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Inleiding

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) is een naamloze ven-
nootschap van publiek recht in de zin van de wet van 21 maart 1991 betreffende de her-
vorming van sommige economische overheidsbedrijven. De NMBS beheert de spoor-
weginfrastructuur, staat in voor het reizigers- en goederenvervoer per spoor en oefent
tevens diverse commerciële activiteiten uit, via haar eigen eenheden of via haar dochter-
ondernemingen. 

De relaties tussen de NMBS en de Staat werden vastgelegd in een beheerscontract. De
Staat komt financieel tussen voor de verwezenlijking van de twee belangrijkste taken van
openbare dienst van de NMBS, nl. enerzijds, het binnenlands reizigersvervoer met trei-
nen van de gewone dienst (13,9 miljard BEF in 2001) en, anderzijds, de verwerving, de
bouw, het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de infrastructuur
(23,6 miljard BEF in 2001 voor de financiering van de investeringen in infrastructuur en
de verwerving van rollend materieel en 25,6 miljard BEF voor het onderhoud en het
beheer van de infrastructuur). 

Rekening houdend met de sommen die door de Staat voor andere doeleinden worden
gestort, inzonderheid de stortingen ter compensatie van de pensioenlasten van het per-
soneel (21,5 miljard BEF), belopen de overheidstussenkomsten in 2001 ongeveer
85,9 miljard BEF.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft in plenaire vergadering van 11 mei 2000
een resolutie goedgekeurd waarbij zij het Rekenhof, bij toepassing van de artikelen 5 en
5bis van zijn inrichtingswet van 29 oktober 1846, heeft belast met het uitvoeren van een
controle op de goede besteding van de rijksgelden door de NMBS. Deze resolutie volg-
de op een brief die door de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer
aan de Kamer werd gericht en die in bijlage bij die resolutie is gevoegd.

Na een eerste onderzoek van het kader en het voorwerp van de opdracht heeft het
Rekenhof op 6 juni 2000 een brief aan de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegen-
woordigers gericht. Hierin werden een aantal onderzoeksvragen voorgesteld die reke-
ning hielden met de wettelijke bepalingen die de controlebevoegdheid van het Reken-
hof vastleggen, met de vragen die de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en
Vervoer had gesteld, evenals met de bekommernissen geformuleerd naar aanleiding van
de goedkeuring van de resolutie door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In dat
verband dient te worden gepreciseerd dat de controle tot doel had de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers verduidelijkingen te verschaffen over de bestemming en het beheer,
door de NMBS, van de rijksgelden, en niet het opsporen van eventueel frauduleuze han-
delingen of onregelmatigheden.

Op 7 september 2000 kon de opdrachtbrief met de definitieve onderzoeksvragen aan
de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de betrokken partijen
worden toegezonden. Hieraan voorafgaand werd met de Vice-Eerste Minister en Minis-
ter van Mobiliteit en Vervoer en met de NMBS van gedachten gewisseld om hun reactie
te vernemen met betrekking tot de oogmerken van de audit en om de haalbaarheid van
die oogmerken na te gaan. Bij dit rapport wordt een afschrift van die opdrachtbrief
gevoegd.

De controle kon vervolgens worden aangevat en heeft geduurd tot eind februari 2001.

De controle werd uitgevoerd door het auditoraat van het Rekenhof, dat rekening heeft
gehouden met de informatie beschikbaar bij het college van commissarissen, waarvan
twee leden van het Rekenhof deel uitmaken. Het auditoraat heeft ook rekening gehou-
den met de gegevens uit audits en andere studies, die de laatste jaren werden besteld
door de Europese Unie, de regering en de NMBS. Voor de uitvoering van zijn controle
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heeft het Rekenhof eveneens, in beperkte mate, beroep gedaan op de medewerking
van externe deskundigen.

Overeenkomstig de procedure die in de opdrachtbrief werd aangekondigd, werd in de
loop van de maand april 2001 een tegensprekelijk debat gevoerd met, enerzijds, de
Vice-Eerste Minister en, anderzijds, de NMBS (meer in het bijzonder met de voorzitter
van de raad van bestuur en de afgevaardigd bestuurder).

De Vice-Eerste Minister heeft met haar brief van 26 april 2001 haar commentaar aan het
Rekenhof overgemaakt. Deze brief bevat verscheidene vragen waarop het Rekenhof een
antwoord verstrekt in zijn rapport, in het geval deze vragen kaderen binnen het onder-
zoeksgebied van de audit. De NMBS heeft haar commentaar overgemaakt aan het
Rekenhof met brief van 27 april 2001. Deze commentaar werd op dezelfde dag goedge-
keurd door de raad van bestuur van de NMBS. Tenslotte heeft de regeringscommissaris
bij de NMBS, tegelijkertijd directeur-generaal van het Bestuur van het Vervoer te Land
van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, zijn reacties overgemaakt per
2 mei 2001.

Deze documenten worden in bijlage bij dit rapport gevoegd. Indien het Rekenhof dit
nuttig achtte, werden bovendien bepaalde passages in het rapport zelf verwerkt.

Het rapport van het Rekenhof heeft betrekking op de periode 1996-1999. Meer recente
gegevens werden evenwel in overweging genomen wanneer zulks opportuun werd
geacht. Bij de aanvang van zijn audit heeft het Rekenhof evenwel, overeenkomstig de
aanvankelijke vraag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aangegeven dat in een
tweede fase sommige onderzoeksvragen ook voor de periode 1992-1995 konden wor-
den onderzocht, dit afhankelijk van de resultaten van het eerste onderzoek en van de
beschikbare informatie. De Kamer van Volksvertegenwoordigers zal oordelen over de
wenselijkheid van een dergelijk bijkomend onderzoek. Op basis van de vaststellingen,
opgenomen in het voorliggend rapport, wijst het Rekenhof er evenwel op dat een con-
trole met betrekking tot de jaren 1992-1995 zijn aanbevelingen niet fundamenteel zou
wijzigen. Bovendien hebben er zich sedertdien belangrijke wijzigingen voorgedaan in
het juridisch en boekhoudkundig kader waarbinnen de NMBS opereert, en in de organi-
satie van de onderneming. Voorts zijn voor die periode veel beperktere informatiebron-
nen beschikbaar.

De inleiding van dit rapport bevat een synthese van de controleresultaten in het licht van
de onderzoeksvragen die in de aankondigingsbrief van 7 september 2000 werden gefor-
muleerd. De volgorde van de onderzoeksvragen, zoals in de aankondigingsbrief ver-
meld, werd evenwel omwille van de duidelijkheid aangepast.

Het Rekenhof dankt de verschillende betrokken diensten van het Bestuur van het Ver-
voer te Land en van de NMBS voor hun bereidwilligheid en hun volledige medewerking.
Alle gewenste uitleg werd verstrekt en alle gevraagde documenten werden ter beschik-
king van de auditeurs gesteld. 
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Onderzoeksvragen en synthese van de antwoorden van het Rekenhof

De Europese reglementering 

Het eerste oogmerk zal erin bestaan de Europese richtlijnen inzake de organisatie en de
boekhoudkundige verwerking van de activiteiten met betrekking tot het vervoer per
spoor te beschrijven. Er wordt nagegaan in hoeverre de Belgische Staat deze richtlijnen
heeft omgezet in de nationale regelgeving en in hoeverre de regelgeving werd nage-
leefd door de NMBS en de Belgische Staat.

De door België genomen omzettingsmaatregelen evenals hun implementatie blijken
globaal overeen te stemmen met de voorschriften van de betrokken richtlijnen.

Behoudens wat hierna wordt uiteengezet met betrekking tot de boekhoudkundige ver-
werking van de opdrachten van openbare dienst, dient de aandacht echter op bepaalde
aspecten te worden gevestigd.

De Belgische Staat heeft, in tegenstelling tot tal van andere Lidstaten, geen enkele spe-
cifieke maatregel getroffen om de schuldenlast van de NMBS te verminderen. Richtlijn
91/440/EEG legt zulks nochtans op om een billijke concurrentie te garanderen, wat
noodzakelijk maakt dat de onderneming van de last van haar historische schulden zou
worden ontheven.

België heeft evenmin een onafhankelijke instantie gecreëerd die de bezwaarschriften
moet onderzoeken die worden ingediend inzake de toekenning en de tarifering van de
infrastructuurcapaciteit. De Belgische Staat had als argument aangevoerd dat hij wilde
vermijden een instantie sui generis op te richten. Er dient in dat verband te worden ver-
wezen naar de ervaringen in het buitenland waar de voor het spoorvervoer bevoegde
minister optreedt als een onafhankelijke beroepsinstantie.

De vrijheid die aan de NMBS als beheerder van de infrastructuur wordt verleend voor
het bepalen van de criteria inzake de vaststelling van de gebruiksrechten voor de infra-
structuur wordt in de richtlijn 95/19/EG niet teruggevonden ; deze richtlijn behoudt die
bevoegdheid voor aan de Lidstaten. In de optiek van een billijke, niet-discriminerende
behandeling van de andere spoorwegondernemingen die de infrastructuur zouden wil-
len gebruiken, is het nodig dat de Belgische Staat zich vergewist van de relevantie van
de vaststellingscriteria en van het bedrag van de gebruiksrechten zoals die sedert
1 april 1999 van toepassing zijn. Dit is des te belangrijker omdat het hier gaat om de
eerste concrete toepassing van deze werkwijze.

