mazars en Grand

de participatie in NMBS Logistics nv en de uitzonderlijke

Thornton verricht in het kader van de attestatie van de

afschrijvingen op (im)materiële vaste activa;

thesauriepositie van NMBS.

• NMBS heeft in 2012, op ebitda-niveau én op 			
resultaatsniveau, een beter dan gebudgetteerd resultaat

Daarnaast heeft Mazars een bijzondere IT-audit uitgevoerd met
betrekking tot het voorraadproces.

laten noteren;
• NMBS heeft voor 2013, op ebitda-niveau, een budget 		
opgesteld dat een voorsprong inhoudt ten opzichte van het
herstelplan 2012-2015 dat uiteindelijk dient te resulteren

Bijkantoren
NMBS heeft geen bijkantoren.

in een break-even op niveau ebitda in 2015;
• door het kapitaal van haar vrachtfiliaal NMBS Logistics nv
open te stellen voor een strategische operationele partner
zoekt NMBS de kapitaalstructuur van dit filiaal te

Strijdig belang

versterken en haar eigen interne vrachtgerelateerde 		

Er hebben zich in de loop van het boekjaar 2012 geen

activiteiten verder alle kansen te geven.

rapport raad van bestuur
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Jo
Jo, 35 jaar, neemt elke dag de trein naar Brugge.
Hij werkt voor het theater en gaat een nieuw stuk
inoefenen. Ook in zijn vrije tijd houdt Jo ervan om met
de trein te reizen. Graag had hij de Sodexho-karretjes
teruggezien in de trein. Die zouden goed van pas komen
als je elke dag 50 minuten onderweg bent naar het werk.
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B. Remuneratieverslag

***

het mandaat van deze bestuurders vervalt op
5 september 2014;

**** het mandaat van deze bestuurders vervalt op

Corporate Governance
Raad van bestuur
Samenstelling
De samenstelling van de raad van bestuur evenals de
benoemingsmodaliteiten van de bestuurders en van de
voorzitter zijn vastgelegd in de artikelen 16 en 223 van de wet
van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige

19 mei 2015.
Belangrijkste functies die door de bestuurders buiten NMBS
worden uitgeoefend:
• mevr. Bovy: Directrice van het Kabinet van de vice-Eerste
Minister, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
• m. Descheemaecker: Bestuurder van The Brussels Airport
Company;
• m. Fontinoy: Expert bij het Kabinet van de vice-Eerste 		

economische overheidsbedrijven evenals in de artikelen 17

Minister, Minister van Buitenlandse Zaken, Expert bij het

tot 21 van de statuten.

Kabinet van de minister van Begroting, Voorzitter van 		
de NMBS-Holding en van de NV EuroGare, Bestuurder van

De raad van bestuur is als volgt samengesteld:
• mevr. Laurence Bovy, voorzitster van de raad,*

• m. Lauwers: adjunct-directeur-generaal bij de MIVB;

• m. Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder,**

• m. Lorand: Kabinetchef van de Vice-Voorzitter van de

• m. Jean-Claude Fontinoy, bestuurder,*
• m. Kris Lauwers, bestuurder,****
• m. Renaud Lorand, bestuurder,***
• m. Philippe Matthis, bestuurder,****
• mevr. Lieve Schuermans, bestuurder,*
• mevr. Angeline Van Den Rijse, bestuurder.*
Vervallen van de mandaten :
*

het mandaat van deze bestuurders vervalt op 29 oktober
2010. In de Algemene Vergaderingen van 22 oktober
2010, van 30 mei 2011 en van 15 mei 2012 is beslist
deze mandaten tijdelijk te verlengen ter verzekering van
de continuïteit van de werking van de raad van bestuur;

**

het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is
vervallen op 1 februari 2011. Hij blijft zijn functie
verzekeren overeenkomstig de theorie van de 		
mandaatsfunctie en de continuïteit van de openbare
dienstverlening;
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vennootschappen;

Waalse Regering, Minister van Economie, KMO, Buitenlandse
Handel en Nieuwe Technologieën;
• m. Matthis: wnd. adjunct-directeur-generaal bij de Haven
van Brussel;
• mevr. Schuermans: Inspectrice van Financiën van het 		
Vlaamse Gewest, Bestuurder NMBS-Holding;
• mevr. Van Den Rijse: Secretaris ABVV- Algemene Centrale
Antwerpen-Waasland.
Frequentie van de vergaderingen - Deelname van de leden
De raad van bestuur vergadert in principe de eerste vrijdag
van elke maand.
In 2012 vergaderde de raad van bestuur 19 keer.
Mevr. Van Den Rijse woonde 2 vergaderingen niet bij, de
andere bestuurders namen deel aan al de vergaderingen. Het
gemiddelde aanwezigheidspercentage bedraagt 98,7%.

Bevoegdheden en beslissing

• m. Jean-Claude Fontinoy;

Algemeen zijn de bevoegdheden van de raad van bestuur

• m. Philippe Matthis.

bepaald in het artikel 17 van de wet van 21 maart 1991;
daarbij worden sommige bevoegdheden door de wet exclusief

De gedelegeerd bestuurder, de verantwoordelijke voor de

voorbehouden aan de raad van bestuur.

Financiën van NMBS en de verantwoordelijke voor de Interne
Audit NMBS worden uitgenodigd op de vergaderingen met

Het quorum, de meerderheden en de stemmen worden

raadgevende stem.

bepaald in de artikelen 26 tot 28 van de statuten.
Frequentie van de vergaderingen – Deelneming van de leden
Belangrijkste dossiers behandeld gedurende het boekjaar:

Het comité vergaderde 5 keer in het jaar 2012.

• veiligheid van het spoorverkeer;

Mevr. Van Den Rijse woonde 1 vergadering niet bij en

• stiptheid;

m. Matthis woonde 1 vergadering niet bij. De andere

• vervoersplan 2013 op lange termijn;

bestuurders namen deel aan al de vergaderingen. Het

• aanpassing van het aanbod in december 2012 en

gemiddelde aanwezigheidspercentage bedraagt 92%.

van de tarieven in februari 2013;
• meerjareninvesteringsplan 2013-2025;

Bevoegdheden

• evolutie van de vrachtactiviteiten en opvolging van de

De bevoegdheden van het Auditcomité zijn vastgelegd in

dochteronderneming NMBS Logistics nv.

artikel 227 van de wet van 21 maart 1991, artikel 36 van
de statuten, evenals in het Charter van het auditcomité,
goedgekeurd op 3 juli 2009 door het comité.

Comités opgericht door de raad van bestuur
Auditcomité

Benoemings- en bezoldigingscomité

Samenstelling

Samenstelling

De oprichting en de samenstelling van het auditcomité worden
geregeld in artikel 227 van de wet van 21 maart 1991 en
artikel 36 van de statuten.
Het auditcomité is opgericht door de beslissing van de raad

De samenstelling ervan is vastgelegd in artikel 228 van de
wet van 21 maart 1991 en in artikel 37 van de statuten.
Door beslissing van de raden van 4 november 2004 en van
5 september 2008 is het benoemings- en bezoldigingscomité

van bestuur van 4 november 2004. De raad van 5 juni 2009

als volgt samengesteld:

legde het aantal leden vast op 5 en wijzigde de samenstelling

• mevr. Laurence Bovy, voorzitster van het comité;

als volgt:

• m. Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder;

• m. Kris Lauwers, voorzitter van het auditcomité;

• m. Renaud Lorand;

• mevr. Laurence Bovy;

• mevr. Schuermans.

