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"You must be
the change you wish
to see in the world."
Mahatma Gandhi

* "Je moet zelf de verandering zijn die je in de wereld wenst te zien."
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2013 is voor NMBS het jaar van de
in 2005, moet een

metamorfose. Na de ingrijpende hervorming van de spoorwegen

nieuwe structuur NMBS op weg zetten naar een efficiënter beheer

en betere operationele prestaties.

De klant moet, meer dan vroeger, centraal staan

in de ondernemingsvisie. En NMBS zelf zal nog meer inzetten op verandering.

De spoorwegen hebben zich steeds weten aan te passen aan de wijzigende omstandigheden; veranderen is een
blijvende opdracht om de

toekomst van de onderneming te verzekeren.

We veranderen bovendien de samenleving: door nieuwe mobiliteit te creëren, door de stedelijke omgeving te
hertekenen, door impulsen te geven aan de economie en duurzame oplossingen te bevorderen.

Als overheidsbedrijf met een sterk

mobiliteit

maatschappelijk karakter en als hoofdrolspeler in de

moeten we meer zijn dan een

puike dienstverlener: we willen mee richting geven

aan de samenleving van morgen, nieuwe oplossingen aanreiken voor onze mobiliteit en bouwen
aan duurzame vooruitgang.

We willen verandering inspireren.
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De grote veranderingen van 2013

Nieuwe structuur
Belgische spoorwegen
De drieledige structuur van de spoorwegen wordt vereenvoudigd. De wet van 30 augustus 2013 behelst de fusie
tussen NMBS-Holding en haar dochteronderneming NMBS. De nieuwe onderneming draagt de naam NMBS en zal de
juridische structuur van NMBS-Holding overnemen.
De facto ontstaat een tweeledig model, met NMBS als spoorwegonderneming en Infrabel als infrastructuurbeheerder.
Een nieuwe dochteronderneming HR Rail zal voor beide bedrijven het personeel beheren en aanwerven. Twee procent
van de aandelen van HR Rail wordt gehouden door de Belgische Staat, terwijl de overige aandelen in gelijke delen
toegewezen worden aan NMBS en Infrabel. De Belgische Staat beschikt over 60% van de stemrechten in HR Rail; de
spoorwegonderneming en de infrastructuurbeheerder hebben elk 20%.
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Business to Customer
Het grote principe achter de vernieuwing van de Belgische spoorwegen: alle

Business-to-Customer-

activiteiten gaan naar NMBS. Zo worden de opdrachten van NMBS en van infrastructuurbeheerder Infrabel
verduidelijkt en verdwijnen een aantal overlappende activiteiten en grijze zones.
De nieuwe NMBS neemt de belangrijkste

klantgerichte activiteiten over van de vroegere NMBS en NMBS-

Holding. De onderneming staat in voor alle vervoersactiviteiten (zowel reizigers als goederen), het rollend materieel,
de stations en stopplaatsen, de veiligheid en het historisch patrimonium.
Belangrijke wijziging: NMBS zal als enige verantwoordelijk zijn voor de

communicatie met de

treinreiziger. In de vroegere structuur deden de drie bedrijven elk een deel van de communicatie. Door de
reorganisatie berust nu ook het volledige beheer van de stations bij één bedrijf (NMBS-Holding beheerde de 37
grootste stations, NMBS de overige en Infrabel de onbemande stopplaatsen).
Infrabel wordt een puur

Business-to-Business- bedrijf, verantwoordelijk voor het spoornet, het treinverkeer

en de contacten met de treinoperatoren.
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Investeren in veiligheid,
stiptheid, comfort en onthaal
De belangrijkste investeringen in 2013 omvatten vanzelfsprekend de pijlers van het NMBS-beleid: veilig en stipt
treinverkeer, nieuw en gemoderniseerd materieel voor meer comfort en zitpaatsen, toegankelijke en met de stad
verbonden stations en de persoonlijke veiligheid van reizigers, klanten en personeel.
Wat veiligheid betreft, is 2013 een symbolisch jaar: alle treinen zijn nu uitgerust met

stopsysteem TBL1+.

het automatische

Ondertussen beschikt quasi één derde van de vloot ook over het meer gesofisticeerde

ETCS-veiligheidssysteem, een interoperabel systeem dat treinverkeer over de grenzen heen mogelijk maakt zonder
dat van een ander systeem gebruik moet worden gemaakt.
Met de instroom van de

Desiro-motorstellen en de modernisering van ouder materieel verjongt het

materieelpark en neemt ook het zitplaatsenaanbod toe.
De vernieuwing van de stations verloopt aan een strak tempo. In meer en meer steden worden de stations
getransformeerd tot aantrekkelijke

multimodale vervoersknooppunten , onder andere door de

uitbouw van fietsenstallingen en parkings. En de stationsomgeving evolueert mee, dankzij masterplannen die mikken
op de ontwikkeling van voordien soms verwaarloosde stadswijken.
De

veiligheids- en bewakingsinspanningen van de jongste jaren worden voortgezet: in 2013

daalt de agressie tegen het personeel, terwijl in stations en treinen de installatie van camera’s tot een verhoogd
veiligheidsgevoel bijdraagt.
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Meerjareninvesteringsplan (MIP)
van NMBS-Groep goedgekeurd
De ministerraad heeft in juli 2013 haar fiat gegeven voor het meerjareninvesteringsplan (MIP) van de NMBS-Groep*.
Het plan legt de budgetten vast die nodig zijn voor de investeringen van de spoorgroep tijdens de periode 20132025. In totaal gaat het over bijna

26 miljard euro.

Het MIP voorziet 2,6 miljard euro voor gewestelijke projecten die als prioritair worden beschouwd. Naar het luik
veiligheid, waaronder de invoering van het

veiligheidssysteem ETCS , gaat ruim 5,2 miljard euro, terwijl

3,54 miljard euro naar de vernieuwing en uitbreiding van de vervoerscapaciteit zal vloeien. Voor het netwerk is ruim 8
miljard voorzien, voor stations en stopplaatsen gaat het om 2,07 miljard euro en voor parkings om 456 miljoen euro.
1,3 miljard euro wordt geïnvesteerd in het

Gewestelijk Expres Net

toegankelijkheid tot het spoorvervoer te verbeteren voor

(infrastructuur en materieel). Om de

personen met een beperkte mobiliteit,

voorziet het MIP 400 tot 450 miljoen euro.

* In het jaarverslag 2012 van NMBS-Holding is meer in detail ingegaan op het investeringsplan.
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NMBS op Twitter
Met de lancering van de Twitter-account

@NMBS in oktober 2013 zet de onderneming een belangrijke stap in

een meer transparante en snelle dialoog met haar klanten en stakeholders. De lancering is een instant-succes. Op het
einde van 2013 waren er al

15.208 volgers.

De ondernemingsaccount volgt op een aantal doelgroepgerichte accounts. Zo had NMBS-Holding de social media al
eerder omarmd, onder andere voor succesvolle aanwervingscampagnes. Het toekomstige spoorwegmuseum

World

had eveneens al een drukbezochte Facebookpagina. Ook de

Train

37 grootste stations in ons land, zoals

Antwerpen-Centraal, Gent-Sint-Pieters, Leuven, Luik of Charleroi hebben een individuele Facebookpagina.
Bij de ex-NMBS tekende

NMBS Europe , verantwoordelijk voor het internationaal verkeer, voor een geslaagde

aanwezigheid op Twitter en Facebook.
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Opkomst en ondergang van Fyra
Markantste gegeven in het internationale verkeer in 2013 is ongetwijfeld het stopzetten van Fyra, de nieuwe
hogesnelheidstrein tussen Brussel en Amsterdam. Van bij de start van het project had NMBS een

voorzichtige

koers gevaren: in tegenstelling tot het oorspronkelijke opzet zou NMBS maar 3 stellen aankopen en geen 9.
Bovendien waren bankgaranties afgesloten om te vermijden dat de voorafbetalingen verloren zouden zijn bij
gebrekkige uitvoering van het contract. Dit bleek een goede strategie, want de lancering van de trein liep niet van
een leien dakje. Al op 17 januari, luttele weken na de indienstname van de eerste treinen, schortten NMBS en NS de
treindienst op na grote problemen met het winterweer.

De opeenstapeling van gebreken, fouten

en mankementen noopte DVIS, de federale dienst voor veiligheid op het spoor, ertoe de homologatie
in te trekken, zodat de Fyra-stellen niet langer mochten rijden in België. In Nederland gebeurde hetzelfde. Uit

expertenrapporten die NMBS had besteld, bleek dat het herstellen van de vele gebreken aan de treinstellen
een complexe en tijdrovende zaak zou worden. NMBS besliste daarop op 31 mei 2013 de aankoop op te zeggen en te
stoppen met Fyra. Om de reizigers tussen België en Nederland niet in de kou te laten staan, was al in januari opnieuw
een

klassieke treindienst

opgestart, die stelselmatig is uitgebouwd.
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Vlotter reizen dankzij
elektronische toepassingen
Dankzij de introductie van nieuwe elektronische toepassingen maakt NMBS het reizen per trein
In 2012 was al een

gemakkelijker.

nieuwe website gelanceerd, met meer informatie en vlottere aankoopmogelijkheden die

hoe langer hoe meer klanten verleiden. In 2013 consulteerden dagelijks

gemiddeld 120.000 unieke

bezoekers de website. Ook de mobiele apps, geschikt voor diverse platformen, worden massaal gebruikt
(ondertussen meer dan 1.000.000 downloads).
Belangrijke première: op 19 maart 2013 hebben de eerste treinreizigers hun

MOBIB-kaart gekregen.

De nieuwe chipkaart moet de papieren biljetten vervangen. In eerste instantie krijgen de ongeveer 410.000
abonnees een MOBIB-kaart. De kaart kan de komende jaren uitgroeien tot een

daadwerkelijke

openbaarvervoerpas , aangezien alle openbaarvervoersmaatschappijen in België het technologisch platform
voor deze chipkaart delen. Na MIVB zullen ook De Lijn en TEC geïntegreerd worden in het systeem.
In juni 2013 heeft NMBS

nieuwe verkoopsautomaten in dienst genomen. In totaal worden 740

automaten tegen midden 2014 verdeeld over het hele land. Dat betekent niet alleen meer automaten, maar ook meer
verkooppunten op strategische plaatsen. Uit de eerste cijfers blijkt dat de nieuwe automaten heel wat meer klanten
aantrekken dan de vroegere automaten.
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Stations hertekenen
de steden en hun mobiliteit
In 2013 zijn de werken van start gegaan voor het nieuwe station van Bergen, terwijl in Mechelen begonnen is met
de aanpak van de stationsomgeving. De projecten illustreren bij uitstek

de nieuwe dynamiek die uitgaat

van de stations. De jongste tien jaar zijn heel wat ambitieuze projecten uitgewerkt, waarbij de stations hertekend
zijn in functie

van een nieuwe mobiliteit: multimodaal en multifunctioneel. Ook de stationsomgeving

heeft een metamorfose ondergaan, niet enkel in functie van de mobiliteit, maar door een

integratie in

het volledige stedelijke weefsel, zodat er ruimte ontstaat voor werken, wonen en allerlei
randactiviteiten. De komende jaren zijn nog tientallen projecten gepland en niet enkel voor de grote stations. Heel
wat

stopplaatsen en kleinere stations, onder andere op het netwerk van het Gewestelijk Expres Net,

worden vernieuwd of vervangen, vaak met aandacht voor de ruimere omgeving. De Belgische stations winnen ook
over de grenzen aan aandacht: in 2013 zijn Luik-Guillemins en Antwerpen-Centraal in diverse top 10-lijstjes met de

mooiste stations ter wereld opgedoken.
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Recordaantal aanwervingen
Met 2.044 aanwervingen in 2013 vestigen de spoorwegen een nieuw aanwervingsrecord. De door NMBS-Holding
opgestarte campagne loopt ondertussen

7 jaar

en is ongetwijfeld één van de

meest succesvolle in zijn

genre. De spoorwegen beschikken over een personeelsbestand waarvan een groot percentage tussen de 50 en 60
jaar is en kampt daardoor met een

grote uitstroom aan medewerkers die met pensioen gaan. Honderden

nieuwe medewerkers rekruteren is al een uitdaging op zich; het wordt nog moeilijker als een belangrijk deel van
de competenties tot de

knelpuntberoepen behoren.

NMBS zoekt immers in de eerste plaats technici,

ingenieurs, informatici of treinbestuurders, van wie eveneens het nodige technische inzicht wordt verwacht. Dankzij
een consequente en kwalitatieve aanpak slaagt NMBS er tot vandaag in om de nodige nieuwelingen enthousiast te
maken voor een carrière bij de spoorwegen.
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2013 in tweets (invloedrijkste tweets)
@NMBS Goeiemorgen! Vanaf vandaag
gaan we ook via Twitter met u in
dialoog. Welkom aan boord!
^MD #NMBS (24/10)

@NMBS Morgen
houden we je vanaf
5u op de hoogte
over de situatie op
het net wegens de
staking, oa via deze
kaart http://bit.ly/
NMBS_Staking...
#NMBS (04/11)

@lpantwerpen #bomalarm Centr
Station Antwerpen. Gebouw en
premetrostations wdn ontruimd.
Simonsstraat-Plantin Moretuslei en De
Keyserlei afgesloten. @NMBS (27/12)
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@NMBS We blijven herhalen tot iedereen het doet:
staan op de roltrappen doen we rechts, links is voor
de stappers. #hoffelijkheid #NMBS (19/11)

@stationschefbmo De
#nmbs op twitter, met
hulp van yours truly!
Gedaan met de realtime
info op deze account,
volg @nmbs daarvoor.
(24/10)

@geertnoels
"Brussel-Antwerpen
trager met de trein
dan in 1935" - als
Google werkte zoals
de NMBS zouden
we onze zoekopdrachten nog
per duif versturen.
(23/11)

@karelvaneetvelt NMBS zet extra treinen in
voor vakbondsbetogers maar waarschuwt ook
voor hinder door acties bij spoor.
Mag ik verontwaardigd zijn? (20/02)

@ivomechels ajb.
Eerst treinen op tijd laten
rijden, dan starten met Twitter
ipv omgekeerd. (24/10)

@minijeffrey Stop de agressie tegen
treinbegeleiders. Want Less is More.
@NMBS @SNCB @NMBSocial @
StationschefBMO (30/11)
@stationschefbmo De dag dat #nmbs met
een twitteraccount start, en in alle (grote)
stations twitterwall voorziet, is dat hele
informatieprobleem opgelost.
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04/05
Ontsporing van een goederentrein in Wetteren

04/01
NMBS Europe ontmoet de Commissie voor
de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer na het lekken van een bestand
met persoonlijke gegevens
11/01
Ministerraad keurt hervorming
NMBS-Groep goed

15/05
Project nieuw station Blankenberge
van start
19/03
Intermodale chipkaart (MOBIB) in primeur
voor pendelaars met een jaarabonnement

14/01
Lancering van een nieuwe assistentiedienst voor de verkopers (Sales Help Desk)
18/01
Mystery Shoppers-enquête voor assistentie
aan PBM levert NMBS goede punten op

19/03
Station Bergen verhuist

22/05
NMBS-Groep neemt contact met
medewerkers Ford Genk
16/05
34ste uitgave 20 km van Brussel – de NMBS-Groep
verzamelt meer dan 1.000 lopers

27/03
Legendarische locomotief type 12
overgebracht naar Kinkempois voor
verjongingskuur

21/01
NMBS schort aankoop Fyra-stellen op en
stelt AnsaldoBreda in gebreke

16/05
NMBS ontvangt prijs voor beste mobiele interface

29/05
Working Corner ingericht in Brussel-Zuid, een
ﬂexibele en tijdelijke werkruimte

MAART

31/05
NMBS annuleert aankoop V250-stellen bij AnsaldoBreda

JANUARI

MEI
2013

JUNI
FEBRUARI
01/02
NMBS en NS handelen samen: rechtstreekse
trein Brussel – Den Haag vanaf 18 februari
01/02
Stoomtrein “Type 29” voor groot onderhoud naar Brugge
07/02
Einde van cash-betalingen voor koper is
essentiële etappe in strijd tegen kabeldiefstallen.
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13/06
Transurb Technirail viert 40-jarig
bestaan

APRIL
09/04
BeMobEx, nieuw Belgisch cluster voor
stedelijk vervoer en spoor

18/06
Station Brussel-Centraal behaalt ISO
14001-certiﬁcaat
29/06
Treindienst terug opgestart na
ontsporing goederentrein in
Wetteren

Markante feiten 2013
05/07
Rechtbank van Milaan spreekt gunstig
vonnis uit voor NMBS in zaak Fyra
11/07
NMBS en SNCF versterken hun
samenwerking in Thalys
21/07
Meer capaciteit en nachttreinen voor de
kroning van koning Filip en de nationale
feestdag

JULI

01/09
NMBS vervoert meer dan 2,5 miljoen
reizigers naar de kust in juli en augustus
20/09
Benoeming van Jo Cornu als CEO van NMBS
21/09
NMBS-Family Day in Pairi Daiza lokt 18.000
bezoekers
26/09
NMBS vraagt schadevergoeding en
intresten aan AnsaldoBreda

13/11
Jo Cornu neemt zijn mandaat als CEO van
NMBS op voor een periode van 6 jaar
18/11
Werken opgestart voor vernieuwing van
station Aarlen, een investering van
3 miljoen euro

NOVEMBER
SEPTEMBER

2014
OKTOBER
AUGUSTUS
02/08
Veiligheidspersoneel op trein, metro,
tram en bus mag vanaf nu identiteitsbewijs
vragen

21/10
Nieuwe raad van bestuur van NMBS
bekendgemaakt
24/10
NMBS informeert reiziger nu ook via Twitter

DECEMBER
03/12
Liège-Guillemins wordt decor voor The
Fifth Estate, een ﬁlm over Wikileaks
06/12
Eerste spadesteek voor Park & Ride van
Louvain-La-Neuve, grootste P&R van de
Benelux
16/12
De dienst Corporate Security Services van
NMBS behaalt het ISO 9001-certiﬁcaat
18/12
Alle binnenlandse treinen van NMBS zijn
uitgerust met TBL1+
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Kerncijfers
NMBS

(volgens BE-GAAP)

€

€
ebitda

omzet

resultaat

balanstotaal

investeringen

-93,1
mln. euro

2.122,6
mln. euro

-330,7
mln. euro

6.168,5
mln. euro

604,0
mln. euro

reizigers
totaal

reizigers
binnenland

reizigers
internationaal

stations en
stopplaatsen

aantal
zitplaatsen

232,5 mln.

223,0 mln

9,5 mln.

550

+2,0%

-0,1%

+0,6%

+19,8%

Europe

330.367

(2012: 324.981)

bevoorrading

diverse (Technics & Corporate)

tractie-energie

andere

Logistics
andere exploitatiekosten

aantal treinen dotaties gemiddelde
per dag (excl. woon-werk
tevredenheid
week: 3.708

weekend: 2.049
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/school)

Mobility

6,51/10
Freight Services

(2012: 6,49/10)

stiptheid

stiptheid
(geneutraliseerd)

vergoeding infrastructuur

85,6%
-1,6%

personeelskosten

90,4%
-1,6%

seinvoorbijrijdingen

66

-14,3%

NMBS-Holding

€

NMBS-Groep
geconsolideerd *

(volgens BE-GAAP)

€

€

€
ebitda

ebitda

omzet

resultaat

144,1
mln. euro

2.613,3
mln. euro

150,8
mln. euro

+15,1%

+5,8%

6.168,5
30,5
mln.
mln.
euro
euro
-83,1%

+63,1%

omzet

balanstotaal

investeringen

11.632,8
mln. euro

165,1
mln. euro

1.400,7
mln. euro
-11,5%

resultaat

-487,0
mln. euro
-133,1%

medewerkers
NMBS

medewerkers
NMBS-Holding

aanwervingen
NMBS-Groep

18.122 VTE

3.782 VTE

2.044

(1/1/2014)

(1/1/2014)

balanstotaal

29.063,4
mln. euro
* consortium: met inbegrip dochterondernemingen (volgens IFRS)
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3 vragen aan Jean-Claude Fontinoy, voorzitter van de raad
van bestuur en aan Jo Cornu, gedelegeerd bestuurder

Hoe was 2013?

De nieuwe structuur maakt ook een goede samenwerking

Jean-Claude Fontinoy: “2013 was voor de spoorwegen het

tussen spoorvervoerder NMBS en infrastructuurbeheerder

jaar van de reorganisatie. In januari 2013 heeft de overheid

Infrabel mogelijk. Dankzij de nieuwe gemeenschappelijke

beslist om de Holdingstructuur om te vormen tot een structuur

dochteronderneming HR Rail blijft het personeelsbeheer voor

met twee bedrijven (NMBS en Infrabel), met
een herverdeling van de activiteiten.
Er moest een nieuw financieel
en juridisch kader gedefinieerd

beide bedrijven gemeenschappelijk, zodat ze zich niet als
concurrenten zullen opstellen op de arbeidsmarkt. Bovendien
zijn de Nationale Paritaire Commissie en de eenheid van
statuut behouden gebleven.”

worden. Voor de medewerkers
van de drie ondernemingen

Jo Cornu: “Ik heb einde 2013 mijn opdracht bij NMBS aanvaard

heeft dit ongetwijfeld

en het is uiteraard moeilijk om me uit te spreken over het werk

veel onzekerheid en

van mijn voorgangers. Als we naar de prestaties kijken, dan

onduidelijkheid gecreëerd,

zie ik op veel vlakken vooruitgang: er is bijvoorbeeld zwaar

want de evolutie naar de

geïnvesteerd in veiligheidssystemen, aankoop van nieuwe

nieuwe structuur moest op

treinen, stations en parkings voor auto’s en fietsen. Maar er

zeer korte tijd doorgevoerd

zijn zaken die we moeten verbeteren. Wat stiptheid betreft,

worden.

is 2013 een zwart jaar. Dat heeft diverse oorzaken en voor
een deel hebben we zelf de sleutels in handen om ze aan te

Eén van de grote

pakken. Zo zijn bepaalde procedures erg omslachtig, dat zou in

uitdagingen van de

de toekomst moeten vereenvoudigen. Ook qua sensibilisering

spoorwegen blijft het

is er nog werk. Aandacht voor het tijdig vertrekken van de

beheer van de schuld

eerste treinen kan al heel wat minuten vertraging vermijden

die ze meetorst; een

en het gekende sneeuwbaleffect beperken. In december

evenwichtige toewijzing

heb ik samen met Luc Lallemand, CEO van Infrabel, aan de

van activa en passiva aan

betrokken medewerkers een brief gestuurd om hen te wijzen

de nieuwe spoorbedrijven

op het belang hiervan. Ook de financiële resultaten van de

was dan ook cruciaal om

vroegere NMBS vereisen dat het roer wordt omgegooid: de

hun levensvatbaarheid te
verzekeren.
Jo Cornu
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Jean-Claude Fontinoy

kosten dienen nog sterk te dalen en we moeten nieuwe pistes
aanboren om onze inkomsten te verhogen. De creatie van een

directie Marketing & Sales moet tot een nieuwe commerciële

beperkingen van het spoornet, zit structureel robuuster in

aanpak leiden, met een inkomstenverhoging als doelstelling.”

elkaar en moet bijdragen tot een betere stiptheid.

Wat verwacht u voor 2014?

Hoe ziet u de rol van de "nieuwe" NMBS?

Jean-Claude Fontinoy: “We moeten opnieuw een

Jean-Claude Fontinoy: “De doelstelling van de regering is

vertrouwensrelatie met onze klant opbouwen, onze

verduidelijkt door de nieuwe structuur. Als business-to-

operationele prestaties verbeteren, een recurrent

customer-bedrijf krijgt NMBS de totale verantwoordelijkheid

operationeel resultaat in evenwicht bereiken en een

voor de reizigersgerelateerde activiteiten, terwijl Infrabel

ambitieus doel stellen voor ons netto-resultaat. Terzelfdertijd

zich zal concentreren op het onderhoud en de modernisering

dienen we op korte termijn de krachtlijnen uit te zetten

van de infrastructuur en de contacten met spooroperatoren

van een nieuwe ondernemingsstrategie, in lijn met het

in een business-to-business-context. De activiteiten en

meerjareninvesteringsplan 2013-2025, het vervoersplan

verantwoordelijkheden zijn duidelijker afgelijnd dan in de

2014 en het nog met de overheid te onderhandelen nieuwe

vorige structuur. Maar ook in deze tweeledige structuur zal

beheerscontract. De Europese Unie heeft begin 2014 haar

samenwerken cruciaal zijn om vooruitgang te boeken. De

vierde spoorwegpakket goedgekeurd, dat de deur opent

evolutie van onze mobiliteit vraagt om meer vervoer per spoor,

voor de liberalisering van het binnenlandse reizigersvervoer.

ook in de meest voorzichtige scenario’s. NMBS en Infrabel

Daarom moeten we ons waakzaam opstellen tegenover

hebben de jongste decennia bewezen dat ze een modal shift

de komst van de concurrentie. We moeten onze efficiëntie

kunnen realiseren. Om de komende jaren de sterke vraag te

verhogen, onze service verbeteren en onze kosten drukken.”

kunnen opvangen, dient de overheid maatregelen te nemen
ten gunste van een evenwichtigere en duurzame mobiliteit.”

Jo Cornu: “Eén van mijn prioriteiten is stipter treinverkeer.
Minister van Overheidsbedrijven Labille heeft meermaals

Jo Cornu: “Ik zie het als mijn hoofdopdracht om de

duidelijk gemaakt dat hij terzake op korte termijn een

onderneming operationeel opnieuw op niveau te brengen,

ommezwaai verwacht. Een tweede prioriteit is, zoals de

zodat onze reizigers en onze hoofdaandeelhouder tevreden

voorzitter opmerkt, onze kostenstructuur verbeteren.

zijn. De nieuwe NMBS moet weer een bedrijf worden waar

Naast inspanningen om productiever en efficiënter te werken,

iedereen trots kan op zijn: personeel, klanten en stakeholders.

verwacht ik veel van een vernieuwd commercieel beleid. We

De spoorwegen spelen een belangrijke rol in de economie

moeten naar flexibele tarieven evolueren en meer inzetten

van ons land. Iedereen is gebaat bij een sterke NMBS.

op innovatie qua producten, distributie en communicatie. Ook

Daarom moeten we ook zorgen dat we klaar staan voor

innoveren op het vlak van diensten is nodig: waarom zouden

de komende liberalisering: een solide kostenstructuur en

we bijvoorbeeld geen internet op de treinen aanbieden en

goede prestaties zijn de beste garantie voor de toekomst

onze klanten zo de mogelijkheid bieden hun reistijd optimaal

en daar moeten we de komende jaren op focussen. Een

in te vullen?

voorwaarde is dat de overheid ons de nodige ruimte geeft

Op het vlak van het treinaanbod wordt 2014 een

om te kunnen ontwikkelen: zo zijn bijvoorbeeld de huidige

belangrijk jaar: in december lanceren we een volledig

tariefvoorwaarden een rem op het verbeteren van de

herwerkt vervoersplan. Dat plan beantwoordt beter aan de

inkomsten. Daar moeten we rationeel tot een oplossing

mobiliteitsvraag, houdt rekening met de mogelijkheden en

kunnen komen.”
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Reizen inspireren
NMBS vervoert in 2013 in totaal 232,5 miljoen reizigers, een stijging met 0,6%.
Wat het nationaal en internationaal verkeer betreft, dient rekening gehouden met een belangrijke
wijziging ten opzichte van 2012: het beheer van de Benelux-treinen is overgegaan van NMBS
Mobility naar NMBS Europe. Volgens vergelijkbare parameters groeit het aantal reizigers in het

binnenlandse verkeer met 0,5% , terwijl het internationale verkeer 1,3% meer reizigers
telt. NMBS Mobility kan in 2013 uitpakken met een aantal grote veranderingen: in maart werd de

MOBIB-kaart gelanceerd, een chipkaart die in eerste instantie de papieren treinkaarten vervangt, in
mei gingen de eerste nieuwe verkoopsautomaten in dienst en in oktober volgde de lancering van
de Twitter-account . Voor NMBS Europe was 2013 ondanks de perikelen met Fyra een gunstig jaar,
waarbij Thalys zijn sterke positie nog kon uitbouwen.
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Binnenlands reizigersvervoer:
groei en efficiëntie

Die groei moet gepaard gaan met een forse verbetering van

Voor de komende jaren focust de strategie voor het

en stiptheid, vooral reizigersinformatie (in real time) en vlotte

binnenlandse reizigersvervoer op drie speerpunten: groei,

aankoopmogelijkheden en formules centraal staan. De jongste

service en efficiëntie. De jongste jaren was de sterke groei van

jaren heeft NMBS met de vernieuwing van haar website, de

het verkeer wat afgeremd, maar zoals in vorige jaarverslagen

lancering van haar app voor diverse smartphone-formaten al

vermeld, gaat NMBS uit van een toekomstige groei met

grote inspanningen geleverd om de klant beter te begeleiden

gemiddeld 2% van het aantal reizigers-kilometer (basis:

en extra service te bieden. In de komende jaren moet een

prognoses Planbureau, cf. jaarverslag NMBS 2012). Dat de

doorgedreven begeleiding van deur-tot-deur de klant de

steile groei van het treinverkeer wat afremt, is begrijpelijk:

mogelijkheid bieden om nog gemakkelijker en sneller zijn

de economische context en de gevolgen ervan voor de

verplaatsingen te regelen en hem ondertussen in real time van

werkgelegenheid maken dat er geen belangrijke groei is in het

de evolutie van het verkeer op de hoogte te houden.

segment waar de trein het meeste klanten haalt, dat van het

Met het oog op de liberalisering van de binnenlandse markt

woon-werkverkeer.

wil NMBS de komende jaren ook de efficiëntie opdrijven.

de service waar, naast operationele aspecten zoals veiligheid

Voor het binnenlands verkeer zal de groei vooral van
andere marktsegmenten moeten komen, zoals het woonschoolverkeer en het vrijetijdssegment, waar zeker nog
mogelijkheden zijn.