Het bestuur van de maatschappij

Beantwoorden de structuur van en het beslissingsproces binnen de bestuursorganen van
de NMBS aan de principes van “corporate governance” ? Die principes houden onder
meer in dat :

– de doelstellingen van de organisatie en de strategie voor het bereiken ervan duidelijk
zijn vastgelegd door de bestuursorganen, met naleving van de wettelijke regels en
voorschriften ;

– de bestuursorganen voor het bereiken van hun doelstellingen voorzien in voldoende
interne controleprocedures binnen de organisatie, waarbij een interne auditdienst of
auditcomité op de naleving ervan toeziet ;
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– de verstrekte informatie over de financiële situatie, het bestuur en de doelstellingen
van de organisatie beantwoordt aan de gestelde kwaliteitsvereisten inzake verslagge-
ving en normen zoals accuraatheid en tijdigheid ;

– de structuur van de bestuursorganen voldoende transparant is en de bevoegdheden
van de diverse bestuursorganen voldoende zijn afgebakend teneinde belangencon-
flicten en machtsconcentraties te vermijden. 

1 De definiëring van de doelstellingen en van de strategie

Door het plan “Doelstelling 2005”, dat was geconcipieerd als een financieel herstelplan,
te bestempelen als het ondernemingsplan 1996-2005, hebben de regering en de NMBS
onvoldoende de voordelen en de inzet van een echt ondernemingsplan afgewogen. 

Aldus werd dat plan niet jaarlijks herzien, hetgeen in tegenspraak is met de wet. Ook
werd het niet op bijzondere wijze opgevolgd door de regering ; alleen werd in juni 2000
een actualisering doorgevoerd.

Het plan “Doelstelling 2005” maakt geen enkel onderscheid tussen de ramingen met
betrekking tot de resultaten van de opdrachten van openbare dienst en de ramingen
met betrekking tot de commerciële activiteiten. Bovendien zijn, noch in het initiële plan,
noch in het in 2000 geactualiseerde plan, de gegevens van de NMBS-groep geïnte-
greerd. Het omzetvolume van de dochterondernemingen is nochtans veel belangrijker
geworden dan dat van de moedermaatschappij.

Als dat plan niet wordt herzien, zijn de jaarlijkse budgetten geen vertaling ervan en is het
mogelijk dat die jaarlijkse budgetten er volledig van afwijken. Het plan “Doelstelling
2005” bevat bovendien geen indicatoren die het mogelijk maken het bestuur van de
maatschappij te oriënteren en de effecten ervan te meten.

Het Rekenhof beveelt aan dat meer aandacht zou worden besteed aan de definiëring
van de doelstellingen en de strategie van de maatschappij. Het beveelt ook aan dat de
nodige middelen zouden worden vrijgemaakt voor het uitwerken van een echt onderne-
mingsplan voor de NMBS-groep, waarbij indicatoren in termen van marktaandelen en
prestaties worden gebruikt of uitgewerkt.

Het ondernemingsplan, de jaarlijkse begroting en de business plans zouden bovendien
bijkomende en coherente instrumenten moeten vormen, echte permanente controlebor-
den die het mogelijk maken de resultaten beter te controleren. De impact van een kwali-
teitsvol ondernemingsplan kan des te groter zijn omdat het kan worden verdeeld in
begrotingen voor elke eenheid van de NMBS.

De maatschappij werd op 1 januari 1998 immers gereorganiseerd in eenheden die door
een manager worden geleid. Elke eenheid beschikt over een business plan en kan haar
resultaten meten aan de hand van een interne beheersboekhouding. Het Rekenhof is
echter van oordeel dat de nieuw ingevoerde structuur onvolledig blijft en dat die reorga-
nisatie verder zou moeten worden doorgevoerd.

Daarnaast zou de centrale coördinatie-eenheid “Strategie en ontwikkeling” over het per-
soneel en de instrumenten moeten beschikken voor het voeren van de beheersboekhou-
ding, zodat zij de budgetten van de eenheden kan uitwerken evenals de ramingen uit
het ondernemingsplan kan toetsen en de impact van de voorgestelde maatregelen kan
nagaan. Die dienst zou moeten worden belast met het opstellen van een evaluatie en
met de jaarlijkse herziening van het ondernemingsplan.

Om nog meer zorg te besteden aan het verbeteren van de resultaten en aan het doel-
treffend vertalen van de doelstellingen van het bedrijf naar het beheer van elke eenheid
toe, beveelt het Rekenhof eveneens aan dat de directie en de managers inzonderheid
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zouden worden beoordeeld op de bijdrage die zij leveren tot het verbeteren van de
prestaties.

2 De interne-controlefunctie

Met betrekking tot de maatregelen die sedert de herstructurering van de maatschappij
werden getroffen om een interne-controlefunctie te versterken en om die interne audit
een steeds grotere onafhankelijkheid te verlenen, dient te worden geconcludeerd dat,
ofschoon het opgestarte proces nog niet beëindigd is, de raad van bestuur er wel op
heeft toegezien voortdurend verbeteringen aan te brengen.

Sedert oktober 2000 heeft de raad van bestuur nagedacht over de toepassing van cor-
porate governance op de NMBS. Dat heeft geleid tot nieuwe beslissingen die tegemoet
komen aan enkele bezwaren die ten opzichte van de vorige regeling bestonden.

Sedertdien zijn de samenstelling en de bevoegdheden van het auditcomité in overeen-
stemming met de principes inzake corporate governance. Het Rekenhof beveelt echter
aan dat een duidelijker onderscheid zou worden gemaakt tussen de leden van het audit-
comité en de leden die op zijn bijeenkomsten worden uitgenodigd. Het is van oordeel
dat de onafhankelijkheid van het auditcomité zou toenemen als de gedelegeerd
bestuurder enkel nog aanwezig zou zijn op uitdrukkelijke uitnodiging, in functie van de
dossiers die worden onderzocht.

Met betrekking tot de dienst interne audit is het Rekenhof van oordeel dat het feit dat
die dienst verantwoording moet afleggen over zijn werkzaamheden ten overstaan van
een auditcomité samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders, een voldoende waar-
borg is voor zijn onafhankelijkheid. Die onafhankelijkheid kan nog worden versterkt door
het auditcomité te betrekken bij de benoeming en het ontslag van de manager van de
dienst.

Met betrekking tot het bestaan van een dienst “gecentraliseerde interne controle” bin-
nen de dienst “interne audit” waarvan een reorganisatie thans voorbarig zou zijn,
beveelt het Rekenhof aan dat een actieprogramma zou worden opgesteld om, met de
medewerking van de dienst interne audit, het geïntegreerde interne controlesysteem in
de operationele diensten te versterken. Op termijn zou via dit systeem, omwille van zijn
doeltreffendheid, de interne auditfunctie rechtstreeks kunnen worden uitgeoefend op
basis van betrouwbare, gestructureerde en exhaustieve informatie. De gecentraliseerde
interne auditfunctie zou dan in een andere structuur kunnen opgaan.

Rekening houdend met de noodzaak verder werk te maken van de uitbouw van de inter-
ne controle en met de omvang van het actieterrein van de interne audit (de NMBS-
groep), zou de personeelsbezetting van de interne audit verder moeten worden uitge-
breid.

3 De rapportering aan de raad van bestuur

Het Rekenhof is van oordeel dat het te omvangrijke aantal rapporten aan de raad van
bestuur en de frequentie ervan een nauwgezet en systematisch onderzoek van de dos-
siers verhinderen. Het is voor de bestuurders soms praktisch onmogelijk er voldoende
kennis van te krijgen, des te meer gelet op de beperkte bevoegdheidsdelegatie.

Het Rekenhof is van oordeel dat die situatie door de raad van bestuur opnieuw zou moe-
ten worden bekeken, gelet op de talrijke nadelen. In de eerste plaats kan het vermoe-
den bestaan dat alle aan de raad voorgelegde documenten werden onderzocht en
goedgekeurd. Vervolgens is de door de raad van bestuur gevraagde rapportering vrij
dwingend. Het gegeven dat de gedelegeerde bestuursorganen verplicht zijn regelmatig
informatie te verstrekken is daarenboven noch bevorderlijk voor de autonomie van die
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organen noch voor het initiatiefrecht waarover de raad van bestuur beschikt om bijzon-
dere informatie op te vragen. Tot slot moet de raad van bestuur zijn agenda zelf kunnen
bepalen.

De raad van bestuur zou periodiek opnieuw moeten definiëren welke informatie hij sys-
tematisch wil ontvangen en het volume ervan moeten beperken. Desnoods zou hij bij-
zondere verslagen kunnen vragen over de materies die hij bepaalt in functie van de
agenda van zijn vergaderingen. Aldus zou de raad trouwens meer tijd kunnen besteden
aan het houden van vergaderingen per thema, met aandacht voor een problematiek in
zijn geheel.

De raad van bestuur zou bovendien kunnen beslissen dat hij enkel nog beraadslaagt
over een bepaald punt mits hij vooraf voldoende relevante informatie heeft ontvangen,
en dit binnen een termijn die verenigbaar is met de voorbereiding van zijn vergaderin-
gen.

4 De structurele organisatie van het bestuur

De functies van de Staat

Bij het onderzoek naar de wijze waarop het bestuur van de NMBS is georganiseerd,
moet men zich in de eerste plaats vragen stellen inzake de aanwezigheid van de Staat in
dat bestuur en over de verschillende functies die de Staat daarin vervult.

De Staat is ten aanzien van de NMBS tegelijkertijd dominant aandeelhouder (met meer
dan 99%), toezichthoudend orgaan en medecontractant van het beheerscontract.

De Staat moet als aandeelhouder oog hebben voor de kwaliteit van het vermogen en
voor de prestaties van de NMBS-groep, die, naast nog vele andere, een actiefbestand-
deel vormt. In die hoedanigheid stelt hij zowel de gewone leden van de raad van
bestuur als de gedelegeerd bestuurder aan. Als toezichthoudend orgaan en als mede-
contractant van het beheerscontract heeft de Staat belang bij de goede uitvoering van
de opdrachten van openbare dienst door de onderneming ; ook moet hij oog hebben
voor de bijdrage die de NMBS levert aan het mobiliteitsbeleid van de regering. 