• mevr. Angeline Van Den Rijse;

corporate governance
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Frequentie van de vergaderingen – Deelneming van de leden

de Algemene Vergadering, overeenkomstig de beslissing,

Het comité vergaderde 2 keer in 2012. De leden waren

genomen door de Algemene Vergadering van 22 oktober

aanwezig. Het gemiddelde aanwezigheidspercentage bedraagt

2010;

100%.

• de raad van bestuur heeft zich, op voorstel van de 		
gedelegeerd bestuurder, uitgesproken over de samenstelling

Bevoegdheden

van het directiecomité.

De bevoegdheden van het benoemings- en bezoldigings-

De mandaten van de heren Jadot en S’heeren vervallen op

comité zijn vastgelegd in de artikelen 17, 226 en 228 van de

1 juni 2013.

wet van 21 maart 1991 en in artikel 37 van de statuten.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder en de daartoe door de raad van

Directiecomité
Samenstelling
De samenstelling van het directiecomité is vastgelegd in de
artikelen 16 en 224 van de wet van 21 maart 1991, evenals in
de artikelen 32 en 33 van de statuten.
De duur van het mandaat van de directeurs-generaal is
vastgelegd op 6 jaar (R.B. 8 november 2004), vanaf de aanvang
van hun functie.
Het aantal directeurs-generaal is vastgelegd op 3 (R.B. 24 april
2007).
Het directiecomité is als volgt samengesteld:
• m. Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder;
• m. Richard Gayetot, directeur-generaal NMBS Technics;
• m. Michel Jadot, directeur-generaal NMBS Europe;
• m. Sabin S’heeren, directeur-generaal NMBS Mobility.
Het mandaat van m. Gayetot vervalt op 3 december 2010.
De raad van bestuur van 3 december 2010 besliste van het
mandaat van m. Gayetot te verlengen tot de 3 navolgende
voorwaarden zijn vervuld:
• de gedelegeerd bestuurder wordt benoemd bij koninklijk
besluit;
• de leden van de raad van bestuur worden benoemd door
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Sabin S'heeren, Marc Descheemaecker, Michel Jadot en
Richard Gayetot vormen samen het directiecomité.

bestuur aangewezen directeur-generaal, die gezamenlijk

Het wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder.

optreden. M. Gayetot werd door de raad van bestuur van

De verantwoordelijken van de diensten die afhangen van de

8 november 2004 aangeduid als directeur-generaal, houder

gedelegeerd bestuurder (Strategische en Juridische Zaken,

van de tweede handtekening vanaf 3 december 2004.

Central Support (HR), Public & Corporate Affairs), wonen de
vergaderingen bij (beslissing van de raad van bestuur van

De leden van het managementcomité, evenals de

16 april 2007).

verantwoordelijken van de 3 diensten die afhangen van de
gedelegeerd bestuurder (Strategische en Juridische Zaken,

Frequentie van de vergaderingen

HR, Public & Corporate Affairs), worden uitgenodigd op de

Het vergadert in principe elke week vóór de vergadering van

vergaderingen.

het directiecomité. Het managementcomité vergaderde
43 keer in 2012.

Frequentie van de vergaderingen
De vergaderingen van het directiecomité worden in

Bevoegdheden

principe wekelijks gehouden, gewoonlijk op dinsdag. Het

Het managementcomité is belast met de voorbereiding van de

directiecomité vergaderde 46 keer in 2012.

beslissingen van het directiecomité en dit zonder afbreuk te
doen aan de bevoegdheden van deze laatste.

Bevoegdheden
De bevoegdheden zijn vastgelegd in het artikel 224 van de
wet van 21 maart 1991 evenals in de artikelen 34 en 35 van

Oriëntatiecomité

de statuten. Daarbij heeft het comité de bevoegdheden,
gedelegeerd door de raad en de bevoegdheden,

Samenstelling

voorbehouden door de wet, bijvoorbeeld de onderhandeling

Overeenkomstig artikel 231 van de wet van 21 maart 1991,

van het beheerscontract (art. 4 §2 wet van 21 maart 1991).

geeft het oriëntatiecomité adviezen over alle maatregelen die
de samenwerking met de regionale vervoersmaatschappijen

Comités opgericht door het directiecomité

kunnen beïnvloeden.
Dit comité is samengesteld uit:

Managementcomité

• 6 vertegenwoordigers uit de regionale vervoers-		
maatschappijen, met name de heren Vandenbroucke

Samenstelling

en Urbain voor de SRWT, de heren De Meeus en Lauwers

Dit comité is opgericht door beslissing van het directiecomité

voor de MIVB en de heren Kesteloot en Jacobs voor De Lijn;

van 4 januari 2005.

• 6 vertegenwoordigers van NMBS, met name de heren 		
Descheemaecker, Jadot, Gayetot, S’heeren, Leclerq en 		

Dit comité bestaat uit de leden van het directiecomité en

Mevr. Rombauts.

volgende personen (samenstelling goedgekeurd door de raad
van bestuur van 12 november 2009):

Het oriëntatiecomité vergaderde 3 keer in 2012.

• m. A. De Brauwer, general manager Financiën.
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Toezicht

Bezoldiging van de leden van de bestuursorganen

Regeringscommissaris (art. 230 wet 21 maart 1991)

Bezoldiging van de bestuurders

NMBS is onderworpen aan het toezicht van de minister die

In toepassing van artikel 226 §1 van de wet van 21 maart

de overheidsbedrijven onder zijn bevoegdheden heeft.

1991 betreffende de hervorming van sommige economische

Dit toezicht wordt uitgeoefend door tussenkomst van een

overheidsbedrijven, bepaalt de Algemene Vergadering de

regeringscommissaris.

bezoldiging van de leden van de raad van bestuur, op voorstel

De benoemingsmodaliteiten evenals de rol van de

van het benoemings- en bezoldigingscomité.

regeringscommissaris zijn vastgelegd in de artikelen 227 en
230 van de wet van 21 maart 1991 evenals in artikel 40 van

Op basis van de principes vastgelegd op de Algemene

de statuten.

Vergadering van 31 december 2004, ontvangen de

De regeringscommissaris voor NMBS is m. Xavier Bodson.

bestuurders van NMBS, met uitzondering van de gedelegeerd
bestuurder, een bezoldiging die bestaat uit een vast gedeelte

College van commissarissen (art. 25 wet 21 maart 1991)

(basissalaris), een variabel gedeelte (zitpenningen voor

Het toezicht op de financiële toestand en de jaarrekening

elke vergadering) en een vergoeding voor werkingskosten.

wordt toevertrouwd aan een college van commissarissen dat

Bij dubbel mandaat binnen de NMBS-Groep kan de vaste

vier leden telt die de titel van commissaris dragen. Twee ervan

jaarbezoldiging niet worden gecumuleerd.

worden benoemd door het Rekenhof en de twee anderen
worden benoemd door de Algemene Vergadering onder de

De Algemene Vergadering van 16 mei 2006 bepaalde

leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

volgende bezoldigingsbedragen, op voorstel van het
Benoemings- en Bezoldigingscomité van 27 maart 2006:

De benoemingsmodaliteiten zijn vastgelegd in het artikel 25
van de wet van 21 maart 1991.

• voor de voorzitter:
•
		

De leden van het college zijn:
• m. Philippe Gossart, vertegenwoordiger van de firma Mazars
Reviseurs d'Entreprises SCRL, voorzitter van het College,
bedrijfsrevisor *;
• mevr. Ria Verheyen, vertegenwoordiger van de firma

•

een vast gedeelte, gelijk aan een bruto jaarbedrag van
27.200 euro;
een zitpenning van 500 euro bruto per raad van bestuur

		

en van 400 euro bruto per comité bij aanwezigheid op

		

de vergadering;

•
		

een netto jaarvergoeding voor werkingskosten van
2.400 euro.