Groei verkeer 1995-2012
(in reizigers-km, nationaal + internationaal)
180%
160%
140%
120%

Trein tekent recordgroei op
Tussen 1995 en 2012 realiseert de trein een groei van het
verkeer met niet minder dan 60%, ruim beter dan alle andere
types vervoer. Op de weg stijgt het verkeer over dezelfde

100%
80%
1995

2000

2005

2010

2012

periode met 19%. Tram, bus en metro tekenen voor 43%.
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Het bewijst dat een volgehouden beleid ter promotie van het

personenauto + bestelwagen + motor

bus, tram en metro

openbaar vervoer zinvol is.

trein

totaal

Een eerste belangrijke stap is het certificaat ISO 9001:2008,
toegekend aan NMBS Mobility op 12 november 2013 voor
volgende activiteiten:
• exploitatie van het nationale en kort grensoverschrijdend
reizigersverkeer en bepaling van het vervoersaanbod;
• ontwikkeling, beheer en distributie van het 			
productengamma via de verschillende verkoopskanalen;
• reizigersonthaal en treinbegeleiding.
In een volgende fase zal de nadruk liggen op procesdenken
en proactiviteit. De focus moet verschuiven van ‘problemen
oplossen’ naar ‘continu verbeteren’. Zonder dat de klant
erom vraagt, zonder dat er problemen zijn, wil NMBS het
dienstverleningsproces beter, eenvoudiger, sneller en
goedkoper maken.

NMBS wil de klant nog beter begeleiden en onthalen.

Aantal reizigers binnenland (mln.)

Reizigers-kilometer binnenland (mln.)
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170
2005

2006
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2008
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2010

2011

2012
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

177,6

187,5

196,6

206,2

210,1

215,1

221,3

223,3

223,0

8.111

8.521

8.851

9.249

9.361

9.541

9.890

9.906

9.871

reizen inspireren

35

Met het wegvallen van de Benelux-trein uit het binnenlands
aanbod gaat het aantal binnenlandse reizigers er lichtjes
op achteruit (-0,1%) en bedraagt 223,0 miljoen. Volgens
vergelijkbare parameters uit 2012 stijgt het aantal reizigers
met 0,5% (224,5 miljoen). De vooruit- of achteruitgang
tegenover 2012 blijft hoe dan ook beperkt en een extra
stijging zal maar kunnen gerealiseerd worden als ook het
treinaanbod vernieuwd wordt, zoals voorzien is in het nieuwe
vervoersplan dat in december 2014 gelanceerd wordt.

NMBS-app massaal gedownload

De elektronische toepassingen van NMBS kennen succes.

De NMBS app is een gratis mobiele applicatie op maat van iPhone,
Android of Java. Hij bevat een reisplanner van deur tot deur, de
dienstregeling van de trein in realtime en een gps om nooit meer
te verdwalen. In 2013 werd de iPhone-app uitgebreid met een
aankoopmodule en een app voor iPad gelanceerd. Eind 2013

Reizigers volgens vervoersbewijs (mln.)
2012

2013

Verschil

Biljetten

45,2

44,4

-1,8%

Rittenkaarten

16,5

17,0

2,8%

Treinkaarten

154,9

157,0

1,3%

Subtotaal

216,7

218,4

0,8%

TCV/EBS*

6,6

4,6

-30,3%

223,3

223,0

-0,1%

Totaal*

waren de diverse formaten al 850.000 keer gedownload.

14% meer reizigers naar de kust
NMBS vervoerde tijdens de maanden juli en augustus meer
dan 2,5 miljoen reizigers van en naar de kust. Hierbij doet
de spoorwegmaatschappij het 14% beter dan vorig jaar. Op
piekdagen, zoals zondag 7 juli en vrijdag 2 augustus, namen
zelfs meer dan 70.000 reizigers de trein van en naar de kust.
De meeste reizigers trokken hierbij naar Oostende, gevolgd
door Blankenberge. Tijdens de zomermaanden spitst NMBS haar

* Op vergelijkbare basis (inclusief Benelux-trein), telt het
segment TCV/EBS (grensoverschrijdend verkeer en verkeer
vanaf de grens) 6,1 miljoen reizigers in 2013 (-7,9%), terwijl
het totaal 224,5 miljoen reizigers bedraagt (+0,5%).
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aanbod toe op deze duizenden bijkomende treinreizigers in het
vrijetijdssegment. Zo werden tussen 22 juni 2013 tot en met
1 september 2013 toeristische treinen (ICT-treinen) ingelegd naar
de populaire bestemmingen.

Evolutie omzet
Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, nam de omzet

Omzet binnenlands reizigersvervoer (mln. euro)
620

in het binnenlandse reizigersvervoer lichtjes af (0,2%).
Het omzetverlies door het wegvallen van de Beneluxtrein

610

is dus quasi geheel gecompenseerd door de stijging van

600

de omzet van andere producten, en dan vooral passen en
abonnementen. De verkoop van biljetten (+1,7%) stijgt
dankzij de goede prestaties van de tijdelijke B-dagtrips en
omwille van het prijseffect (verhoging tarieven februari). Ook

590
580
570

de jongerenbiljetten (+47,0%) en de promoties (+2,9%)

2010

2011

2012

2013

dragen bij tot de omzetverhoging. Promoties zoals Valentijn

577,0

598,9

612,5

611,3

Duo Deal, Summer Deal, Web Deal en Mobility Deal slaan aan
bij het publiek. Enkel de Shopping Deal (eindejaarspromotie)
lag minder goed in de markt.

Passen opnieuw in trek
Na een moeilijk jaar in 2012 doen de passen het opnieuw
beter in 2013 (+3,8%). De Rail Pass blijft goed draaien
(+8,6%). Vooral klanten die langere verplaatsingen doen,

in 2013 zijn nog derdebetalerscontracten afgesloten voor het

kunnen heel wat profijt doen met de aankoop van een Rail

gratis woon-werkverkeer voor bedrijven uit de privésector

Pass. Jongeren zijn weer treingerichter: de Go Pass haalt goede

(indien de werkgever 80% van de prijs betaalt, past de

resultaten (+4,0%) en dat uitsluitend dankzij een verhoging

overheid de overige 20% bij). Eind 2013 liepen er 8.001

van de volumes. Het niet-verhogen van de prijs heeft in dat

derdebetalerscontracten in de privésector.

opzicht een positief effect gehad op het aantal reizigers. Enkel
de Key Card blijft achteruit gaan (8,0% omzetdaling).

Nieuwe automaten succesvol
De loketten blijven met stip het belangrijkste verkoopskanaal

Treinkaarten: meer inkomsten, minder reizigers

voor NMBS, maar de introductie van de nieuwe verkoops-

Binnen de categorie van de treinkaarten doen alle

automaten heeft duidelijk succes: de opbrengsten stijgen

abonnementen het beter dan vorig jaar. Toch is de gemiddelde

met 33,8% tegenover vorig jaar. De automaten zijn

groei in aantal reizigers die in 2013 wordt gerealiseerd lager

gebruiksvriendelijker, minder pannegevoelig en bieden een

dan vorig jaar. Het is een eerste indicatie dat vooral in het

ruimere waaier aan producten aan. Ze worden ook beter

woon-werkverkeer stilaan een verzadigingspunt bereikt is. Ook

zichtbaar opgesteld in de stations, zodat ze als een duidelijk

reizen inspireren
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alternatief voor de verkoop via de loketten naar voor komen.

Omzet volgens verkoopskanaal
(binnenlands reizigersvervoer)

De verkoop via internet zit eveneens in de lift, met een
omzetstijging van 19,0% tegenover 2012.

5,7%

overige

Klantentevredenheid status quo

3,8%

De algemene klantentevredenheid trappelt in 2013 ter

trein

79,2%

plaatse. Treinreizigers geven gemiddeld 6,51/10 tegenover

loketten

6,49/10 in 2012. Wat het aantal tevreden klanten betreft, is er
een status quo. Bepaalde deelaspecten gaan wel vooruit: het

4,3%

internet

NMBS-personeel krijgt alweer een pluim en gaat nog vooruit

7,0%

tegenover 2012. Ook de aankoop van tickets en de prijs van

automaten

de treinrit krijgen een gunstigere beoordeling. De dramatische

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

2012
20%
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2013

stiptheidscijfers van 2013 geven geen aanleiding tot een
extra daling, al blijft 29,5% tevreden klanten uiteraard ruim
onvoldoende. Significant is de daling van de netheid in de
stations, waar het aantal tevreden klanten onder de drempel

Reizigers internationaal (mln.)
10
9,5

van de 60% zakt. De boodschap van de klant is duidelijk

9

en bepaalt bij NMBS ook de prioriteiten: de reorganisatie

8,5

van de spoorwegen moet onder andere mogelijk maken de
gebrekkige stiptheid fors te verbeteren.

Interactie met de klant

8
7,5
7

De treinreizigers hebben in 2013 massaal contact opgenomen

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

7,7

8,0

7,7

8,1

7,6

7,6

7,9

2012 2013 *
7,9

9,5

met NMBS. Het Contact Center krijgt 554.346 oproepen
(+5,4%) en 53.854 mails (+10%). Dat 2013 een slecht jaar

Reizigers-kilometer internationaal (mln.)

was inzake stiptheid, is af te lezen uit de stijging van het
aantal aanvragen tot compensatie (105.531 of +31%) en het

1.050

uitbetaalde bedrag (1,6 miljoen euro of +22%). Bij

1.000

554.079 reizigers zijn onregelmatigheden vastgesteld, een
toename met 7,1%. Dat zijn reizigers die geen ticket hebben,
of een pas die niet correct ingevuld is, in de verkeerde klas
reizen en zo meer.
De dienstverlening aan personen met een beperkte mobiliteit
slaat aan. De centrale dienst heeft 36.365 aanvragen voor
assistentie gekregen, of 1,5% meer dan in 2012. Dit aantal
staat los van de rechtstreekse vragen tot begeleiding in de
stations.

950
900
850
800
2005

2006
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2008
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2012 2013 *

876,4

909,5

890,5

938,2

897,1

926,9

958,1

951,2 1.014,8

* met inbegrip Beneluxreizigers

Internationaal reizigersvervoer: groeien in
een geliberaliseerde markt

eigen internationale treinen (EuroCity naar Basel, IC Den

NMBS Europe werkt al sinds 2010 in een open markt en is

• als distributeur: verkoop van internationale tickets en 		

Haag, beter gekend als de Beneluxtrein en Treski);

grotendeels op twee niveaus actief:

complementaire producten via internet, contact center, 		

• als transporteur: beheer samenwerkingsakkoorden met 		

stations en reisbureaus.

Thalys, SNCF (TGV Brussel-Frankrijk) en DB (ICE); exploitatie

Daarnaast beheert NMBS Europe het NMBS-aandeel in

reizen inspireren
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Reizigers: aandeel per treintype

Reizigers volgens treintype (mln.)

De overname van de Benelux-trein geeft NMBS Europe een
2012

2013

Verschil

Thalys

6,4

6,7

3,1%

Als we deze wijziging buiten beschouwing laten, gaat het

TGV

1,0

1,0

-4,2%

internationaal verkeer met 1,3% vooruit. Dat is hoofdzakelijk

Den Haag Express*

0,1

1,5

-

te danken aan Thalys. Dat de trein succes heeft, is in oktober

Klassiek

0,3

0,3

-17,1%

Totaal*

7,9

9,5

19,8%

forse groeistoot wat het aantal reizigers betreft (+19,8%).

2013 bevestigd. Dan mocht Thalys namelijk zijn 100
miljoenste reiziger begroeten. De donkerrode trein dankt
zijn succes uiteraard aan het wegvallen van Fyra op de as

* Volgens vergelijkbare parameters (zonder Beneluxtrein),
wordt het segment Den Haag Express niet meegerekend in
2013, wat een totaal van 7,9 miljoen reizigers geeft in 2013
(+1,3%) tegenover 7,8 in 2012.

België – Nederland (+46,3% reizigers), maar ook het aantal
passagiers richting Duitsland neemt toe (+2,7%). Tussen
Brussel en Parijs was er een daling met 3%, vooral vanwege
de economische context en de slecht presterende Franse
markt. Het blijft wel de drukst beklante verbinding voor
Thalys. De klantentevredenheid bereikt een nieuw hoogtepunt

Eurostar en werkt als dienstverlener voor andere vervoerders.

met 87,3% tevreden klanten. De stiptheidsgraad van 90,6% is

Voor de toekomst staan nog grote wijzigingen op stapel.

daar ongetwijfeld mee debet aan.

NMBS en SNCF willen Thalys omvormen tot een volwaardige

De TGV Brussel-Frankrijk gaat licht achteruit, vooral vanwege

spooroperator, naar analogie met wat Eurostar gedaan heeft.

het wegvallen van de verbinding Brussel – Bordeaux. De

Zo kan het merk nog efficiënter inspelen op de toenemende
concurrentie en haar service aan de klant op een nog hoger
peil brengen. Mits akkoord van de mededingingsautoriteiten
zou dit tegen begin 2015 het geval kunnen zijn.
Markantste gegeven in het internationaal verkeer in

Reizigers: aandeel per treintype

2013 is ongetwijfeld het stopzetten van Fyra, de nieuwe
hogesnelheidstrein tussen Brussel en Amsterdam. Om de
reizigers tussen België en Nederland niet in de kou te laten
staan, werd in januari opnieuw een klassieke treindienst
opgestart, die stelselmatig is uitgebouwd.
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10%

4%

klassiek

TGV

16%

ICZ Brussel Den Haag

70%

Thalys

NMBS Europe wint BeCommerce Award 2013
NMBS Europe wint deze award voor de webshop met de
beste mobiele toepassing. De vakprijs is een erkenning
voor de inspanningen van NMBS om de nieuwste

Omzet internationaal verkeer (mln. euro)
270
250

communicatietechnologieën te integreren in haar dienstverlening
aan de klanten. “De Belgische Spoorwegen kregen de award
omdat ze perfect weten in te spelen op de stijgende vraag van
internetsurfers die via een smartphone tickets willen aankopen,”
stelde de belangenvereniging BeCommerce in haar persbericht.
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235,1

240,3
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klassieke EuroCity naar Basel, die staat voor 3% van de
reizigers vervoerd door NMBS Europe, is duidelijk minder

Omzet per verkoopskanaal
(mln. euro en marktaandeel)

geliefd, onder andere door de beperkte frequentie en
alternatieven met hogesnelheidstreinen via Frankrijk en
Duitsland.

Omzetgroei internationaal verkeer
Ondanks het wegvallen van Fyra zijn de inkomsten van NMBS
Europe nog kunnen groeien (+7,9%). Dat is in de eerste
plaats te danken aan de Benelux-trein en de extra inkomsten
op de as Brussel-Nederland van Thalys. De activiteiten als
transporteur maken, zoals in 2012, het leeuwendeel uit van

300
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telesales
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30%

internet
station

0
2011

2012

2013

de omzet van NMBS Europe. Voor de verkoop is de website de
absolute topper geworden en ze onttroont in 2013 de stations

Omzet per activiteit

als belangrijkste kanaal. In tegenstelling tot de binnenlandse
treinreiziger is de internationale klant veel meer gewend
zijn reizen online te boeken. NMBS Europe speelt hier op
in met een zeer gebruiksvriendelijke site, die voortdurend
evolueert, en een slimme online verkoopsstrategie. In een

1%

20%

divers

distributeur

79%

vervoerder

hyperconcurrentiële markt is een dynamische, op de vraag
gerichte distributiestrategie de enige manier om groei te
verzekeren.
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Mobiliteit inspireren
Het complexe spoorsysteem speelt een sleutelrol in onze mobiliteit, maar die relevantie is afhankelijk
van goede operationele prestaties. Een kwaliteitsvolle treindienst verenigt drie factoren:

veiligheid, stiptheid en comfort. De veiligheid is en blijft de eerste prioriteit en dit boekjaar
is een belangrijke stap vooruit gezet: in 2010 engageerde NMBS zich om alle materieel tegen
2013 uit te rusten met het veiligheidssysteem TBL1+ en dat is ondertussen gebeurd. Ook andere
veiligheidsaspecten krijgen de nodige aandacht, zowel om de persoonsveiligheid te garanderen
van reizigers en personeel, maar ook om het goed functioneren van het spoornet te verzekeren. De
stiptheid is sterk achteruitgegaan, vooral vanwege de lange winterperiode, maar de eerste maanden
van 2014 geven uitzicht op beter. Comfort betekent vooral voldoende zitplaats aanbieden en dankzij
de levering van de Desiro-motorstellen neemt het aantal plaatsen stelselmatig toe. De mobiliteit per
trein staat of valt finaal met een doordacht aanbod. In 2013 heeft NMBS haar vervoersplan

voor december 2014 afgewerkt , dat een belangrijke herziening van de treindienst impliceert én,
dankzij een robuustere structuur, moet bijdragen tot het verbeteren van de stiptheid.
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Veilig treinverkeer: van TBL1+ naar ETCS

Installatie ETCS in 2013

De installatie van het automatische stopsysteem TBL1+ op alle
tractievoertuigen is in 2013 afgerond. Het veiligheidsniveau

Totale vloot

van het spoorverkeer verhoogt daarmee significant. De

ETCS

30,8%

369

TBL1+

69,2%

829

facto gebeurt dit op een aantal manieren: op het oudere

1.198

materieel werd TBL1+ achteraf gemonteerd via specifieke
modules (sturing, antenne, bediening). Het gaat hier om
de locomotieven type 21/27, de motorrijtuigen van voor

stuurpostrijtuigen M4 en M5, de dieselmotorwagens type

Indrukwekkend dispositief moet sociale
veiligheid garanderen

41 en de diesellocomotieven type 77. Op ander, doorgaans

Het veiligheidsbeleid van NMBS is gericht op een

recenter materieel wordt de aanwezige ETCS-apparatuur

aanwezigheidspolitiek in de publieke ruimtes. De

ingeschakeld onder TBL1+ regime. De allernieuwste Desiro-

Securailagenten worden zo ingezet dat ze maximaal aanwezig

motorstellen worden geleverd met ETCS en TBL1+ actief.

zijn in stations en treinen. Gemiddeld 452 Securailagenten

Zoals in vroegere jaarverslagen vermeld, mikt NMBS op een

staan in voor preventieve patrouilles en interventies op

volledige ETCS-vloot tegen 2023.

het spoorwegdomein en in de treinen (bv. interventies bij

2000 (tweeledige, vierledige, Sprinter, Break, MS96), de

Percentage voertuigen uitgerust met ETCS
100%
80%

26%

60%
31%

40%
20%

zonder ETCS
met ETCS

0%
2014
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Sociale veiligheid: 5 pijlers

sociale veiligheid

menselijke
aanwezigheid

juridisch kader

technologie

samenwerking
lokale partners

snel en adequaat
reageren

ongevallen, bommeldingen, graffiti, onwettig verkeer op de

actief in de stationsomgeving, werkt NMBS mee aan een

sporen, etc.). Daarnaast moet een indrukwekkende technologie

veilige en leefbare stationsomgeving. Op dit moment zijn er

Securail ondersteunen. Met 3.671 bewakingscamera’s

samenwerkingsverbanden afgesloten met 94 gemeenten,

verspreid over 106 stations en 1.010 bewakingscamera’s

63 politiezones en 19 gerechtelijke arrondissementen. Dat

op 133 andere sites (bundels, administratieve gebouwen,

resulteert in acties zoals graffiti-jams, campagnes tegen

kabelparken, etc.) kunnen de controlekamers het reilen en

gauwdiefstal en fietsdiefstal of gezamenlijke patrouilles met

zeilen nauwgezet in de gaten houden. In 2013 vroegen interne

de Lokale Politie.

diensten, politie (ook SPC) en parket samen 3.744 beelden op,
waarvan 76% een positief resultaat heeft opgeleverd.
Het hart van het veiligheidsgebeuren bestaat uit het Security
Operations Center (SOC), de nationale meldkamer voor

Veiligheidgevoel klanten verhoogt

veiligheidsgerelateerde incidenten. In 2013 kregen ze 82.429

De kwaliteitsbarometer geeft aan dat onze klanten zich duidelijk

oproepen, 3% meer dan in 2012. Het noodnummer raakt meer
en meer bekend: in 2013 waren er 5.835 oproepen (+91%

veiliger voelen. Waar in 2012 77% van de ondervraagden zich
veilig voelde in het vertrekstation, was dat in 2013 opgelopen
tot 80%. Idem voor de stationsparkings, met een score van 79%

tegenover 2012).

in 2013 tegenover 71% in 2012. In de trein gaf 86% van de

Door samenwerkingsverbanden met de diverse partners,

reizigers aan zich veilig te voelen, tegenover 80% in 2012.

mobiliteit inspireren
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Agressie tegen personeel blijft topprioriteit

zijn in 2013 bewakingscamera’s in de Desiro’s geïnstalleerd.

Het NMBS-masterplan tegen agressie bevat 55 actiepunten

Securail werkt ook nauw samen met de treinbegeleiders en

die het afgelopen jaar het aantal feiten gevoelig doen

de Ticket Control teams (Tico-teams). In het merendeel van

verminderen.

de gevallen immers ligt een ongeldig vervoersbewijs aan de

In 2013 waren er 1.276 gevallen van agressie tegenover

oorsprong van de agressie.

het NMBS-personeel, een daling van 6%. De meerderheid

In 2013 heeft de Corporate Security Service een grootschalige

was gericht tegen het treinpersoneel (1.074 gevallen van

enquête georganiseerd onder het personeel dat in contact

fysieke of verbale agressie). Dat is een daling van 9%

komt met publiek. In deze bevraging werd gepeild naar het

tegenover 2012, waarin er nog 1.178 gevallen waren.

onveiligheidsgevoel van de personeelsleden en de mate

De overige agressiegevallen viseerden operationeel en

waarin ze geconfronteerd worden met ongewenst gedrag door

verkoopspersoneel (140 of +2%) en Securailagenten (62 of

derden. De Corporate Security Service wil op basis van de

+41%). Om de agressie tegen treinbegeleiders in te dijken

analyse van de resultaten nieuwe maatregelen voorstellen in
de strijd tegen agressie.

Stiptheid: zwart jaar

Evolutie stiptheid

De gunstige trend ingezet na 2010 heeft zich in 2013

97%

helaas niet doorgezet. Slechts 85,6% van de treinen rijdt

95%

op tijd, tegenover 87,2% in 2012. Ook het geneutraliseerd

93%

gemiddelde gaat achteruit, van 92,0% naar 90,4%. Eén van

91%

de hoofdoorzaken was ongetwijfeld de uitzonderlijk lange

89%

winterperiode, met een bijzonder koude maand maart (de

87%

koudste sinds 1962 volgens de weerstatistieken).
Het aantal afgeschafte treinen is toegenomen. De volledig

85%
1998

2001

2004

2007

2010

2013

geschrapte treinen klommen van 6.898 in 2012 naar 7.887
in 2013, de gedeeltelijk geschrapte van 12.071 naar 12.693.

zonder neutralisatie

Ze maken 1,59% uit van het totaal aantal ingelegde treinen

met neutralisatie

(1,42% het jaar voordien). Dit is zonder de geschrapte treinen

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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te tellen na de ontsporing op 4 mei van een goederentrein in
Wetteren. Door de totale onderbreking van het treinverkeer
gedurende een aantal weken op de lijn Gent - Dendermonde
werden niet minder dan 6.805 treinen geschrapt.

Kabeldiefstallen: 40% minder dankzij nationaal actieplan

Oorzaken vertragingen

Op 23 mei 2013 werd de strijd tegen koperdieven

5,8%

overige

20,9%

Infrabel

afgetrapt met de lancering van het Nationaal Actieplan
tegen kabeldiefstallen, onder andere met een symposium
georganiseerd voor meer dan 200 stakeholders. Het

37,1%

versterkte toezicht van Securail, de acties in samenwerking

derden

met de Spoorwegpolitie, de technische ingrepen en de
nieuwe wettelijke bepalingen lijken de dieven stokken in

36,2%
NMBS

de wielen te hebben gestoken. In 2012 waren er nog 1.362
kabeldiefstallen; in 2013 waren er 810 kabeldiefstallen. Dat is
een daling van 40%.

Het aandeel van NMBS in de vertragingen is licht gestegen
van 35,1% in 2012 naar 36,2% in 2013. Averijen aan het
materieel zijn verantwoordelijk voor een groot deel van
deze vertragingen. Door de verjonging van het materieelpark
moet het aandeel van treinpannes op termijn verminderen.
De locomotieven type 18/19 doen het goed, met een
technische storing gemiddeld om de 10 maanden. De Desiromotorstellen hadden op bepaalde verbindingen te kampen
met kinderziektes. NMBS heeft met constructeur Siemens een
plan uitgewerkt om de bedrijfszekerheid structureel op te
krikken (o.a. door vervanging van halfgeleiders, bijregelen van
de deuren en controle van de bekabeling).
Het aandeel van Infrabel (problemen met de infrastructuur)
stijgt van 18,7% naar 20,9%. Vertragingen veroorzaakt door
derden dalen van 40,3% naar 37,1%. Onder derden vallen
bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, met als koploper
de hevige sneeuwval op 12 maart, die zorgde voor 12.769
minuten vertraging. Andere vertragingen door derden zijn
o.a. kabeldiefstallen, zelfmoorden, personen op het spoor,
vandalisme, …

NMBS is verantwoordelijk voor 36,2% van de vertragingen.
Vooral materieelpannes verstoren het treinverkeer.

mobiliteit inspireren
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Het vervoersplan 2014 is realistischer, robuuster en gericht op een betere stiptheid.

Vervoersplan 2014: beter inspelen op de
mobiliteitsbehoeften

langere treinen (extra zitplaatsen) en de uitbreiding van onze

Een vervoersplan is zowat de blauwdruk voor het treinverkeer:

Een deel van die factoren werd ingepast in het raamwerk van

het bepaalt voor alle treinen op het spoornet op welke

het oorspronkelijke vervoersplan, maar dat heeft de coherentie

verbindingen en volgens welke dienstregeling ze rijden. Het

aangetast, wat de treindienst fragieler en probleemgevoeliger

huidige vervoersplan van NMBS dateert uit 1998 en was

maakt. Eén incident volstaat om een waar sneeuwbaleffect te

aanvankelijk gepland voor een periode van 7 jaar en voorzag

ontketenen.

veiligheidssystemen en -procedures beïnvloeden de rittijd.

een stijging van het aantal reizigers-km met 35%. Maar tussen

48

1998 en 2012 steeg het aantal reizigers-km met maar liefst

NMBS heeft daarom vier jaar geïnvesteerd in het ontwerpen

70%.

van een nieuw vervoersplan. Dat is robuuster, realistischer

Andere factoren hebben de druk op het transportplan

en gericht op een betere stiptheid. Een meer realistisch plan

verhoogd: de groei van het aanbod door de ingebruikname

betekent wel dat de rittijd gemiddeld iets langer wordt. Zo

van de hogesnelheidslijnen, het inleggen van 9

daalt de commerciële snelheid van de treinen gemiddeld met

extra IC- en IR-verbindingen, de opstart van grote

1%. Voor de 100 belangrijkste trajecten neemt de reistijd toe

spoorwerven (voor het GEN), de gewone onderhouds- en

met 3,3%. Enerzijds komt dat door al de besproken evoluties

moderniseringswerkzaamheden op het net (de jongste 5

in het spoorvervoer, anderzijds door keuzes in het nieuwe

jaar is het aantal werven verdubbeld). Ook de inzet van

vervoersplan zoals extra stopplaatsen. Het vervoersplan 2014

is gebaseerd op de reizigersstromen en beantwoordt aan de

Aan de invoering van het transportplan 2014 zal een

noden van het merendeel van de reizigers. Het houdt rekening

uitgebreide communicatie voorafgaan. Door middel van

met het toegenomen aantal reizigers en met de verwachte

provinciale informatiesessies wil NMBS zowel haar personeel

groei tot in 2017.

als pers en politici op alle niveaus inlichten en de kans geven

Het plan wordt gelanceerd in december 2014. Voor NMBS is

te reageren. Op basis daarvan kan het plan nog bijgeschaafd

de uitdaging immens: we gaan nog meer reizigers vervoeren,

worden, zonder aan de basisprincipes van het concept te

op een erg belaste infrastructuur en met dezelfde financiële

raken (zoals het streven naar een verbeterde robuustheid).

middelen.