Deze tweevoudige functie kan zowel schadelijk zijn voor de prestatiegerichtheid bij de
uitvoering van de taken van openbare dienst als voor de ontwikkelingsautonomie van
het bedrijf en zelfs voor de uitoefening van deze twee functies van de Staat.

Een duidelijker onderscheid tussen deze twee functies heeft een specifiek belang in de
autonome overheidsbedrijven, waar de Staat, als dominant aandeelhouder, verantwoor-
delijkheid draagt voor het bestuur en voor het toezicht op de maatschappij.

Een duidelijke afbakening tussen deze twee functies en de invoering van een onder-
scheiden verslaggeving zijn eveneens van aard om de uitoefening van de parlementaire
controle op het beleid van de regering inzake die twee functies te verbeteren.

De aanbevelingen van het Rekenhof met betrekking tot, enerzijds, de benoeming en de
afzetting van de gewone bestuurders, en, anderzijds, de aanstelling van de regerings-
commissaris, kunnen de uitoefening van die twee functies verbeteren.

Tenslotte is het Rekenhof van oordeel dat het in acht nemen van deze functies van de
Staat kan worden ingebed in een algemene reflectie inzake de aan de wet van 1991 aan
te brengen wijzigingen.
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De samenstelling van de raad van bestuur

Alle gewone bestuurders, met uitzondering van de twee leden die worden aangewezen
op voordracht van twee representatieve erkende vakbondsorganisaties, vertegenwoordi-
gen de dominante aandeelhouder, met name de Staat.

De implementatie van de principes inzake corporate governance bij de NMBS maakt de
herziening van de procedure voor de selectie en de benoeming van de bestuurders
noodzakelijk. Hierbij dient de aanwezigheid van een voldoende aantal onafhankelijke (in
de zin van de corporate governance) bestuurders worden verzekerd en moeten compe-
tentieprofielen corresponderend met de activiteiten van de maatschappij vertegenwoor-
digd zijn.

Om de bestuurders af te zetten is thans het gelijkluidend advies van de raad van bestuur,
uitgebracht bij twee derden van de stemmen, noodzakelijk. Deze toestand lijkt strijdig
met het principe van de verantwoordelijkheid van de bestuurders, evenals met de vereis-
te soepelheid om het profiel van de bestuurders te kunnen aanpassen aan de evolutie
van de onderneming en van de context waarin de onderneming zijn activiteiten ont-
plooit.

Door een herziening van de wet van 21 maart 1991 zouden in de raad van bestuur niet-
uitvoerende bestuurders en onafhankelijke bestuurders kunnen worden geïnstalleerd, en
dit in voldoende aantal opdat ze hun standpunt zouden kunnen laten gelden.

Deze wet zou eveneens een procedure voor de selectie en de benoeming van de
bestuurders moeten vastleggen en de modaliteiten voor hun afzetting moeten versoe-
pelen. Bij de selectie van de bestuurders zou ook rekening moeten worden gehouden
met het voorkomen van situaties waardoor belangen- of bevoegdheidsconflicten kunnen
ontstaan. Dit geldt in het bijzonder voor de onafhankelijke bestuurders. Middels deze
wetsaanpassing zou een benoemingscomité kunnen worden opgericht dat moet mee-
werken aan de definiëring van de verschillende bevoegdheidsprofielen van de gewone
bestuurders. Dit benoemingscomité zou dan voorstellen moeten formuleren.

De bevoegdheden van de bestuursorganen

De wet van 21 maart 1991 heeft een reeks eigen bevoegdheden van de raad van
bestuur vastgelegd die in overeenstemming zijn met de verantwoordelijkheden van die
raad in het kader van corporate governance. Deze bevoegdheden betreffen het definië-
ren van de algemene doelstellingen en van de strategie, evenals het uitoefenen van een
controlefunctie.

In tegenstelling tot de andere overheidsbedrijven heeft de NMBS drie bestuursorganen.
Naast de raad van bestuur en het directiecomité heeft de wet eveneens een beperkt
comité ingesteld. Het bestaat uit acht leden waarvan er vijf gewone bestuurders zijn.

Deze gemengde samenstelling van het beperkt comité is niet bevorderlijk voor de afba-
kening van de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur, enerzijds, en van de
directie, anderzijds.

Rekening houdend met het feit dat de zes leden van het directiecomité ook lid van de
raad van bestuur zijn, heeft de deelname van vijf gewone bestuurders aan de bijeenkom-
sten van het beperkt comité bovendien tot gevolg dat elf van de achttien leden van de
raad van bestuur vooraf kennis hebben kunnen nemen van de dossiers en erover hebben
kunnen debatteren. Voor de minderheid van de leden van de raad van bestuur die voor
de eerste maal beraadslagen over een dossier, is het dus moeilijk een ander standpunt
te verdedigen dan de beslissingen die hen worden voorgesteld.

De beperkte bevoegdheidsdelegaties door de raad van bestuur aan de overige
bestuursorganen van de maatschappij versterken dat probleem nog.
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Het Rekenhof beveelt bijgevolg aan het beperkt comité af te schaffen. Hierdoor zou het
beslissingsproces worden vereenvoudigd en zou worden vermeden dat aan niet-uitvoe-
rende bestuurders een operationele rol wordt toegekend vooraleer de raad van bestuur
beraadslaagt. Rekening houdend met het effect ervan op het beslissingsproces en met
de beperkte bevoegdheden die aan het beperkt comité zijn verleend, zou de afschaffing
van dit beperkt comité toelaten de beheersstructuur van de NMBS te vereenvoudigen. 

Het Rekenhof beveelt de raad van bestuur eveneens aan zich opnieuw te concentreren
op zijn basisopdrachten door het toekennen van veel uitgebreidere delegaties en door
de directie en de managers meer verantwoordelijkheid toe te kennen.

Wat betreft het beheer van de interne entiteiten van de NMBS, leidt het feit dat er een
twintigtal beheerscomités bestaan en dat de leden van het directiecomité rechtstreeks
betrokken zijn bij de supervisie van de managers tot een beperking van de delegatie van
formele bevoegdheden aan die managers. Het bevordert evenmin de autonomie die
onontbeerlijk is voor het management.

De beheerscomités zijn daarenboven niet enkel een bijkomend bestuursorgaan, maar
gaan eveneens in tegen de principes die aan de grondslag liggen van de reorganisatie
van het bedrijf in 1998. 

Het Rekenhof beveelt bijgevolg aan de beheerscomités af te schaffen zonder afbreuk te
doen aan de eenheid van het financieel en boekhoudkundig systeem van de maatschap-
pij.

De opvolging van het beheerscontract

Bestaan er studies die, bij het beslissings- en opvolgingsproces van de beheerscontrac-
ten en hun bijvoegsels, toelaten om het evenwicht te beoordelen tussen de wederzijdse
verplichtingen van de Belgische Staat en de NMBS ? 

Wordt door de federale regering geëvalueerd of de beheerscontracten worden nage-
leefd ? Is die evaluatie voldoende, objectief en relevant ?

Het proces van de uitwerking van de beheerscontracten

Met betrekking tot het proces dat heeft geleid tot het sluiten van de twee beheerscon-
tracten zijn er weinig schriftelijke documenten bewaard. Het Rekenhof heeft zijn onder-
zoek naar de procedure voor de uitwerking van de beheerscontracten bijgevolg moeten
beperken tot de twee bijvoegsels bij het laatste contract, die recent werden gesloten.

Het eerste bijvoegsel, dat handelt over de beheersboekhouding, is gebaseerd op docu-
menten met opmerkingen van het college van commissarissen, waarop werd gesteund
tijdens de onderhandelingen en die de inhoud van het eerste bijvoegsel staven.

Daarentegen konden de schriftelijke en met cijfers geïllustreerde documenten op basis
waarvan de regering haar standpunt kon bepalen bij het onderhandelen van het tweede
bijvoegsel, niet worden voorgelegd. Het tweede bijvoegsel werd gesloten in juni 2000
en was erop gericht de NMBS strengere verplichtingen op te leggen.

Het Rekenhof formuleert bijgevolg de aanbeveling dat voor de uitwerking van het
beheerscontract en de bijvoegsels erbij in de toekomst nauwkeurige, volledige en met
cijfers geïllustreerde documenten zouden worden opgesteld, die worden voorbereid
door de vertegenwoordigers van de Staat en worden bewaard door de administratie ;
op die manier zou de bevattelijkheid van die documenten verhogen, de uitvoering van
het contract correcter kunnen verlopen en een controle a posteriori mogelijk worden
gemaakt.
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Het Rekenhof stelt bovendien vast dat de conclusies van twee in 1999 gefinaliseerde
audits in verband met de regelmaat van de treinen en de kwaliteit van de door de NMBS
geboden dienstverlening niet in aanmerking werden genomen bij het sluiten van het
tweede bijvoegsel.

De opvolging van de naleving van het beheerscontract

Over het algemeen is het Rekenhof van oordeel dat de regering effectief een evaluatie
maakt van de verplichtingen die door het beheerscontract aan de NMBS worden opge-
legd, maar dat de regering over onvoldoende middelen beschikt voor het exhaustief
evalueren van het geheel der bepalingen, in het bijzonder wat de kwantitatieve doelstel-
lingen betreft die aan de NMBS worden opgelegd. 