PKF Bedrijfsrevisoren CVBA, bedrijfsrevisor *;
• m. Michel De Fays, raadsheer bij het Rekenhof;
• m. Rudy Moens, raadsheer bij het Rekenhof.

• voor de bestuurders:
•
		

* Deze mandaten vervallen bij de Algemene Vergadering die
in 2014 zal worden gehouden.
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•

een vast gedeelte, gelijk aan een bruto jaarbedrag van
13.600 euro;
een zitpenning van 500 euro bruto per raad van bestuur

		

en van 400 euro bruto per comité bij aanwezigheid op

		

de vergadering;

• een netto jaarvergoeding voor werkingskosten van
		

1.200 euro.

vastgelegd. Deze bezoldiging is samengesteld uit een
vast gedeelte (basissalaris) en een variabel gedeelte
(functievergoeding). Het vakantiegeld, de jaarpremie en

De brutobedragen, toegekend aan de bestuurders voor het

de andere eventuele uitkeringen en vergoedingen worden

boekjaar 2012 zijn:

bepaald volgens de reglementaire beschikkingen van

• mevr. Bovy, voorzitster:		 38.500 euro;

toepassing.

• m. Fontinoy, bestuurder: 		 10.500 euro;

De gedelegeerd bestuurder en de contractuele directeurs

• m. Lauwers, bestuurder:		 24.100 euro;

genieten van een groepsverzekering die is bedoeld als

• m. Lorand, bestuurder: 		 22.900 euro;

compensatie voor het voordeligere pensioenregime waarvan

• m. Matthis, bestuurder: 		 23.700 euro;
• mevr. Schuermans, bestuurder:

16.100 euro;

• mevr. Van den Rijse, bestuurder:

23.200 euro.

Het verschil tussen de bestuurders duidt op het aantal
vergaderingen, de aanwezigheid van de bestuurders evenals
op het feit dat, voor de bestuurders die ook zetelen in de
Holding, een deel van het vaste gedeelte ten laste wordt
genomen door de Holding.
Bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder en de
directeurs-generaal
In toepassing van artikel 226 §2 van de wet van 21 maart
1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven, onderhandelt de raad van bestuur,

de statutaire directeurs genieten.
Gedelegeerd bestuurder
Het vaste gedeelte en de met de functie verbonden voordelen
worden dus vastgelegd in een bijzondere overeenkomst,
onderhandeld met de raad van bestuur.
Het variabele gedeelte van de bezoldiging wordt bepaald
op basis van een coëfficiënt dat kan variëren tussen 0
en 3. Deze coëfficiënt wordt bepaald op basis van de 10
navolgende criteria/doelstellingen, waarvan de 6 eerste
gemeenschappelijk zijn voor de Groep en de 4 laatste eigen
zijn aan NMBS:
•

stabilisatie van de netto geconsolideerde schuld van de
Groep;

•

groei van het binnenlandse reizigersvervoer;

•

algemene tevredenheid van de reizigers;

directiecomité een bijzondere overeenkomst waarin de

•

betrokkenheid van het personeel;

rechten, met inbegrip van de bezoldiging, en de verplichtingen

•

ongevallen op de werkplaats;

van deze laatsten enerzijds, en van NMBS anderzijds, worden

•

stiptheidsgraad van de reizigerstreinen;

geregeld. Conform artikel 228, §2, alinea 2, ontvangt de

•

operationele cash flow (ebitda);

raad van bestuur de voorstellen van het benoemings- en

•

stiptheid van de reizigerstreinen: toegewezen vertragingen;

bezoldigingscomité inzake de bezoldiging en de toe te kennen

•

uitvoering van het investeringsbudget;

voordelen.

•

criteria en specifieke doelstellingen, bepaald door

met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder, met
de gedelegeerd bestuurder en de andere leden van het

de voorzitter van de raad van bestuur en die ook de 		
Op de raad van bestuur van 23 december 2004 is het

kwaliteitsaspecten betreffen.

bezoldigingssysteem voor de leden van het directiecomité
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Elk jaar evalueert het benoemings- en bezoldigingscomité,

Elk jaar evalueert het benoemings- en bezoldigingscomité, op

op voorstel van de voorzitter van de raad van bestuur, de

voorstel van de gedelegeerd bestuurder, de verschillende in

in het voorbije jaar verschillende verwezenlijkte criteria

het voorbije jaar verwezenlijkte vastgelegde doelstellingen.

t.o.v. de vastgelegde doelwaarden. Het variabele gedeelte

Het variabele gedeelte vertegenwoordigt ongeveer 25% van

vertegenwoordigt ongeveer 25% van de bruto globale

de bruto globale jaarbezoldiging van de directeurs-generaal.

jaarbezoldiging van de gedelegeerd bestuurder.
In het boekjaar 2012 bedraagt het globaal bruto bedrag,
In het boekjaar 2012 bedraagt het globaal brutobedrag,

toegekend aan de andere leden van het directiecomité:

toegekend aan de gedelegeerd bestuurder:

• vast gedeelte 2012: 791.567,22 euro;

• vast gedeelte 2012: 358.932,02 euro;

• variabel gedeelte 2011: 197.828,72 euro;

• variabel gedeelte 2011: 105.001,46 euro;

• andere componenten van de bezoldiging:

• andere componenten van de bezoldiging:
•

voordeel in natura (wagen): 8.870,75 euro;

•

groepsverzekering, verzekering arbeidsongevallen en

		

• voordeel in natura (wagen): 17.615,34 euro;
• groepsverzekering, verzekering arbeidsongevallen en
		

hospitalisatieverzekering: 28.581,38 euro.

hospitalisatieverzekering: 58.249,30 euro.
Het benoemings- en bezoldigingscomité heeft voor 2012

Op de raad van bestuur van april 2008 werd een verhoging

volgende algemene doelstellingen vastgelegd:

van de bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder beslist,

• het verwezenlijken van het budget;

maar deze wordt niet toegepast, hoewel contractueel

• verwezenlijken van de TBL 1+/ETCS-planning; verbeteren

verworven.

van de veiligheidscultuur;
• realiseren van de stiptheid vermeld in het beheerscontract;

Directeurs-generaal
Het vaste gedeelte en de met de functie verbonden voordelen
worden dus vastgelegd in een bijzondere overeenkomst,
onderhandeld met de raad van bestuur.
Het variabele gedeelte van de bezoldiging wordt bepaald
op basis van een coëfficiënt dat kan variëren tussen 0 en 3.
Deze coëfficiënt wordt bepaald op basis van verschillende
elementen zoals de stiptheid, de tevredenheid van de
klanten (parallel met het gevolgde evaluatiesysteem voor de
gedelegeerd bestuurder), van het Feedback-proces, dat wordt
toegepast op alle hogere kaders van NMBS, evenals op een
arbeidsanalyse van elkeen en de verwezenlijking van de voor
dat jaar bepaalde doelstellingen.
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• verbeteren van de stiptheid;
• verder verbeteren van de samenwerking tussen de 		
infrastructuurbeheerder en de spoorwegonderneming;
• verder verbeteren van de kwaliteit en de perceptie ervan
(kwaliteitsbarometer).
Deze algemene doelstellingen zullen worden vervolledigd
met een reeks specifieke doelstellingen voor elke directeurgeneraal.