In het jaarverslag 2014 zal dieper worden ingegaan op de
inhoudelijke aspecten van het plan.

GEN-aanbod
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GEN

Antwerpen

Overzicht infrastructuurwerken
en planning (kaart Infrabel)

Noordelijke ontsluiting
van de luchthaven
(voltooiing Diabolo)

Bypass Mechelen
Lokeren

juni 2012

MECHELEN

ETCS

DENDERMONDE

V200

Bocht van Nossegem
december 2005

VILVOORDE

Bocht van Leuven
december 2006

Aansluiting L25N-L26
Gent

BURST

AALST

LEUVEN

Aansluiting L25N-L25

Luik

SCHAARBEEK

DENDERLEEUW

Vierzijdige
roosters
Schaarbeek

Kortrijk

JOSAPHAT

4 sporen
Brussel - Leuven
december 2006

Ottignies

BRUSSEL-NOORD
NINOVE

Geraardsbergen

BRUSSEL-

BRUSSEL-CENTRAAL

dec. 2015

SCHUMAN

Watermaal - Josaphat
+ tunnel

BRUSSEL-ZUID

3de en 4de spoor
Brussel
vertakking SintKatherina-Lombeek

dec. 2015
Roosters
Brussel-Zuid

AansluitingL26-L161
WATERMAAL

*

4 sporen Brussel-Halle

4 sporen
Watermaal Y Louvain-La-Neuve

LINKEBEEK

dec. 97 + dec. 06

dec. 2025 -> dec. 2021?
HALLE

dec. 2025

GERAARDSBERGEN

Leuven

4 sporen
Ukkel - Nijvel

WAVER
EIGENBRAKEL

->

EDINGEN

dec. 2023?
LOUVAIN-LA-NEUVE
‘S GRAVENBRAKEL

Doornik

beëindigd
in uitvoering
gepland

Parijs

Bergen

* Centrale sporen gemoderniseerd: 2016

NIJVEL

Namen
Charleroi
VILLERS-LA-VILLE

Nieuwe mobiliteit: wat met het GEN?

Om het totale GEN-aanbod in te leggen, moeten de

NMBS heeft in het nieuwe vervoersplan 2014 een treindienst

nodige infrastructuurwerkzaamheden achter de rug zijn.

uitgewerkt met een specifiek GEN-aanbod. Zo zal de klant

Infrastructuurbeheer Infrabel zal tegen 2015/2016 diverse

voor de verplaatsingen in en rond Brussel vanaf december

grote projecten afgewerkt hebben die een capaciteitstoename

2014, zeker tijdens de piekuren, kunnen rekenen op een

mogelijk maken op bepaalde plaatsen. Een maximale

zeer fijnmazig en frequent aanbod, dat al rekening houdt met

exploitatie van de mogelijkheden die de nieuwe infrastructuur

de toekomstige indienstname van nieuwe infrastructuur in

zal bieden, wordt mogelijk in 2025.

2015/2016.
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OTTIGNIES

Het Gewestelijk Expresnet (GEN):
ambitieus infrastructuurproject

stoppende GEN-treinen over hun eigen sporen, zonder het

Het Gewestelijk Expresnet (GEN) moet het openbaar vervoer

GEN worden op de meeste lijnen stations en stopplaatsen

in een straal van 30 kilometer rond Brussel verbeteren. Het

vernieuwd. Een aantal extra stopplaatsen, zoals Mouterij,

GEN staat voor meer capaciteit, meer treinen en meer comfort

Arcaden en Diesdelle, moet nieuwe mogelijkheden scheppen

op de grote spoorlijnen van en naar de hoofdstad. Het GEN

voor de mobiliteit. Op de spoorlijn Brussel-Denderleeuw komt

combineert snelheid en frequentie. Daarom is een scheiding

de nieuwe GEN-stopplaats Anderlecht.

van de rechtstreekse treinen en de stoptreinen absoluut

Om de mobiliteit in en rond de Europese wijk te verbeteren,

noodzakelijk. Infrabel verdubbelt dan ook de capaciteit op

bouwt Infrabel een nieuwe tunnel om de spoorlijnen Brussel-

de grote spoorassen rond Brussel. In plaats van 2 sporen

Namen (lijn 161) en Brussel-Halle (lijn 26) rechtstreeks met

zullen de GEN-lijnen 4 sporen tellen. Zo beschikken de vaak

elkaar te verbinden. De Schuman-Josafattunnel moet meer

rechtstreekse treinverkeer te hinderen. In het kader van het

Luc Lallemand, CEO van Infrabel, met Jo Cornu, CEO van NMBS en minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille. Een goede samenwerking tussen
NMBS en Infrabel is cruciaal voor een betere mobiliteit per trein (foto Belga Image).

mobiliteit inspireren

51

zuurstof geven aan het Brusselse spoornet. De Europese wijk

Evolutie aantal zitplaatsen

zal dankzij dit sleutelproject en de nieuw aangelegde Diabolo
500.000

een rechtstreekse verbinding krijgen met de grootste steden

450.000

van het land en met Brussels Airport.

2017-2025: + ongeveer 145.000 zitplaatsen

Bepaalde werven zijn ondertussen afgerond: de

400.000
350.000

Diaboloverbinding naar de luchthaven, de vier sporen tussen

330.674

Brussel en Halle en de vier sporen tussen Brussel en Leuven.

300.000

Voor de andere assen zijn diverse werven opgestart. De

250.000

complexe besluitvorming en het feit dat de lijnen te allen

200.000
1990 1995 2000 2005 2010 2013

2017

2025

tijde in dienst moeten blijven, maken van het afronden van
dit infrastructuurproject een uitdagende opdracht. Dankzij
een nauwe samenwerking tussen Infrabel en NMBS blijven
de gevolgen voor de treindienst beperkt, ondanks de soms
ingrijpende aanpassingen aan de infrastructuur.

Nieuwe dienstregeling, nieuwe treinen
Eind 2013 zijn zo goed als alle nieuwe locomotieven type
18/19 geleverd (116 op 120). Van de 305 bestelde Desiromotorrijtuigen rijden er nu 153. Ook de moderniseringen gaan
aan een gestaag tempo: 38 Breaks zijn vernieuwd en de bouw
is opgestart van een prototype voor de vernieuwing van de
vierledige motorstellen uit de jaren zeventig van vorige eeuw.

Bestelling van nieuw materieel
Type

Functie

Datum
bestelling

Datum
levering

Aantal

Aantal
geleverd

Budget

(31/12/2013)

T18

Elektrische tweespanningslocomotief

T18
Desiro
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Drieledig motorstel, waarvan 95 voor het GEN

2006

2011-2012

60

60

211 mln. euro

2008

2012-2013

60

56

220 mln. euro

2008

2011-2016

305

153

1.425 mln. euro

Om gelijke tred te houden met de toekomstige reizigersgroei

de vergunning gekregen voor de bouw van een nieuwe

heeft NMBS in 2013 een eerste lastenboek uitgewerkt voor

werkplaats in Melle. In de loop van 2014 komt er een nieuwe

de aankoop van nieuwe dubbeldeksrijtuigen M7. Ze moeten

onderhoudsloods in Hasselt. De gronden zijn al gesaneerd

tegen 200km/u kunnen rijden onder twee spanningen (3kV

en klaargemaakt om de bouw mogelijk te maken. Momenteel

voor het klassieke net, 25kV voor de hogesnelheidslijnen).

loopt ook een studie voor Oostende, waar NMBS in 2015 aan

Het aangeboden comfort moet vergelijkbaar zijn met dat van

de slag wil.

de M6-rijtuigen. Naast een ruim plaatsaanbod, zal het verschil

Voor de nieuwe werkloodsen staat onder andere de

tussen eerste en tweede klas duidelijker zijn dan in de M6-

onderhoudshal van Charleroi model, gebouwd in 2012

rijtuigen. De nieuwe rijtuigen moeten NMBS de mogelijkheid

en specifiek uitgerust om het onderhoud aan de Desiro-

geven vlot de samenstelling van de treinen aan te passen.

motorstellen te kunnen doen.

Uiteraard moeten de motorrijtuigen uitgerust zijn met het
ETCS-veiligheidssysteem. In totaal wil NMBS 1.362 exemplaren
bestellen, de levering zou van start moeten gaan omstreeks
2018 en lopen tot 2025.

Vernieuwing voor de werkplaatsen
Ondanks regelmatige vernieuwingen voldoen nogal
wat werkplaatsen van NMBS niet meer aan de

Investeren in lokale werkgelegenheid
Met de investeringen in de werkplaatsen verzekert NMBS ook
de werkgelegenheid in de diverse provincies van ons land.

onderhoudsvereisten voor de nieuwste treinen, terwijl de

De nieuwe werkplaats van Melle kost zo’n 126 miljoen euro

arbeidsomstandigheden evenmin optimaal zijn. Een deel van

en zal uit twee grote onderhoudsloodsen bestaan: één voor

de infrastructuur is verouderd, wat de snelheid en efficiëntie

tractiematerieel en één voor rijtuigen. In Kinkempois komt een

van het onderhoud afremt. Met de bouw van nieuwe

grote nieuwe loods met 5 lange sporen (268 meter) voor een grote

werkplaatsen en onderhoudsloodsen wil NMBS klaar staan
voor de toekomst.

onderhoudscapaciteit (goed voor 66 miljoen investeringen). De
geplande loods in Hasselt (25 miljoen euro) mikt vooral op een
efficiënter onderhoud van de M6-dubbeldeksrijtuigen. De loods

In 2013 heeft NMBS wat dat betreft een versnelling hoger

zal het mogelijk maken rijtuigen te onderhouden zonder ze uit een

geschakeld. In september is de bouw van een nieuwe

treinstel te halen. Dat levert een grote tijdwinst, want er moeten

werkplaats in Kinkempois (Luik) van start gegaan. Ook de

geen ontkoppelingen en rangeringen gebeuren.

voorbereidende werkzaamheden voor een nieuwe werkplaats
in Stockem (Aarlen) zijn gestart. NMBS heeft in 2013 finaal

Ook kleinere werken vergen belangrijke investeringen. Zo heeft
de Centrale Werkplaats Mechelen 7,7 miljoen geïnvesteerd
in 2013, vooral voor de vernieuwing van het machinepark en
energiebesparende ingrepen (o.a. vernieuwen en isoleren van
de daken). De installatie van een nieuwe treinwasinstallatie in
Schaarbeek vergt 5,6 miljoen euro.

mobiliteit inspireren
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Stations inspireren
Voor NMBS zijn stations intermodale knooppunten waar treinen, reizigers, fietsen, bussen,

trams, metro's en auto’s samenvloeien. Met hun economisch en sociaal potentieel kunnen ze
een meerwaarde vormen voor de gemeente of de stad waar ze gelegen zijn. Die aspecten sluiten aan
bij de opdracht van NMBS om de stations en hun omgeving te moderniseren en te ontwikkelen, het
reizigersonthaal en de dienstverlening in de stations te waarborgen en een centrale rol te spelen in de
ontwikkeling en de verdichting van het stadsweefsel. De strategische visie voor de stations is daarom
gebaseerd op vijf pijlers: intermodaliteit, toegankelijkheid, duurzaamheid, veiligheid en

de ontwikkeling van activiteiten. De belangrijkste doelstelling is de klant de kans geven zijn tijd
zo nuttig mogelijk te gebruiken, zodat hij finaal tijd kan winnen.
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de mobiliteit in
België versterken
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MISSIE

VISIE

STRATEGIE

Stations op maat van de samenleving
Telt ons land te veel stations en stopplaatsen?
Met 550 stations en stopplaatsen beschikt België over een
dicht en uitgebreid netwerk. Met de teloorgang van de

0,5% van de reizigers
76 stopplaatsen (14%)
100%
80%
60%

traditionele industrie en de wijzigende mobiliteit hebben

40%

nogal wat van deze haltes aan belang ingeboet. De 25 grootste

20%

stations krijgen 60% van de treinreizigers over de vloer, de 80

0%

belangrijkste totaliseren 80%. 76 stopplaatsen leveren amper
0,5% van de reizigers.

Intermodaliteit: stations gericht op
duurzame mobiliteit
CAMBIO-deelauto's

25 stations (5%)
80 stations (15%) +/- de belangrijkste stations van het beheerscontract
550 stations (100%)

Deelwagens bieden een complementaire en duurzame
oplossing in het voor- en natransport. NMBS heeft daarom een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Cambio. Aan

Guillemins, Luik-Paleis, Bergen, Namen en Ottignies worden er

de stations van Brussel-Zuid, Namen, Antwerpen-Centraal,

deelwagens beschikbaar gesteld. Eind 2013 zijn er 65 cambio-

Antwerpen-Berchem, Brugge, Gent-Dampoort, Gent-Sint-

auto’s beschikbaar in deze stations en het aantal klanten blijft

Pieters, Leuven, Sint-Niklaas, Turnhout, Charleroi-Zuid, Luik-

groeien.

60% van de reizigers passeert via de 25 grootste stations.

stations inspireren
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De Belgische stations bij
de mooiste ter wereld

gemeenten die interesse tonen alle voorstellen voor nieuwe

België telt twee stations in verscheidene rangschikkingen van

aangepaste versie van het Nederlandse concept ‘OV-fiets’.

de ‘tien mooiste stations ter wereld’. Voor zowel Newsweek, CNN

Het aantal abonnees en verhuurpunten groeit langzaam maar

en de populaire Amerikaanse blog mentalfloss zijn de stations
van Antwerpen en Luik-Guillemins de referentie. Voor een klein
land als België is het palmares dat kan worden voorgelegd des

locaties. Het Belgische model voor de deelfietsen is een

gestaag. Ook bij onze buren duurde het vijf jaar voor de dienst
uitgroeide tot een succes.

te opmerkelijker. Terwijl het historische station van AntwerpenCentraal werd aangepast aan de noden van een station uit de

Laadpalen voor elektrische auto’s

21ste eeuw en klaargestoomd werd voor hogesnelheidsverkeer,

Met de installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen

kreeg Luik-Guillemins een volledig nieuw station met een
vooruitstrevend architecturaal design en de nieuwste oplossingen
op het vlak van spoorweginfrastructuur.

(auto’s, fietsen) biedt NMBS nieuwe mogelijkheden inzake
duurzame mobiliteit. De milieubewuste reiziger heeft zo een
dubbel voordeel: terwijl hij werkt, kan zijn voertuig opladen.
Antwerpen-Centraal, Ottignies, Namen, Brugge, Gent-SintPieters, Hasselt en Leuven zijn vandaag al uitgerust met zes
plaatsen voor elektrische auto’s, zes plaatsen voor elektrische
motorfietsen en zes plaatsen voor elektrische fietsen. Op
korte termijn worden Charleroi-Zuid, Nijvel, Luik-Guillemins,
Kortrijk, Aarlen, Etterbeek, Antwerpen-Berchem, Sint-Niklaas,

Fietspunten

Dendermonde, Doornik, Gembloers, Gent-Dampoort, Luik-

Ook fietsen bieden een duurzame oplossing op het traject

Paleis, Mechelen, Oostende, Libramont, Vilvoorde, Zottegem en

van de treinreiziger. Vandaag beschikken 46 stations over een

Brussel-Noord uitgerust met laadpalen. Tegen eind 2014 zullen

Fietspunt. Deze Fietspunten werken mee aan het onderhoud

er in 34 stations laadpalen beschikbaar zijn.

van de parkings voor tweewielers en oefenen er ook
sociale controle uit. In 2013 vond er een nieuwe oproep tot

Exploitatie van de parkeerterreinen

kandidaatstelling plaats.

Sinds de hervorming heeft NMBS het volledige beheer van
de 56.804 parkeerplaatsen in de buurt van de stations
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Blue-bike

overgenomen. Van dat aantal beheert dochteronderneming

Dochteronderneming Blue-mobility beheert, in samenwerking

B-Parking 53 sites, goed voor 19.199 plaatsen, die uitgerust

met de Fietspunten, de verhuur van Blue-bikes. Reizigers

zijn met toegangscontrolesystemen. De inplanting van

kunnen vandaag in een zestigtal steden gebruikmaken van de

parkings zal de komende jaren worden voortgezet volgens

blauwe fietsen. Binnenkort komen daar nog twintig nieuwe

dezelfde filosofie: een tariefbeleid aangepast aan het lokale

locaties bij. Blue-mobility bestudeert samen met de steden en

aanbod, gunstige voorwaarden voor treinreizigers en tijdwinst.

Toegankelijk voor iedereen
Het station moet toegankelijk zijn voor iedereen: personen met
beperkte mobiliteit, mensen met kinderwagens of reizigers met
bagage. Een stationsgebouw wordt als toegankelijk beschouwd
wanneer het :
• minstens een volledig obstakelvrije toegang heeft die de
openbare weg met de lokettenhal verbindt;
• minstens een volledig obstakelvrije toegang heeft tot de
perrons;
• uitgerust is met een apart toilet voor personen met beperkte
mobiliteit (PBM);
• uitgerust is met blindegeleidelijnen (podotactiele tegels);
• voldoende parkeerplaatsen biedt die voorbehouden zijn aan
PBM's.

Ook tijdens (renovatie)werkzaamheden aan een
station wordt er rekening gehouden met deze criteria.

59 stations (goed voor 59% van de reizigers) zijn toegankelijk voor
personen met beperkte mobiliteit.

Momenteel beantwoorden 51 gebouwen aan deze
toegankelijkheidscriteria. Die stations ontvangen ongeveer
2.870.000 reizigers per week, of 59% van het totale
reizigersaantal. NMBS wil alle stationsgebouwen tegen 2028

Stations als duurzaamheidsmultiplicator

aanpassen aan de behoeften van personen met een beperkte

NMBS streeft naar duurzame stations. Steeds vaker worden

mobiliteit. Met de reorganisatie is NMBS vanaf 2014 opnieuw

ze ontworpen volgens het ‘Trias Energetica-principe’. Dat

verantwoordelijk voor het beheer van de perrons. Door het

betekent dat de stationsgebouwen in de eerste plaats goed

aanleggen van hellingen en het plaatsen van liften zullen die

geïsoleerd moeten zijn zodat er geen onnodige energie wordt

eveneens beter toegankelijk gemaakt worden. Wanneer zowel

verspild. Vervolgens dient men zoveel mogelijk te kiezen

stationsgebouw als perrons toegankelijk zijn voor PBM, spreken

voor duurzame energie. Tot slot moet de verbruikte energie

we van een integraal toegankelijk station. Op dit ogenblik zijn

zo optimaal mogelijk worden aangewend door gebruik te

29 stations integraal toegankelijk.

maken van de meest doeltreffende installaties. Het milieu
staat altijd en overal centraal, ook in andere bouwprojecten
die bij NMBS op stapel staan. Voorts wordt aandacht besteed
aan milieuvriendelijk onderhoud, door de toegankelijkheid

stations inspireren
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De aanwezigheid van Securail-agenten verhoogt het veiligheidsgevoel.

van de schoonmaakuitrusting en het gebruik van aangepaste

Veiligere stations

materialen (bv. tegen graffiti). Ook in de stationsomgeving

Veiligheid kan begrepen worden als ''security'' en ''safety''.

werkt NMBS almaar duurzamer. Duurzaamheid laat zich

Security slaat op de bescherming van elementen die

immers niet reduceren tot het optrekken van energiezuinige

blootstaan aan gevaar ten gevolge van wandaden (lastigvallen,

gebouwen, maar is er vooral op gericht de natuurlijke

diefstal, agressie, …), safety behelst elementen die door toeval

rijkdommen in landelijke gebieden te beschermen en het

gebeuren of door een onbedoelde handeling.

stadsweefsel te versterken, waarbij de ingenomen ruimte

Openbare plaatsen waar veel beweging is, trekken

beperkt wordt en doordacht wordt benut. Stations, die in het

onvermijdelijk ook mensen met minder goede bedoelingen

hart van de stad liggen, reiken duurzame oplossingen aan door

aan. De spoorwegen ontsnappen niet aan deze regel.

tegelijk mobiliteitsoplossingen voor korte afstanden aan te

Bovendien neemt het aantal reizigers steeds toe. Dat vereist

bieden en de multifunctionaliteit (woningen, handelszaken,

een aangepaste strategie om het veiligheidsgevoel bij klanten

kantoren) te versterken.

en personeel niet onder druk te zetten. Daarom worden in
de grootste stations lokalen ter beschikking gesteld van de
Spoorwegpolitie (SPC). In gevallen waar geen tussenkomst van
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SPC vereist is, waakt de eigen veiligheidsdienst van NMBS over

vergaderzalen op een makkelijk bereikbare, centraal gelegen

de veiligheid.

plaats waar ze hun prospecten, andere contactpersonen of

Om de veiligheid (safety) van passanten in de stations

collega's kunnen ontmoeten voor werkvergaderingen. Omdat

te verzekeren, zijn alle gebouwen uitgerust met

het hemd nader is dan de rok, stelt NMBS 'Flex Offices' ter

detectiesystemen voor brand. In de nabije toekomst zullen

beschikking van haar personeelsleden die onderweg zijn.

die ook vanop afstand bediend kunnen worden. Dat maakt
het mogelijk op een centraal niveau op te volgen of een alarm

Concessies en publiciteit

afgaat vanwege een brand, een panne of iets dergelijks. Ook

De inkomsten uit concessies en publiciteit blijven gelijk.

evacuatiesystemen en brandblussers zijn overal voorzien.

Als we de grote werkzaamheden in bepaalde stations

Daarnaast heeft NMBS in de 14 grootste stations defibrillators

(Bergen, Aalst), de voorlopige sluiting van het station van

geplaatst.

Blankenberge, het gebrek aan huurders voor een aantal

De klantentevredenheid hangt samen met het

diamantwinkels in Antwerpen-Centraal, en de teruggelopen

veiligheidsgevoel. Om daar op in te spelen zijn er diverse

reclame-inkomsten bij Publifer (-8%), buiten beschouwing

opties: geen verborgen hoeken en plekjes, voldoende

laten, dan stijgen de inkomsten uit concessies in 2013 met

sociale controle, goede verlichting, camera’s op strategische

5%. Dat is te danken aan de groei in het ‘Convenience-

plaatsen, … Bij het ontwerpen van de stations, parkings en hun

segment’ (bakkers, broodjeszaken, snackbars, cafés) en aan

omgeving worden deze opties zoveel mogelijk geïntegreerd en

het toegenomen gebruik van de automaten.

vertaald in een functionele ruimte.

Stations als activiteiten- en dienstenclub
In de stations worden tal van nieuwe diensten aangeboden.
NMBS voert een innovatief beleid door proefprojecten op

Opbrengsten concessies
(mln. euro)

te zetten die soms een primeur in België of zelfs in Europa
zijn. Naast de apotheker en de kapper openen strijkwinkels
hun deuren, duiken er kindercrèches op of zien centra voor

30

bloedafname het licht. De volgende grote ontwikkeling is

25

ongetwijfeld de opening van een 'Business Club' in de grote

20

stations. De Business Club is het antwoord van NMBS op de

15

toenemende vraag van bedrijven naar moderne, comfortabele

24,7

24,7

22,1
19,7

10
5

Publifer
concessies

0
2011
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stations inspireren

61

In 2013 zijn een aantal nieuwe handelszaken en

Nieuwe technologieën in het station:

dienstverleningspunten geopend: apotheken in Antwerpen-

Wi-Fi in de stations

Centraal en Charleroi-Zuid, de autoverhuurpunten in Namen

Sinds 2005 is Wi-Fi beschikbaar in verschillende zones

en Luik-Guillemins en het centrum voor bloedafname in

in de grote stations. De vraag neemt razendsnel toe door

Luik. In Antwerpen-Centraal, Brussel-Centraal, Namen en

de verspreiding van smartphones, tablets en draagbare

Brussel-Zuid zijn geregeld tijdelijke verkooppunten ingericht.

computers. NMBS wil graag tegemoetkomen aan die vraag

Het station van Gent-Sint-Pieters pakt uit met een nieuwe

en zal in een eerste fase 95 stations uitrusten met draadloos

exclusieve dienst: de eerste digitale stand waar toeristische

internet. In een tweede fase zullen ook de 60 andere stations

informatie kan worden ingewonnen. Toeristen worden

volgen. De studie en de contacten met de operatoren zijn

rechtstreeks in verbinding gesteld met de toeristische dienst

lopende.

door middel van videoconferentie.
Ook de inplanting van bekende merken zet zich door, wat de

Stations als activiteiten- en dienstenclub

stations bevestigt in hun rol als belangrijke activiteitencentra
in het hart van de steden.

Bergen: station als verbinding tussen stadsdelen
Het station van Bergen is het op veertien na drukst bezochte

Nieuwe technologieën in het station:

station in België en het op vier na drukst bezochte in Wallonië.

Google Maps

Elke dag ontvangt het station ongeveer 20.000 reizigers. In

NMBS heeft een partnership afgesloten met Google om het

2004 besloot NMBS om de site grondig te moderniseren. De

grondplan van een aantal grote stations weer te geven op

denkoefening die in 2004 werd aangevat in continu overleg

Android- en iOS-platformen en op pc. Ondertussen zijn er 33

met de stad, leidde tot een innoverend concept waarbij

stations beschikbaar op Google Maps, waaronder Brussel-Zuid,

functionele, architecturale, stedenbouwkundige, ecologische

Antwerpen-Centraal en Luik-Guillemins. Zo vinden gebruikers

en mobiliteitsgebonden aandachtspunten als één geheel

gemakkelijk hun weg en krijgen ze een overzicht van de

benaderd werden.

beschikbare diensten (Blue-bike, Fietspunten, toiletten)
en handelszaken. De mobiele app biedt de reizigers ook

Het concept moet van de spoorwegsite een link maken tussen

aanvullende informatie en de mogelijkheid om hun exacte

twee stadswijken (doorwaadbaarheid) met totaal verschillende

locatie in het station te bepalen en hun traject te plannen via

kenmerken, namelijk het historische stadscentrum enerzijds

de klassieke geolocalisatietools.

en de ontwikkelingspool Grands Prés anderzijds, waarbij
de bereikbaarheid en de intermodaliteit gemaximaliseerd
worden. Daarnaast is het de bedoeling om een aangename
en duurzame ‘leefruimte’ te creëren waar de klanten, zowel
reizigers als niet-reizigers (fietsers, voetgangers), optimaal
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Het nieuwe station van Bergen zal de stedelijke omgeving hertekenen en de
verbinding maken tussen twee stadswijken.

onthaald worden en die beantwoordt aan de diverse behoeften

Het station is zowel treinstation als busstation, wat de site

van deze klanten (diensten, handelszaken, leesbaarheid van

uniek maakt. De eerste twee perrons aan de kant van de stad

de site, comfortabele toegang tot de perrons, comfortabele

zullen worden gedeeld (trein/bus en bus/Kiss&Ride). De

wachtruimtes, veiligheid). Op basis van al die elementen

overstap van het ene vervoersmiddel op het andere kan haast

werd er uiteindelijk gekozen om het station over de sporen te

niet natuurlijker verlopen.

bouwen en de verkeersstromen van alle vervoersmodi aan de
kant van het centrum anders in te delen. Aan de kant Grand

Mechelen: ambitieus masterplan

Prés sluit het station netjes aan op de ontwikkelingsruimte

De samenwerkingsovereenkomst van 9 mei 2008 integreert

waar in de toekomst onder andere een congrescentrum komt

de doelstellingen van NMBS, de stad Mechelen, het Vlaams

en is het makkelijk bereikbaar vanaf de snelweg. Er komen in

Gewest (AWV), Infrabel en De Lijn in een masterplan voor

totaal 862 parkeerplaatsen.

de volledige stationsomgeving. Het masterplan omvat

stations inspireren
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o.a. de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg voor
de stationsomgeving, de bouw van een ondergrondse
pendelparking met 2.000 plaatsen, de volledige vernieuwing
van het station en de perroninfrastructuur, de aanleg van
nieuwe fietsinfrastructuur en de bouw van een nieuw
busstation.
Het aantal fietsenstallingen gaat van 1.800 naar ca. 5.500
en is uitbreidbaar in functie van de groei. De inplanting van
een busstation met 18 perrons zorgt voor een vlotte overstap
tussen de vervoersmodi.
Het project biedt een antwoord op de mobiliteitsuitdagingen
van de 21ste eeuw, maar toont ook respect voor de
spoorweggeschiedenis van Mechelen. Een cluster van
drie historische gebouwen die behoren tot de oudste
spoorwegwerkplaats op het Europees contintent (18371844) werd met een ingenieuze schuifoperatie verplaatst
buiten het tracé van de geplande ringweg. De realisatie van
de spoorbypass door Infrabel (biedt meer capaciteit en laat
doorrit toe tegen 160km/u) wordt mee geïntegreerd in het
project. De werkzaamheden zijn gestart in oktober 2012 en
zullen 10 jaar duren.