Naast de minister gaan twee instanties namens de Staat na of de aan de NMBS opge-
legde verplichtingen in acht worden genomen : dat zijn de regeringscommissaris en de
administratie. Het Rekenhof merkt op dat de regeringscommissaris thans tegelijkertijd
de directeur-generaal van het Bestuur van het Vervoer te Land (BVL) is, m.a.w. de
bevoegde dienst van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. Het is van oordeel dat
deze situatie de administratie er niet toe aanzet haar rol van afzonderlijk controleorgaan
ten volle uit te oefenen. 

Het Rekenhof is trouwens van oordeel dat het BVL niet over het nodige personeel
beschikt om zijn opdrachten integraal te kunnen uitvoeren.

Het BVL controleert de naleving door de NMBS van de door het beheerscontract opge-
legde verplichtingen. Er dienen echter enkele aanbevelingen te worden geformuleerd
omtrent de draagwijdte en de relevantie van die controle.

1) In verband met de door de NMBS krachtens het beheerscontract voorgelegde versla-
gen : 

– neemt het feit dat het BVL deelneemt aan de gezamenlijke werkgroepen met de
NMBS (inzonderheid in verband met het GEN-project), niet weg dat deze dienst
geen adviezen moet uitbrengen in verband met de door de maatschappij reeds
ondernomen of nog te ondernemen acties ;

– moet ieder “kwaliteitsverslag” dat jaarlijks door de NMBS wordt opgesteld, aan-
leiding geven tot een opvolgingsverslag vanwege het BVL, dat zich eveneens
ervan moet vergewissen dat het actieplan dat de maatschappij moet voorleggen
ingeval van een kwaliteitsdaling, effectief is. De jaarlijkse procedure ter verbete-
ring van de kwaliteit waarbij het BVL betrokken is samen met vertegenwoordigers
van de gebruikers en de ombudsdienst, wordt bovendien niet in de praktijk
gebracht. Het BVL zou tot slot een advies moeten uitbrengen over de verslagen
die de NMBS in 1998 en 2000 heeft opgesteld in verband met de invoering van
een systeem die de kwaliteit van de prestaties waarborgt ;

– zou het beheerscontract expliciet de periodiciteit moeten vastleggen van de audit
die door een onafhankelijke externe instelling moet worden uitgevoerd, en die
vereist is als de NMBS zelf jaarlijks een steekproefcontrole uitvoert om de kwaliteit
van de dienstverlening te evalueren ;

– overeenkomstig de wet zou het beheerscontract moeten bepalen dat het onder-
nemingsplan van de NMBS elk jaar wordt opgesteld en zou het beheerscontract
moeten beschrijven welke elementen hierin moeten voorkomen, zodat het BVL a
priori en a posteriori zou kunnen evalueren of het beantwoordt aan de bepalingen
van dat contract.
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2) Het Rekenhof heeft eveneens een reeks maatregelen aanbevolen in verband met de
evaluatie en de opvolging van de cijfermatige doelstellingen die in het beheerscon-
tract aan de NMBS worden opgelegd :

– het beheerscontract zou moeten opgeven welke doelstellingen de NMBS moet
realiseren inzake het aanbod van gewone treinen en het zou daarbij duidelijk moe-
ten verwijzen naar het dagelijks werkelijk afgelegd aantal treinkilometers ;

– het BVL moet zich de instrumenten aanschaffen om het aanbod treinkilometers te
kunnen controleren, inzonderheid wegens de belangrijke implicaties van die
gegevens op het vlak van de tarifering en de financiële sancties ;

– het in rekening nemen van het aantal vervoerde reizigers en het aantal door hen
afgelegde kilometers zou toelaten de bijdrage van de NMBS aan het mobiliteits-
beleid beter te kwalificeren ;

– de weerslag van het vervoersaanbod, dat de verplichtingen opgelegd door het
beheerscontract overtreft, op de resultaten van de taken van openbare dienst, zou
moeten worden geëvalueerd door de NMBS ;

– voor de modaliteiten voor de berekening van de effectieve index van de regel-
maat van de treinen zou het beheerscontract moeten worden aangevuld of zou
een overeenkomst tussen de Staat en de NMBS moeten worden gesloten ; zulks
moet de duidelijkheid inzake het realiseren van deze doelstelling verzekeren en de
controle ervan door het BVL mogelijk maken ; hierin zouden ondermeer precise-
ringen moeten worden opgenomen over de neutraliseringen van treinen en over
de verantwoordingsdocumenten die aan het bestuur moeten worden verstrekt ;

– aan het principe van een herevaluatie van de regelmaatsdoelstelling, dat werd
ingeschreven in het tweede bijvoegsel van het beheerscontract maar nog niet ten
uitvoer is gelegd, zou een termijn moeten worden gekoppeld. 

Het Rekenhof heeft bovendien de regels uit het beheerscontract onderzocht die hande-
len over de tarifering. Het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract machtigt de NMBS
ertoe een tariefverhoging boven de gezondheidsindex door te voeren, op voorwaarde
dat het treinaanbod wordt gehandhaafd op het niveau dat was bereikt bij het sluiten van
dat bijvoegsel. Deze verhoging is bovendien afhankelijk van een regelmaatsverbetering
ten opzichte van de 90 % norm.

Het Rekenhof stelt vast dat de maatschappij aldus in de gelegenheid wordt gesteld om
haar tarieven meer te verhogen dan de stijging van de gezondheidsindex, zelfs als ze
niet de regelmaatsdoelstelling haalt die haar door het beheerscontract wordt opgelegd
en die thans 95% bedraagt. 

Bij elke tariefverhoging zou het BVL daarenboven moeten overgaan tot een controle van
de regelmaatsindex die de NMBS opgeeft en eveneens moeten controleren of het glo-
bale effectieve treinaanbod wordt gehandhaafd.

Het Rekenhof onderstreept dat een tariefverhogingsmechanisme dat aldus is gekoppeld
aan de naleving van de normen inzake aanbod en regelmaat geen beletsel zou mogen
vormen voor de invoering van schadevergoedingsprocedures in de hypothese dat der-
gelijke vergoedingen wenselijk zouden worden geacht.

Het Rekenhof merkt tot slot op dat er inzake de evaluatie van het beheerscontract, die
sedert het tweede bijvoegsel om de zes maanden gebeurt, nog geen verslag is neerge-
legd. Het pleit ervoor dat dat nieuwe evaluatiemechanisme in de toekomst goed zou
worden toegepast.
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De naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten

Verstrekken de procedures inzake goedkeuring en controle van de overheidsopdrachten
gegund in het raam van de taken van openbare dienst redelijke zekerheid dat n.a.v. die
opdrachten de regelgeving wordt gerespecteerd ?

Het controlesysteem dat door de NMBS werd ontwikkeld, geeft een redelijke zekerheid
dat de opdrachten die betrekking hebben op de uitvoering van de taken van openbare
dienst de regelgeving respecteren, rekening houdende met de volgende belangrijke
overwegingen.

De binnen de NMBS gevolgde procedures steunen op de gecentraliseerde beheers- en
regelmatigheidscontrole die de interne audit uitoefent, hetzij a priori naar aanleiding van
de goedkeuring van de opdrachten boven één miljoen BEF, hetzij a posteriori voor de
minder belangrijke opdrachten. Bovendien stelt de centralisering van de betalingen in
de eenheid “Accounting & Controlling” deze laatste in de gelegenheid om, vóóraleer er
tot enige betaling wordt overgegaan, een aanvullende en laatste controle te verrichten
op de regelmatigheid van de opdrachten en op de naleving van de interne procedures.
Tot slot oefenen ook de regeringscommissaris en het college van commissarissen een
controle uit op dit vlak.

Deze controles, die gebeuren buiten de eenheden die de opdrachten gunnen, laten toe
een eenvormige toepassing van de regelgeving te verzekeren voor het geheel van de
NMBS. Het Rekenhof meent echter dat een eenvormige toepassing van de regelgeving
inzake overheidsopdrachten nog kan worden versterkt door een standaardisering in de
voorstelling van de dossiers, door een betere coördinatie en door een regelmatige actu-
alisering van de ter beschikking van de eenheden gestelde documentatie.

De waarborgen die deze procedures en controles bieden, kunnen maar voldoende wor-
den geacht als de hiërarchische overheden en de controle-organen de zekerheid heb-
ben dat de informatie die zij krijgen correct en volledig is. De relatieve autonomie die
aan de technische diensten is gelaten voor de voorbereiding en de uitvoering van de
opdrachten bekrachtigen die noodzaak. 

In dit opzicht stelt het Rekenhof vast dat het ontbreken van een gestructureerde databa-
se voor het geheel van de door de NMBS beheerde opdrachten, aan de controle-orga-
nen niet toelaat zich ervan te vergewissen dat alle dossiers werden overgemaakt en hun
onderzoeksmiddelen beperkt.

Bovendien kunnen onvolkomenheden in de samenstelling van de overgemaakte dossiers
leiden tot een tekort aan informatie van de controlerende overheid waardoor deze niet
altijd de haar toebedeelde rol kan spelen. Deze tekortkomingen betreffen inzonderheid
de opstelling van het intern controledocument, de verantwoording van de behoeften
door de technische diensten, de selectie van de firma’s die mogen meedingen, de tech-
nische vergelijking van de offertes, de prijzencontrole en de gemotiveerde gunningsbe-
slissing.

Het Rekenhof meent bijgevolg dat het voor de volledige informatie van de hiërarchische
overheid en van de controleorganen nodig is om een gecoördineerde database van alle
door de NMBS gegunde opdrachten uit te werken en om de administratieve dossiers te
verbeteren.

De opvolging van de investeringen door de administratie

Biedt de werkwijze voor het uitstippelen, het goedkeuren en het opvolgen van het inves-
teringsbeleid van de NMBS voldoende garanties in termen van verwachte resultaten en
risicobeheersing ?
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Is er in een opvolging voorzien met betrekking tot de uitvoering en de aard van deze
investeringen en gebeurt er een evaluatie naar de impact van deze investeringen op de
uitvoering van de opdrachten van openbare dienst ?