Uitstapvergoeding voor de gedelegeerd bestuurder en voor de
directeurs-generaal
Het contract van de gedelegeerd bestuurder legt een
vertrekvergoeding vast overeenstemmend met 24 maanden
totale wedde en vergoedingen.
Het contract van de contractuele directeur-generaal legt een
vertrekvergoeding vast overeenstemmend met 18 maanden
totale wedde en vergoedingen.
De statutaire directeurs-generaal behouden de geldelijke
toestand verbonden aan de functie van directeur-generaal
tot de normale einddatum van hun mandaat en worden dan
teruggeplaatst in de graad van directeur en worden vergoed
volgens de geldelijke voorwaarden verbonden aan deze graad.

corporate governance
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Cijfers
Verslag college van commissarissen
Balans en resultaat
Balans en resultaat per sector

Jimmy en Myra
Jimmy en Myra (34 en 31 jaar) nemen de Thalys naar
Parijs om een concert bij te wonen. Door hun zelfstandig
beroep, Jimmy is geluidsman en Myra fotografe, nemen
ze niet zo vaak de trein. Hun wens is dat de treinen 24 uur
op 24 zouden rijden. Door hun onregelmatige uurrooster
zouden ze zo meer de trein kunnen nemen voor het werk.
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Verslag van het College van
Commissarissen aan de Algemene
Vergadering der Aandeelhouders
van NMBS N.V. van publiek recht over
de jaarrekening over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2012
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen
wij als College van Commissarissen u verslag uit in het kader van
ons mandaat. Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw
beeld van de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende
vermeldingen en inlichtingen.

1. Verklaring over de jaarrekening zonder 		
voorbehoud, met toelichtende paragrafen
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, opgesteld op
basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
en wettelijk referentiestelsel, zoals opgenomen in het Wetboek
van Vennootschappen, en het referentiestelsel specifiek
aan de vennootschap, zoals hoofdzakelijk opgenomen in
de wet van 21 maart 1991 alsook in meer specifiek op de
spoorwegmaatschappijen gerichte wet- en regelgeving
waaronder de Koninklijke Besluiten van 30 december 2004,
met een balanstotaal van 6.306.525.122,07 euro en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van
-152.294.464,66 euro.
Het opstellen van de jaarrekening valt onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze
verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten,
implementeren en in stand houden van een interne controle
met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van
de jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang, als
gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat; het kiezen
en toepassen van geschikte waarderingsregels en het maken van
schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel te geven over deze
jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle
uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens
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de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door
het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen
vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat, als
gevolg van fraude of van het maken van fouten.
Overeenkomstig deze controlenormen hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van controle-informatie
over de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen.
De selectie van deze controlewerkzaamheden is afhankelijk van
onze beoordeling welke een inschatting omvat van het risico dat
de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschatting houden wij rekening
met de bestaande interne controle van de vennootschap met
betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de
jaarrekening ten einde in de gegeven omstandigheden de gepaste
werkzaamheden te bepalen maar niet om een oordeel over de
effectiviteit van de interne controle van de vennootschap te geven.
Wij hebben tevens de gegrondheid van de waarderingsregels, de
redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen
gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van
de jaarrekening als geheel beoordeeld. Ten slotte, hebben wij
van het bestuursorgaan en van de verantwoordelijken van de
vennootschap de voor onze controlewerkzaamheden vereiste
ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat
de door ons verkregen controle-informatie een redelijke basis
vormt voor het uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op
31 december 2012 een getrouw beeld van het vermogen,
de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap,
in overeenstemming met het in België en specifiek op de
vennootschap van toepassing zijnde boekhoudkundig en wettelijk
referentiestelsel.
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel, vestigen wij de aandacht
op hiernavolgende risico's en onzekerheden:

• het jaarverslag verwijst naar diverse boekhoudkundige 		
ramingen en inschattingen dewelke noodzakelijke elementen
van onzekerheid inhouden, zoals de voorziening voor 		

milieurisico’s en de cut-off van de afrekeningen ten aanzien van
de internationale spoorwegnetten;

• In het jaarverslag wordt uiteengezet dat de weerhouden 		
waardering van NMBS Logistics werd getoetst op basis van
een DCF (Discounted Cash Flow) waarderingsmethode,
waarbij er elementen van onzekerheid verbonden zijn aan de
previsionele gegevens waarop deze waardering steunt. Er werd
een bijkomende niet-gerealiseerde waardevermindering 		
geboekt op de deelneming in NMBS Logistics ten belope van
30 miljoen euro.
Wij vestigen de aandacht op de paragraaf in het jaarverslag
waarin de raad van bestuur stelt dat het de wens is van NMBS
het kapitaal van haar filiaal NMBS Logistics open te stellen voor
een strategische operationele partner. Op heden is het niet
mogelijk gebeurlijke consequenties van mogelijke scenario’s
voor NMBS te begroten. De activa uitsluitend aangewend in het
kader van de activiteitssector “goederenvervoer” werden aan
een impairmenttest onderworpen gezien deze activiteiten
verlieslatend zijn. Deze test en de hieruit resulterende 		
waardecorrecties zijn mede gebaseerd op inschattingen waaraan
elementen van onzekerheid verbonden zijn, in het bijzonder de
mate waarin NMBS Logistics haar operationele doelstellingen
nakomt en het verzekeren van haar financiering.

• Wij vestigen de aandacht op het jaarverslag waarin uiteengezet
wordt dat een onzekerheid bestaat omtrent de inbaarheid
van intra-groep handelsvorderingen ten belope van
5,5 miljoen euro. Deze vorderingen maken het voorwerp uit van
een betwisting.

• Niettegenstaande de vennootschap aanzienlijke verliezen
heeft geleden die de financiële toestand van de vennootschap
aantasten, is de jaarrekening opgesteld in de veronderstelling
van voortzetting van haar activiteiten. Deze veronderstelling
is slechts verantwoord in de mate dat de vennootschap verder
op de financiële steun van haar aandeelhouder kan rekenen
en genoemde aandeelhouder haar engagementen honoreert en/
of beroep kan gedaan worden op andere financieringsbronnen.
Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking 		
gebrachte oordeel, vestigen wij de aandacht op het
jaarverslag, waarin het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel
96, 6° van het Wetboek van vennootschappen, de toepassing
van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit
verantwoordt.
Er werden geen aanpassingen gedaan met betrekking tot de

waardering of de classificatie van bepaalde balansposten die
noodzakelijk zouden kunnen blijken indien de vennootschap
niet meer in staat zou zijn haar activiteiten verder te zetten.

2. Bijkomende vermeldingen en inlichtingen
Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven
door de vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en
van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van de raad
van bestuur.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende
bijkomende vermeldingen en inlichtingen op te nemen die niet
van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de
jaarrekening te wijzigen:

• het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen
en stemt overeen met de jaarrekening. Wij kunnen ons 		
echter niet uitspreken over de beschrijving van de 		
voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de
vennootschap wordt geconfronteerd, alsook van haar 		
positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke 		
invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling.
Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens
geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie
waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.
In de ministerraad van 11 januari 2013 werd een ontwerp tot
herstructurering van de NMBS-Groep goedgekeurd. Het 		
jaarverslag maakt geen melding van de uitvoeringsmodaliteiten.
De precieze gevolgen van deze herstructurering op de 		
financiële situatie en jaarrekening van de verschillende 		
entiteiten van de NMBS-Groep kunnen bijgevolg nog niet 		
ingeschat worden;

• onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang
werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België en
specifiek op de vennootschap van toepassing zijnde wettelijke
en bestuursrechterlijke voorschriften;

• wij vestigen de aandacht op de noodzaak om de 		
administratieve organisatie en interne controle van de
nv NMBS verder uit te bouwen en aan te passen aan 		
de toenemende complexiteit van de organisatie en haar 		
bedrijfsvoering en aan de risico’s die hieraan verbonden zijn.
Bijzondere aandacht wordt hierbij gevraagd voor de afstemming
en opvolging van openstaande vorderingen en schulden ten
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aanzien van vennootschappen van de NMBS-Groep en van de
opbrengsten en kosten gerealiseerd met deze 			
vennootschappen;