Brussel-Noord: verjongingsoperatie voor de toekomst
Het station Brussel-Noord werd in 1952 geopend en is met
meer dan 48.000 opstappende reizigers per dag het vierde
belangrijkste station van ons land. Dat aantal zal de komende
jaren nog toenemen, terwijl het station niet berekend is
op zoveel reizigers. Bovendien zijn de verwachtingen van
de reizigers sterk geëvolueerd. Een complete structurele
vernieuwing moet dat oplossen.
Een gedeelte van het werk is ondertussen uitgevoerd:
Het masterplan Mechelen hertekent het station en zijn omgeving totaal om
een antwoord te bieden op de mobiliteit van morgen.
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de restauratie van de gevels, de vernieuwing van

verschillende technische installaties (waaronder seinhuis,

authentieke materialen en het oorspronkelijke kleurenpallet.

hoogspanningsposten en bijhorende bekabeling), het

Bijzondere aandacht gaat naar de toegankelijkheid van

verbeteren van de perroninfrastructuur met de verlenging van

het station, met onder meer nieuwe liften en bijkomende

de perrons en het vernieuwen van de roltrappen, de inrichting

roltrappen naar de perrons. De structuur van het station wordt

van een nieuw travel center, de renovatie van de kantoren voor

vereenvoudigd, zodat de reizigers gemakkelijker hun weg

de diensten van NMBS en de renovatie van de gevels.

zullen kunnen vinden. De overstap van trein op fiets, taxi,

In de volgende fase van het project worden de volledige

openbaar vervoer... zal heel wat vlotter kunnen verlopen. Ten

gelijkvloerse verdieping en de verdieping daaronder

slotte wordt het aanbod aan winkels en diensten uitgebreid.

aangepakt. Alle publiek toegankelijke ruimtes van het station

De uitvoering is gepland in 2014 - 2018.

worden heringericht met een maximum aan respect voor de

Brussel-Noord wordt gemoderniseerd. De hal hervindt zijn oude luister, terwijl nieuwe diensten en concessies beter worden geïntegreerd.
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Medewerkers inspireren
NMBS blijft één van de grootste werkgevers van het land. Met een omgekeerde
leeftijdspiramide, met heel wat personeelsleden tegen het einde van hun loopbaan, is de rekrutering
van nieuwe medewerkers één van de grootste uitdagingen voor het personeelsbeleid van NMBS. De
vertrekkers dienen vervangen te worden, maar tegelijk moeten ze hun kennis kunnen doorgeven aan
hun collega’s. Daarom profileren de spoorwegen zich als een aantrekkelijke werkgever en ligt
in de rekruteringscampagnes de nadruk op de diversiteit van de aangeboden jobs, de goede

werksfeer en de teamspirit.
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34.452 VTE's op 1 januari 2014

Wie zijn ze?

Op 1 januari 2014 werkten er 35.898 personeelsleden bij

Het personeel bestaat voor 12,2% uit vrouwen. In totaal zijn

de spoorwegen, tegenover 36.851 tijdens dezelfde periode

ze met 4.387. Het cijfer oogt erg bescheiden, al stijgt het

een jaar eerder. Uitgedrukt in voltijdse equivalenten gaat

jaar na jaar. Bij aanvang werkten bijzonder weinig vrouwen

het om 34.452 VTE's. Het personeel bestaat voor 96,5% uit

bij NMBS vanwege de talrijke technische beroepen bij de

statutairen.

spoorwegen. De vrouwen vertegenwoordigen bijvoorbeeld
0,11% van de technici-mecaniciens (in absolute cijfers, 1

Door de hervorming van de spoorwegen, beslist in

vrouw voor 846 mannen) en 0,37% van de elektrotechnici (14

2013 en doorgevoerd in 2014, zijn de opdrachten en

vrouwen voor 3.816 mannen). Het aandeel vrouwen ligt hoger

verantwoordelijkheden van de bedrijven gewijzigd. Eén van

bij het kader (21,28%), het treinbegeleidingspersoneel (27,87)

de doelstellingen van de hervormingen is de klant opnieuw

en het administratief personeel (45,20%). In paramedische

centraal stellen. Daarom is NMBS nu onder andere volledig

functies is zelfs 85,90% van het vrouwelijke geslacht.

verantwoordelijk voor het contact met de treinreizigers. De
opdeling van het aantal medewerkers heeft om die reden een

Wat doen ze?

aantal verschuivingen ondergaan. Ondergaande tabel maakt

Er zijn meer dan 300 beroepen bij NMBS. De treinbestuurders

duidelijk hoe de verdeling gerealiseerd is.

vormen de grootste groep. Ze zijn met maar liefst 4.583.
Daarna volgen de technici-elektromecaniciens (3.830), de
onthaalbedienden in de stations (3.443), het administratief
personeel (3.228), de treinbegeleiders (2.899) en de technici
sporen (2.262). De toezichtsbedienden zijn 'maar' met 562.
Onder het personeel zijn er 1.753 universitaire medewerkers

Medewerkers in oude en nieuwe
structuur (VTE)

Meer dan 2.000 nieuwe collega's in 2013

op 31/12/2013

op 1/1/2014

3.782

-

HR Rail

-

897

Infrabel

11.637

12.096

werkgever, maar dat neemt niet weg dat het erg moeilijk blijft

NMBS

18.122

20.683

om nieuwe collega’s aan te werven in knelpuntberoepen.

Gedetacheerd

776

776

Sociale zekerheid

135

-

34.452

34.452

Holding

Totaal
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(5,1%).

In 2013 werden 2.044 nieuwe medewerkers aangeworven
voor de NMBS-Groep. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar
tijd. De spoorwegen worden een alsmaar aantrekkelijkere

Daarom concentreert NMBS haar inspanningen grotendeels op
de aanwerving van kandidaten voor deze specifieke beroepen.
Zo is de selectieprocedure drastisch verkort. In 2009 duurde

In 2013 heeft NMBS 412 nieuwe treinbestuurders aangeworven.

Bevoorrechte doelgroep: jongeren!
die nog meer dan 4 maanden, vandaag nog slechts 5 à 6
weken. De 2.044 nieuwe collega's zijn in 51% van de gevallen

In 2013 werden opnieuw verschillende acties ondernomen om
jongeren warm te maken voor een technische opleiding. De
spoorwegen zijn ook een partner van de ‘Jeugd Technologie

jonger dan 30 jaar (2% is zelfs jonger dan 20 en 6% is ouder

Olympiade’, van BEST (Board of European Students of Technology)

dan 50). 15% van de nieuwe collega's die in 2013 werden

die een wedstrijd voor ingenieurs organiseert op zes Belgische

aangeworven, was vrouw.

universitaire campussen, en van BERT (Belgian Railways

In 2013 werden er hoofdzakelijk treinbestuurders (412),
technici en gespecialiseerd personeel 'sporen' (321),

Competition for Technicians), een wedstrijd die in 2013 het
nijpende probleem van de kabeldiefstallen aan de studenten
voorschotelde. We werken ook samen met het Beroepenhuis van

elektrotechnici (196) en treinbegeleiders (152) aangeworven.

Gent dat jongeren tussen 11 en 14 hoofdzakelijk informatie geeft

Daarnaast gingen er ook 154 universitairen aan de slag.

over technische en praktijkgerichte studies en beroepen.

medewerkers inspireren
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echte spoorwegmedewerkers.
• Andere initiatieven zijn de schoolbezoeken (18), de
rondleidingen in onze werkplaatsen (94 klassen), de 		
jobbeurzen (77) en de informatiesessies (9). Jongeren 		
kunnen tijdens die bezoeken, die vooral toegespitst zijn op
knelpuntberoepen, 'live' en met eigen ogen zien wat de job
precies inhoudt. Op die manier willen we ze overtuigen om
te kiezen voor een eerste job bij de spoorwegen!
• De 'Jobdays' bieden de mogelijkheid om in één dag een
baan bij de spoorwegen binnen te halen. In 2013 hebben
we 17 'Jobdays' georganiseerd. De jobdays verlopen
De aanwervingscampagne van NMBS loopt ondertussen al 7 jaar
en is nog steeds bijzonder succesvol.

volgens een vaste structuur. In de voormiddag krijgen
de geïnteresseerden meer informatie over het bedrijf
en de jobinhoud. In de namiddag wordt de volledige 		
selectieprocedure afgehandeld. Kandidaten weten op het
einde van de dag al of ze geselecteerd zijn.
• Er werden ook 144 ingenieurs uitgenodigd om een kijkje
te nemen achter de schermen van de werken aan de tunnel

Rekrutering gaat digitaal: 1,1 miljoen bezoekers op internet
Tal van initiatieven, die jaar na jaar geoptimaliseerd worden,
moeten NMBS de kans geven extra medewerkers aan te
trekken:
• In 2013 bezochten 1,1 miljoen unieke bezoekers de
website www.despoorwegenwervenaan.be. Dat is een
stijging met maar liefst 38% ten opzichte van 2012. 		
Het hoge aantal bezoekers werd ook vertaald in het aantal
kandidaturen. 36.956 bezoekers besloten hun kandidatuur
in te dienen (13,3%).
• De mediacampagne ‘Bouw mee aan de trein van morgen’
wordt regelmatig in een nieuw kleedje gestopt, zonder
dat er aan herkenbaarheid wordt ingeboet (recall van 42%).
Voor die campagnes wordt altijd een beroep gedaan op
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Schuman-Josaphat en het GEN-net, een van de grootste
infrastructuurprojecten die worden uitgevoerd om de 		
Brusselse mobiliteit te verbeteren.
• In 2013 telde de ‘Club van de Ambassadeurs’ van NMBS
318 leden. Deze club bestaat uit spoorwegmedewerkers die
bereid zijn om hun beroep voor te stellen in de scholen en
op jobbeurzen.
• Elk jaar worden er originele aanwervingscampagnes 		
gelanceerd. De actie ‘Refer a friend’ die personeelsleden
uitnodigt om nieuwe collega's aan te bevelen voor bepaalde
beroepen, leidde in 2013 tot 83 kandidatuurstellingen,
waaronder 31 voor treinbegeleiders. De campagne 'Wie
is het?' – genoemd naar het gelijkaardige spel – biedt 		
spoorwegmedewerkers dan weer de mogelijkheid om een

job bij NMBS bij hun Facebook-vrienden aan te bevelen. Er

de spoorwegen voor het eerst de 'Top 20' van meest

werd ook geregeld jobinfo bij de loonfiches gestopt.

aantrekkelijke werkgevers binnen. NMBS komt goed uit de

• De wekelijkse advertenties in Metro en de herhaaldelijke

vergelijking met andere grote bedrijven zoals bpost, Electrabel

publicaties in de algemene en gespecialiseerde nationale

en TEC/De Lijn. Uiteraard speelt de werkzekerheid een rol

pers.

in de keuze voor een baan bij de spoorwegen. Maar NMBS

• Tot slot ontwikkelde Transurb Technirail een rijsimulator die

heeft nog heel wat andere troeven, zoals een ruime waaier

kan worden gebruikt als reclametool op beurzen en op het

aan interessante, nuttige, duurzame en boeiende functies.

internet.

De opleidingskosten voor die typische beroepen die je niet
op de schoolbanken kan leren, worden bovendien gedragen

Werken voor één van de grootste en best
gekende ondernemingen van ons land

door de spoorwegen zelf. Het aanbod van het interne

In de studie die Randstad in 2013 voerde naar de

aangepast om te beantwoorden aan de specifieke behoeften

aantrekkelijkheid van werkgevers, kwam NMBS als 17de

van de spoorwegen.

opleidingscentrum ‘Train@Rail’ wordt overigens voortdurend

meest aantrekkelijke werkgever naar voren. Daarmee duikelen

Nieuwe medewerkers kiezen voor NMBS vanwege de werkzekerheid en het ruime scala aan interessante en duurzame jobs.
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Waarom voor NMBS werken?

3. Passionele en duidelijke opdrachten

Uit enquêtes bij nieuwe medewerkers blijkt dat ze zeven

De werkomgeving is uniek, ongeacht of een medewerker in

hoofdredenen aangeven waarom ze gekozen hebben voor de

de stations of de treinen werkt, achter een computerscherm,

spoorwegen. In volgorde van belang zijn dat:

in de sporen of in een onderhoudswerkplaats. De opdrachten
zijn duidelijk omschreven, zodat medewerkers zich met

1. Werken in team

volle overgave aan hun taken kunnen wijden, zowel in een

Een goed uitgebouwd spoorvervoer en de grote

technische als administratieve omgeving.

infrastructuurwerken om dat mogelijk te maken, zijn
groepswerk waar specialisten in diverse disciplines

4. Levenslang leren

samenwerken. Die teamspirit geeft ook de nodige voldoening.

Train@Rail, het opleidingscentrum van de spoorwegen, geeft
niet enkel basisopleidingen maar biedt ook voortgezette

2. Werkzekerheid

opleidingen aan. Naast de treinbestuurders en treinbegeleiders

Als overheidsbedrijf bieden de spoorwegen meer

kunnen ook anderen hun talent ontwikkelen, bijvoorbeeld

werkzekerheid dan de privésector. Zelfs bij laagconjunctuur

door managements- en taalcursussen.

moeten de treinen blijven rijden. De overheidsbedrijven
bieden voor bepaalde beroepen ook statutaire functies aan

5. Promotiekansen

en een medewerker kan een volledige loopbaan uitbouwen in

Ambitieuze medewerkers kunnen vlot doorgroeien. Promotie-

diverse functies, werkplaatsen of leiderschapsniveaus.

examens zijn toegankelijk voor iedereen die vooruit wil of een
andere richting wil kiezen binnen de Groep.

6. Aantrekkelijk loon
Potentiële medewerkers noemen het salarisniveau voor de
diverse beroepen als een aantrekkelijk gegeven.

7. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Snel en veilig spoorvervoer is belangrijk voor
onze samenleving: het geeft minder files, minder
luchtverontreiniging en is toegankelijk voor iedereen; iedere
medewerker bij de spoorwegen draagt dus zijn steentje bij tot
de duurzame ontwikkeling van onze samenleving.

Meer dan 20% van de medewerkers kiest voor een systeem van deeltijds werk.
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Bijzondere aandacht voor de combinatie
werk en privéleven

Bovenop de verschillende systemen om de arbeidstijd beter

NMBS vindt het belangrijk dat alle medewerkers het juiste

andere diensten aan om hun werk en privéleven beter te

evenwicht kunnen vinden tussen hun werk en privéleven.

kunnen combineren. Zo biedt de sociale dienst voor kinderen

Werknemers hebben de keuze om deeltijds of 4/5e (32 uur/

vanaf 3 kinderopvang aan tijdens de schoolvakanties, zowel in

week) te werken. De spoorwegen bieden hun personeelsleden

België als in het buitenland. Daarnaast is er ook de “Kids’ Day”,

ook uiteenlopende manieren aan om hun arbeidstijd en

de dagelijkse opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. In

loopbaan te beheren. Ze kunnen kiezen om minder dagen per

2013 hebben 427 kinderen aan dit programma deelgenomen.

week te werken of minder uren per dag te presteren zodat ze

En ook wanneer dochter- of zoonlief ziek wordt tijdens het

het juiste evenwicht tussen hun werk en privéleven vinden.

jaar, weet de sociale dienst raad. Eind 2012 sloot de sociale

in te delen, bieden de spoorwegen hun personeelsleden nog

dienst immers een contract af met een bedrijf dat aan huis op
In 2013 koos meer dan 20% van de personeelsleden voor

zieke kinderen past. Vorig jaar deden de personeelsleden een

een systeem van deeltijds werk. De overgrote meerderheid

beroep op deze dienst voor 113 zieke kinderen.

koos voor de formule van 32 uur/week. Medewerkers onder

vijftigplussers kiest bijna één personeelslid op drie voor

Train@Rail 2013:
people management & teambuilding

een van deze formules. Meer dan 20% van alle mannelijke

Train@Rail, het opleidingscentrum van de Belgische

personeelsleden en meer dan 30% van de vrouwelijke

spoorwegen, organiseerde in 2013 maar liefst 23.503

personeelsleden werkt 4/5e of halftijds.

opleidingsdagen. In 2013 was er vooral vraag naar

de 30 hebben de minste interesse in deze formules. Bij de

taalopleidingen, ICT-opleidingen en opleidingen voor
opleiders. Daarnaast besteden de spoorwegen, zoals andere
ondernemingen, bijzondere aandacht aan opleidingen
‘leadership’ voor zowel de kaders als de teamleiders op het
terrein. Dat is een logisch gevolg van de initiatieven op het
vlak van het ‘People Management’ bij Infrabel en het ‘BeLean
Leadership’ bij NMBS.

Train@Rail: Qfor-certificatie
Om zijn processen en kwaliteitsmonitoring te valideren koos
Train@Rail in 2013 voor een externe benchmark via Qfor (Instituut

Train@Rail zette in 2013 extra in op kwaliteit, klantgerichtheid
en voortdurende verbetering. De gemiddelde tevredenheid
over de opleidingen is sinds 2008 voortdurend gestegen.

voor Certificatie van Opleidingsorganisaties). In juni vond een
pre-audit plaats. Enkele maanden later, in november, volgde een
grondige audit waarbij 25 indicatoren werden bepaald. Begin
2014 kon Train@Rail de "Qfor Quality"-certificering op zak steken.

medewerkers inspireren
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Financieel beheer inspireren
Jaarverslag van NMBS
opgesteld met toepassing van de artikels 95 en 96
van het Wetboek van Vennootschappen

75

In overeenstemming met de artikels 95 en 96 van het
Wetboek van Vennootschappen heeft de raad van bestuur een
jaarverslag opgesteld om informatie te verstrekken over de
onderstaande punten.

A. Financieel jaarverslag

d.d. 26/05/2010, haar engagementen ten opzichte van haar
vrachtfiliaal NMBS Logistics nv na te komen.

Algemene ontwikkeling in 2013
NMBS realiseert een ebitda van -93,1 miljoen euro over het

Daarnaast wenst NMBS het kapitaal van haar vrachtfiliaal

boekjaar 2013 terwijl over het boekjaar 2012 een ebitda van

NMBS Logistics nv open te stellen voor een strategische

-45,1 miljoen euro werd gerealiseerd.

partner ten einde de kapitaalstructuur van dit filiaal te
versterken. Gezien het stadium waarin dit proces zich

Het nettoresultaat van NMBS over het boekjaar 2013 bedraagt

bevindt is het momenteel niet mogelijk om de eventuele

-330,7 miljoen euro terwijl over het boekjaar 2012 een

consequenties voor NMBS van een dergelijk partnerschap te

nettoresultaat van -152,3 miljoen euro werd gerealiseerd.

begroten.

Het nettoresultaat van het boekjaar wordt negatief beïnvloed

Evolutie van de exploitatieopbrengsten

door éénmalige afwaarderingen in het kader van de

Ten opzichte van 2012 dalen de exploitatieopbrengsten met

afwikkeling van het Fyra-dossier (16,4 miljoen euro) , de

6,8 miljoen euro. Deze daling is in hoofdzaak het gevolg van

aanpassing van de waardering van de participatie in en de

een hogere omzet (41,2 miljoen euro), een daling van de

vorderingen op NMBS Logistics nv (109,4 miljoen euro), de

andere exploitatieopbrengsten (-32,7 miljoen euro) en van de

bijkomende dotatie aan de voorzieningen aangelegd ter

productie van activa (-13,1 miljoen euro).

dekking van het verschil tussen de marktprijs en de werkelijke
kosten van prestaties geleverd aan NMBS Logistics nv

Ten opzichte van 2012 realiseerde de NMBS een omzet die

(18,0 miljoen euro).

41,2 miljoen euro of 2.0% hoger is. B-Mobility realiseerde
-1,2 miljoen euro of -0,2% minder omzet terwijl B-Europe 19,0

De geboekte waardeverminderingen en voorzieningen houden

miljoen euro of +7,9% meer omzet realiseerde. De omzet van

rekening met een realistische inschatting van de verdere

Freight Services daalt met 15,7 miljoen euro of 35,0%. De

ontwikkeling van de vrachtactiviteiten zowel binnen het

diverse omzet stijgt met 1,9 miljoen euro of 1,0%. De dotaties

autonoom vrachtfiliaal NMBS Logistics nv als binnen NMBS

nemen toe met 37,2 miljoen euro of +3,8%.

zelf.
De daling van de andere exploitatieopbrengsten is
NMBS heeft de vaste intentie om, binnen de grenzen

voornamelijk te wijten aan de opname, in 2012, van éénmalige

toegelaten door de beslissing van de Europese Commissie

effecten zoals de boete wegens laattijdige levering opgelegd
aan een leverancier van rollend materieel (25,0 miljoen
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Resultatenrekening (mln. euro)

2013

2012

Verschil

%

Verkopen en diensten

2.289,8

2.296,6

-6,8

-0,3%

Omzet

2.122,6

2.081,4

41,2

2,0%

NMBS Mobility

611,3

612,5

-1,2

-0,2%

NMBS Europe

259,3

240,3

19,0

7,9%

29,2

45,0

-15,7

-35,0%

200,4

198,5

1,9

1,0%

NMBS Freight Services
Diversen 		

1.022,3

985,1

37,2

3,8%

Wijziging bestellingen in uitvoering

10,0

12,2

-2,2

-17,7%

Geproduceerde activa

94,1

107,2

-13,1

-12,2%

Andere exploitatieopbrengsten

63,1

95,9

-32,7

-34,1%

-2.382,9

-2.341,8

-41,1

1,8%

-75,7

-92,2

16,5

-17,9%

-1.149,6

-1.122,0

-27,6

2,5%

-627,4

-622,4

-5,0

0,8%

Dotaties

Kosten van verkopen en diensten
Bevoorrading
Diensten en diverse goederen
Vergoeding infrastructuur
Tractie-energie
Andere diensten en diverse goederen
Personeelskosten
Andere exploitatiekosten

Ebitda
Afschrijvingen, waardeverminderingen
Waardevermindering stock
Voorzieningen

EBIT

-97,8

-95,0

-2,8

3,0%

-424,3

-404,6

-19,7

4,9%

-1.153,9

-1.125,0

-28,9

2,6%

-3,7

-2,5

-1,2

46,2%

-93,1

-45,1

-48,0

N.S.

-266,9

-240,5

-26,5

11,0%

-28,8

-39,3

10,5

-26,6%

-1,4

34,8

-36,2

N.S.

-390,3

-290,0

-100,3

-34,6%

Financiële opbrengsten

251,5

224,0

27,4

12,2%

Financiële kosten

-36,5

-33,4

-3,1

9,3%

-175,3

-99,4

-75,9

-76,4%

EBT

31,5

13,4

18,1

N.S.

Uitzonderlijke kosten

-186,9

-66,3

-120,6

N.S.

Resultaat

-330,7

-152,3

-178,4

N.S.

Uitzonderlijke opbrengsten

financieel jaarverslag NMBS
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en

Verdeling omzet
10%

Evolutie van de kosten

12%

diversen

4%

Europe

tractie-energie

17%

49%

29%

dotaties

26%

2%

vergoeding infrastructuur

Freight Services

0%

andere

euro) en de tussenkomst van een verzekeringsmaatschappij

De stijging van de personeelskosten zijn hoofdzakelijk het

in de kosten van een brand (2,7 miljoen euro) terwijl deze

gevolg van een toename van het aantal overgedragen verloven,

éénmalige effecten in 2013 beperkt bleven tot 6,1 miljoen

vanen
dezondagrusten.
investeringen
kredietdagenEvolutie
en zaterdag-

euro, namelijk de herberekening van de exploitatiedotatie

De lagere bevoorradingskosten zijn voornamelijk het gevolg

voor het MIVB-aandeel in NMBS-treinkaarten (1,3 miljoen

van een daling onthaal
van de geproduceerde
materiële vaste activa.
klanten andere

euro), een boete wegens laattijdige levering opgelegd aan

reizigers
binnenverkeer

personeelskosten

Mobility

48%

81%

49%

andere exploitatiekosten

personeelskosten

ngen

3%

bevoorrading

2% 1%

9%

een leverancier van rollend materieel (1,7 miljoen euro)

Evolutieinformatica
van de investeringen

en het aandeel van NMBS in de gerealiseerde meerwaarde

7%
Het investeringsvolume
is zeer belangrijk en ligt een stuk

door NMBS Logistics nv naar aanleiding van de verkoop van

hoger dan in 2012. Dit is voornamelijk het gevolg van een

terreinen (3,1 miljoen euro).

inhaalbeweging die uitgevoerd werd in de levering van het

werkplaatsen

rollend materieel.

Evolutie van de exploitatiekosten

reizigers
binnenverkeer

Ten opzichte van 2012 stijgen de exploitatiekosten met 41,1

NMBS investeert in 2013 een bedrag van 604,0 miljoen euro

miljoen euro. De stijging van de kosten ten opzichte van 2012

tegenover een bedrag van 423,0 miljoen euro in 2012.

is het gevolg van hogere personeelskosten (+28,9 miljoen

De hoofdmoot van dit bedrag werd gespendeerd aan rollend

euro), hogere andere diensten en diverse goederen (+19,7

materieel bestemd voor het reizigersverkeer (487,5 miljoen

miljoen euro), lagere bevoorradingskosten (-16,5 miljoen euro)

euro). Daarnaast werd 13,2 miljoen euro geïnvesteerd

en hogere vergoeding infrastructuur en tractie-energie (+7,9

ten behoeve van het onthaal van de klanten en werden

miljoen euro). De andere exploitatiekosten zijn 1,2 miljoen

opnieuw belangrijke investeringen uitgevoerd in de verdere

euro hoger dan vorig boekjaar.

informatisering (5,1 miljoen euro) van de maatschappij en in
de werkplaatsen (44,4 miljoen euro).
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81%

4%

tractie-energie

10%

bevoorrading

17%

andere exploitatiekosten
Evolutie van de bedrijfskasstroom

Europe

49%

personeelskosten

In vergelijking met het vorig boekjaar verslechtert het ebitda

positieve éénmalige effecten die het ebitda van 29%
2012 gunstig
beïnvloedden 25,7
miljoen euro bedroegen.
48%

naar -93,126%
miljoen euro.