Tot en met het tienjareninvesteringsplan 1996-2005 werd er geen evaluatie a priori uit-
gevoerd aangaande de vraag of elke investering bijdraagt tot de goede uitvoering van
de opdrachten van openbare dienst. Het in aanmerking nemen van de impact van de
investering op de uitoefening van de opdrachten van openbare dienst, voorzien vanaf
het tienjareninvesteringsplan 2001-2010, zou de regering in staat moeten stellen ieder
project beter te beoordelen.

Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen ter verbetering van de evaluatie
vooraf van de vraag of de investeringen bijdragen tot de goede uitvoering van de
opdrachten van openbare dienst :

– elk belangrijk investeringsproject vooraf evalueren op haar invloed op de uitvoering
van de opdrachten van openbare dienst ;

– voor elk investeringsproject de evaluatie a priori aanvullen met een onderzoek naar
de mogelijke negatieve impact op de uitvoering van de opdrachten van openbare
dienst en in hoofdzaak op het binnenlands reizigersvervoer gedurende de looptijd
van de investeringswerken ;

– voor zover mogelijk investeringsprojecten beoordelen op basis van de kwaliteitscrite-
ria inzake dienstverlening aan klanten, zoals bepaald in het beheerscontract ;

– in het beheerscontract een bepaling opnemen die de NMBS verplicht een verslag
voor te leggen over de uitvoering van de investeringsprojecten op basis van de inza-
ke mobiliteit gedefinieerde criteria teneinde het BVL toe te laten een pertinente con-
trole a posteriori uit te voeren ;

– voorzien in de toepassing van de door artikel 22bis van het beheerscontract ingestel-
de procedure op de toekomstige tienjareninvesteringsplannen ;

– zich ervan vergewissen dat het BVL zo snel mogelijk kan tussenkomen in de procedu-
re, gelet op zijn technische en economische deskundigheid en op zijn verdere rol bij
de controle van de investeringen.

Het BVL volgt de uitvoering en de aard van de investeringen op. Door die opvolging kan
het er zich behoorlijk van vergewissen dat de verrichte uitgaven werkelijk betrekking
hebben op de investeringsmiddelen en dat de bedragen die werden toegekend aan de
in het tienjarenplan en de verschillende programma’s bepaalde investeringen, worden
bestemd voor de verwezenlijking van die investeringen.

De opvolging in haar huidige vorm verstrekt echter onvoldoende zekerheid dat de inves-
teringen tot de gewenste doelstellingen leiden. De geformuleerde doelstellingen, die
worden gedefinieerd op het ogenblik waarop de investering wordt overwogen en die in
relatie worden gebracht met de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst, zijn
immers in onvoldoende mate gedefinieerd. De nieuwe voorstelling van de investerings-
projecten die wordt ingevoerd door het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract, zou
moeten toelaten beter rekening te houden met de uitvoering van de opdrachten van
openbare dienst en met de impact van de investeringsprojecten op de uitoefening van
die opdrachten, zowel bij de realisatie van de werken als erna. Deze evaluatie zou wor-
den vergemakkelijkt indien het verslag van de NMBS bij de verantwoording van de
investeringsprojecten de fase van de werken zou onderscheiden van die van de periode
erna. 

Ter verbetering van de opvolging van de investeringen stelt het Rekenhof voor dat het
BVL zich strikt zou houden aan de termijn voor het geven van zijn goedkeuring en de
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bewijsstukken zou bewaren van eventuele vragen om inlichtingen waardoor die termijn
wordt geschorst.

Het Rekenhof is bovendien van oordeel dat het beheerscontract uitdrukkelijk aan de
NMBS zou moeten verbieden dat een opdracht wordt genotificeerd vóór de goedkeu-
ring binnen de voorziene termijn door het BVL. Deze bepaling zou moeten worden
gekoppeld aan de verplichting voor de NMBS het BVL de documenten van notificering
van alle voor “groen licht” voorgelegde overheidsopdrachten mede te delen. De hoog-
dringende gevallen zouden kunnen worden geregeld door het aannemen van een pro-
cedure die tussen het BVL en de NMBS wordt overeengekomen. De voorwaarden om
beroep te doen op die procedure, die in ieder geval slechts exceptioneel zou mogen
worden toegepast, moeten worden vastgelegd. Een inbreuk op de voorafgaande mach-
tiging zou kunnen gesanctioneerd worden door een weigering om het betreffende dos-
sier te acteren onder de investeringen die ten laste worden genomen door de Staat.

Bovendien is het aangewezen :

– de investeringsdossiers in eigen beheer die aan het BVL worden overgezonden, beter
te verantwoorden en inzonderheid de geplande begin- en einddatum van de werken
te vermelden zoals door het beheerscontract wordt voorgeschreven ;

– op het niveau van het BVL een steekproefmethode aan te nemen, die voor alle con-
trolewerkzaamheden van de boekhoudstukken kan dienen en een gemeenschappelij-
ke handleiding op te stellen in verband met de procedures van boekhoudkundige
controle ;

– een gegevensbank op te zetten die elk “groen licht” vermeldt dat door het BVL
wordt opgevolgd ;

– de verschillende types van controles van het BVL op een zodanige manier te organi-
seren dat de boekhoudkundige verantwoordingsstukken van alle “groene lichten”
worden gecontroleerd en dat alle “groene lichten” in voorkomend geval het voor-
werp uitmaken van een bezoek op de werf.

De commerciële betrekkingen van de NMBS met haar dochterondernemingen

Verlopen, wat de opdrachten van openbare dienst betreft, de relaties tussen de NMBS
en haar dochterondernemingen volgens duidelijke en geëigende bepalingen ?

Worden die bepalingen nageleefd ?

Zijn de facturaties tussen de NMBS en haar dochterondernemingen billijk ? 

Het Rekenhof is van oordeel dat de relaties tussen de NMBS en haar dochteronderne-
mingen thans de kosten van de opdrachten van openbare dienst niet op een betekenis-
volle manier verzwaren. Deze vaststelling vloeit echter eerder voort uit de vrij geringe
omvang van de transacties tussen de NMBS en haar dochterondernemingen die verband
houden met de opdrachten van openbare dienst, dan uit de bijzondere voorzorgsmaat-
regelen die de onderneming neemt. 

Het Rekenhof stelt bovendien vast dat het stelsel van de voorafgaande machtiging door
een koninklijk besluit waaraan het betrekken van een dochteronderneming bij de uitvoe-
ring van een taak van openbare dienst is onderworpen door artikel 13, § 3, van de wet
van 21 maart 1991, tot interpretatiemoeilijkheden aanleiding geeft. Rekening houdend
met het belang van deze wetsbepaling beveelt het Rekenhof de wetgever aan ofwel de
notie van het betrekken van een dochteronderneming bij de uitvoering van de taken van
openbare dienst te preciseren, ofwel de Koning machtiging te verlenen om zulks te
doen.
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In verband met de door de NMBS opgezette organisatie om zich te vergewissen van de
goede uitvoering van de prestaties die worden uitbesteed aan dochterondernemingen
en die verband houden met de opdrachten van openbare dienst, werd vastgesteld dat
de dienst die instaat voor de opvolging van de verklaringen van schuldvordering die de
dochterondernemingen aan de maatschappij toesturen voor de uitvoering van de grote
investeringsprojecten, niet over voldoende personeel beschikt om een toereikende con-
trole te kunnen uitoefenen.

Daarenboven bevindt de dienstverantwoordelijke, belast met de opvolging van de rela-
ties met die dochterondernemingen, zich in een conflictsituatie aangezien hij eveneens
werd aangewezen als één van de vertegenwoordigers van de NMBS in de raad van
bestuur bij twee van deze ondernemingen. Deze conflictsituatie betekent niet dat fraude
werd ontdekt maar wijst in hoofde van de NMBS op een onvoldoende aandacht voor de
autonomie waarover elke juridische entiteit moet kunnen beschikken om haar maat-
schappelijke belangen te verdedigen. Het getuigt eveneens van het belang van een fei-
telijke en zichtbare onafhankelijke controle van de uitvoering van de wederzijdse ver-
plichtingen.

Het Rekenhof beveelt aan dat de interne controleprocedures en de werking van de inter-
ne audit worden versterkt met bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op de rela-
ties met de dochterondernemingen naar aanleiding van de uitvoering van de opdrach-
ten van openbare dienst. De financiële belangen van de maatschappij en de realiteit en
de onafhankelijkheid van de controle van de uitvoering van de wederzijdse verplichtin-
gen dienen immers optimaal te worden gegarandeerd. In ieder geval zou de personeels-
sterkte van de dienst die belast is met de opvolging van de grote projecten waarvan de
realisatie aan dochterondernemingen werd gedelegeerd, moeten worden opgevoerd.
Het college van commissarissen van de NMBS heeft vroeger op een meer algemene
wijze de maatschappij op de hoogte gebracht van de noodzaak een administratieve en
boekhoudkundige organisatie in te voeren die is aangepast aan het toenemend belang
van de verworven deelnemingen.

De ontwikkeling van de handelsactiviteiten

Welke zijn, wat de investeringen en deelnemingen in handelsactiviteiten betreft, de ver-
plichtingen en beperkingen die aan de NMBS worden opgelegd door de wet van 
21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrij-
ven, de statuten van de vennootschap en de beheerscontracten ? Worden die verplich-
tingen nageleefd ?

Is in het voorbereidings-, beslissings- en opvolgingsproces van de investeringen en deel-
nemingen in handelsactiviteiten, een evaluatie geïntegreerd van de impact van die
investeringen op de financiële toestand en de resultaten van de NMBS ? 