• ten aanzien van de volledigheid en de beoordeling van de
verplichtingen buiten balans, wordt gesteund op de bevestiging
van de bedrijfsleiding en van derden terzake. De balans en
resultatenrekening vloeien voort uit de balans der rekeningen.
Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang,
werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van
toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke 		
voorschriften;

• niettegenstaande de verschillende verwijzingen in de 		
jaarrekening naar de IFRS wensen wij te benadrukken dat onze
opdracht beperkt is tot het nazicht van de jaarrekening op basis
van het in België en specifiek op de vennootschap van 		
toepassing zijnde boekhoudkundig en wettelijk
referentiestelsel;

• de toelichting i.v.m. de consolidatie is getrouw mits tijdige
openbaarmaking van de geconsolideerde jaarrekening en 		
bijhorend jaarverslag;

• wij dienen u voor het overige geen verrichtingen of beslissingen
mede te delen die in overtreding met de statuten of het
Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. De
verwerking van het resultaat die aan de Algemene Vergadering
wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en 		
statutaire bepalingen.

• het aanhouden in haar analytische boekhouding van 		
afzonderlijke rekeningen voor haar activiteiten met betrekking
tot het goederenvervoer per spoor en de opname in de 		
bijlage bij de jaarrekening van een afzonderlijke balans en
resultatenrekening voor die activiteiten;

• het afzonderlijk vermelden in de rekeningen van de bijdragen
van de Staat gestort voor de activiteiten met betrekking tot
de verstrekking van vervoerdiensten voor reizigers in het kader
van de opdrachten van openbare dienst en het verzekeren dat
die bijdragen niet worden overgedragen naar de activiteiten met
betrekking tot de verstrekking van andere vervoerdiensten of
naar enige andere activiteit;

• doorzichtigheid geven over de daadwerkelijke besteding van
de openbare middelen, meer bepaald het gescheiden houden
van de interne rekeningen voor de verschillende activiteiten
en het correct toerekenen van alle kosten en opbrengsten op
grond van consequent toegepaste en objectief te rechtvaardigen
beginselen inzake kostprijsadministratie.

De resultatenrekeningen van de activiteitssectoren geven het
volgende beeld voor het boekjaar 2012:
(in mln. euro)

Bedrijfsresultaat

3. Verslag over de rekeningen per activiteitssector
Krachtens artikel 27, §1 van de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven, artikel 221 van diezelfde wet waarmee artikel
9.4 van de richtlijn 91/440/EEG werd omgezet in Belgisch recht en
de artikels 1 en 4 van richtlijn 2006/111/EG, moet NMBS naast het
boekhoudkundig gemeenrecht een aantal specifieke financiële en
boekhoudkundige verplichtingen naleven met name:

• het voorzien in een afzonderlijk stelsel van rekeningen 		
voor haar activiteiten die verband houden met de taken van
openbare dienst, die limitatief zijn omschreven in artikel 218
van de genoemde wet van 21 maart 1991 enerzijds en haar
andere activiteiten anderzijds, en de opname in de bijlage bij
de jaarrekening van een samenvattende staat van de rekeningen
betreffende de taken van openbare dienst;
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Reizigersvervoer
openbare
dienst

Reizigersvervoer
niet-openbare
dienst

Goederenvervoer

NMBS

-293,53

8,50

-5,00

-290,03

Financieel resultaat

200,90

-1,35

-8,90

190,65

Courant resultaat

-92,64

7,15

-13,90

-99,39

Uitzonderlijk resultaat

-12,81

3,42

-43,51

-52,90

-105,45

10,57

-57,41

-152,29

Netto resultaat

Het opstellen van deze rekeningen per activiteitssector valt
onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer het opzetten,
implementeren en in stand houden van een administratieve
organisatie en een interne controle met betrekking tot het
opstellen en de getrouwe weergave van de sectorrekeningen
derwijze dat deze geen afwijkingen van materieel belang bevatten.

De raad van bestuur heeft de rekeningen 2012 per
activiteitssector vastgesteld in zijn vergadering van 19 april
2013. Deze rekeningen zijn opgenomen in de toelichting bij de
jaarrekening.
Het College van Commissarissen heeft de controle uitgevoerd
van de rekeningen per activiteitssector over het boekjaar 2012.
De controles werden uitgevoerd in toepassing van de ISAE 3000
standaard “Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews
of Historical Financial Information”. Op basis van onze controles
van de sectorrekeningen kunnen we het volgende besluiten:

• de toelichtende paragrafen zoals opgenomen in het verslag van
het College van Commissarissen bij de statutaire jaarrekening
zijn ten volle van toepassing op de rekeningen per sector;

• op niveau van de resultatenrekening, wordt de analytische
boekhouding opgebouwd vanuit basisregistraties, welke ten
dele gebaseerd zijn op versleuteling op basis van vastgestelde
parameters. De assumpties die aan de basis liggen van deze
verdeelsleutels houden een element van onzekerheid in;

• de sectoropdeling van de balans is niet gebaseerd op een
analytische registratie, maar wordt opgebouwd vanuit een
centrale boekhouding die a posteriori geventileerd wordt over
de diverse activiteitssectoren. Deze werkwijze houdt een risico
in van onjuiste verdeling;

• doorheen de jaren is de ventilatie van de balansrubrieken
gebeurd op basis van meer verfijnde toerekeningregels 		
wat de vergelijkbaarheid van de balansen over de jaren heen
hypothekeert;

• de sectoropdeling van de balansposten resulteert in de
creatie van intra-sectorverhoudingen die onder de 		
“overlopende rekeningen” gerubriceerd zijn en die voornamelijk
de resultante zijn van:

• de overheveling van balansrubrieken geheel of ten dele naar

en de sector goederenvervoer een negatieve thesauriepositie
hebben van respectievelijk -61,16 miljoen euro en -252,87
miljoen euro, bedragen die zijn geregistreerd als een schuld
ten aanzien van de sector reizigersvervoer openbare dienst.
De inbaarheid van vorderingen ten aanzien van derden wordt
op niveau van de rechtspersoon beoordeeld. Voor de intrasector vorderingen en schulden wordt uitgegaan van de
assumptie van inbaarheid. De resterende activiteiten van 		
de sector goederenvervoer genereren evenwel onvoldoende
cashflow zodat haar intrasectorschuld toeneemt.

• Het negatief resultaat van NMBS over het boekjaar 		
2012 is in belangrijke mate geconcentreerd binnen de
sector goederenvervoer, m.n. de waardevermindering van de
participatie in NMBS Logistics en de impairment op de vaste
activa toegewezen aan de activiteitssector goederenvervoer.

Brussel, 6 mei 2013
Het College van Commissarissen

Het Rekenhof vertegenwoordigd door:

• Rudi Moens, Raadsheer in het Rekenhof;
• Michel de Fays, Raadsheer in het Rekenhof.
		
De leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren:

• Mazars bedrijfsrevisoren CVBA,
vertegenwoordigd door Philippe Gossart, Bedrijfsrevisor;

• Grant Thornton bedrijfsrevisoren CVBA,
vertegenwoordigd door Ria Verheyen, Bedrijfsrevisor.

		 de juiste sector;

• de discrepantie tussen de (vaste) activa toegewezen aan de
		 sector ander reizigersvervoer en de kapitaalstructuur die aan
		 deze sector werd toegewezen op basis van haar behoefte bij
		 de beslissing van de raad van bestuur dd. 24 april 2009;
• de interne thesauriepositie tussen de drie sectoren per
31 december 2012 is de volgende: de sector reizigersvervoer
openbare dienst heeft een positieve thesauriepositie van 		
314,03 miljoen euro terwijl de sector ander reizigersvervoer
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Resultatenrekening
(per 31 december 2012)

I. Bedrijfsopbrengsten
A. Omzet
 ijziging in de voorraad goederen in bewerking
B. W
en gereed product en in de bestellingen in
uitvoering
(toename +, afname -)
C. Geproduceerde vaste activa
D. Andere bedrijfsopbrengsten

2.296 571.791,44
2.049.495.628,53

II. Bedrijfskosten
A . Handelsgoederen, grond- en
hulpstoffen
1. Inkopen
2. Wijziging in de voorraad
(toename +, afname -)
B. Diensten en diverse goederen
C.Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
D.Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa
E.W
 aardeverminderingen op voorraden,
bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen
(toevoegingen +, terugnemingen -)
F.Voorzieningen voor risico’s en kosten
(toevoegingen +, bestedingen
en terugnemingen -)
G. A ndere bedrijfskosten

2.586.607.581,52

III. Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)
IV. Financiële opbrengsten
A . Opbrengsten uit financiële vaste activa
B. Opbrengsten uit vlottende activa
C. Andere financiële opbrengsten
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12.189.676,48
107.173.427,11
127.713.059,32

92.182.744,48
94.430.326,57
-2.247.582,09
2.246.962.402,33

240.464.875,02

39.297.945,14

-34.833.829,04
2.533.443,59
-290.035.790,08
220.617.201,11
681.421,33
2.056.787,81
217.878.991,97

V. Financiële kosten
A. Kosten van schulden
B. Waardeverminderingen op vlottende activa
andere dan bedoeld onder II.E. (toevoegingen +,
terugnemingen -)
C. A ndere financiële kosten
VI.W
 inst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening
voor belasting

29.972.295,53
29.857.242,44

115.053,09

-99.390.884,50

VII. Uitzonderlijke opbrengsten
A. Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en
materiële vaste activa
B. Terugneming van waardeverminderingen op
financiële vaste activa
C. Terugneming van voorzieningen voor
uitzonderlijke risico’s en kosten
D.Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa
E. A ndere uitzonderlijke opbrengsten

13.427.288,15

VIII. Uitzonderlijke kosten
A. U
 itzonderlijke afschrijvingen en
waardeverminderingen op oprichtingskosten, op
immateriële vaste activa
B.Waardeverminderingen op financiële vaste activa
C.Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en
kosten
D.Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
E. A ndere uitzonderlijke kosten

66.330.868,31

IX. Winst (verlies) boekjaar voor belasting

931.870,60
6.523.975,35

3.957.037,49
2.014.404,71

31.134.268,62
30.008.506,31
1.419.941,71
1.610.561,00
2.157.590,67
-152.294.464,66

X. Belastingen op het resultaat
XI. Winst (verlies) van het boekjaar

-152.294.464,66

XII. Te verwerken verlies van het boekjaar

-152.294.464,66

Balans
(per 31 december 2012)

Activa (in euro)

31/12/2012

Vaste activa

4.674.368.525,04

I. Oprichtingskosten
II. Immateriële vaste activa
III. Materiële vaste activa
IV. Financiële vaste activa

0,0
231.728.825,40
4.204.956.764,30
237.682.935,34

Passiva (in euro)

Eigen vermogen
I. Kapitaal

1.632.156.597,03

V. Vorderingen
op meer dan één jaar

194.299.977,27

VI. Voorraden en
bestellingen in uitvoering

204.251.478,18

VII. Vorderingen op
ten hoogste één jaar
VIII. Geldbeleggingen
IX. Liquide middelen
X. Overlopende rekeningen

Totaal activa

1.043.874.078,48
0,0
9.157.385,87
180.573.677,23

6.306.525.122,07

3.409.572.571,62
1.251.282.280,56

II. Uitgiftepremies

200.579.886,00

III. Herwaarderingsmeerwaarden

118.782.739,54

IV. Reserves
V. Overgedragen winst/verlies

Vlottende activa

31/12/2012

Winst/verlies van het boekjaar
VI. Kapitaalsubsidies

0,0
-1.501.836.687,95
-152.294.464,66
3.493.058.818,13

Voorzieningen en uitgestelde
belastingen

112.466.493,90

VII. Voorzieningen en uitgestelde
belastingen

112.466.493,90

Schulden
VIII. Schulden op
meer dan één jaar
IX. Schulden op
ten hoogste één jaar
X. Overlopende rekeningen

Totaal passiva

2.784.486.056,55
691.828.093,34
1.197.081.786,05
895.576.177,16

6.306.525.122,07

cijfers
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Resultatenrekening per sector
(per 31 december 2012)

Totaal NMBS
2012

Goederenvervoer

Reizigersvervoer
openbare dienst

Ander
reizigersvervoer

2.332.954.179,84

122.618.388,35

1.881.312.077,50

329.023.713,99

2.085.878.016,93

106.893.852,73

1.655.491.073,25

323.493.090,96

2.080.232.458,96

106.999.819,96

1.671.339.439,21

301.893.199,80

12.822.937,97

23.559.450,43

-30.736.830,43

-105.967,23

-28.671.303,93

-1.959.559,27

12.189.676,48

-1.020.346,14

12.893.477,15

316.545,47

C. Geproduceerde vaste activa

107.173.427,11

789.996,59

105.730.707,03

652.723,49

D. Andere bedrijfsopbrengsten

127.713.059,32

15.954.885,17

107.196.820,07

4.561.354,07

2.622.989.969,92

127.625.393,16

2.174.841.557,79

320.523.018,96

92.182.744,48

4.510.897,72

80.737.502,69

6.934.344,06

94.430.326,57

6.362.518,91

82.090.407,33

5.977.400,33

I. Bedrijfsopbrengsten
A. Omzet
Verkopen en dienstprestaties
		

extern
intern

Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten
B. Wijzigingen in de voorraad goederen in bewerking en
gereed product en in de bestellingen in uitvoering
(toename+, afname-)

II. Bedrijfskosten
A . Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
1. Inkopen
2. Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +)

36.382.388,40

-2.247.582,09

-1.851.621,19

-1.352.904,63

956.943,73

B. Diensten en diverse goederen

extern

2.246.962.402,33

147.736.713,30

1.815.318.247,69

283.907.441,34

		

intern

36.382.388,40

294,00

23.559.156,43

12.822.937,97

240.464.875,02

4.166.302,04

223.808.092,19

12.490.480,79

39.297.945,14

4.317.185,49

27.068.474,01

7.912.285,63

-34.833.829,04

-33.629.443,29

2.437.218,09

-3.641.603,84

2.533.443,59

523.443,89

1.912.866,68

97.133,01

-290.035.790,08

-5.007.004,81

-293.529.480,29

8.500.695,02

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-		
kosten, op immateriële en materiële vaste activa
E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in 		
uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen +,
terugnemingen -)
F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +,
bestedingen en terugnemingen -)
G. Andere bedrijfskosten

II. Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)
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IV. Financiële opbrengsten
A . Opbrengsten uit financiële vaste activa
B. Opbrengsten uit vlottende activa
C. Andere financiële opbrengsten
Interne opbrengst voor kasstroomgebruik