Mobility

dotaties

met 48,0 miljoen euro en evolueert van -45,1 miljoen euro

vergoeding infrastructuur

12%

diversen

Daarnaast werden éénmalige negatieve effecten genoteerd

2%

0%

in 2013 met betrekking tot de kosten verbonden aan de

andere

Freight Services

De positieve éénmalige effecten die het ebitda van 2013

overgedragen zaterdag- en zondagsrusten van het personeel

beïnvloedden bedroegen 6,1 miljoen euro terwijl de

(-20,8 miljoen euro) en herziening met terugwerkende kracht

Ebitda (mln. euro)

van de facturatieprincipes met betrekking tot de prestaties

Evolutie van de investeringen
2% 1%

geleverd
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miljoen euro waardeverminderingen geboekt in het kader

belope van 559,6 miljoen euro terwijl de afschrijvingen van

van de annulatie van de Fyra-treindienst terwijl de evaluatie

het boekjaar 264,6 miljoen euro bedragen en er materiële

van de waarde van de participatie in en leningen aan NMBS

vaste activa overgedragen of buitendienst gesteld werden ten

Logistics nv aanleiding gaf tot het boeken van een bijkomende

belope van 44,3 miljoen euro.

waardevermindering ten belope van 109,4 miljoen euro.
Daarnaast werden voor 29,0 miljoen euro uitzonderlijke

De 25 locomotieven T77 die in 2012 overgenomen werden

afschrijvingen en waardeverminderingen geboekt op

van NMBS Logistics en die bestemd zijn voor de verkoop

materiële vaste activa in functie van hun gebruikswaarde voor

blijven voor 800.000 euro per stuk opgenomen onder de

de maatschappij.

rubriek “Overige materiële vaste activa”. Niettegenstaande tot
op heden nog geen enkele van deze locomotieven verkocht

Er werden geen voorzieningen aangelegd ter dekking

werd, werden geen bijkomende waardeverminderingen

van eventuele excedentaire kosten voortvloeiend uit de

geacteerd ten laste van het boekjaar 2013. Deze beslissing is

reorganisatie. Andere boekhoudkundige implicaties met

ingegeven door een gedeeltelijke toekomstige herbenuttiging

betrekking tot deze reorganisatie worden evenmin verwacht.

van de deze locomotieven binnen de maatschappij en het
gebrek aan urgentie inzake verkoop.

Balans

De financiële vaste activa dalen met 107,5 miljoen euro. Er

Het balanstotaal bedraagt 6.168,5 miljoen euro per

werd een netto bijkomende waardevermindering geboekt

31.12.2013 of een afname met 138,1 miljoen euro ten

op de participatie in en de lange termijnvordering op NMBS

opzichte van 31.12.2012.

Logistics nv ten belope van 109,4 miljoen euro terwijl er

De vaste activa bedragen 4.893,3 miljoen euro en de

een terugname van de initiële waardevermindering op E.I.L.

vlottende activa bedragen 1.329,1 miljoen euro.

opgenomen werd ten belope van 1,8 miljoen euro.

Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt 3.208,9
miljoen euro, de voorzieningen bedragen 113,9 miljoen euro

Voor wat betreft de vlottende activa is de daling met 303,0

en de schulden bedragen 2.845,7 miljoen euro.

miljoen euro voornamelijk het gevolg van een daling van de

Voor wat betreft de immateriële vaste activa is de toename

vorderingen op ten hoogste één jaar (-251,8 miljoen euro) en

met 21,9 miljoen euro het gevolg van investeringen in

van de vorderingen op meer dan één jaar (-26,2 miljoen euro).

immateriële vaste activa ten belope van 53,1 miljoen euro

Daarnaast is er een daling van de voorraden (-11,1 miljoen

terwijl de afschrijvingen van het boekjaar 31,2 miljoen euro

euro) en de overlopende rekeningen (-15,2 miljoen euro)

bedragen.

terwijl de liquide middelen lichtjes toenemen (+1,3 miljoen
euro).

Aangezien de NMBS SAP de basis zal vormen voor de ITconfiguratie na de reorganisatie zijn er geen indicaties dat

De daling van de vorderingen op meer dan één jaar is

deze waardecorrecties inzake software-ontwikkelingen zou

hoofdzakelijk het gevolg van de transferten naar de rubriek

noodzakelijk maken.

vordering op minder dan één jaar van het gedeelte van
deze vorderingen die vervallen in 2014. Daarnaast werd de
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De materiële vaste activa stijgen met 250,6 miljoen euro. Dit

vordering op SNCF in het kader van het gegarandeerd dividend

is het gevolg van investeringen in materiële vaste activa ten

van E.I.L. geannuleerd daar deze laatste vennootschap sinds

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

Vlottende activa

31/12/2013

31/12/2012

Verschil

4.839,3

4.674,4

165,0

-

-

-

253,6

231,7

21,9

4.455,6

4.205,0

250,6

130,2

237,7

-107,5

1.329,1

1.632,2

-303,0

Vorderingen op meer dan één jaar

168,1

194,3

-26,2

Voorraden

193,1

204,3

-11,1

Vorderingen op ten hoogste één jaar

792,1

1.043,9

-251,8

Geldbeleggingen

-

-

-

Liquide middelen

10,5

9,2

1,3

165,4

180,6

-15,2

TOTAAL ACTIVA

6.168,5

6.306,5

-138,1

Eigen vermogen

3.208,9

3.409,6

-200,7

Kapitaal

1.262,8

1.251,3

11,5

Uitgiftepremies

200,6

200,6

0,0

Herwaarderingsmeerwaarden

109,1

118,8

-9,7

-

-

-

-1.984,8

-1.654,1

-330,7

3.621,2

3.493,1

128,1

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

113,9

112,5

1,4

Voorzieningen

113,9

112,5

1,4

2.845,7

2.784,5

61,3

659,5

691,8

-32,3

1.214,4

1.197,1

17,3

971,8

895,6

76,2

6.168,5

6.306,5

-138,1

Overlopende rekeningen

Reserves
Overgedragen verlies
Kapitaalsubsidies

Schulden
Schulden op meer dan één jaar
Schulden op ten hoogste één jaar
Overlopende rekeningen

TOTAAL PASSIVA
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haar ontstaan steeds een hoger dividend uitgekeerd heeft dan

voor Spoorweginfrastructuur met betrekking tot de niet

het dividend waarvoor SNCF garant staat.

aangewende kapitaalsubsidies (+50,1 miljoen euro).

De daling van de vorderingen op minder dan één jaar is
voornamelijk het gevolg van de daling van de vordering

De daling van de voorraden (-11,1 miljoen euro) is de

op NMBS-Holding in het kader van de financiering van het

resultante van een reële daling van de voorraad (-7,6 miljoen

GEN-materieel (-291,6 miljoen euro) en het relanceplan

euro), een toename van de bestellingen in uitvoering (+9,7

(-7,1 miljoen euro). De vordering op de Overheid neemt

miljoen euro) en een toename van de waardeverminderingen

toe met 58,2 miljoen euro, hoofdzakelijk ten gevolge van

opgenomen onder deze rubriek (+13,2 miljoen euro).

de toename van het bedrag dat gestort werd aan het Fonds

Resultaten per activiteitssector (mln. euro)

Totaal

Goederenvervoer

Reizigersvervoer
openbare dienst

Ander
reizigersvervoer

Bedrijfsopbrengsten

2.328,5

88,7

1.880,3

359,5

Omzet

2.161,3

77,9

1.731,0

352,5

Wijzigingen bestellingen in uitvoering

10,0

-0,2

7,4

2,8

Geproduceerde vaste activa

94,1

0,4

93,1

0,6

Andere

63,1

10,7

48,9

3,6

-2.421,6

-136,4

-1.959,1

-326,1

-75,7

-5,5

-65,0

-5,2

-2.342,3

-130,1

-1.891,4

-320,7

Andere

-3,7

-0,8

-2,7

-0,1

Ebitda

-93,1

-47,7

-78,8

33,4

-266,9

-3,1

-251,1

-12,7

-28,8

-1,4

-28,5

1,1

-1,4

-7,6

5,1

1,1

-390,3

-59,8

-353,3

22,8

Financiële opbrengsten

261,6

1,9

258,5

1,1

Financiële kosten

-46,6

-9,9

-30,7

-6,0

-175,3

-67,8

-125,5

18,0

31,5

26,9

2,9

1,8

Uitzonderlijke kosten

-186,9

-135,2

-35,3

-16,4

Resultaat

-330,7

-176,1

-158,0

3,4

Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Diensten en diverse goederen

Afschrijvingen, waardeverminderingen
Waardevermindering stocks
Voorzieningen

EBIT

EBT
Uitzonderlijke opbrengsten
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Resultaten per activiteitssector

verbonden aan de overgedragen verloven en rusten in de

De activiteitssector goederenvervoer heeft een negatieve

resultaten van 2013. Daarnaast stijgen de directe kosten

ebitda van 47,7 miljoen euro en een negatief resultaat

verbonden aan de vervoersactiviteiten terwijl de directe

ten belope van 176,1 miljoen euro. De activiteitssector

opbrengsten uit de vervoersactiviteiten lichtjes dalen.

goederenvervoer presteert op ebitda-niveau 17,5 miljoen euro
minder goed dan in 2012 en op resultaatsniveau is er een

De activiteitssector ander reizigersvervoer heeft een positieve

achteruitgang met 118,7 miljoen euro.

ebitda van 33,4 miljoen euro en een positief resultaat ten

Het resultaat van de activiteitssector goederenvervoer

belope van 3,4 miljoen euro. De activiteitsector ander

wordt voornamelijk bezwaard door bijkomende

reizigersvervoer presteert op ebitda-niveau 8,1 miljoen

waardeverminderingen op vrachtgerelateerde activa ten

euro beter dan in 2012 en op resultaatsniveau is er een

belope van 109,4 miljoen euro en bijkomende dotaties aan

achteruitgang met 7,2 miljoen euro.

de voorzieningen voor de prestaties inzake besturing en

Het resultaat van de activiteitssector ander reizigersvervoer

stationsdiensten ten belope van 18,0 miljoen euro.

wordt voornamelijk bezwaard door waardeverminderingen
geacteerd in het kader van de stopzetting van de Fyra-

De activiteitssector reizigersvervoer openbare dienst

treindienst ten belope van 16,4 miljoen euro.

heeft een negatieve ebitda van 78,8 miljoen euro en een
negatief resultaat ten belope van 158,0 miljoen euro. De

Tussen de sectoren wordt een financiële vergoeding verrekend

activiteitssector openbare dienst presteert op ebitda-

voor het onderling gebruik van de respectieve kasstromen.

niveau 38,6 miljoen euro minder goed dan in 2012 en op

Voor het boekjaar 2013 werd door de sector reizigersvoer

resultaatsniveau is er een achteruitgang met 52,6 miljoen

openbare dienst respectievelijk 8,1 miljoen euro en

euro.

2,0 miljoen aangerekend aan de sectoren “goederenvervoer”

De activiteitssector reizigersvervoer openbare dienst wordt

en “ander reizigersvervoer”.

voornamelijk bezwaard door de opname van de kosten

Balans per activiteitssector (mln. euro)

Totaal

Goederenvervoer

Reizigersvervoer
openbare dienst

Ander
reizigersvervoer

Vaste activa

4.839,3

148,5

4.443,3

247,5

Vlottende activa

1.933,4

91,4

1.432,2

409,8

Totaal activa

6.772,8

239,9

5.875,5

657,4

Eigen vermogen

3.208,9

-421,7

3.185,9

444,7

113,9

40,2

70,7

2,9

Schulden

3.450,0

621,4

2.618,8

209,8

Totaal passiva

6.772,8

239,9

5.875,5

657,4

Voorzieningen
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Balans per activiteitssector

De waardering van de participatie in NMBS-Logistics werd

Het eigen vermogen van de activiteitssector goederenvervoer

bepaald op basis van een DCF-waarderingsmethode waarbij

is negatief ten gevolge van het overgedragen verlies ten

er elementen van onzekerheid verbonden zijn aan de

belope van 1.186,2 miljoen euro. De schulden van de

previsionele gegevens. De raad van bestuur is van oordeel dat

activiteitssector goederenvervoer bestaan voor 261,0 miljoen

de inschatting van voormelde previsionele gegevens gebeurd

euro uit een interne schuld ten opzichte van de activiteitsector

is met de nodige voorzichtigheid.

reizigersvervoer openbare dienst.
De raad van bestuur wenst te verduidelijken dat de opstelling
Het positief eigen vermogen van de activiteitssector

van definitieve afrekeningen met betrekking tot wederzijdse

reizigers openbare dienst vloeit voort uit de toekenning

prestaties tussen spoorwegnetten een zeer lange doorlooptijd

van kapitaalsubsidies door de Overheid ter financiering van

kent wat een risico op aanpassingen in een volgende periode

de investeringen ten behoeve van deze activiteitssector

inhoudt niettegenstaande de inschattingen opgenomen in

ten belope van 3.621,2 miljoen euro. De activiteitssector

het lopende boekjaar met de grootste omzichtigheid en

reizigersvervoer openbare dienst kent een overgedragen

voorzichtigheid bepaald werden.

verlies ten belope van 772,6 miljoen euro. De vlottende activa
van de activiteitssector reizigersvervoer openbare dienst
bestaan voor 324,1 miljoen euro uit interne vorderingen ten
opzichte van de activiteitssectoren goederenvervoer en ander
reizigersvervoer.

Informatie met betrekking tot het industrieel,
commercieel en personeelsbeleid van de
onderneming
In 2011 hebben het management en de raad van bestuur van
NMBS een financieel herstelplan uitgewerkt voor de periode

Het positief eigen vermogen van de activiteitssector ander

2012-2015. Dit financieel herstelplan had tot doel de erosie

reizigersvervoer vloeit voort uit de initiële toewijzing van

van het eigen vermogen van NMBS te stoppen en een bijdrage

het kapitaal en de uitgiftepremies aan deze sector. De

te leveren tot de stabilisatie van de schuld van de NMBS-groep

activiteitssector ander reizigersvervoer kent een overgedragen

zonder afbreuk te doen aan de maatschappelijke rol die NMBS

verlies ten belope van 25,9 miljoen euro. De schulden van

vervult als openbare vervoerder.

de activiteitssector ander reizigersvervoer bestaan voor
63,1 miljoen euro uit een interne schuld ten opzichte van de
activiteitsector reizigersvervoer openbare dienst.

Informatie met betrekking tot de
voornaamste risico's en onzekerheden

Belangrijke gebeurtenissen na het einde van
het boekjaar
De wet van 30 augustus 2013 met betrekking tot de
hervorming van de Belgische spoorwegen heeft de grote
principes van een grote structurele hervorming van de

De risico’s verbonden aan een aantal lopende juridische

Belgische spoorwegactiviteiten geschetst.

geschillen werden afdoende ingeschat en indien nodig

De fundamentele principes van deze hervorming bestaan

voorzien in de boekhouding.

eruit om de structuren en de rollen van de 3 naamloze
vennootschappen van publiek recht te herdefiniëren in de
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zin van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming

Vooruitzichten

van bepaalde economische overheidsbedrijven waaronder de

Per 1 januari 2014 werd de hervorming van de NMBS-

NMBS-Holding, Infrabel en NMBS.

Groep uitgevoerd. NMBS werd via een fusie door opslorping
opgenomen in NMBS-Holding nv, de gefuseerde entiteit heeft

Het doel was om de NMBS-Groep, zoals gestructureerd sinds

een budget opgesteld voor het boekjaar 2014 dat voorziet in

2005, terug te brengen tot twee autonome overheidsbedrijven

een positieve ebitda ten belope van 24,7 miljoen euro.

onder de vorm van naamloze vennootschappen van publiek

De voorbereidingen werden gestart om een nieuw

recht (een infrastructuurbeheerder en een spoorwegbedrijf)

beheerscontract op te stellen tussen de fusieonderneming

die samen met de Staat deelnemen in HR Rail, een filiaal van

NMBS en de Overheid.

publiek recht, dat zal optreden als enige werkgever van het
personeel.

In afwachting werd het beheerscontract 2008-2012
verlengd en werden voorlopige regels vastgelegd voor

De overgang naar de nieuwe structuur bestond uit drie

de overgangsperiode. Het beheerscontract zal naast de

operaties die gelijktijdig plaatsvonden en waarvan de

verplichtingen van NMBS ook de toelagen vastleggen die

gevolgen geldig waren vanaf 1 januari 2014:

NMBS zal ontvangen voor haar diensten van openbaar nut

•

de fusie van de NMBS-Holding en de NMBS via een

zowel inzake investeringen als inzake werkingsmiddelen.

fusietechniek waarbij de NMBS-Holding NMBS 		

Naar aanleiding van de richtlijnen van zijn belangrijkste

absorbeert;

aandeelhouder heeft de NMBS-Groep maatregelen getroffen

•

•

de overdracht van bepaalde activiteiten en activa van de

om het aantal dochterondernemingen te reduceren. Zo zijn

NMBS-Holding naar Infrabel via een gedeeltelijke 		

al concrete acties genomen om de consolidatiekring van de

splitsing, dat samengaat met een ontkoppeling van

NMBS-Groep in 2013 te verminderen met 27 maatschappijen.

de huidige deelneming van de NMBS-Holding in 		

In 2014 zal deze beweging verlengd worden en betrekking

Infrabel.

hebben op ten minste 5 bijkomende dochterondernemingen.

de oprichting van HR Rail als naamloze vennootschap
van publiek recht die de werkgever zal zijn van het 		
personeel en waar de activa en passiva van de huidige

Onderzoek en ontwikkeling

operationele activiteit "human resources" van de 		

Er werden geen noemenswaardige activiteiten op het vlak van

NMBS-Holding ingebracht werden.

onderzoek en ontwikkeling gedaan in het jaar 2013.

Een aantal begeleidende maatregelen worden aan deze
operaties toegevoegd, zoals kapitaalsverhogingen en
overdrachten van bepaalde activa en passiva.

financieel jaarverslag NMBS
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Kapitaalsverhogingen en uitgifte van
converteerbare obligaties of warrants

Bijkantoren
NMBS heeft geen bijkantoren.

Het Wetboek van Vennootschappen voorziet dat
het jaarverslag informatie moet verstrekken over de

Strijdig belang

kapitaalsverhogingen of de uitgifte van converteerbare

In het boekjaar 2013 was er een belangenconflict in de zin van

obligaties of warrants waartoe binnen het kader van het

artikel 523 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen op de

toegestaan kapitaal werd beslist in de loop van het boekjaar.

vergadering van de raad van bestuur van 3 mei 2013 waarin

De statuten van NMBS voorzien niet in een toegestaan

het "Intern reglement betreffende de dekking door de NMBS

kapitaal.

zelf, van sommige gevolgen van de aansprakelijkheid van de

Het kapitaal van NMBS werd op 12.12.2013 verhoogd met

leidinggevenden" werd goedgekeurd.

11,5 miljoen euro door inschrijving in speciën vanwege de

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 3 mei

enige aandeelhouder NMBS-Holding nv.

2013:

Verkrijging van eigen aandelen

"De raad van bestuur neemt akte van de verklaringen van

NMBS bezit geen eigen aandelen.

de bestuurders betreffende het bestaan in hun hoofde
van een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard,

Bijkomende werkzaamheden van de
commissaris

met de beslissing van adoptie van het intern reglement

Op de Algemene Vergadering over het boekjaar 2010

Deze neemt akte van de aard van dit strijdig belang van

(d.d. 30/05/2011) werden de kantoren Mazars

vermogensrechtelijke aard.

betreffende de aansprakelijkheid van de leidinggevenden.  

Bedrijfsrevisoren cvba, vertegenwoordigd door Philippe
Gossart en Grant Thornton Bedrijfsrevisoren cvba,

Het ontwerp van intern reglement betreffende de

vertegenwoordigd door Ria Verheyen benoemd als leden van

aansprakelijkheid van de leidinggevenden heeft tot doel

het college van commissarissen, leden van het I.B.R.

om onder zeker voorbehoud de geldelijke gevolgen van de
aansprakelijkheid van de opgenoemde personen onder het

In de loop van het boekjaar 2013 werden bijkomende

punt 1 van het reglement – waaronder de leden van de raad

werkzaamheden door de commissarissen Mazars en Grant

van bestuur – in hun hoedanigheid van leidinggevenden van

Thornton verricht in het kader van de hervorming van de

NMBS - te dekken.

NMBS-Groep, concreet werd een audit uitgevoerd op de
tussentijdse financiële staten per 31.08.2013 van NMBS.

Deze dekking neemt de vorm van een juridische
ondersteuning wanneer de burgerlijke of persoonlijke

Daarnaast heeft Mazars een bijzondere opdracht uitgevoerd

strafrechtelijke aansprakelijkheid van de leidinggevende

met betrekking tot de waarderingsmethode van de

in het gedrag komt voor feiten begaan in het kader van zijn

Thalysactiviteiten.

functies, en van de financiële tenlasteneming van sommige
gevolgen van de persoonlijke aansprakelijkheidstelling van de

86

leidinggevende t.a.v. derden omwille van feiten, begaan in het

Toepassing van de continuïteitsregels

kader van zijn functies.

De onderneming heeft een overgedragen verlies per
31/12/2013. De waarderingsregels van de vennootschap

Het belang van de vermogensrechtelijke gevolgen voor NMBS,

werden toegepast in de veronderstelling van continuïteit.

door de adoptie van dit reglement is onmogelijk te ramen,

Conform art. 96,6° van het Wetboek Vennootschappen is

van daar dat de feiten die dit reglement zouden kunnen

dit, naar het oordeel van de raad van bestuur, verantwoord

doen spelen, evenals de aard en de ernst van de schadelijke

omdat de continuïteit van de onderneming redelijkerwijze

gevolgen die deze feiten zouden kunnen meebrengen,

kan verondersteld worden voor een periode van tenminste 12

hypothetisch zijn. De raad van bestuur heeft geen kennis van

maanden.

feiten die, sedert de oprichting van NMBS, reden zouden zijn
geweest voor het opeisen van of voor procedures die van aard

De raad van bestuur baseert haar oordeel omtrent de

zijn het voorgestelde reglement op gang te brengen.

continuïteit van de onderneming hoofdzakelijk op volgende
elementen:

De raad van bestuur meent dat het voorgestelde reglement
van aard is het goede beheer van de vennootschap
door zijn bestuursorganen te begunstigen en de huidige
juridische bescherming op adekwate wijze te vervolledigen,

• per 1 januari 2014 werd de onderneming bij fusie door
opslorping onderdeel van haar moedermaatschappij NMBSHolding nv;
• NMBS-Holding nv realiseerde over het boekjaar 2013 een

via verzekeringen van de bestuurders en van de andere

positief resultaat na belastingen ten belope van 150,8

leidinggevenden van de vennootschap, wanneer hun

miljoen euro;

persoonlijke aansprakelijkheid in het gedrang kan komen,
t.a.v. derden, omwille van begane feiten in het kader van hun
functies.
De raad van bestuur hecht derhalve zijn goedkeuring aan het
"Intern reglement inzake de tenlasteneming door NMBS van
sommige gevolgen van de aansprakelijkheidstelling van zijn
leidinggevenden". Deze beslissing zal voorwerp zijn van een
specifiek punt in het beheersverslag van de raad van bestuur

• het budget van de fusieonderneming waarin NMBS 		
opgenomen wordt per 1 januari 2014 voorziet in een
positieve recurrente ebitda van 24,7 miljoen euro;
• een gedeelte van de schulden die rusten op de NMBS-		
Groep werden, in het kader van de herschikking van de
groep, toegewezen aan de infrastructuurbeheerder wat een
positieve invloed heeft op de toekomstige resultaten van de
gefuseerde eenheid.

aan de gewone algemene vergadering. De raad van bestuur
beslist dit reglement ter kennis te brengen van de algemene
vergadering op zijn volgende vergadering."

financieel jaarverslag NMBS
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• M. Kris Lauwers;
• M. Renaud Lorand;

Raad van bestuur

• Mevr. Saskia Schatteman;
• M. Dirk Sterckx.

Samenstelling
De samenstelling van de raad van bestuur evenals de

M. Cornu werd bij koninklijk besluit van 4 november 2013 als

benoemingsmodaliteiten van de bestuurders en van de

gedelegeerd bestuurder benoemd voor een duur van 6 jaar

voorzitter zijn vastgelegd in de artikelen 16 en 223 van de wet

met ingang van 13 november 2013.

van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven evenals in de artikelen 17

Belangrijkste functies die door de bestuurders buiten NMBS

tot 21 van de statuten.

worden uitgeoefend:
• Mevr. Bovy: kabinetchef van de Vice 1ste minister, minister

Tot 21 oktober 2013 was de raad van bestuur als volgt
samengesteld:
• Mevr. Laurence Bovy, voorzitster van de raad;
• M. Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder;

van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
• M. Descheemaecker: bestuurder van The Brussels Airport
Company;
• M. Fontinoy: expert bij het Kabinet van de Vice Eerste 		

• M. Jean-Claude Fontinoy, bestuurder;

minister, minister van Buitenlandse Zaken, voorzitter van de

• M. Kris Lauwers, bestuurder;

NMBS-Holding en van de nv Euro Liège TGV, bestuurder van

• M. Renaud Lorand, bestuurder;

vennootschappen;

• M. Philippe Matthis, bestuurder;

• M. Lauwers: adjunct directeur generaal bij de MIVB;

• Mevr. Lieve Schuermans, bestuurder;

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

• Mevr. Angeline Van Den Rijse, bestuurder.

Waalse Regering, minister van Economie, KMO, Buitenlandse
Handel en Nieuwe Technologieën;

Bij beslissing van de algemene vergadering van 27 september
2013 werd het aantal leden van de raad van bestuur verhoogd

• M. Matthis: adjunct directeur generaal bij de Haven van
Brussel;

tot 10, de gedelegeerd bestuurder inbegrepen.

• Mevr. Schuermans: inspectrice van Financiën van het 		

De algemene vergadering van 22 oktober 2013 heeft beslist

• Mevr. Van Den Rijse: secretaris ABVV- Algemene Centrale

Vlaams Gewest, bestuurder NMBS-Holding;
de volgende personen als bestuurder te benoemen voor een
periode van zes jaar vanaf die datum:
• M. Eddy Louis Bruyninckx;

• M. Bruyninckx: afgevaardigd bestuurder van het 		
Havenbedrijf Antwerpen;

• Mevr. Valentine Delwart;

• Mevr. Delwart : algemeen secretaris van de MR;

• M. Jean-Claude Fontinoy;

• M. Joris: bestuurder van vennootschappen;

• M. Luc Joris;

• Mevr. Leburton: directeur-generaal van de Société 		

• Mevr. Valérie Leburton;

88

Antwerpen-Waasland;

Wallonne des Aéroports;
• Mevr. Schatteman: directeur Marketing Microsoft BelgiëLuxemburg;

• meerjareninvesteringsplan 2013-2025;
• evolutie van de vrachtactiviteiten en opvolging van de
dochteronderneming NMBS Logistics nv;

• M. Sterckx: gemeenteraadslid.

• oprichting van een spoorwegonderneming voor de 		

Frequentie van de vergaderingen - Deelname van de leden

• project Fyra en indienststelling van een alternatief aanbod;

De raad van bestuur vergadert in principe de eerste vrijdag

• herstructurering van de NMBS-Groep.

activiteiten Thalys;

van elke maand.

Comités opgericht door de raad van bestuur
In 2013 vergaderde de raad van bestuur 17 keer:
• 13 keer in zijn oude samenstelling. Mevr. Van Den 		

Auditcomité

Rijse heeft niet deelgenomen aan 1 vergadering en mevr.
Schuermans heeft niet deelgenomen aan 2 vergaderingen;

Samenstelling

de andere bestuurders waren aanwezig op alle 		

De oprichting en de samenstelling van het auditcomité

vergaderingen. Het gemiddeld aanwezigheidspercentage

worden geregeld in artikel 227 van de wet van 21 maart 1991

bedraagt 96,9%;

en artikel 36 van de statuten.

• 4 keer in zijn nieuwe samenstelling. M. Bruyninckx heeft
niet deelgenomen aan 3 vergaderingen, Mevr. Delwart 		

Het auditcomité is opgericht door de beslissing van de raad

en Mevr. Schatteman en M. Sterckx hebben niet deel-

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

genomen aan 1 vergadering. Het gemiddeld 			

legde het aantal leden vast op 5 en wijzigde de samenstelling

aanwezigheidspercentage bedraagt 83,3%.

als volgt :
• M. Kris Lauwers, voorzitter van het Auditcomité;

Bevoegdheden en beslissing

• Mevr. Laurence Bovy;

Algemeen zijn de bevoegdheden van de raad van bestuur

• Mevr. Angeline Van Den Rijse;

bepaald in artikel 17 van de wet van 21 maart 1991; daarbij

• M. Jean-Claude Fontinoy;

worden sommige bevoegdheden door de wet exclusief
voorbehouden aan de raad van bestuur.
Het quorum, de meerderheden en de stemmen worden
bepaald in de artikelen 26 tot 28 van de statuten.
Enkele belangrijke dossiers, behandeld gedurende het
boekjaar:
• veiligheid van het spoorverkeer;
• stiptheid;

• M. Philippe Matthis.
De raad van bestuur van 31 oktober 2013 heeft via een
schriftelijke procedure de samenstelling van het auditcomité
als volgt gewijzigd:
• M. Renaud Lorand, voorzitter van het auditcomité;
• M. Eddy Bruyninckx;
• Mevr. Valentine Delwart;
• M. Kris Lauwers.