Biedt die evaluatie voldoende garanties voor de NMBS om haar verplichtingen van
openbare dienst na te komen ?

Algemeen kan worden gesteld dat het vermogen van de onderneming om haar verplich-
tingen van openbare dienst na te komen, in feite globaal wordt beoordeeld, voorname-
lijk aan de hand van de evolutie van haar schuldgraad. 

Ook al moeten de investeringen en deelnemingen in handelsactiviteiten tijdens de
periode 1996-1999 worden gerelativeerd in die zin dat ze zijn becijferd op respectievelijk
14,1 en 14,7 miljard BEF, toch kan men niet om de vaststelling heen dat de ontwikkeling
van die activiteiten een structurele risicozone vormt, rekening houdend onder meer met
de ontoereikendheid van haar wettelijke beperkingen en de ontoereikendheid van de
actuele voorwaarden waaronder de Staat toezicht uitoefent.
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Zoals het maatschappelijk doel van de NMBS thans omschreven is, bevat het geen enke-
le beperking van geografische aard en haar zeer ruime formulering kan bezwaarlijk een
beperking inhouden van de ontplooiing van de handelsactiviteiten.

De Staat heeft trouwens nooit het percentage vastgelegd van het maatschappelijk kapi-
taal van de NMBS vanaf hetwelk een participatie met de meerderheid van twee derden
van de stemmen in de raad van bestuur moet worden goedgekeurd. Deze meerderheid
is in ieder geval vereist voor deelnemingen die 25% van het kapitaal van de betrokken
dochteronderneming overschrijden.

Aangezien de ontwikkelingspolitiek van de NMBS betrekking had op deelnemingen die
ruim majoritair zijn, was de twee derden meerderheid in de meeste gevallen hoe dan
ook vereist. Die onvolkomen uitvoering van de wet wijst echter op de graad van autono-
mie die de Koning aan de onderneming heeft verleend.

Meer nog, voornoemde bepalingen hebben betrekking op de goedkeuring van de deel-
nemingen in iedere dochteronderneming en vormen geen globale beperking van de
participaties van commerciële aard. 

Dat wettelijk instrumentarium volstaat derhalve niet om te voorkomen dat een toestand
zou ontstaan waarin de raad van bestuur van een openbare onderneming een aantal
participaties zou goedkeuren die, individueel genomen, niet de bedoelde maxima zou-
den overschrijden, maar die, globaal, voor gevolg zouden hebben dat het geheel der
handelsactiviteiten binnen de onderneming zouden worden overgedragen aan vennoot-
schappen, die ontsnappen aan iedere vorm van publiekrechtelijke controle en waarvan
het risicoprofiel niet beheersbaar zou zijn.

Met uitzondering van de principiële goedkeuring van de spoorweginvesteringen die
worden vermeld in het door de regering goedgekeurde tienjareninvesteringsplan, steunt
de risicobeheersing door de Staat met het oog op het waarborgen van de opdrachten
van openbare dienst, zowel wat de deelnemingen als wat de directe investeringen in
handelsactiviteiten betreft, enkel op de controle die via de regeringscommissaris wordt
uitgeoefend.

Het Rekenhof is desbetreffend van oordeel dat het huidig wettelijk kader geen voldoen-
de waarborg biedt dat de doelstelling, namelijk het vrijwaren van de continuïteit van de
taken van openbare dienst, wordt gerealiseerd. Wanneer enerzijds een overheidsbedrijf
wordt geconfronteerd met het gegeven dat ieder van zijn beslissingen om investeringen
te doen buiten het kader van de opdrachten van openbare dienst, geweigerd wordt, zou
zulks neerkomen op een beperking van zijn autonomie die manifest onverenigbaar is
met de wet van 21 maart 1991. Anderzijds laat de beoordeling van ieder dossier afzon-
derlijk niet toe de Staat waarborgen te bieden nopens het vermogen van de onderne-
ming haar verplichtingen van openbare dienst na te komen.

Het Rekenhof beveelt aan te onderzoeken of in het bijzondere geval van de NMBS, de
autonomie van het bedrijf inzake commerciële activiteiten en het vrijwaren van zijn ver-
mogen om zijn opdrachten van openbare dienst uit te oefenen, niet beter zouden kun-
nen worden gewaarborgd door het vastleggen van vooraf becijferde objectieve criteria.
Zo zouden op basis van door de Staat en de NMBS te bepalen objectieve criteria
gekwantificeerde grenzen kunnen worden opgelegd in een vast te stellen vorm ; dat zou
bijvoorbeeld een percentage van de eigen middelen van het bedrijf kunnen zijn (dat cri-
terium wordt reeds in de wet gehanteerd) of een schuldgraad uitgedrukt in de vorm van
een breuk van de realisatiewaarde van die activa, of andere criteria.

Die verbetering van het wettelijk kader inzake de omkadering van de investeringen en
deelnemingen in handelsactiviteiten vergt een aanpassing van de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven die het prin-
cipe zou moeten vastleggen. De precieze criteria echter zouden kunnen worden bepaald
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bij koninklijk besluit, bijvoorbeeld op het moment dat het beheerscontract wordt goed-
gekeurd, zodat die criteria kunnen worden aangepast op basis van de evolutie van de
waarborgen die de NMBS biedt met betrekking tot haar vermogen om haar opdrachten
van openbare dienst te kunnen vervullen.

Dat alles zou nog kunnen worden aangevuld door de verplichting een jaarlijks verslag op
te stellen waarin de onderneming aan de Staat verantwoording aflegt over haar vermo-
gen tot het uitvoeren van haar opdrachten van openbare dienst.

Het boekhoudkundig kader

Over dit onderwerp werd in de opdrachtbrief gestipuleerd dat de boekhoudkundige ver-
plichtingen van de NMBS zullen worden beschreven, rekening houdend met de diverse
wettelijke en reglementaire bepalingen die op de maatschappij van toepassing zijn en
met de bedoeling aan te tonen in hoeverre de naleving van die verplichtingen een
invloed uitoefenen op de wijze waarop de kosten en opbrengsten van de taken van
openbare dienst in de rekeningen worden weergegeven.

In het kader van diverse herstructureringen van de NMBS zijn verschillende wettelijke en
reglementaire bepalingen uitgewerkt die een wezenlijke invloed hebben op haar reke-
ningen (balans en resultaten) en op de resultaten van de twee opdrachten van openbare
dienst.

Zo is er de vorming van voorzieningen voor herstructureringskosten die buiten de resul-
tatenrekening om wordt geregistreerd. Dit heeft tot gevolg dat in de periode 1988-1999
de NMBS telkenjare herstructureringskosten heeft kunnen boeken zonder de resultaten-
rekening te bezwaren. Op het niveau van de twee opdrachten van openbare dienst
bedroeg het positief effect voor de beschouwde periode aldus 6.737,6 miljoen BEF.

Ingevolge de wet van 20 december 1995 en haar uitvoeringsbesluit worden de investe-
ringskredieten die door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur worden gestort,
geregistreerd als een kapitaalsverhoging (voorheen als een kapitaalsubsidie). De NMBS
kan jaarlijks :

1) kapitaalafnamen boeken ten belope van de afschrijvingen op activa die gebruikt wor-
den voor de taken van openbare dienst. Deze techniek van kapitaalafnamen ten belo-
pe van de afschrijvingen heeft uitsluitend weerslag op de twee opdrachten van open-
bare dienst en heeft een positieve weerslag geressorteerd op de resultaten ervan ;

2) kapitaalafnamen boeken ten belope van de dividenden toegekend aan de maat-
schappij HST-Fin. Die boekhoudkundige verrichting beïnvloedt evenwel niet het
resultaat van de NMBS, noch de resultaten van de twee opdrachten van openbare
dienst maar heeft enkel effect op de resultaatverwerking en het kapitaal van de
NMBS.

De financiering van het HST-project gebeurt onder meer via inbreng in kapitaal bij de
NMBS waardoor de schulden verbonden aan de financiering van het HST-project niet in
haar balans zijn opgenomen. De eraan gerelateerde kosten worden door de NMBS
gedragen via de uitkering van preferente dividenden aan de HST-Fin.

In toepassing van artikel 4, § 1, 3°, van de wet van 17 maart 1997 betreffende de finan-
ciering van het HST-project, kan HST-Fin in 2021 haar preferente aandelen converteren in
een achtergestelde obligatielening, welke intrest zal opbrengen tegen de op dat ogen-
blik geldende marktvoorwaarden. Indien HST-Fin deze optie uitoefent, zal op dat ogen-
blik het maatschappelijk kapitaal van de NMBS ten bedrage van 125 miljard BEF afne-
men en zullen de schulden van de onderneming ten bedrage van 125 miljard BEF toene-
men. Zo bestaat er een latente schuld voor de NMBS van 125 miljard BEF.
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In toepassing van artikel 5, § 2, van de vernoemde wet kunnen, tot slot, de eventuele
financiële kosten verbonden aan de betaling van dividenden worden geactiveerd. Door
de activering en de toe te passen afschrijvingen worden de lasten gespreid in plaats van
deze volledig ten laste te moeten nemen van het resultaat in het jaar dat zij ontstaan.

De boekhoudkundige verwerking van de opdrachten van openbare dienst

Laat het boekhoudstelsel van de NMBS en de in het beheerscontract vastgestelde waar-
deringsmethode toe op een behoorlijke wijze een onderscheid te maken tussen de
financiële bewegingen met betrekking tot de opdrachten van openbare dienst en deze
met betrekking tot de handelsactiviteiten ? 