Totaal NMBS
2012

Goederenvervoer

Reizigersvervoer
openbare dienst

Ander
reizigersvervoer

232.306.835,30

1.901.166,00

229.203.124,58

1.202.544,71

681.421,33

98.406,00

2.056.787,81

1.802.754,32

128.845,30

125.188,19

217.878.991,97

5,68

217.384.645,10

494.341,19

11.689.634,19

583.015,33

11.689.634,19

V. Financiële kosten

41.661.929,72

10.796.290,82

28.313.901,15

2.551.737,74

A. Kosten van schulden

29.857.242,44

1.414.688,48

28.227.642,50

214.911,46

115.053,09

3.873,03

86.258,65

24.921,41

11.689.634,19

9.377.729,31

-99.390.884,50

-13.902.129,64

-92.640.256,86

7.151.501,99

13.427.288,15

4.561.245,97

5.135.862,51

3.730.179,66

931.870,60

171.844,74

745.592,61

14.433,24

6.523.975,35

3.130.280,39

D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

3.957.037,49

1.040.926,84

2.488.626,94

427.483,71

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten

2.014.404,71

218.194,00

1.901.642,96

-105.432,25

VIII. Uitzonderlijke kosten

66.330.868,31

48.070.770,03

17.945.543,84

314.554,45

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeminderingen op 		
oprichtingskosten, op immateriële vaste activa

31.134.268,62

15.991.176,87

14.942.196,56

200.895,19

B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa

B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 		
bedoeld onder II.E. (toevoegingen +, terugnemingen -)
C. Andere financiële kosten
Interne kost voor kasstroomgebruik

VI. Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor
belasting
V. Uitzonderlijke opbrengsten
A. Terugnemingen van afschrijvingen en van waardevermin-		
deringen op immateriële en materiële vaste activa
B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële 		
vaste activa

2.311.904,87

3.393.694,96

C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's
en kosten

30.008.506,31

30.008.506,31

C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

1.419.941,71

1.419.941,71

D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

1.610.561,00

883.000,86

727.558,99

1,15

E. Andere uitzonderlijke kosten

2.157.590,67

-231.855,72

2.275.788,29

113.658,10

-152.294.464,66

-57.411.653,69

-105.449.938,18

10.567.127,21

XI. Winst (verlies) van het boekjaar

-152.294.464,66

-57.411.653,69

-105.449.938,18

10.567.127,21

XII. Te verwerken verlies van het boekjaar

-152.294.464,66

-57.411.653,69

-105.449.938,18

10.567.127,21

IX. Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting
X. Belastingen op het resultaat

cijfers
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Balans per sector
(per 31 december 2012)

Activa (in euro)
Totaal NMBS
2012

Goederenvervoer

Reizigersvervoer
openbare dienst

Ander
reizigersvervoer

231.728.825,40

432.727,59

223.242.425,62

8.053.672,18

II. Materiële vaste activa

4.204.956.764,30

80.570.173,96

3.934.298.229,31

190.088.361,03

A. Terreinen en gebouwen

140.419.285,45

10.479.569,33

119.117.194,82

10.822.521,30

VASTE ACTIVA
I. Oprichtingskosten
II. Immateriële vaste activa

B. Installaties, machines

150.487.786,40

2.611.962,79

127.920.424,30

19.955.399,31

2.914.340.184,53

12.651.826,57

2.783.882.062,22

117.806.295,73

325.034.799,23

29.425.394,33

295.385.425,82

223.979,08

38.616.961,52

24.751.574,01

11.753.914,01

2.111.473,50

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

636.057.747,17

649.846,93

596.239.208,14

39.168.692,10

IV. Financiële vaste activa

237.682.935,34

180.314.039,52

2.596.961,14

54.771.934,68

174.331.455,93

166.307.933,84

2.592.322,61

5.431.199,49

C. Meubilair en rollend materieel
D. Leasing en soortgelijke rechten
E. Overige materiële vaste activa

A. Verbonden ondernemingen
1. Deelnemingen
2. Vorderingen
B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding 		
bestaat
1. Deelnemingen

1.800,00

1.800,00

2. Vorderingen
C. Andere financiële vaste activa
1. Aandelen
2. Vorderingen en borgtochten in contanten
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63.349.550,53
128,88

14.006.105,68

4.509,66
128,88

49.338.935,19

Totaal NMBS
2012

Goederenvervoer

Reizigersvervoer
openbare dienst

Ander
reizigersvervoer

194.299.977,27

29.117.737,11

157.225.816,88

7.956.423,28

B. Overige vorderingen

194.299.977,27

29.117.737,11

157.225.816,88

7.956.423,28

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

204.251.478,18

20.491.667,02

174.919.201,18

8.840.609,98

192.812.915,59

18.601.540,80

165.774.074,38

8.437.300,41

1.634.157,06

151.159,20

1.476.206,60

6.791,26

447.209,19

101.347,85

343.639,10

2.222,24

3.032.301,94

226.817,46

2.792.385,05

13.099,43

6.324.894,40

1.410.801,72

4.532.896,04

381.196,64

1.043.874.078,48

60.808.412,75

879.552.821,29

103.512.844,44

A. Handelsvorderingen

204.257.453,98

44.462.520,18

89.179.899,78

70.615.034,02

B. Overige vorderingen

839.616.624,50

16.345.892,58

790.372.921,51

32.897.810,42

VLOTTENDE ACTIVA
V. Vorderingen op meer dan één jaar
A. Handelsvorderingen

A. Voorraden
1. Grond- en hulpstoffen
2. Goederen in bewerking
3. Gereed product
4. Handelsgoederen
5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop
6. Vooruitbetalingen
B. Bestellingen in uitvoering

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

VIII.Geldbeleggingen
A. Eigen aandelen
B. Overige beleggingen

Interne kaspositie
IX. Liquide middelen

314.030.332,40

314.030.332,40

9.157.385,87

9.157.385,87

X. Overlopende rekeningen

180.573.677,23

Verhouding intra act sect

246.143.078,89

TOTAAL ACTIVA

6.866.698.533,36

1.968.889,63

373.703.647,59

125.877.178,77

52.727.608,82

19.962.341,86

226.180.737,03

5.840.862.694,33

652.132.191,44

cijfers
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Passiva (in euro)
Totaal NMBS
2012

Goederenvervoer

Reizigersvervoer
openbare dienst

Ander
reizigersvervoer

1.251.282.280,56

649.847.290,69

209.154.066,15

392.280.923,72

1.251.282.280,56

649.847.290,69

209.154.066,15

392.280.923,72

II. Uitgiftepremies

200.579.886,00

94.674.197,97

27.561.043,18

78.344.644,85

III. Herwaarderingsmeerwaarden

118.782.739,54

10.551.536,21

108.230.441,14

762,19

-1.501.836.687,95

-952.728.743,34

-509.208.352,27

-39.899.592,34

-152.294.464,66

-57.411.653,69

-105.449.938,18

10.567.127,21

EIGEN VERMOGEN
I. Kapitaal
A. Geplaatst kapitaal
B. Niet-opgevraagd kapitaal (-)

IV. Reserves
A. Wettelijke reserves
B. Onbeschikbare reserves
1. Voor eigen aandelen
2. Andere
C. Belastingsvrije reserves
D. Beschikbare reserves

V. Overgedragen winst (overgedragen verlies) (-)
Verlies van het boekjaar
VI. Kapitaalsubsidies

3.493.058.818,13

3.493.058.818,13

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
VII. Voorzieningen en uitgestelde belastingen

112.466.493,90

32.638.759,65

75.847.800,85

3.979.933,40

738.021,76

2.500.000,00

75.109.779,09

1.479.933,40

A. Voorzieningen voor risico's en kosten
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
2. Belastingen
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken
4. Overige risico's en kosten
B. Uitgestelde belastingen
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3.238.021,76
109.228.472,14