• vervoersplan 2013 en lange termijn;
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De gedelegeerd bestuurder, de verantwoordelijke voor de

De raad van bestuur van 31 oktober 2013 heeft via een

Financiën van NMBS en de verantwoordelijke voor de Interne

schriftelijke procedure de samenstelling van het benoemings-

Audit NMBS worden uitgenodigd op de vergaderingen met

en bezoldigingscomité als volgt gewijzigd:

raadgevende stem.

• m. Jean Claude Fontinoy, voorzitter van het Comité;
• m. Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder, die door

Frequentie van de vergaderingen – Deelneming van de leden

m. Cornu werd vervangen vanaf 13 november 2013;

In 2013 vergaderde het comité 7 keer:

• m. Luc Joris;

• 4 keer in zijn oude samenstelling. Mevr. Bovy heeft niet

• m. Dirk Sterckx.

deelgenomen aan 2 vergaderingen en Mevr. Van Den Rijse
en de heren Fontinoy en Matthis hebben niet deelgenomen

Frequentie van de vergaderingen – Deelneming van de leden

aan 1 vergadering. Het gemiddeld aanwezigheidspercentage

Het comité vergaderde 2 keer in 2013. Al de leden waren

bedraagt 75 %;

aanwezig. Het gemiddeld aanwezigheidspercentage bedraagt

• 3 keer in zijn nieuwe samenstelling. M. Bruyninckx heeft

100 %.

niet deelgenomen aan 3 vergaderingen en mevr. Delwart
heeft niet deelgenomen aan 1 vergadering. Het gemiddeld

Bevoegdheden

aanwezigheidspercentage bedraagt 66,7 %.

De bevoegdheden van het benoemings- en
bezoldigingscomité zijn vastgelegd in de artikelen 17, 226

Bevoegdheden

en 228 van de wet van 21 maart 1991 en in artikel 37 van de

De bevoegdheden van het auditcomité zijn vastgelegd in

statuten.

artikel 227 van de wet van 21 maart 1991, artikel 36 van
de statuten, evenals in het charter van het auditcomité,

Directiecomité

goedgekeurd op 3 juli 2009 door het comité.

Benoemings- en bezoldigingscomité

Samenstelling
De samenstelling van het directiecomité is vastgelegd in de
artikelen 16 en 224 van de wet van 21 maart 1991, evenals in

Samenstelling

de artikelen 32 en 33 van de statuten.

De samenstelling ervan is vastgelegd in artikel 228 van de wet

De duur van het mandaat van de directeurs-generaal is

van 21 maart 1991 en in artikel 37 van de statuten.

vastgelegd op 6 jaar (R.B. 8 november 2004), vanaf de aanvang
van hun functie. Het aantal directeurs-generaal is vastgelegd

Door beslissing van de raden van 4 november 2004 en van 5

op 3 (R.B. 24 april 2007).

september 2008, is het benoemings- en bezoldigingscomité
als volgt samengesteld:

Het directiecomité is als volgt samengesteld:

• mevr. Laurence Bovy, voorzitter van het Comité;

• m. Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder, die

• m. Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder;
• m. Renaud Lorand;
• mevr. Schuermans;
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door m. Cornu werd vervangen vanaf 13 november 2013;
• m. Richard Gayetot, directeur-generaal Technics;

• m. Michel Jadot, directeur-generaal NMBS Europe;

Bevoegdheden

• m. Sabin S’heeren, directeur-generaal NMBS Mobility.

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

Het mandaat van M. Gayetot is vervallen op 3 december 2010

de statuten. Daarbij heeft het comité de bevoegdheden,

en de mandaten van de heren Jadot en S’heeren zijn vervallen

gedelegeerd door de raad en de bevoegdheden, die hem zijn

op 1 juni 2013. De raden van bestuur van 3 december 2010

voorbehouden door de wet, bijvoorbeeld de onderhandeling

en 3 mei 2013 hebben beslist deze mandaten te verlengen tot

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

de 3 volgende voorwaarden zijn vervuld :
• de gedelegeerd bestuurder wordt benoemd bij koninklijk

Comité opgericht door het directiecomité

besluit;
• de leden van de raad van bestuur worden benoemd door

Managementcomité

de algemene vergadering, overeenkomstig de beslissing,
genomen door de algemene vergadering van 22 oktober

Samenstelling

2010;

Dit comité is opgericht door de beslissing van het

• de raad van bestuur heeft zich, op voorstel van de 		

directiecomité van 4 januari 2005.

gedelegeerd bestuurder, uitgesproken over de samenstelling

Dit comité bestaat uit de leden van het directiecomité en

van het directiecomité.

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

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de

• M. Arnold De Brauwer, General Manager Financiën;

gedelegeerd bestuurder en de daartoe door de raad van
bestuur aangeduide directeur-generaal, die gezamenlijk

Het wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder.

optreden. M. Gayetot werd door de raad van bestuur van 8

De verantwoordelijken van de diensten die afhangen van de

november 2004 aangeduid als directeur-generaal, houder van

gedelegeerd bestuurder (Strategische en Juridische Zaken,

de tweede handtekening vanaf 3 december 2004.

Central Support (HR), Public & Corporate Affairs), wonen de
vergaderingen bij (beslissing van de raad van bestuur van 16

De leden van het managementcomité, evenals de

april 2007).

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

Frequentie van de vergaderingen

Central Support (HR) en Public & Corporate Affairs), worden

Het vergadert in principe elke week vóór de vergadering van

uitgenodigd op de vergaderingen.

het directiecomité. Het managementcomité vergaderde 39
keer in 2013.

Frequentie van de vergaderingen
De vergaderingen van het directiecomité worden in principe

Bevoegdheden

wekelijks gehouden, gewoonlijk op dinsdag. Het directiecomité

Het managementcomité is belast met de voorbereiding van de

vergaderde 43 keer in 2013.

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

College van commissarissen (art. 25 wet 21 maart 1991)
Het toezicht op de financiële toestand en de jaarrekening

Samenstelling

wordt toevertrouwd aan een college van commissarissen dat

Overeenkomstig artikel 231 van de wet van 21 maart

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

1991, geeft het oriëntatiecomité adviezen over al de

worden benoemd door het Rekenhof en de twee anderen

maatregelen die de samenwerking met de regionale

worden benoemd door de Algemene Vergadering onder de

vervoersmaatschappijen kunnen beïnvloeden.

leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

Dit comité is samengesteld uit:

De benoemingsmodaliteiten zijn vastgelegd in het artikel 25

• 6 vertegenwoordigers uit de regionale 			

van de wet van 21 maart 1991.

vervoersmaatschappijen, met name de heren Vandebroucke
en Urbain voor de SRWT, de heren De Meeus en Lauwers

De leden van het college zijn:

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

• M. Philippe Gossart, vertegenwoordiger van de firma Mazars

• 6 vertegenwoordigers van NMBS, met name de heren 		
Descheemaecker, Jadot, Gayetot, S’heeren, Leclerq en
Mevr. Rombauts.
Het Oriëntatiecomité vergaderde 3 keer in 2013.

Reviseurs d'Entreprises SCRL, voorzitter van het college,
bedrijfsrevisor *;
• Mevr. Ria Verheyen, vertegenwoordiger van de firma
PKF Bedrijfsrevisoren CVBA, bedrijfsrevisor *;
• M. Michel De Fays, adviseur bij het Rekenhof;

Toezicht

• M. Rudy Moens, adviseur bij het Rekenhof.

Regeringscommissaris (art. 230 wet 21 maart 1991)

* Deze mandaten vervallen bij de Algemene Vergadering die

NMBS is onderworpen aan het toezicht van de minister die de

in 2014 zal worden gehouden.

overheidsbedrijven onder zijn bevoegdheden heeft.
Dit toezicht wordt uitgeoefend door tussenkomst van een

Bezoldiging van de leden van de bestuursorganen

Regeringscommissaris.
Bezoldiging van de bestuurders
De benoemingsmodaliteiten evenals de rol van de

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

Regeringscommissaris zijn vastgelegd in de artikelen 227 en

1991 betreffende de hervorming van sommige economische

230 van de wet van 21 maart 1991 evenals in artikel 40 van

overheidsbedrijven, bepaalt de Algemene Vergadering de

de statuten.

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

De regeringscommissaris voor NMBS is M. Xavier Bodson.

van het benoemings- en bezoldigingscomité.

Bij koninklijk besluit van 4 november 2013 werd M. Bodson
uit zijn functies ontheven en werd M. Olivier Vanderijst als

Op basis van de principes vastgelegd op de Algemene

Regeringscommissaris aangeduid vanaf die datum.

Vergadering van 31 december 2004, ontvangen de
bestuurders van NMBS, met uitzondering van de gedelegeerd
bestuurder, een bezoldiging die bestaat uit een vast gedeelte
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(basissalaris), een variabel gedeelte (zitpenningen voor

• M. Bruyninckx, bestuurder:

1.633,34 euro;

elke vergadering) en een vergoeding voor werkingskosten.

• Mevr. Delwart, bestuurder:

3.616,14 euro;

Bij dubbel mandaat binnen de NMBS-Groep kan de vaste

• M. Joris, bestuurder:

3.533,34 euro;

jaarbezoldiging niet worden gecumuleerd.

• Mevr. Leburton, bestuurder:

3 316,14 euro;

• Mevr. Schatteman, bestuurder:

2.816,14 euro;

• M. Sterckx, bestuurder:

3.216,14 euro.

De Algemene Vergadering van 16 mei 2006 bepaalde
volgende bezoldigingsbedragen, op voorstel van het
benoemings- en bezoldigingscomité van 27 maart 2006:
• voor de voorzitter:
•

Het verschil tussen de bestuurders heeft te maken met het
feit dat er mandaten vervallen zijn op 22 oktober 2013,

een vast gedeelte, gelijk aan een bruto jaarbedrag van

met het feit dat er nieuwe bestuurders benoemd werden op

27.200 euro;

22 november 2013, met het aantal vergaderingen, met de

een zitpenning van 500 euro bruto per raad van bestuur

aanwezigheid van de bestuurders evenals met het feit dat,

		

en van 400 euro bruto per comité bij aanwezigheid op

voor de bestuurders die ook zetelen in de Holding, een deel

		

de vergadering;

van het vaste gedeelte ten laste wordt genomen door de

een netto jaarvergoeding voor werkingskosten van

Holding.

		
•

•
		

2.400 euro.
Bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder en de

• voor de bestuurders:
•
		

directeurs-generaal

een vast gedeelte, gelijk aan een bruto jaarbedrag van

In toepassing van artikel 226 §2 van de wet van 21 maart

13.600 euro;

1991 betreffende de hervorming van sommige economische

een zitpenning van 500 euro bruto per raad van bestuur

overheidsbedrijven, onderhandelt de raad van bestuur,

		

en van 400 euro bruto per comité bij aanwezigheid op

met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder, met

		

de vergadering;

de gedelegeerd bestuurder en de andere leden van het

•

• een netto jaarvergoeding voor werkingskosten van
		

directiecomité een bijzondere overeenkomst waarin de
rechten, met inbegrip van de bezoldiging, en de verplichtingen

1.200 euro.

van deze laatsten enerzijds, en van NMBS anderzijds, worden
De brutobedragen, toegekend aan de bestuurders voor het

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

boekjaar 2013 zijn:

raad van bestuur de voorstellen van het benoemings- en

• Mevr. Bovy, voorzitster:

29.135,52 euro;

bezoldigingscomité inzake de bezoldiging en de toe te kennen

• M. Fontinoy, bestuurder/voorzitter:

10.800,00 euro;

voordelen.

• M. Lauwers, bestuurder:

23.266,64 euro;

• M. Lorand, bestuurder:

22.066,64 euro;

• M. Matthis, bestuurder:

18.167,71 euro;

• Mevr. Schuermans, bestuurder:

10.483,90 euro;

• Mevr. Van den Rijse, bestuurder:

17.667,71 euro;

Op de raad van bestuur van 23 december 2004 is het
bezoldigingssysteem voor de leden van het directiecomité
vastgelegd. Deze bezoldiging is samengesteld uit een
vast gedeelte (basissalaris) en een variabel gedeelte
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(functievergoeding). Het vakantiegeld, de jaarpremie en

Elk jaar evalueert het benoemings- en bezoldigingscomité,

de andere eventuele uitkeringen en vergoedingen worden

op voorstel van de Voorzitter van de raad van bestuur, de

bepaald volgens de reglementaire beschikkingen van

in het voorbije jaar verschillende verwezenlijkte criteria

toepassing.

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

De gedelegeerd bestuurder en de contractuele directeurs

vertegenwoordigt ongeveer 25 % van de globale bruto

genieten van een groepsverzekering die is bedoeld als

jaarbezoldiging van de gedelegeerd bestuurder.

compensatie voor het voordeligere pensioenregime waarvan
de statutaire directeurs genieten.

In het boekjaar 2013 bedraagt het globaal brutobedrag,
toegekend aan M. Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder:

Gedelegeerd bestuurder

•

vast gedeelte 2013: 397.788,63 euro;

Het vaste gedeelte en de met de functie verbonden voordelen

•

variabel gedeelte 2012: 111.290,99 euro;

worden dus vastgelegd in een bijzondere overeenkomst,

•

andere componenten van de bezoldiging:

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;

•

voordeel in natura (wagen): 6.887,64 euro;

•

groepsverzekering, verzekering arbeidsongevallen

		

en hospitalisatieverzekering: 47.736,30 euro.

Op de raad van bestuur van april 2008 werd een verhoging
van de bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder beslist,
maar deze is niet toegepast, hoewel contractueel verworven.
De overeenkomst van M. Cornu als gedelegeerd bestuurder
van NMBS had betrekking op de periode van 13 november

•

groei van het binnenlandse reizigersvervoer;

2013 tot en met 31 december 2013. M. Cornu heeft deze

•

algemene tevredenheid van de reizigers;

functie onbezoldigd uitgeoefend.

•

betrokkenheid van het personeel;

•

ongevallen op de werkplaats;

Directeurs-generaal

•

stiptheidsgraad van de reizigerstreinen;

Het vaste gedeelte en de met de functie verbonden voordelen

•

operationele cash flow (ebitda);

worden dus vastgelegd in een bijzondere overeenkomst,

•

stiptheid van de reizigerstreinen: toegewezen vertragingen;

onderhandeld met de raad van bestuur.

•

uitvoering van het investeringsbudget;

•

criteria en specifieke doelstellingen, bepaald door
de voorzitter van de raad van bestuur en die ook de 		
kwaliteitsaspecten betreffen.

Het variabele gedeelte van de bezoldiging wordt bepaald
op basis van een coëfficiënt die 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 feedbackproces dat wordt
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toegepast op alle hogere kaders van NMBS, evenals op een

Uitstapvergoeding voor de gedelegeerd bestuurder en voor

arbeidsanalyse van elkeen en de verwezenlijking van de voor

de directeurs-generaal

dat jaar bepaalde doelstellingen.

Het contract van de gedelegeerd bestuurder voorziet een
uitstapvergoeding die overeenstemt met 24 maanden

Elk jaar evalueert het benoemings- en bezoldigingscomité, op

volledige bezoldiging en vergoedingen.

voorstel van de gedelegeerd bestuurder, de verschillende in
het voorbije jaar verwezenlijkte vastgelegde doelstellingen.

Het contract van de contractuele directeurs-generaal voorziet

Het variabele gedeelte vertegenwoordigt ongeveer 25% van

een uitstapvergoeding die overeenstemt met 18 maanden

de globale bruto jaarbezoldiging van de directeurs-generaal.

volledige bezoldiging en vergoedingen.

In het boekjaar 2013 bedraagt het globaal bruto bedrag,

De statutaire directeurs-generaal behouden de pecuniaire

toegekend aan de andere leden van het directiecomité:

toestand, verbonden met de functie van directeur-generaal,

•

vast gedeelte 2013: 826.461,87 euro;

tot de normale vervaldag van hun mandaat en zij worden

•

variabel gedeelte 2012: 213.796,64 euro;

nadien teruggeplaatst in de graad van directeur en worden

•

andere componenten van de bezoldiging:

geremunereerd volgens de pecuniaire voorwaarden die

•

voordeel in natura (wagen, telefoon): 14.696,13 euro;

verband houden met deze graad.

•

groepsverzekering, verzekering arbeidsongevallen en

		

hospitalisatieverzekering: 32.093,48 euro.

Het benoemings- en bezoldigingscomité heeft voor 2012
volgende algemene doelstellingen vastgelegd:
•

verwezenlijken van het budget;

•

verwezenlijken van de TBL 1+/ETCS-planning – Verbeteren
van de veiligheidscultuur;

•

verwezenlijken van de voorziene stiptheid in het 		
beheerscontract;

•

verbeteren van de stiptheid met oog op het verbeteren van
het aantal treinen dat op tijd rijdt;

•

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.

corporate governance NMBS
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Financieel beheer inspireren
Jaarverslag van NMBS-Holding
opgesteld met toepassing van de artikels 95 en 96
van het Wetboek van Vennootschappen
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In overeenstemming met de artikels 95 en 96 van het
Wetboek van Vennootschappen heeft de raad van bestuur een
jaarverslag opgesteld om informatie te verstrekken over de
onderstaande punten.

A. Financieel jaarverslag

Omdat dit jaarverslag toegevoegd wordt bij de rekening
neergelegd bij de Nationale Bank van België, welke volgens

Evolutie van activiteiten en resultaten

de Belgische normen opgesteld wordt, werden de vermelde
cijfers bepaald volgens dit boekhoudkundig referentiestelsel.

Boekhoudkundig referentiestelsel
Sinds het boekjaar 2011, wordt de boekhouding, conform
artikel 89 van het beheerscontract afgesloten tussen de
NMBS-Holding en de staat, gevoerd volgens de IFRS-normen,
maar ook om te beantwoorden aan de verwachtingen van de
investeerders die, via de NMBS-Holding, de financiering van de
NMBS-Groep verzekeren.
De maatschappelijke jaarrekening wordt evenwel opgesteld
volgens twee boekhoudkundige referentiestelsels (Belgische
normen B-GAAP en IFRS-normen). De dualiteit van de
gestaafde referentiestelsels leidt tot verschillende cijfers,
aangezien de boekhoudregels verschillen naargelang de
gebruikte normen. Het resultaat volgens IFRS bedraagt
-28,0 miljoen euro, maar moet als volgt herwerkt worden, om
het resultaat volgens B-GAAP (+150,8 miljoen euro) weer te
geven:
• Fair Value wijzigingen niet geboekt in B-GAAP (-21,4 		
miljoen euro);
• uitgestelde belastingen bepaald door IAS 12 (136,5 		
miljoen euro);
• annulatie in IFRS van de financiële voorzieningen geboekt in
B-GAAP (42,9 miljoen euro),
• herziening van sociale voorzieningen (17,5 miljoen euro);
• andere aanpassingen IFRS (3,5 miljoen euro).
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Het is overigens deze rekening die het voorwerp uitmaakt van
het certificeringsverslag dat werd opgesteld door het college
van commissarissen.
De maatschappelijke rekening volgens IFRS is te raadplegen
op de website van de onderneming (http://www.belgianrail.
be/nl/corporate/publicaties/jaarverslag.aspx).

Ebitda
Een van de essentiële financiële performantie-indicatoren
van de onderneming is de evolutie van haar operationele
brutocashflow, welke gemeten kan worden aan de hand
van het ebitda (earning before interest tax depreciation and
amortization).
Op 31 december 2013 bedroeg het ebitda (B-GAAP) 144,1
miljoen euro, tegenover 125,1 miljoen euro in 2012, hetzij een
stijging met 18,9 miljoen euro (15,1%).
Deze verbetering wordt hoofdzakelijk verklaard door:
• een stijging van de omzet met 143,5 miljoen euro, die
grotendeels met een daling van de bestellingen in 		
uitvoering met 99,1 miljoen euro gepaard gaat,
• een stijging van de globale personeelskosten met 50,1
miljoen euro;

Resultatenrekening (mln. euro)

2013

2012

Bedrijfsopbrengsten

2.573,3

Omzet

2.613,3

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen
in uitvoering			
Geproduceerde vaste activa		
Andere bedrijfsopbrengsten			
Bedrijfskosten exclusief afschrijvingen, voorzieningen en
waardeverminderingen
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Diensten en diverse goederen		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Andere bedrijfskosten
				

Ebitda

		

Afschrijvingen 		
Waardeverminderingen op vorderingen en voorraden
Voorzieningen
						

EBIT

			

Financieel resultaat
Financiële opbrengsten		
Opbrengsten uit financiële vaste activa

Verschil

%

2.509,1

64,2

2,6%

2.469,8

143,5

5,8%

-97,1

2,0

-99,1

-

19,7

19,0

0,8

4,0%

37,4

18,3

19,1

N.S.

-2.429,2

-2.383,9

-45,3

1,9%

-4,8

-1,2

-3,6

NS

-249,4

-257,9

8,5

-3,3%

-2.171,2

-2.121,0

-50,1

2,4%

-3,9

-3,8

-

1,1%

144,1

125,1

18,9

15,1%

-75,8

-78,1

2,3

-3,0%

0,5

-1,2

1,7

NS

49,3

-47,6

96,8

NS

118,1

-1,7

119,8

NS

75,8

-45,9

121,8

NS

241,1

348,1

-107,0

-30,7%

20,2

22,7

-2,6

-11,3%
-25,4%

65,6

87,8

-22,3

Andere financiële opbrengsten

155,3

237,5

-82,1

-34,6%

Financiële kosten

165,2

394,0

-228,7

-58,1%

Kosten van schulden		

191,6

215,9

-24,3

-11,3%

0,3

1,4

-1,0

-77,0%

-26,7

176,7

-203,4

NS

194,0

-47,6

241,6

NS

-43,1

51,2

-94,4

NS

Uitzonderlijke opbrengsten		

16,7

58,2

-41,5

-71,4%

Uitzonderlijke kosten		
			

-59,8

-6,9

-52,9

NS

150,8

3,6

147,2

NS

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

0,0

88,9

-88,9

NS

Belastingen op het resultaat
			

0,0

0

0,0

NS

150,8

92,5

58,3

63,1%

Opbrengsten uit vlottende activa		

Waardeverminderingen		
Andere financiële kosten
					

EBT				
Uitzonderlijk resultaat		

Resultaat

Te bestemmen winst van het boekjaar		
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• een stijging van de andere exploitatieopbrengsten met

Balans

19,1 miljoen euro;
• een vermindering van de diensten en diverse goederen met
8,5 miljoen euro;
• een stijging van de handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

Het balanstotaal van de NMBS-Holding bedraagt 11.632,8
miljoen euro, een stijging met 1.210,1 miljoen euro tegenover
vorig jaar (10.422,7 miljoen euro).

met 3,6 miljoen euro.
De balansstructuur blijft gekenmerkt door een belangrijk deel
De verbetering van het ebitda met 18,9 miljoen euro is

vaste activa (6.806,8 miljoen euro), in hoofdzaak materiële

merkbaar niettegenstaande de daling van omzet m.b.t. de

vaste activa (2.533,7 miljoen euro), maar ook financiële vaste

intragroepprestaties voor de bedrijfsactiviteiten.

activa (4.167,2 miljoen euro).
Meer in het bijzonder, wat de materiële en immateriële vaste

Andere belangrijke elementen van het resultaat

activa betreft, heeft de NMBS-Holding een bedrag van 165,1

Na inachtneming van de afschrijvingen (-75,8 miljoen euro),

miljoen euro besteed aan investeringen gerealiseerd in 2013,

waardeverminderingen op vorderingen en voorraden (+0,5

waarvan 42,3 miljoen euro voor de stations en 54,0 miljoen

miljoen euro) en de voorzieningen (49,3 miljoen euro),

euro voor de parkings.

bedroeg het exploitatieresultaat (ebit) 118,1 miljoen euro,
ofwel een verbetering met 119,8 miljoen euro tegenover 2012

De NMBS-Holding houdt ook verschillende deelnemingen,

(-1,7 miljoen euro).

onder andere in NMBS, Infrabel en NMBS Logistics. De waarde
van haar deelneming in NMBS werd reeds teruggebracht naar

De financiële resultaten zijn positief ten belope van 75,8

0 tijdens voorgaande boekjaren.

miljoen euro. Zij omvatten enerzijds financiële opbrengsten
ten belope van 241,1 miljoen euro, waarvan 91,2 miljoen

Daarnaast heeft deze vennootschap, in het raam van het

euro gevormd zijn door afschrijving van ontvangen

zoeken naar een strategische partner voor NMBS Logistics, het

kapitaalsubsidies, en anderzijds financiële kosten ten

voorwerp uitgemaakt van een waardering. Vanuit de hypothese

belope van 165,2 miljoen euro, die in het bijzonder

van een gewogen gemiddelde kapitaalkost (W.A.C.C.) van 8%

de netto-interestlasten met betrekking tot de schuld

en een bestendig groeipercentage (P.G.R.) van 1,75%, is de

waarvoor de onderneming verantwoordelijk is volgens haar

waarde van de vennootschap op 24 miljoen euro geraamd.

‘beheerscontract’ voor een bedrag van 82,0 miljoen euro

Op die basis werd de waarde van de deelneming van 6,81%

omvatten.

van de NMBS-Holding in het kapitaal van NMBS Logistics
gecorrigeerd, wat leidt tot een impact op het financieel

Het globaal resultaat van het boekjaar is positief ten belope

resultaat ten bedrage van 9,8 miljoen euro.

van 150,8 miljoen euro, tegenover een winst van 3,6 miljoen

100

euro in 2012, of een verbetering met 147,2 miljoen euro.

De rest van de activa wordt gevormd door de vlottende activa

Rekening houdend met de vroegere overgedragen verliezen,

(4.826,0 miljoen euro) die onder andere voor 1.603,9 miljoen

wordt voorgesteld om het te bestemmen resultaat van het

euro bestaan uit vorderingen op meer dan één jaar en voor

boekjaar aan te wenden om deze verliezen aan te zuiveren.

2.103,8 miljoen euro uit beleggingen en kasequivalenten.

Balans (mln. euro)
Vaste activa
Oprichtingskosten

31/12/2013

31/12/2012

Verschil

6.806,8

5.443,3

1.363,5

-

-

-

105,9

125,1

-19,2

Materiële vaste activa

2.533,7

1.342,1

1.191,6

Financiële vaste activa

4.167,2

3.976,1

191,1

Vlottende activa

4.826,0

4.979,4

-153,4

Vorderingen op meer dan één jaar

1.603,9

1.492,4

111,5

Immateriële vaste activa

Voorraden

42,7

138,2

-95,4
-281,7

759,1

1.040,8

Geldbeleggingen

2.041,0

1.981,3

59,7

Liquide middelen

62,7

37,5

25,2

316,5

289,2

27,3

TOTAAL ACTIVA

11.632,8

10.422,7

1.210,1

Eigen vermogen

3.381,6

1.909,1

1.472,6

741,8

741,8

-

-

-

-

1.223,6

-

1.223,6

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Overlopende rekeningen

Kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden

-

-

-

-23,9

-174,7

150,8

1.440,2

1.342,0

98,2

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

882,8

980,1

-97,4

Voorzieningen voor risico's en kosten

882,8

980,1

-97,4

-

-

-

7.368,4

7.533,5

-165,1

4.683,1

4.909,6

-226,5

2.429,4

2.289,7

139,7

255,9

334,2

-78,3

11.632,8

10.422,7

1.210,1

Reserves
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies

Uitgestelde belastingen

Schulden
Schulden op meer dan één jaar
Schulden op ten hoogste één jaar
Overlopende rekeningen

TOTAAL PASSIVA
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De passiva worden hoofdzakelijk gevormd door 3.381,6

De analyse van PWC heeft gebruik gemaakt van assumpties,

miljoen euro eigen vermogen, 882,8 miljoen euro

die weerhouden werden in het kader van de Gramafi oefening

voorzieningen voor risico's en kosten, 4.683,1 miljoen euro

(projectie van de financiële gevolgen van de herstructurering

schulden op meer dan een jaar en 2.429,4 euro schulden op

van de NMBS-Groep), o.a. operationele cashflows en

ten hoogste een jaar.

toekomstige investeringen. De raad van bestuur heeft zich
aangesloten bij de conclusies van de PwC-studie en heeft

Op basis van de PwC-studie van 5 november 2013 getiteld

besloten dat zowel de rentabiliteit van de CGU Stations/

“Project Station – Analyse van de herwaarderingsmogelijk-

Patrimonium als de realisatiewaarde (marktwaarde) van de

heden voor bepaalde vaste activa van de NMBS-Holding

betrokken activa een herwaardering van deze laatste toelaten

en de NMBS” heeft de raad van bestuur vastgesteld dat de

onder de voorwaarden van artikel 57 van het koninklijk

realiseerbare waarde van de CGU Stations/Patrimonium van

besluit van 30 januari 2001 betreffende de uitvoering van het

de NMBS-Holding die voortvloeit uit de verdisconteerde

Wetboek van Vennootschappen, rekening houdend met de

toekomstige kasstromen op basis van gepaste financiële

nutswaarde van deze activa voor de onderneming in het kader

parameters een herwaarderingspotentieel biedt. Bovendien

van haar opdracht van openbare dienst en haar doelstelling

vertegenwoordigt de waarde van vele onroerende activa

van globaal financieel evenwicht.