Het afzonderlijk stelsel van rekeningen laat toe de financiële bewegingen, in termen van
kosten en opbrengsten, in verband met de uitvoering van de opdrachten van openbare
dienst te identificeren en af te zonderen van deze voortkomend uit de commerciële acti-
viteiten. Boekhoudtechnisch is dat mogelijk op basis van de analytische boekhouding in
de periode 1996-1997 en op basis van de beheersboekhouding in de periode 1998-
1999.

De resultaten van de opdrachten van openbare dienst vóór en na 1998 zijn echter moei-
lijk te vergelijken omdat ze volgens een verschillende basis zijn opgesteld. Het is aan te
bevelen, teneinde duiding te geven bij de interpretatie van deze cijfers, de impact van
de beheersboekhouding op de resultaten van de twee opdrachten te kwantificeren op
basis van de waarderingsgrondslagen, die in de algemene boekhouding worden
gebruikt volgens een in het beheerscontract overeen te komen verslaggeving.

Voor de periode 1996-1997 waren de constructie van het afzonderlijk stelsel van rekenin-
gen en de gebruikte methodologie in de vigerende organisatie een geëigende metho-
de, gebruikelijk in de analytische boekhouding, om de exploitatiekosten en exploitatie-
opbrengsten (financiële bewegingen) in verband met de opdrachten van openbare
dienst te isoleren en bijgevolg te onderscheiden van de exploitatiekosten en exploitatie-
opbrengsten van de commerciële activiteiten.

De beheersboekhouding is in 1998 in essentie ingevoerd uit management-overwegin-
gen, met name met het oog op : 

a) een betere beheersbaarheid van de kosten en de responsabilisering van de bedrijfs-
en service-eenheden ;

b) de afsplitsing tussen het beheer en de exploitatie van het netwerk in het kader van de
Europese regelgeving ;

c) de situering van de activiteiten in een concurrentieel kader. 

De invoering was initieel niet afgestemd op de informatieverstrekking aan derden over
de historische productiekosten en hun structuur en op de verstrekking van informatie via
het afzonderlijk stelsel van rekeningen van opdrachten van openbare dienst. In het kader
van een voldoende transparantie van de financiële gegevens werd het beheerscontract
aangepast door enerzijds de waarderings- en boekingsmethodiek als basis te weerhou-
den voor het opstellen van de resultatenrekeningen van de opdrachten van openbare
dienst en anderzijds de verplichting tot het opstellen van tabellen van bronnen en aan-
wendingen waarmee, ongeacht de toegepaste waarderingsmethodiek, over de financië-
le stromen kan worden gerapporteerd.

Conform het beheerscontract zijn de resultatenrekeningen van de twee opdrachten van
openbare dienst vanaf 1998 gebaseerd op de beheersboekhouding en zijn met andere
woorden beheersresultatenrekeningen. Dat wil zeggen dat de waarderings- en boekings-
methodiek van de beheersboekhouding is vertaald in het afzonderlijk stelsel van rekenin-
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gen van de opdrachten van openbare dienst en verschillend is van de waarderingsregels,
toegepast voor de algemene boekhouding. De gewijzigde waarderingsmethodiek heeft
de resultaten van de twee opdrachten van openbare dienst negatief beïnvloed omdat
deze niet aansluiten bij een waardering op basis van historische kostprijzen maar aanslui-
ten bij een waardering op basis van marktprijzen.

De verschillen tussen beide periodes zijn in hoofdzaak te wijten aan : 

a) enerzijds de doorrekening van beheersmatige financiële kosten vanaf 1998 (ten
opzichte van de registratie van de reële financiële kosten in de boekjaren 1996 en
1997). In het boekjaar 1999 bijvoorbeeld zijn de beheersmatige financiële kosten,
voor de eerste opdracht van openbare dienst, nagenoeg 2,2 miljard BEF en, voor de
tweede opdracht van openbare dienst, nagenoeg 7,7 miljard BEF hoger dan de netto
financiële kosten op basis van de algemene boekhouding ;

b) anderzijds de implementatie van een infrastructuurvergoeding vanaf het boekjaar
1998. Deze infrastructuurvergoeding is een bedrijfsopbrengst voor de tweede
opdracht van openbare dienst (6,7 miljard BEF in 1999), en een bedrijfskost voor de
eerste opdracht voor het haar aangerekend gedeelte (4,3 miljard BEF in 1999).

Verlopen wat de opdrachten van openbare dienst betreft, de interne facturaties tussen
de bedrijfseenheden, service-eenheden en centrale coördinatie-eenheden volgens dui-
delijke en geëigende bepalingen ? Worden die bepalingen nageleefd en zijn ze billijk ?

De invoering van het nieuwe systeem van interne facturaties vanaf 1 januari 1998 heeft
onvermijdelijk moeilijkheden veroorzaakt op het gebied van interne controle. Zowel de
dienst interne audit (in samenwerking met een externe consultant) als het college van
commissarissen hebben in dat verband een aantal vaststellingen en aanbevelingen
geformuleerd, met name : de invoering van een duidelijk stelsel van bevoegdheden en
verantwoordelijkheden, de implementatie van een uniform operationeel facturatiesys-
teem met een centraal beheer van de aangerekende transferprijzen en volume-indicato-
ren, de noodzaak tot een permanente evaluatie van het systeem van transferprijzen, de
naleving van het principe van de functiescheiding. De maatschappij heeft in de loop van
1999 en 2000 een aantal initiatieven ontwikkeld om op die aanbevelingen in te gaan : de
opstelling van een handleiding en procedures, de uitwerking van een managementinfor-
matiesysteem, de opvolging van de transferprijzen. Voor sommige onvolkomenheden
(verbetering van de interne controle op de geleverde prestaties, opstelling van contrac-
ten in bepaalde gevallen, uitwerking van operationele procedures), moeten nog acties
worden ondernomen of worden de correctieve maatregelen bestudeerd.

Naast deze moeilijkheden op het vlak van interne controle, werd vastgesteld dat er ook
nog enkele knelpunten inzake doorfacturaties bestaan, meer bepaald inzake de doorre-
kening aan de bedrijfseenheid “Nationaal reizigersvervoer” van de distributiekosten
voor de aanmaak van vervoerbewijzen en de forfaitaire vaststelling van het gedeelte van
de klassieke internationale verbindingen voor binnenlands gebruik. Ook deze problema-
tiek wordt momenteel door de NMBS bestudeerd.

Werden de verschillende bedragen, die door de Staat werden gestort, aangewend voor
de verwezenlijking van de opdrachten van openbare dienst, waarvoor ze bestemd
waren ?

De staatstussenkomsten kunnen zowel in de algemene, de analytische boekhouding als
in de beheersboekhouding worden geïdentificeerd via een stelsel van daartoe bestemde
rekeningen.

Het afzonderlijk stelsel van rekeningen (d.w.z. de resultatenrekening) voor de uitvoering
van opdrachten van openbare dienst vormt evenwel geen adequaat instrument om een
antwoord te bieden op de vraag of de door de Staat jaarlijks toegekende middelen vol-
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staan om de uitgaven verbonden aan de uitvoering van de twee opdrachten van open-
bare dienst te dekken. Dat antwoord kan worden geboden aan de hand van een zoge-
naamde financieringstabel.

Is het mogelijk de financiële stromen in verband met de opdrachten van openbare
dienst af te zonderen ? 

Als antwoord op de onderzoeksvragen kunnen uit de analyse de volgende vaststellingen
worden geformuleerd.

De in het beheerscontract voorgeschreven regels en de uitgewerkte methode door de
NMBS maken het mogelijk de bronnen en de aanwendingen in verband met de twee
opdrachten van openbare dienst af te zonderen van die van de andere activiteiten, even-
wel alleen met betrekking tot de exploitatie- en de investeringsfunctie. Dit laat toe voor
die twee functies per boekjaar de financiële stromen af te zonderen. 

De financieringsfunctie daarentegen (mutatie in de vorderingen, de schulden en de the-
saurie), zoals voorgeschreven in het beheerscontract, kan, met uitzondering van de “tus-
senkomst Nederland”, niet worden afgezonderd voor de twee opdrachten van openbare
dienst. Ze wordt globaal op het niveau van de NMBS toegewezen. De stromen ervan
dienen met andere woorden ter dekking van de financieringsbehoeften van alle sectoren
samen. Dat gegeven houdt verband met de eenheidsstructuur van de maatschappij en
de daarmee verband houdende centrale thesaurie. Hieruit volgt dat de verdere aanwen-
ding van deze financieringsmiddelen, inzonderheid de niet-aangewende saldi en de aan
een eerdere periode toegewezen bronnen (zie infra), niet verder gedurende het boekjaar
kan worden opgevolgd. 

Het Rekenhof beveelt aan dat de haalbaarheid wordt onderzocht om, zelfs binnen het
kader van een centraal beheerde thesaurie, de financieringsfunctie boekhoudkundig af
te zonderen voor de opdrachten van openbare dienst en de andere activiteiten. Een
nauwkeurig onderzoek van de haalbaarheid is vereist omdat het immers noodzakelijk zal
zijn de nog niet uitgesplitste balansposten (kapitaal, vorderingen en schulden, thesaurie)
volgens te definiëren verdeelsleutels te verdelen over de eenheden en vervolgens over
de verschillende opdrachten.