32.638.759,65

Totaal NMBS
2012

Goederenvervoer

Reizigersvervoer
openbare dienst

Ander
reizigersvervoer

691.828.093,34

44.781.197,09

642.223.122,89

4.823.773,37

11.212.280,56

11.212.280,56

97.357.845,04

25.529.844,70

71.583.576,64

244.423,70

D. Overige schulden

583.257.967,74

8.039.071,83

570.639.546,25

4.579.349,67

Interne kaspositie

314.030.332,41

252.873.416,98

1.197.081.786,05

38.742.888,68

1.104.177.249,22

54.161.648,15

39.511.763,22

1.671.216,35

37.202.304,76

638.242,12

SCHULDEN
VIII. Schulden op meer dan één jaar
A . Financiële schulden
1. Achtergestelde leningen
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden
4. Kredietinstellingen
B. Handelsschulden
1. Leveranciers
2. Te betalen wissels
C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

IX. Schulden op ten hoogste één jaar
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen

61.156.915,42

B. Financiële schulden
1. Kredietinstellingen
2. Overige leningen

1.235,43

1.235,43

677.506.000,00

677.506.000,00

C. Handelsschulden
1. Leveranciers

435.382.204,75

35.600.815,80

354.720.813,09

45.060.575,86

5.986.399,21

1.398.167,25

1.179.167,96

3.409.064,00

478,04

8.018,30

2. Te betalen wissels
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 		
en sociale lasten
1. Belastingen

8.496,34

2. Bezoldigingen en sociale lasten
F. Overige schulden

38.685.687,10

72.689,28

33.567.249,94

5.045.747,88

X. Overlopende rekeningen

895.576.177,16

13.591.678,46

795.268.443,22

86.716.055,47

Verhouding intra act sect

246.143.078,90

246.143.078,89

6.866.698.533,36

373.703.647,59

5.840.862.694,33

652.132.191,45

TOTAAL PASSIVA
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Bronnen en aanwendingen
(per 31 december 2012)

Totaal NMBS
2012

Goederenvervoer

Reizigersvervoer
openbare dienst

Ander
reizigersvervoer

EXPLOITATIEFUNCTIE

-582.905.681,11

28.041.892,21

-618.603.732,87

7.656.159,56

Ia. Nettoresultaat

-152.294.464,66

-48.033.924,37

-117.139.572,37

12.879.032,08

87.918.251,08

18.813.618,02

55.978.186,05

13.126.447,01

240.464.875,02

4.166.302,04

223.808.092,19

12.490.480,79

39.297.945,14

4.317.185,49

27.068.474,01

7.912.285,63

-34.833.829,04

-33.629.443,29

2.437.218,09

-3.641.603,84

(in euro)

Ib. Operationele activiteiten
II.D Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
II.E Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen
II.F Provisies risico's en kosten
IV.C Afschrijving kapitaalsubsidies (enkel 753)

-209.771.134,24

-209.771.134,24

V.B Waardeverminderingen op ander vlottende activa dan die
bedoeld onder II.E.
VII.A Terugname afschrijvingen en waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa
VII.B Terugnemingen van waardeverminderingen op
financiële vaste activa
VII.D Meerwaarden bij de realisatie van materiële vaste
activa (overbrenging naar investeringsfunctie)
VII.D Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste
activa (overbrenging naar investeringsfunctie)

-931.870,60

-171.844,74

-6.523.975,35

-3.130.280,39

-3.957.037,49

-1.040.926,84

30.008.506,31

30.008.506,31

1.419.941,71

1.419.941,71

31.134.268,62

-745.592,61

-14.433,24
-3.393.694,96

-2.488.626,94

-427.483,71

15.991.176,87

14.942.196,56

200.895,19

1.610.561,00

883.000,86

727.558,99

1,15

-518.529.467,53

57.262.198,56

-557.442.346,55

-18.349.319,54

A.VI Mutatie Voorraden

-14.679.873,28

-5.725.083,93

-6.511.050,69

-2.443.738,66

A.V Mutatie Vorderingen op meer dan 1 jaar

-20.830.236,96

-25.177.073,16

4.521.624,14

-174.787,94

VIII.B Waardeverminderingen op financiële vaste activa
VIII.C Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten
VIII.A Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa
VIII.D Minderwaarden bij de realisatie van materiële vaste
activa (overbrenging naar investeringsfunctie)
VIII.D Minderwaarden bij realisatie van financiële vaste activa

Ic. Bedrijfskapitaal (bron +, aanwending -)
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A.VII Mutatie Vorderingen op ten hoogste 1 jaar
Overbrenging naar investeringsfunctie mutatie vordering
m.b.t. kapitaalsubsidie
P.VIII Mutatie schulden op meer dan 1 jaar

Totaal NMBS
2012

Goederenvervoer

Reizigersvervoer
openbare dienst

Ander
reizigersvervoer

-249.777.428,93

25.682.427,60

-233.640.424,43

-41.819.432,10

-1.349.000,00

-1.349.000,00

-28.299.482,79

9.723.326,68

-37.334.121,86

-688.687,61

149.020.252,61

2.475.044,57

149.320.137,91

-2.774.929,86

Overbrenging naar financieringsfunctie (rubriek 17)
P.IX Mutatie schulden op ten hoogste 1 jaar
Overbrenging naar financieringsfunctie (rubriek 43)

-373.007.235,43

A.X Mutatie van de overlopende rekeningen van het actief

5.019.741,23

Mutatie intrasector verhouding actief

7.709.298,74

P.X Mutatie van de overlopende rekeningen van het passief
(excl. rek 4933 3013)
Mutatie intrasector verhouding passief

-373.007.235,43
3.975.592,38

1.442.499,47

-398.350,62

7.228.500,98

480.797,76
29.469.809,48

317.525.745,56

-3.958.680,53

292.014.616,60

-7.709.298,74

50.266.644,95

-57.975.943,69

Overbrenging naar financieringsfunctie (rubriek 493 ICA
NMBS-Holding)

-302.151.949,54

INVESTERINGSFUNCTIE

187.563.461,65

-48.291.963,98

243.512.240,51

-7.656.814,88

Verwerving van immateriële en materiële vaste activa
(en oprichtingskosten)

-447.026.297,38

-23.058.208,39

-418.591.426,00

-5.376.663,00

-16.026.828,59

18.176.425,68

-2.149.597,09

8.937.097,11

1.758.636,99

7.175.919,00

2.541,12

-11.645.304,97

-11.645.304,97

Intrasector beweging
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële
en materiële vaste activa
Verwerving van financiële vaste activa

-302.151.949,54

Afstanden van financiële vaste activa
Ontvangsten uit verkoop van financiële vaste activa
P.VI Ontvangen kapitaalsubsidies

333.797.017,35

333.797.017,35

1.349.000,00

1.349.000,00

Overbrenging van exploitatiefunctie (betreft AM08)

302.151.949,54

302.151.949,54

FINANCIERINGSFUNCTIE

377.308.762,80

10.642.595,48

P.I. Kapitaalsverhoging

11.212.280,56

11.212.280,56

P.III. Herwaarderingsmeerwaarden

-6.910.753,19

-569.685,08

Overdracht van exploitatiefunctie (mutatie vordering m.b.t.
kapitaalsubsidies

366.665.405,13

762,19

-6.341.830,30

762,19

Uitgifte / (aflossing) lange termijn financiële schulden
Uitgifte / (aflossing) korte termijn financiële schulden
(overdracht van exploitatiefunctie)

373.007.235,43

TOENAME OF AFNAME VAN KASMIDDELEN

-18.033.456,66

373.007.235,43
-9.607.476,29

-8.426.087,23

106,87
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