(terreinen) een zeker en duurzaam overschot ten opzichte
van hun boekwaarde, rekening houdend met hun voorzichtig

Na de door het college van commissarissen uitgevoerde

geschatte realisatiewaarde (marktwaarde), zodat de

consistentiecontroles moesten sommige waarden echter

geherwaardeerde waarde van de betrokken activa zal

gecorrigeerd worden. De uiteindelijke waarde van de

kunnen worden gerealiseerd, onafhankelijk van de graad

herwaardering van de vaste activa bedraagt 1.223,6 miljoen

van winstgevendheid van de CGU Stations/Patrimonium in

euro, waarvan 1.127,0 miljoen euro voor de gronden, 34,6

haar geheel, door hun realisatie aan marktvoorwaarden. De

miljoen euro voor de waarde van de deelneming in het

activa die het voorwerp uitmaken van een herwaardering zijn

kapitaal van Eurostation en 62,0 miljoen euro voor de waarde

nuttig voor de activiteiten van de NMBS-Holding (vandaag)

van de deelneming in het kapitaal van Eurofima.

en New NMBS (morgen), in het kader van het beheer van
zowel het historisch onroerend patrimonium van NMBS als de

Wat de balansschuld betreft dient er te worden opgemerkt dat

stations. Bovendien moet hun nutswaarde noodzakelijkerwijs

deze slechts geanalyseerd kan worden als daaraan meerdere

worden gewaardeerd in het licht van de aan de onderneming

elementen uit het actief worden gekoppeld (termijndeposito’s

toegewezen opdracht van openbare dienst: de onroerende

of vorderingen) die er nauw mee samenhangen wegens de

reserve heeft niet tot doel om objectieven van rentabiliteit te

structuur van bepaalde financieringen, maar ook wegens

dienen vergelijkbaar met de markt, maar wel om duurzaam bij

de taak van cashpooling die de NMBS-Holding voor de

te dragen tot de verwezenlijking van de opdrachten van NMBS

NMBS-Groep verzekert. Daarom wordt er voor de schuld een

met een vooruitzicht op financieel evenwicht. Gezien het

specifieke berekening gehanteerd die hierna gedetailleerd aan

gaat om niet-afschrijfbare activa, zal de herwaardering geen

bod komt.

directe invloed op de resultatenrekening van de onderneming
hebben.
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De nettoschuld bedraagt 3.292,3 miljoen euro eind 2013

–

en deze schuld bestaat uit 2.566,9 miljoen euro aan activa

		

(1.040,7 miljoen euro aan financiële vaste activa, 122,6

de geldbeleggingen bestemd voor de gedeeltelijke
terugbetalingen van het nominaal bedrag van de bij
financiële instellingen aangegane schuld;

miljoen euro aan derivaten en 1.403,5 miljoen euro aan cash

–

en cashequivalenten) en uit 5.859,2 miljoen euro aan passiva

		

de rentedragende vorderingen op 			
intragroepvennootschappen.

(5.664,9 miljoen euro aan financiële schulden en 194,3
miljoen euro aan derivaten).

Tijdens het boekjaar 2013 is de nettoschuld van de NMBSHolding gestegen met 204,2 miljoen euro, van 3.088,1 miljoen

Evolutie van de schuld

euro naar 3.292,3 miljoen euro. Deze ongunstige evolutie

Onder nettoschuld van de NMBS-Holding dient men

is hoofdzakelijk het gevolg van de toewijzing van middelen

gecontracteerde schuld bij financiële instellingen te begrijpen,

bestemd voor het GEN-materieel en het vrijmaken van kapitaal

zoals deze geboekt werd:

voor Infrabel (tekort TGV).

+

de rentedragende intragroepschulden;

–

de rentedragende intragroepgeldbeleggingen;

Artikel 88 van het beheerscontract afgesloten met de Staat

–

de met de Staat afgesloten ‘back to back’-		

verplicht tot een stabilisering van de schuld waarvoor de

		

verrichtingen in het kader van de schuldovername op

NMBS-Holding verantwoordelijk is (“schuld beheerscontract”),

		

1 januari 2005;

met andere woorden abstractie makend van financieringen

de liquide middelen en de geldbeleggingen bij

uitgevoerd voor rekening van publieke overheden, in het kader

financiële instellingen, wanneer ze niet

van contracten waar deze de aflossing van het kapitaal en de

		

beheerd worden voor rekening van derden (GEN-

intresten van deze financieringen verzekeren (“schuld buiten

		

Fonds, Liefkenshoektunnel, Fonds der Sociale 		

beheerscontract”). Onderstaande grafiek toont de evolutie van

		

Werken);

deze schuld.

–

Evolutie van de schuld

2.960

2.826

3.194

393

345

379

2.541

2.443

2.444

470

2.274

758

1.048

2.330

2.244

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

2.960

2.826

3.194

2.934

2.788

2.823

2.744

3.088

3.292

schuld
beheerscontract
schuld buiten
beheerscontract
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De financiële politiek bepaalt onder andere dat de verhouding

2. De overdracht van bepaalde activiteiten en activa van de

tussen vaste en variabele rentevoeten 2/3 tegenover 1/3

NMBS-Holding naar Infrabel via een gedeeltelijke splitsing,

moet zijn, met een marge van om en bij de 5%. Eind december

dat samengaat met een ontkoppeling van de huidige 		

2013 bedroeg de verhouding vast/variabel respectievelijk
63,0% en 37,0%. Deze verhoudingen liggen dus binnen het
toegelaten interval.

deelneming van de NMBS-Holding in Infrabel.
3. De oprichting van HR Rail als naamloze vennootschap van
publiek recht die de werkgever zal zijn van het personeel
en waar de activa en passiva van de huidige operationele

Belangrijke gebeurtenissen
na datum van afsluiting

activiteit ''human resources'' van de NMBS-Holding 		
ingebracht werden.

De wet van 30 augustus 2013 met betrekking tot de

Een aantal begeleidende maatregelen worden aan deze

hervorming van de Belgische spoorwegen heeft de grote

operaties toegevoegd, zoals kapitaalsverhogingen en

principes van een grote structurele hervorming van de

overdrachten van bepaalde activa en passiva.

Belgische spoorwegactiviteiten geschetst.

Impact herstructurering
De fundamentele principes van deze hervorming bestaan

De NMBS-Holding heeft geen kennis van voorzieningen die

er in om de structuren en de rollen van de 3 naamloze

zouden zijn aangelegd teneinde synergievoordelen naar

vennootschappen van publiek recht te herdefiniëren in de

aanleiding van de fusie te realiseren, c.q. een gebeurlijke

zin van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming

excendentaire kost te dekken.

van bepaalde economische overheidsbedrijven waaronder de

Het doel was om de NMBS-Groep, zoals gestructureerd sinds

Omstandigheden die een aanzienlijke invloed
kunnen hebben op de ontwikkeling van de
maatschappij

2005, terug te brengen tot twee autonome overheidsbedrijven

Naast de omstandigheden die hierna beschreven worden

onder de vorm van naamloze vennootschappen van publiek

onder het punt risico’s dient er opgemerkt te worden dat er op

recht (een infrastructuurbeheerder en een spoorwegbedrijf)

dit moment nog geen nieuw beheerscontract is afgesloten met

die samen met de Staat deelnemen in HR Rail, een filiaal van

de overheid.

publiek recht, die zal optreden als enige werkgever van het

De voorbereidingen werden gestart om een nieuw

personeel.

beheerscontract op te stellen tussen de fusieonderneming

NMBS-Holding, Infrabel en NMBS.

NMBS en de Overheid.
De overgang naar de nieuwe structuur bestond uit drie

In afwachting werd het beheerscontract 2008-2012

operaties die gelijktijdig plaatsvonden en waarvan de

verlengd en werden voorlopige regels vastgelegd voor de

gevolgen geldig waren vanaf 1 januari 2014:

overgangsperiode.

1. De fusie van de NMBS-Holding en NMBS via een

Het beheerscontract zal naast de verplichtingen van NMBS

fusietechniek waarbij de NMBS-Holding NMBS 		

ook de toelagen vastleggen die NMBS zal ontvangen voor haar

absorbeert.

diensten van openbaar nut zowel inzake investeringen als
inzake werkingsmiddelen.
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Naar aanleiding van de richtlijnen van zijn belangrijkste

de financiële toestand van NMBS, aangezien de verslechtering

aandeelhouder heeft de NMBS-Groep maatregelen getroffen

ervan het financiële evenwicht van de hele Groep in gevaar

om het aantal dochterondernemingen te reduceren. Zo zijn

zou kunnen brengen, en tegelijkertijd de realisatie van de

al concrete acties genomen om de consolidatiekring van de

doelstellingen van het beheerscontract zou kunnen aantasten.

NMBS-Groep in 2013 te verminderen met 27 maatschappijen.
In 2014 zal deze beweging verlengd worden en betrekking

Reporting en controle

hebben op ten minste 5 bijkomende dochterondernemingen.

Maandelijks wordt door de dienst Thesaurie van de directie
Financiën een activiteitenverslag opgesteld voor de

Activiteiten op het vlak van onderzoek en
ontwikkeling

directeur-generaal Financiën, de adjunct-directeur Financiën,

Er werden geen noemenswaardige activiteiten op het vlak van

commissarissen.

de boekhouding, de interne audit en het college van

onderzoek en ontwikkeling gedaan in het jaar 2013.
Elk trimester rapporteert de directie Financiën over de

Bijkantoren

financiële activiteiten in het kader van de presentatie van de

De NMBS-Holding heeft geen bijkantoren.

financiële staten aan het directiecomité, het auditcomité en de
raad van bestuur.

Toepassing van de continuïteitsregels
Het resultaat van de NMBS-Holding geeft een winst van

Jaarlijks stelt de dienst Thesaurie van de directie Financiën

150,8 miljoen euro. Hierbij moet worden opgemerkt dat

een verslag op met de analyse van de gevolgen van de

de maatschappij uit haar activiteiten een positief bruto-

kredietcrisis voor de NMBS-Holding. Dit verslag is bestemd

exploitatieresultaat (ebitda) genereert van 144,1 miljoen euro

voor het directiecomité, het auditcomité en de raad van

eind 2013, een stijging met 18,9 miljoen euro tegenover 2012.

bestuur.

Dit bedrag laat ruimschoots toe om de financiële lasten te
dragen die verbonden zijn met de schuld 'beheerscontract'

Bovendien is de interne audit belast met het controleren van

(82,0 miljoen euro).

de opvolging van de financiële politiek omschreven door
de onderneming, meer bepaald betreffende het gebruik van

Ten slotte is de rating van de NMBS-Holding stabiel sinds

afgeleide producten, alsook van de juistheid van de rapporten.

die in 2011 gedaald is bij Moody's (van Aa1 naar A1) en bij
Standard & Poor's (van AA naar A+, met vooruitzicht 'negatief').

Gezien de geldende interne reglementering inzake

Deze ratings werden sedertdien herhaaldelijk bevestigd, de

risicobeheersing en -beperking, is het duidelijk dat de

laatste keer op 20 november 2013 door Moody’s en op 15

bestaande contracten m.b.t. afgeleide producten slechts een

november 2013 door Standard & Poor’s.

marginale invloed kunnen uitoefenen op de prijs-, krediet-,
liquiditeits- en kasstroomrisico’s van de maatschappij.

Conform de verplichtingen voortvloeiend uit artikel 109
van het beheerscontract, volgt de raad van bestuur van de

Elk trimester worden deze risico’s tegen hun marktwaarde

NMBS-Holding met doorgedreven aandacht de evolutie van

geëvalueerd en worden de nodige voorzieningen aangelegd of
teruggenomen.
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Conform artikel 67 van het beheerscontract met de Staat,

Deze verrichtingen worden geboekt volgens de IAS-normen

maakt de directie Financiën op regelmatige basis een rapport

32 en 39 voor de rekeningen gepubliceerd in 'full IFRS', en

voor het DGVL en voor de minister van Overheidsbedrijven

conform de Belgische boekhoudwetgeving voor de rekeningen

met betrekking tot de besteding van financiële middelen van

gepubliceerd in Belgian Gaap.

het GEN-Fonds.

Bij het afsluiten van indekkingtransacties moeten 3
tegenpartijen voorafgaandelijk geconsulteerd worden.

Wat betreft het beheer van het Fonds voor Spoorweg-

Trading-verrichtingen zijn uitgesloten.

investeringen, overhandigt de directie Financiën de federale

De bovenvermelde financiële politiek is ook van toepassing op

regering een specifiek verslag (in toepassing van het

de gelden van het GEN-Fonds die de NMBS-Holding in naam

Koninklijk Besluit van 21 december 2013) over de storting op

en voor rekening van de Staat beheert.

de rekening van het Fonds voor Spoorweginvesteringen van
financiële middelen voor de investeringen die de NMBS-Groep

Liquiditeitsrisico

in 2013 niet gebruikt heeft.

Bij het aangaan van financieringen wordt rekening gehouden
met de verwachte evolutie van de toekomstige cashflows,

De middelen die de NMBS-Holding beheert voor de

om zo de thesauriesaldi zo goed mogelijk te nivelleren en te

Liefkenshoek Rail Link (onder toezicht van het Vlaamse

reduceren. Beleggingen en leningen moeten in de mate van

Gewest) en voor het Vlaamse Gewest in het kader van het

het mogelijke op elkaar afgestemd zijn om de interne risico’s

project stationsomgeving van Mechelen, worden vermeld in

maximaal te neutraliseren.

een speciaal rapport gericht aan het Vlaamse Gewest.
Verder wordt het liquiditeitsrisico opgevangen door een

Risico's en onzekerheden verbonden aan het
gebruik van financiële instrumenten en aan
de financiële situatie van de vennootschap

spreiding van de vervaltermijnen van de schuld in de tijd. Zo

De NMBS-Holding voert met betrekking tot de financiering

per trimester. In het boekjaar 2012 is een vrijstelling van de

van haar schuld en bij het afsluiten van diverse alternatieve

raad van bestuur verkregen betreffende de uitgifte van de

financieringstransacties een actief risicobeheer, om aldus een

eerste schijf van 500 miljoen euro in het kader van het nieuwe

aantal risico’s, met name liquiditeits-, wisselkoers-, interest- en

programma EMTN.

mag maximaal 20% van de uitstaande schuld in hetzelfde
jaar vervallen, met een maximum van 10% van de schuld

kredietrisico’s te beheersen. Daartoe heeft zij een financiële
politiek vastgelegd, goedgekeurd door de raad van bestuur,

Wisselkoersrisico

waarin dit risicobeheer sterk gereglementeerd is.

Elke aangegane schuld, zelfs op korte termijn, waaraan een

Om de wisselkoers- en interestrisico’s in te dekken, kunnen

wisselkoersrisico verbonden is, moet onmiddellijk en volledig

zogenaamde 'afgeleide producten' gebruikt worden: swaps,

ingedekt worden in euro (hoofdsom en intresten) door gebruik

forward rate agreements, opties, wisseltermijncontracten en

te maken van afgeleide producten.

futures met als onderliggende elementen interestvoeten,
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inflatie, wisselkoersen, energieproducten (o.a. gasolie voor

Op de ingedekte positie kan een vlottende of een vaste

dieseltractie en elektriciteit voor tractie) of een krediet.

interestvoet betaalbaar zijn.

Renterisico

wanneer men alle uitstaande afgeleide producten afgesloten

De werkmethoden om de liquiditeitsrisico’s te beperken,

met deze tegenpartij, onmiddellijk zou beëindigen.

gelden ook om het renterisico op te vangen.
Door middel van CSA’s wordt het risico beperkt tot een
Er wordt gestreefd naar een aandeel van de vastrentende

maximumbedrag dat varieert in functie van de rating van elke

schuld in de netto lange termijnschuld van 2/3. Deze

partij. Een aanhoudende verlaging van de rating van de NMBS-

verhouding kan worden aangepast naargelang de

Holding zou als gevolg hebben dat aanzienlijke bedragen

marktomstandigheden, mits vastgelegde procedures worden

tegenover de tegenpartijen in bewaring zouden moeten

gevolgd.

gegeven worden conform de bepalingen van de afgesloten
CSA’s.

De door de NMBS-Holding afgesloten prefinancieringen
voor het TGV-project, voor het GEN-materieel en voor de

Mocht de rating van een bank dalen beneden BBB+ / Baa, dan

aankoop van Type 18-locomotieven, die het voorwerp hebben

moeten de contracten met deze bank overgedragen worden

uitgemaakt van indekkingen, worden niet opgenomen in de

naar een andere bank met een hogere rating.

berekening van de ratio.
Met tegenpartijen die een 'negatieve credit watch' gekregen

Kredietrisico

hebben, mogen geen nieuwe overeenkomsten afgesloten

Beleggingen moeten een leningkarakter hebben en mogen

worden gedurende die periode van 'negatieve credit watch'.

niet in risicodragend kapitaal gebeuren. Ze zijn strikt gebonden
aan minimumratings van de tegenpartijen, afhankelijk van de
looptijd van de belegging.

Gewestelijke prefinancieringen en
cofinancieringen
Het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, het Vlaamse

Ook zijn maximumbedragen per tegenpartij vastgelegd. Deze

Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk

limieten gelden echter niet voor beleggingen in instrumenten

Gewest met betrekking tot het meerjarig investeringsplan voor

met AAA/Aaa-rating of uitgegeven door of gewaarborgd

2001-2012 van de (toenmalig unitaire) NMBS voorzag in de

door de Belgische Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het

mogelijkheid tot:

Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap of het Brussels

• De prefinanciering van infrastructuurprojecten van

Hoofdstedelijk Gewest.

gewestelijk belang waarbij de geprefinancierde bedragen
worden terugbetaald door de federale staat en rentelasten

Wat betreft afgeleide producten, moet het kredietrisico

gedragen worden door het betrokken Gewest;

ten opzichte van de tegenpartijen gespreid worden en

• De cofinanciering van werken betreffende grote

systematisch ingedekt worden door het afsluiten van CSA’s

spoorinvesteringen waarbij de kosten van de 		

(Credit Support Annex). Bij dergelijke overeenkomsten wordt

prefinanciering (kapitaal en interesten) integraal worden

op regelmatige basis berekend welk bedrag, hetzij de NMBS-

terugbetaald door het betrokken Gewest.

Holding, hetzij de tegenpartij, netto zou moeten betalen
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prefinancieringen:

Transacties met verbonden partijen die niet
tegen marktvoorwaarden uitgevoerd worden

• Spoorweginfrastructuur in de Haven van Zeebrugge,

In toepassing van het Koninklijk Besluit van 10 augustus 2009

Op 31 december 2013 bestonden de volgende

investeringen op het gelokaliseerde deel van de as Brussel-

moet de NMBS-Holding bijkomende informatie meedelen

Luxemburg en Spoorweginfrastructuur in de Haven van

over omvangrijke transacties met verbonden partijen die niet

Brussel (overeenkomsten van 5 december 2006) via een

tegen marktvoorwaarden werden uitgevoerd. Het gaat hier om

prefinancieringsovereenkomst met de NMBS-Holding;

vennootschappen die aan meer dan één criterium van artikel

• De realisatie van de Liefkenshoekspoorverbinding in de

16, §1, 1e lid van het Wetboek der Vennootschappen voldoen.

haven van Antwerpen (DBFM-overeenkomst van 5 november
2008) via een publiek-private samenwerking;
• De realisatie van een parking te Louvain-la-Neuve

Hoewel de transacties met NMBS niet vallen onder de
bepalingen van het KB omdat de NMBS-Holding de enige

(overeenkomst van 2 juni 2009) via een prefinancierings-

aandeelhouder is, moet evenwel worden opgemerkt dat deze

overeenkomst met de NMBS-Holding.

transacties worden uitgevoerd op basis van de kostprijs (in
het bijzonder voor de detachering van het personeel), of

en de volgende cofinancieringen:

het voorwerp uitmaken van (afgesloten of bijna afgesloten)

• Aanleg van een verbindingsweg en aanhorigheden met

intragroepcontracten waarover de entiteiten uitgebreid

het oog op de herontwikkeling van de stationsomgeving

hebben onderhandeld op basis van benchmarks, zodra die

en de herinrichting van de openbare ruimte te 		

beschikbaar waren. Voor bepaalde subleasingcontracten voor

Mechelen (overeenkomst van 19 december 2008) via een

het rollend materieel die werden afgesloten op het ogenblik

financieringsovereenkomst met de NMBS-Holding;

van de invoering van de nieuwe structuur van de NMBS-

• De integratie van een busstation in het nieuw te bouwen
station te Bergen (overeenkomst van 1 maart 2010) en

Groep op 1 januari 2005, was en is geen enkele benchmark
beschikbaar.

de integratie van een busstation in het bestaande station
van Namen (overeenkomst van 4 september 2012) via 		

Voor Infrabel, waarvan de NMBS-Holding 93,66% van de

financieringsovereenkomsten met de NMBS-Holding.

aandelen en 20% -1 stemgerechtigde aandelen bezat, werden
er enkel transacties uitgevoerd tegen de marktvoorwaarden. De

Van de 6 prefinancieringsprojecten die oorspronkelijk waren

transacties waarbij de NMBS-Holding de leverancier is, worden

voorzien is enkel voor de bouw van een nieuw station bij de

immers uitgevoerd volgens de kostprijs (in het bijzonder de

luchthaven te Gosselies nog geen overeenkomst ondertekend.

detachering van het personeel) of maken het voorwerp uit
van (afgesloten of bijna afgesloten) intragroepcontracten

Op 14 december 2010 werd een samenwerkingsovereenkomst

waarover de entiteiten uitvoerig hebben onderhandeld op

met het Vlaams Gewest en De Lijn afgesloten voor de

basis van benchmarks, zodra die beschikbaar waren. De

realisatie van het stationsproject Oostende.

transacties waarbij Infrabel de leverancier is, worden eveneens
uitgevoerd tegen de kostprijs (in het bijzonder de levering
van elektriciteit) of maken het voorwerp uit van (afgesloten of
bijna afgesloten) intragroepcontracten waarover de entiteiten
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uitvoerig hebben onderhandeld op basis van benchmarks,
zodra die beschikbaar waren.
Er werden geen belangrijke transacties uitgevoerd met andere
filialen of subfilialen waarvan de NMBS-Holding niet, direct of
indirect, de volledige eigenaar is.
Uit voorzichtigheid dient verduidelijkt te worden dat er geen
enkele belangrijke transactie werd uitgevoerd, onder andere
voorwaarden dan die op de markt, met bedrijven waarvan
de Staat, die voor 99,9% aandeelhouder is van de NMBSHolding, niet direct of indirect volledig de eigenaar van was.
Er werden ook geen andere belangrijke transacties uitgevoerd
tegen andere voorwaarden dan die op de markt met de leden
van de beheersorganen, de directie en de aan hen verbonden
personen.
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Corporate Governance

• het sturingscomité;
• de Nationale Paritaire Commissie;

De statuten van de NMBS-Holding worden sterk beïnvloed

• het comité van de drie CEO’s;

door haar juridisch statuut van Naamloze Vennootschap

• de strategische cel.

van publiek recht. Dat statuut maakt dat de NMBS-Holding
in de eerste plaats onderworpen is aan de wet van 21

Daarenboven zijn er ook nog de controleorganen zoals de

maart 1991 betreffende de hervorming van sommige

Regeringscommissaris of het college van commissarissen.

economische overheidsbedrijven. Voor de niet door die wet

Een meer gedetailleerde beschrijving van de beheersstructuur

geregelde materies is ze onderworpen aan het wetboek van

en van de werkingsregels van de beheersorganen is

vennootschappen.

opgenomen in het Corporate Governance Charter. Dit is
beschikbaar op de website van de NMBS-Holding (www.nmbs-

Corporate Governance, een belangrijke uitdaging in de wereld

holding.be).

van vandaag, vereist de grootste aandacht en maximaal
transparante regels. Als overheidsbedrijf onderschrijft de
NMBS-Holding volmondig dit streven naar responsabilisering
en naar een doeltreffender beheer en een betere controle
van haar activiteiten. In het kader van haar opdrachten van
openbare dienst heeft de NMBS-Holding een rechtstreekse
maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van haar
referentie-aandeelhouder, de Staat, en van haar klanten, de
burgers die de trein nemen.

Corporate Governance verklaring

Afwijking van de Belgische corporate
governance code 2009
De NMBS-Holding richt zich naar de principes en bepalingen
van de Belgische corporate governance code 2009, met
uitzondering van de bepalingen 4.1, 4.2, 4.6 en 4.7.
De bepalingen 4.1 en 4.2 stellen dat de raad van bestuur
benoemingsprocedures en selectiecriteria opstelt voor
de bestuurders en dat de voorzitter of een andere nietuitvoerende bestuurder het benoemingsproces leidt, maar

Wat de corporate governance regels betreft, richt de NMBS-

artikel 162 bis §2 van de wet van 1991 bepaalt dat de Koning

Holding zich naar de referentiecode opgelegd bij koninklijk

een aantal bestuurders benoemt in verhouding tot het aantal

besluit van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 28 juni

stemmen dat verbonden is aan de aandelen die de Staat bezit.

2010, blz. 39622 en volgende), behoudens andersluidende

Aangezien de Belgische Staat voor 99,998% aandeelhouder

bepalingen van de wet van 21 maart 1991 betreffende de

is, worden alle bestuurders door de koning benoemd in functie

hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

van de complementariteit van hun competenties.
Bepaling 4.6 stelt dat de mandaten van de bestuurders niet

Om haar opdrachten goed te kunnen vervullen, wordt de

meer dan vier jaar mogen bedragen, terwijl overeenkomstig

NMBS-Holding niet alleen ondersteund door haar raad van

artikel 162 bis §3 van de wet van 1991, de mandaten van

bestuur, maar ook door drie gespecialiseerde comités, het

de bestuurders van de NMBS-Holding een duur van 6 jaar

auditcomité, het benoemings- en bezoldigingscomité en het

hebben.

strategisch comité, alsook door het directiecomité en een
aantal andere overlegcomités of -commissies zoals:
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Bepaling 4.7 stelt dat de voorzitter benoemd wordt door de

		

Raad; artikel 162 bis §5 daarentegen bepaalt dat de voorzitter

				Coordination) (tot 20 december

benoemd wordt door de Koning.

				2013)
		

NMBS-Holding : samenstelling van de
beheers- en controleorganen in 2013

• Michel Bovy (Strategy & 		

• Sven Audenaert (Human 		

				Resources)

Auditcomité
Raad van bestuur

Het Auditcomité is zo samengesteld dat de vele voor een

Tot 14 oktober 2013:

overheidsbedrijf met de omvang van de NMBS-Holding
vereiste competenties er verenigd zijn.

Voorzitter: 		

Jean-Claude Fontinoy

Gedelegeerd bestuurder:

Jannie Haek

Bestuurders : 		

Eddy Bruyninckx, Catherine 		

Tot 14 oktober 2013:

				

Gernay, Luc Joris, Paul Matthys,

Voorzitter: 		

Lieve Schuermans

				

Lieve Schuermans, Magali 		

Leden: 			

Eddy Bruyninckx, Catherine 		

Verdonck, Marianne Vergeyle,

				

Gernay, Magali Verdonck

				

				Jacques Etienne
Vanaf 14 oktober 2013 tot 16 december 2013:
Vanaf 14 oktober 2013:

Voorzitter: 		

Renaud Lorand

Voorzitter: 		

Jean-Claude Fontinoy

Leden:		

Eddy Bruyninckx, Valentine 		

Gedelegeerd bestuurder:

Jannie Haek (tot 13 november

				

Delwart, Kris Lauwers

				

2013), Jo Cornu (vanaf

				

13 november 2013)

Vanaf 16 december 2013:

Bestuurders : 		

Eddy Bruyninckx, Valentine 		

Voorzitter: 		

Dirk Sterckx

				

Delwart, Luc Joris, Kris Lauwers,

Leden:		

Valentine Delwart, Kris Lauwers,

				

Valérie Leburton, Renaut Lorand,

				Renaud Lorand

				

Saskia Schatteman en Dirk 		

				Sterckx.

Benoemings- en bezoldigingscomité
Tot 14 oktober 2013:
Voorzitter: 		

Jean-Claude Fontinoy

Jannie Haek (tot 13 november

Leden: 			

Jannie Haek, Luc Joris, Marianne

				

2013), Jo Cornu (vanaf

				Vergeyle

				

13 november 2013)

Directeurs-generaal:

• Michel Alle (Finance)

Vanaf 14 oktober 2013 tot 16 december 2013:

		

• Vincent Bourlard (Stations)

Voorzitter: 		

Jean-Claude Fontinoy

Leden:		

Jannie Haek (tot 13 november

				

2013), Jo Cornu (vanaf 13 		

Directiecomité
Voorzitter: 		
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november 2013), Luc Joris, Dirk

				Sterckx

Nationale Paritaire Commissie
Voorzitter: 		

Jean-Claude Fontinoy

Afvaardiging van de
Vanaf 16 december 2013:

NMBS-Groep: 		

Jannie Haek (tot 13 november

Voorzitter: 		

Jean-Claude Fontinoy

				

2013), Jo Cornu (vanaf 13 		

Leden:		

Jo Cornu, Luc Joris, Eddy 		

				

november 2013), Michel Alle,

				

Michel Bovy, Sven Audenaert, Luc

				

Lallemand, Luc Vansteenkiste,

				

Eddy Clement (tot 1 november

				Bruyninckx

Strategisch comité
Voorzitter: 		

Jannie Haek (tot 13 november

				

2013), Marc Descheemaecker (tot

				

2013), Jo Cornu (vanaf 13 		

				

13 november 2013), Sabin 		

				november 2013)

				

S’heeren, Richard Gayetot

Leden: 			

• de 9 andere bestuurders

Afvaardiging van de

				

• de 4 directeurs-generaal

erkende vakorganisaties:

Pierre Lejeune, Serge Piteljon,

• de vertegenwoordigers van de

				

L. Sempels, Rudy Verleysen, 		

				vakorganisaties:

				

Michel Praillet, Claude Deschaep-

				

Michel Abdissi (tot 14 juni 2013),

				

meester, I. Bertrand, Luc Piens,

				

Dominique Dalne (tot 18 oktober

				

Gérard Husson, P. Vanderborght

				

2013), Rudi Dils (vanaf 14 juni

				

2013), Jean-Pierre Goossens (tot

Regeringscommissaris

				

14 juni 2013), Gerard Husson

Regeringscommissaris:

				

(vanaf 18 oktober 2013), Luc

				

Piens, Serge Piteljon, Michel

				

Praillet (vanaf 14 juni 2013), Rudy

College van commissarissen

				

Verleysen (vanaf 14 juni 2013),

College van commissarissen voor de controle van de statutaire

				

Marcel Vertongen (tot 14 juni

rekeningen

				

				2013)

Voorzitter:

Philippe Gossart

Leden:		

Ignace Desomer, Michel de Fays,

				Ria Verheyen

Sturingscomité
Voorzitter: 		

Jannie Haek (tot 13 november

				

2013), Jo Cornu (vanaf 13 		

Commissarissen-revisoren

				november 2013)

Commissarissen-revisoren voor de controle van de

Leden: 			

Marc Descheemaecker (tot 13

geconsolideerde rekeningen van het consortium NMBS-

				

november 2013), Luc Lallemand,

Holding - Infrabel:		

Ria Verheyen in naam van

Luc Piens, Michel Abdissi,

				

de CVBA Grant Thornton

				

bedrijfsrevisoren en 		

				

				Jean-Pierre Goossens
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Olivier Vanderijst

				

Philippe Gossart in naam van de

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende

				

CVBA Mazars réviseurs

noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks

				d’entreprises.

vereisen (behalve in de door de wet uitgesloten gevallen),
kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Raad van bestuur

Deze procedure werd in 2013 één keer toegepast.

Samenstelling

Bevoegdheden

De raad van bestuur is samengesteld uit 10 leden, met

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te

inbegrip van de gedelegeerd bestuurder. Ten minste een derde

verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van

van zijn leden moeten van het andere geslacht zijn (artikel 162

het doel van het overheidsbedrijf.

bis §1 van de wet van 21 maart 1991). De taalpariteit wordt

De raad van bestuur houdt toezicht op het beleid van

nageleefd.

het directiecomité. Het directiecomité doet op geregelde

Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad

tijdstippen verslag aan de raad.

benoemt de Koning een aantal bestuurders in verhouding tot

De raad, of zijn voorzitter, onverminderd de bevoegdheden

het aantal stemmen dat verbonden is aan de aandelen die de

van laatstgenoemde, hem toegekend krachtens artikel 18 §5

Staat bezit (artikel 162 bis §2 lid 1 van de wet van 21 maart

van de wet van 21 maart 1991 kan op elk ogenblik van het

1991). Alle bestuurders worden door de Koning benoemd.

directiecomité een verslag vragen betreffende de activiteiten
van het bedrijf of sommige ervan.

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2013 werd de raad
van bestuur van NMBS-Holding opnieuw samengesteld.

Naast de recurrente dossiers heeft de raad van bestuur in

Met het oog op de hervorming van de NMBS-Groep werd de

2013 beslissingen genomen over en de opvolging verzekerd

samenstelling van de raden van bestuur van zowel NMBS-

van een aantal belangrijke dossiers:

Holding als NMBS vanaf 14 oktober 2013 volledig gelijk
gemaakt. Dit is ook de samenstelling van de raad van bestuur

• de opvolging van de hervorming van de NMBS-Groep;

van de nieuwe NMBS vanaf 1 januari 2014.

• de opvolging van de financiële toestand van de NMBS-

Het mandaat van alle bestuurders loopt vanaf 14 oktober
2013 voor een termijn van zes jaar.

Groep en van de stabilisering van de schuld;
• het meerjareninvesteringsplan 2013-2025;
• de opvolging van de evolutie van het personeelseffectief

Werking
Frequentie van de vergaderingen
Artikel 10 van de statuten bepaalt dat de raad zo dikwijls

van de NMBS-Groep;
• de opvolging van de hervorming van NMBS Logistics;
• de opvolging van de grote stationsprojecten.

vergadert als het belang van de maatschappij het vereist en
ten minste viermaal per jaar.
In het jaar 2013 is de raad 15 keer bijeengekomen.
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Auditcomité

• de opvolging van de rating van de NMBS-Holding;
• het beheer en de controle van de opdrachten/		

Werking

overeenkomsten binnen NMBS-Holding;
• de opvolging van de financiële toestand van NMBS Logistics;

Frequentie van de vergaderingen

• de opvolging van de dochterondernemingen.

Het auditcomité komt op geregelde tijdstippen bijeen. De
voorzitter van het comité kan bijzondere vergaderingen

Benoemings- en bezoldigingscomité

bijeenroepen om het comité zijn opdracht naar behoren te

Het bestaan van het benoemings- en bezoldigingscomité is

laten uitvoeren.

vastgelegd in artikel 161 ter van de wet van 21 maart 1991.

Ook de bestuurders die geen lid zijn van het auditcomité
kunnen, als zij dat wensen de vergaderingen bijwonen en

Werking

in voorkomend geval ontvangen zij de daaraan verbonden
zitpenning.

Frequentie van de vergaderingen

In het jaar 2013 is het auditcomité 14 keer bijeengekomen.

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

Bevoegdheden

In 2013 is het benoemings- en bezoldigingscomité 9 keer

Het auditcomité voert de taken uit die de raad van bestuur

bijeengekomen.

eraan toevertrouwt. Bovendien heeft het de opdracht om de
raad van bestuur bij te staan via het onderzoek van financiële

Bevoegdheden

informatie, met name de jaarrekeningen, het jaarverslag en de

Het Comité brengt een advies uit over de kandidaturen die

tussentijdse verslagen. Het auditcomité staat ook in voor de

door de gedelegeerd bestuurder worden voorgesteld met het

betrouwbaarheid en de integriteit van de financiële verslagen

oog op de benoeming van de leden van het directiecomité.

inzake risicobeheer.

Het doet voorstellen aan de raad over de bezoldiging en
de voordelen die worden toegekend aan de leden van het

De belangrijkste onderwerpen die in 2013 door het

directiecomité en aan de hogere kaderleden en volgt deze

auditcomité werden onderzocht zijn de volgende:

kwesties op de voet. Het voert eveneens de taken uit die de

• de opvolging van de hervorming van de NMBS-Groep;

raad van bestuur eraan toevertrouwt.

• de opvolging van de financiële toestand van de NMBSGroep en de stabilisering van de schuld;
• de opvolging van de kredietcrisis;

Strategisch comité

• de opvolging van de door de interne audit geformuleerde

Dit comité werd opgericht bij de wet van 22 maart 2002

aanbevelingen en van de tussen deze laatste en het 		

houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 (artikel 161

operationele management overeengekomen actieplannen;

ter §§ 1, 5, 5bis, 6 en 7 van de wet van 21 maart 1991). Dit

• het activiteitenprogramma 2014 van de interne audit en
meer in het bijzonder de uit te voeren auditopdrachten;
• de opvolging van de intragroep facturaties;
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Comité werd op 20 december 2002 geïnstalleerd.

Werking

• de amendering van het investeringsbudget 2013;
• het meerjareninvesteringsplan 2013-2025;

Frequentie van de vergaderingen

• het investeringsbudget 2014 van de NMBS-Holding.

Dit comité vergadert telkens wanneer er door de raad
beslissingen dienen genomen over strategische kwesties

Directiecomité

waarvoor het voorafgaand advies van het comité vereist is

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de Koning

en telkens wanneer het beheerscontract dient besproken te

bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad voor

worden.

een termijn van zes jaar (artikel 162 quater van de wet van 21

In 2013 is het strategisch comité 9 keer bijeengekomen.

maart 1991).
De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité,

Bevoegdheden

op voorstel van de gedelegeerd bestuurder en na het

Onverminderd de bevoegdheden die worden toegekend

advies te hebben ingewonnen van het benoemings- en

aan de raad van bestuur en aan het directiecomité, is het

bezoldigingscomité (artikel 162 quater van de wet van 21

strategisch comité bevoegd voor :

maart 1991).
Alle leden van het directiecomité vervullen een voltijdse

• het uitbrengen van een advies voorafgaand aan het 		

functie binnen de NMBS-Holding of in het kader van de

afsluiten van het beheerscontract van de onderneming en

vertegenwoordiging ervan (artikel 162 quater van de wet van

de opvolging van de uitvoering van dit beheerscontract,

21 maart 1991).

• het uitbrengen van een voorafgaand advies aangaande de
beslissingen van de raad van bestuur over alle maatregelen

Werking

die de tewerkstelling op middellange en lange termijn 		
kunnen beïnvloeden,
• het uitbrengen van een voorafgaand advies aangaande

Frequentie van de vergaderingen
Het directiecomité vergadert in principe elke week,

de beslissingen van de raad van bestuur inzake algemene

gewoonlijk op maandag. In 2013 is het directiecomité 49 keer

bedrijfsstrategie, dochterondernemingen, processen 		

bijeengekomen.

van fusies en overnames, algemeen personeels- en
investeringsbeleid, het bedrijfsplan, de evolutie van de

Bevoegdheden

jaarlijkse financiën en budgetten en de verdediging van

Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur en de

de concurrentiepositie, op voorwaarde dat deze 		

vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, alsmede met de

beslissingen invloed hebben op lange termijn.

uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.
De leden van het directiecomité vormen een college. Ze

Het strategisch comité werd meer bepaald over de volgende

kunnen de taken onder elkaar verdelen.

dossiers geraadpleegd:
• de jaarrekening van de NMBS-Holding en de 			
geconsolideerde jaarrekening 2012;
• de kwartaalrekeningen 2013;

Sturingscomité
Het sturingscomité werd bij NMBS opgericht door de
Algemene Vergadering van 28 mei 2004. Dit statutair orgaan

corporate governance NMBS-Holding 115

is bevoegd voor het begeleiden van de uitwerking van nieuwe

• wijzigingen van het ARAD 06 – Welzijn op het werk;

structuren, de ondernemingsplannen en inzake problemen van

• beroepsinlevingsovereenkomst in het kader van deeltijds

operationeel beheer.

leren/werken;
• bericht aangaande het gebruik van het internet, e-mail en

Werking

professionele informatica-opslagruimte;
• vierde bijvoegsel bij de beheerscontracten 2008-2012

Frequentie van de vergaderingen
Het comité vergadert minstens een keer per maand. Het kan
door elk lid of door het directiecomité van de NMBS-Holding
worden bijeengeroepen. Het directiecomité of elk lid kan
punten op de agenda plaatsen (artikel 25 van de statuten).
In 2013 heeft het sturingscomité voornamelijk de volgende
punten behandeld:
• de hervorming van de NMBS-Groep;
• de personeelsevolutie;

tussen de Staat en de drie vennootschappen van de NMBSGroep;
• opvolging van de hervorming van de NMBS-Groep en de
invoering van de nieuwe structuren;
• informatie over het koninklijk besluit voor de oprichting van
HR Rail;
• algemeen reglement voor de syndicale betrekkingen.
In 2013 zijn er 7 vergaderingen van de Nationale Paritaire
Commissie geweest.

• de stiptheid van het treinverkeer en de kwaliteit van de
dienstverlening;
• de evaluatie van het akkoord met betrekking tot de 		
werkonderbrekingen.

Regeringscommissaris
Artikel 162 nonies van de wet van 21 maart 1991 bepaalt: "De
NMBS-Holding staat onder de controlebevoegdheid van de
minister onder wie de spoorwegen ressorteren. Deze controle

Comité van de 3 CEO's

gebeurt door bemiddeling van een regeringscommissaris, die

Het comité van de 3 CEO’s is samengesteld uit de gedelegeerd

wordt benoemd en ontslagen door de Koning op voordracht

bestuurders van de drie vennootschappen en wordt

van de betrokken minister."

voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder van de NMBSHolding. Het bereidt onder meer de vergaderingen van het

De commissaris wordt uitgenodigd op alle vergaderingen

sturingscomité voor en coördineert de projecten die de

van de raad van bestuur, het directiecomité, het strategisch

volledige Groep aanbelangen.

comité en heeft er raadgevende stem. Hij neemt tevens
met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van het

Nationale Paritaire Commissie

auditcomité.

Behandelde punten

College van commissarissen

• loopbaanonderbreking, palliatief verlof, ouderschapsverlof

Artikel 25 §1 van de wet van 21 maart 1991 bepaalt: "De

en zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid;
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controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en

• aanpassing van de programma’s van de selectieproeven;

op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van

• toelage voor speciale werken;

het organiek statuut, van de verrichtingen weer te geven in

de jaarrekening, wordt in elk autonoom overheidsbedrijf

• 500 euro per raad;

opgedragen aan een college van commissarissen."

• 400 euro per comité waaraan hij deelneemt.
Bovendien geniet hij een jaarlijkse vergoeding van 2.400 euro

Het college bestaat uit vier leden, waarvan twee door het

voor werkingskosten en hij heeft de beschikking over een

Rekenhof onder zijn leden benoemd worden en de twee

bedrijfswagen.

andere door de Algemene Vergadering benoemd worden
onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

De brutobezoldiging van de andere bestuurders bestaat uit
een vast jaarlijks gedeelte van 13.600 euro en een variabel

De Algemene Vergadering van de NMBS-Holding van 31

gedeelte dat bestaat uit de zitpenningen. Deze zitpenningen

mei 2011 heeft de BCVBA PKF Bedrijfsrevisoren en de

bedragen:

BCVBA Mazars Réviseurs d’entreprises aangeduid voor een

• 500 euro per raad;

periode van drie jaar, één keer verlengbaar voor drie jaar. De

• 400 euro per vergadering van de andere comités.

vennootschap Mazars wordt vertegenwoordigd door de heer

Bovendien ontvangen ze een jaarlijkse vergoeding van

Philippe Gossart en de vennootschap PKF door mevrouw Ria

1.200 euro voor werkingskosten.

Verheyen.
De aanwezigheid op de vergaderingen is een noodzakelijke

Bezoldigingsverslag

vereiste voor het ontvangen van de zitpenning.
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging die gebaseerd

Bezoldiging van de leden van de raad van bestuur

is op de resultaten, zoals premies of winstdelingsplannen op

Artikel 162 quinquies § 2 van de wet van 21 maart 1991

lange termijn; ze ontvangen evenmin voordelen in natura noch

betreffende de hervorming van sommige economische

voordelen verbonden aan pensioenplannen.

overheidsbedrijven bepaalt dat de Algemene Vergadering de
bezoldiging vaststelt van de leden van de raad van bestuur.

Er worden geen wijzigingen overwogen van de bezoldigingen
van de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur:

De Algemene Vergadering van 31 mei 2006 heeft de
hieronder uiteengezette principes vastgelegd om de

Brutobezoldiging van de bestuurders

bezoldigingen van de bestuurders te bepalen, de gedelegeerd

(exclusief vergoeding voor werkingskosten):

bestuurder uitgezonderd die als lid van de raad van bestuur

• J-C. Fontinoy

58.700 euro;

• E. Bruyninckx

23.866 euro;

• P. Matthys

19.575 euro;

• L. Joris

29.066 euro;

• C. Gernay

20.775 euro;

• L. Schuermans

15.837 euro;

• M. Verdonck

20.775 euro;

• M. Vergeyle

19.175 euro;

• J. Etienne

17.175 euro;

en van de comités geen bezoldiging of zitpenningen ontvangt.
De berekening van de bezoldiging van de bestuurders is niet
gewijzigd in 2013.
De brutobezoldiging van de voorzitter bestaat uit een vast
jaarlijks gedeelte van 39.200 euro en een variabel gedeelte
dat bestaat uit de zitpenningen voor de vergaderingen. Deze
zitpenningen bedragen:
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• V. Delwart

4.878 euro;

2. de beheerspremie: variabel volgens een beoordelings-

• K. Lauwers

6.833 euro;

coëfficiënt van 0 tot 3. Een keer per jaar maakt het

• R. Lorand

5.533 euro;

benoemings- en bezoldigingscomité een evaluatie. Het

• V. Leburton

5.562 euro;

benoemings- en bezoldigingscomité van 29 april 2011

• S. Schatteman

4.028 euro;

heeft 13 criteria vastgelegd om de beheerspremies van de

• D. Sterckx

4.297 euro;

Bezoldiging van de leden van het directiecomité
De procedure die gevolgd werd voor het vaststellen van de
bezoldiging van de leden van het directiecomité is comform
artikel 161 ter, §4, 2e alinea van de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven:
“De raad van bestuur bepaalt, op voorstel van het
benoemings- en bezoldigingscomité, de bezoldiging en
de voordelen die worden toegekend aan de leden van het
directiecomité en aan de hogere kaderleden. De raad volgt
deze kwesties op de voet.”
Op voorstel van het benoemings- en bezoldigingscomité
heeft de raad van bestuur op 28 januari en 4 februari 2005
de administratieve en geldelijke toestand van de directeursgeneraal en de gedelegeerd bestuurder van NMBS-Holding
goedgekeurd.
Bezoldiging van de heer Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder
Het bezoldigingssysteem omvat :
1. een vast gedeelte, met name :
• het basisloon;
• de maandelijks toegekende beheerstoelage;
• de functievergoeding: maandelijks forfaitair bedrag;
• de functietoelage: 0 tot 100% van het basisjaarloon. Het
toekenningspercentage wordt bij het begin van het mandaat
vastgesteld door het Benoemings- en Bezoldigingscomité,
rekening houdend met de moeilijkheidsgraad en de sociale
complexiteit van de uitgeoefende functie.
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gedelegeerd bestuurder te bepalen. Zes van die criteria
worden beoordeeld op het niveau van de NMBS-Groep,
namelijk de stabilisatie van de schuld, de toename van het
reizigersverkeer, de algemene tevredenheid van de klanten,
het engagement van het personeel, de arbeidsongevallen
en de stiptheid van de treinen. Zeven criteria worden
beoordeeld volgens de resultaten van de NMBS-Holding, met
name de tevredenheid van de klanten over het onthaal, de
dienstverlening en de netheid in de stations, de veiligheid
in de stations en de treinen, de operationele cashflow,
de evolutie van de netto schuld, de uitvoering van het
investeringsbudget, de duur van het proces van de externe
aanwervingen en de specifieke doelstellingen die aan de
gedelegeerd bestuurder zijn opgelegd.
Er is een dubbel evenwicht tussen enerzijds de criteria van
de Groep (40%) en de criteria van de NMBS-Holding (60%)
en anderzijds de financiële criteria (30%) en de kwalitatieve
criteria (70%).
Het bezoldigingssysteem bevat geen bepalingen over een
terugvorderingsrecht van de variabele bezoldiging ten gunste
van de onderneming, indien deze werd toegekend op basis
van onjuiste financiële gegevens.
Het vakantiegeld, de jaarpremie en de eventuele andere
toelagen en vergoedingen worden bepaald volgens de
geldende reglementaire bepalingen. De gedelegeerd
bestuurder ontvangt geen bezoldiging of zitpenningen als
lid van de raad van bestuur en de comités. Hij ontvangt geen
bezoldiging voor zijn mandaten in dochterondernemingen. Hij
geniet geen groepsverzekering.

De gedelegeerd bestuurder ontvangt geen bezoldiging in de

per jaar (gezondheidsindex november 2013). Het precieze

vorm van aandelen, aandelenopties of andere rechten om

bedrag wordt door de raad van bestuur bepaald op basis van

aandelen te verwerven.

de doelstellingen die de raad specifieert. De raad van bestuur
evalueert de doelstellingen éénmaal per jaar.

De in 2013 aan de gedelegeerd bestuurder gestorte totale

Er zijn geen voordelen in natura.

brutobezoldiging, met inbegrip van de voordelen in natura
(bedrijfswagen), bedraagt 518.902,30 euro. De beheerspremie

Bezoldiging van de directeurs-generaal

van het jaar 2012 is in dat bedrag inbegrepen.

Het bezoldigingssysteem omvat :

De beheerspremie (inbegrepen in het bovenvermeld bedrag)
betaald in 2013 bedraagt 101.268,52 euro.

1. een vast gedeelte, met name :
• het basisloon;

Verzekering : voor de gedelegeerd bestuurder werd in 2013

• de maandelijks toegekende beheerstoelage;

voor 732,94 euro aan premies betaald voor verzekering

• de functievergoeding: maandelijks forfaitair bedrag;

gezondheidszorgen en arbeidsongevallen.

• de functietoelage: 0 tot 100% van het basisjaarloon. Het

Bezoldiging van de heer Jo Cornu, gedelegeerd bestuurder
De conventie die met de heer Cornu gesloten werd als
gedelegeerd bestuurder van NMBS-Holding, en vanaf 1
januari 2014 als gedelegeerd bestuurder van de nieuwe
NMBS, is ingegaan op 13 november 2013 en zal verstrijken
op 12 november 2019. De bezoldiging die daarin is voorzien,
zowel het vast als het variabel bedrag, de vergoedingen en de
vertrekregeling zijn conform de beslissing die de Ministerraad
genomen heeft voor de bezoldiging van de gedelegeerd
bestuurders van overheidsbedrijven.
De conventie van de heer Cornu als gedelegeerd bestuurder
van NMBS liep van 13 november 2013 tot en met 31
december 2013. Deze functie werd door de heer Cornu
onbezoldigd uitgevoerd.
Het bedrag van de vaste bezoldiging bedraagt 230.000
euro per jaar en wordt uitbetaald in twaalf maandelijkse
schijven van 19.166,67 euro. Dit is een geïndexeerd bedrag
(gezondheidsindex november 2013).
De variabele verloning bedraagt maximum 60.000 euro bruto

toekenningspercentage wordt bij het begin van het mandaat
door het benoemings- en bezoldigingscomité vastgesteld op
voorstel van de gedelegeerd bestuurder, rekening houdend
met de moeilijkheidsgraad en de sociale complexiteit van de
uitgeoefende functie;
2. de beheerspremie: variabel volgens een beoordelingscoëfficiënt van 0 tot 3. Een keer per jaar maakt de gedelegeerd
bestuurder een evaluatie, welke wordt voorgelegd aan het
benoemings- en bezoldigingscomité. De evaluatie wordt
voor de helft gebaseerd op de collectieve criteria in verband
met de stabilisatie van de schuld, de toename van het
reizigersverkeer, de algemene tevredenheid van de klanten,
het engagement van het personeel, de arbeidsongevallen,
de stiptheid van de treinen, de tevredenheid van de klanten
over het onthaal, de dienstverlening en de netheid in de
stations, de veiligheid in de stations en de treinen, de duur
van het proces van de externe aanwervingen, de operationele
cashflow, de evolutie van de nettoschuld, de uitvoering
van het investeringsbudget en voor de andere helft op
de verwezenlijking van de vooropgestelde individuele
doelstellingen.
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Het bezoldigingssysteem bevat geen bepalingen over een
terugvorderingsrecht van de variabele bezoldiging ten gunste
van de onderneming, indien deze werd toegekend op basis
van onjuiste financiële gegevens.
Het variabele gedeelte vertegenwoordigt gemiddeld ongeveer
20% van de bezoldiging.

• 17 maanden bezoldiging als de overeenkomst beëindigd
wordt in de loop van het eerste jaar van het mandaat;
• 14 maanden bezoldiging als de overeenkomst beëindigd
wordt in de loop van het tweede jaar van het mandaat;
• 11 maanden bezoldiging als de overeenkomst beëindigd
wordt in de loop van het derde jaar van het mandaat;
• 8 maanden bezoldiging als de overeenkomst beëindigd

Het vakantiegeld, de jaarpremie en de eventuele

wordt in de loop van het vierde jaar of de daaropvolgende

andere toelagen en vergoedingen worden bepaald

jaren van het mandaat.

volgens de geldende reglementaire bepalingen. De
contractuelen genieten een groepsverzekering en een

Voor de drie andere leden van het directiecomité, de heren

hospitalisatieverzekering.

Audenaert, Bourlard en Bovy is voorzien dat in geval van
beëindiging van het mandaat van directeur-generaal, voor

De leden van het directiecomité ontvangen geen bezoldiging

een ander motief dan zwaarwichtige reden, zij in de graad van

in de vorm van aandelen, aandelenopties of andere rechten

directeur verder tewerkgesteld worden tot de oorspronkelijk

om aandelen te verwerven.

voorziene vervaldatum van hun mandaat met behoud van
loon.

Het globale brutobedrag, met inbegrip van de voordelen in
natura (bedrijfswagen), uitbetaald in 2013 aan de leden van

De bezoldiging van de nieuwe gedelegeerd bestuurder,

het directiecomité, behoudens de gedelegeerd bestuurder,

de heer Jo Cornu, houdt rekening met de beslissing die de

beloopt 1.505.858,27 euro. De premies voor het jaar 2012 zijn

Regering genomen heeft op het vlak van de topsalarissen

inbegrepen in dit bedrag. De premies voor de prestaties 2013

in de overheidsbedrijven. De bezoldiging van de nieuwe

zullen pas in 2014 worden bepaald, en zijn bijgevolg niet

directeurs- generaal zal eveneens met die beslissing rekening

inbegrepen in het voornoemde bedrag.

houden.

De beheerspremie (inbegrepen in bovenvermeld bedrag)

Mandaten in de dochtervennootschappen en

betaald in 2013 bedraagt globaal 273.329,12 euro.

vennootschappen met deelneming
De raad van 25 februari 2005 heeft beslist dat de

Verzekering: voor de niet-statutaire directeurs-generaal werd

personeelsleden van de NMBS-Groep die een mandaat van

in 2013 voor 100.100,62 euro aan premies betaald voor

bestuurder uitoefenen in een dochteronderneming, hiervoor

groepsverzekering en verzekering gezondheidszorgen en

geen bezoldiging ontvangen.

arbeidsongevallen.
Vertrekregelingen van de leden van het directiecomité
In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft
de heer Allé recht op een bedrag gelijk aan :
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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 2013
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 2013. Dit verslag is als bijlage bij het jaarverslag te consulteren op www.nmbs.be/corporate.
Duurzaamheidsverslag
Een duurzaamheidsverslag dat de evolutie van de spoorwegen inzake duurzame ontwikkeling (triple bottom line) weergeeft,
is beschikbaar op de site www.rail-duurzaamheid.be.
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