Uit de analyse van de cijfergegevens over de periode 1996-1999 kan worden vastgesteld
dat voor de twee opdrachten van openbare dienst de aanwendingen de ter beschikking
zijnde middelen (bronnen) overtreffen, voor wat de exploitatie- en investeringsfunctie
betreft :

a) de negatieve eindsaldi zijn in de periode vrijwel uitsluitend toe te schrijven aan het
feit dat de aanwendingen de bronnen overtreffen voor wat betreft de investeringen in
materiële en immateriële vaste activa. Die vaststelling moet worden genuanceerd in
de zin dat de middelen afkomstig van HST-Fin ten belope van 80 miljard BEF in 1997
ten dele zijn toegewezen aan investeringen met betrekking tot de periode 1991-
1995 ; en dat het nog niet aangewend saldo van dat jaar evenals de nog niet aange-
wende saldi van de gestorte bedragen in de beschouwde periode pas in de volgen-
de boekjaren als investeringsbronnen worden geïdentificeerd voor de opdrachten
van openbare dienst. Wat betreft de “tussenkomst Nederland”, wordt het nog niet
aangewend saldo in de volgende boekjaren eveneens geregistreerd als investerings-
bron, al naar gelang van de uitvoering van de desbetreffende investeringen en wordt
rechtstreeks toegerekend aan de tweede opdracht van openbare dienst ;
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b) de brutofinancieringsmarge, na vergoeding van het kapitaal, is voor de twee
opdrachten samen in de beschouwde periode nog positief, behalve in 1998. In dat
verband dient aangestipt dat de financiële kosten en de vergoeding voor het kapitaal
(dividenden) in de toekomst verder zullen wegen op de financieringsmarge. Met
ingang van het boekjaar 1999 wordt de brutofinancieringsmarge tevens beïnvloed
door de opname van de infrastructuurvergoeding (nochtans geen reële kasstroom
voor de NMBS) in de tabel van bronnen en aanwendingen ;

c) mocht de infrastructuurvergoeding volledig zijn geweerd uit de tabel, dan zou de
brutofinancieringsmarge voor de eerste opdracht een positief saldo van 2.685,9 mil-
joen BEF vertonen (in plaats van het negatief saldo van –725,6 miljoen BEF) en zou
de brutofinancieringsmarge voor de tweede opdracht een positief saldo van 29,8 mil-
joen BEF vertonen (in plaats van het gerapporteerde saldo van 5.035,3 miljoen BEF) ;

d) de financieringsbehoefte van de twee opdrachten van openbare dienst wordt in de
beschouwde periode opgevangen via de globale financieringsfunctie van de NMBS,
hetzij door een daling van geldbeleggingen en vorderingen enerzijds, hetzij door een
toename van schulden anderzijds.

De goedgekeurde tabellen van bronnen en aanwendingen voor de opdrachten van
openbare dienst voor het boekjaar 1999, die overigens zijn opgenomen in de toelichting
bij de jaarrekening en als dusdanig ter beschikking zijn van derden via de neerlegging bij
de Nationale Bank van België, zijn opgesteld met in acht name van de wettelijke, regle-
mentaire en contractuele bepalingen. De tabellen voor de andere boekjaren zijn voorge-
steld volgens dezelfde uitgangspunten.

Volgende aanbevelingen kunnen bijdragen tot een transparantere voorstelling van de
tabellen van bronnen en aanwendingen :

a) het is aangewezen om de activiteiten van de bedrijfseenheden “Nationaal reizigers-
vervoer” en “Netwerk” zo te herschikken en/of te complementeren dat de activitei-
ten samenvallen met de activiteiten in het kader van de opdrachten van openbare
dienst. Een dergelijke herschikking moet het mogelijk maken de interne facturaties te
verminderen en de vaststelling van de bruto brutofinancieringsmarge te vereenvoudi-
gen ;

b) het is daarbij nodig dat de toewijzing aan de eenheden van de materiële en immate-
riële vaste activa gebeurt op basis van een permanente inventaris die jaarlijks is afge-
stemd op de fysische realiteit ;

c) wat betreft de investeringen in financiële vaste activa dient te worden aangestipt dat
de bronnen en aanwendingen ter zake zijn toegewezen aan de bedrijfs-, service- en
centrale coördinatie-eenheden en vervolgens aan de opdrachten van openbare
dienst, uitgaande van de hypothese dat de financiële vaste activa bijdragen tot het
ontwikkelen van de activiteiten van de onderscheiden opdrachten, op basis van een
economisch criterium. Met het oog op een transparante voorstelling is het aan te
bevelen de motivering voor de toewijzing aan de eenheden uitvoerig te omschrijven
in de waarderingsregels.

Werden de verschillende bedragen, die door de Staat werden gestort, aangewend voor
de verwezenlijking van de opdrachten van openbare dienst, waarvoor ze bestemd
waren ? 

Uitgaande van de bepalingen van het beheerscontract, moet deze vraag worden beoor-
deeld in functie van de globaliteit van de financiële stromen voor de opdrachten van
openbare dienst en van de mogelijke overschotten die er per saldo zouden zijn. Daarin
is immers gestipuleerd dat eventuele overschotten die zouden blijken uit de afzonderlij-
ke rekeningen van de opdrachten van openbare dienst, voor de NMBS verworven blijven
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als bijdrage tot haar financiële herstructurering. De globale financieringsfunctie laat ech-
ter niet toe de verdere aanwending van de financieringsmiddelen, gestort door de Staat,
gedurende een bepaald boekjaar op te volgen.

Het onderzoek levert verder de volgende vaststellingen op : 

a) Wat betreft de staatstussenkomst voor de investeringen :

– de uitgevoerde investeringen die met de staatstussenkomst worden gesubsi-
dieerd kunnen in het boekhoudstelsel worden geïdentificeerd ;

– de staatstussenkomst wordt globaal toegekend voor de uitvoering van het tienja-
reninvesteringsplan ;

– voor het geheel van de beschouwde periode (tot en met 31 december 1999) is er
een prefinanciering door de NMBS ten belope van 1,7 miljard BEF. Die situatie is
de resultante van een prefinanciering vanwege de Staat in de periode 1996-1997
en van de NMBS in de periode 1998-1999 ;

– inzake de HST-investeringen met middelen die afkomstig zijn van de Nederlandse
Staat (vanaf 1999), zijn de bronnen en aanwendingen onder de investeringsfunctie
weergegeven ten belope van de uitgevoerde investeringen in het boekjaar. Het
nog niet aangewend saldo is geïdentificeerd op een afzonderlijke rekening en in
de financieringsfunctie geregistreerd als bron van de tweede opdracht van open-
bare dienst. In de volgende boekjaren wordt het dan als een investeringsbron
geregistreerd ; 

– om een opvolging van de staatstussenkomst mogelijk te maken die direct verbon-
den is met de uitgevoerde investeringen, is een zodanige aanpassing van het
beheerscontract noodzakelijk dat een periodiek gebonden toewijzing van de tus-
senkomst aan de uitgevoerde investeringen mogelijk is.

b) Wat betreft de staatstussenkomst voor de exploitatie :

– de tussenkomst voor pensioenen stemt overeen met het staatsaandeel in de pen-
sioenlast, berekend als het verschil tussen de totale pensioenlast enerzijds en het
werkgevers- en werknemersaandeel anderzijds. Door die rechtstreekse toewijzing
verschijnt voor de exploitatie als kost alleen het door de maatschappij te dragen
gedeelte in de pensioenlast ;

– de tussenkomsten voor de eigenlijke exploitatie met name deze voor het binnen-
lands vervoer van reizigers en voor het beheer, het onderhoud en de exploitatie
van de infrastructuur, die op forfaitaire basis zijn vastgesteld, bepalen samen met
de andere kasopbrengsten en de kaskosten de financieringsmarge van de exploi-
tatiefunctie van elk van de twee opdrachten van openbare dienst en het uiteinde-
lijk positief of negatief saldo. 

c) Wat de investerings- en exploitatiefunctie betreft : cumulatief voor de volledige
periode, behalve in het boekjaar 1997, overtreffen voor beide functies de aanwendin-
gen de bronnen, zodat er geen aanwijzing is dat er per saldo enige transfer is
geweest tussen de twee opdrachten van openbare dienst en de andere activiteiten.

Inzake de HST-investeringen met middelen van de HST-Fin, zijn in elk boekjaar de aan-
wendingen en de bronnen onder de investeringsfunctie weergegeven ten belope van de
kosten van de uitgevoerde investeringen. Het nog niet aangewend saldo is in het boek-
jaar geregistreerd onder de globale financieringsfunctie op het niveau van de NMBS.
Het niet aangewend saldo wordt in de volgende boekjaren in de tabel als bron opgeno-
men voor de opdrachten van openbare dienst, naar gelang van de verdere uitvoering
van de investeringen.
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Indien naar analogie met de regeling getroffen bij koninklijk besluit voor de aanwending
van de middelen afkomstig van de Nederlandse Staat (opvolging op een geïdentificeer-
de afzonderlijke rekening) een gelijkaardige opvolging wordt nagestreefd, is een wijzi-
ging van de wet van 17 maart 1997 en het uitvoeringsbesluit met betrekking tot het
voorlopig gebruik van het nog niet aangewend saldo gestort door de HST-Fin, noodza-
kelijk.

De boekhoudkundige verwerking van de investeringen

Laten de procedures met betrekking tot het investeringsbeleid toe de conformiteit van
de boekhoudkundige registraties in termen van juistheid, volledigheid, bestaan, eigen-
dom en bestemming te garanderen ?

Op basis van de controlebevindingen van externe auditbureaus en de door het Reken-
hof uitgevoerde controlewerkzaamheden kan worden geconcludeerd dat de procedures
van het boekhoudsysteem voor de registratie van investeringsuitgaven in voldoende
mate beantwoorden aan de gangbare principes van interne controle. De procedures
laten toe de conformiteit van de boekhoudkundige registraties in termen van juistheid,
volledigheid, bestaan, eigendom en bestemming te garanderen.

Wat de naleving van de procedures betreft zijn er geen relevante onregelmatigheden
vastgesteld die afbreuk doen aan de conformiteit van de geregistreerde investeringsuit-
gaven over de periode 1996-1999. 

Inzake de procedure van de “groene lichten” beveelt het Rekenhof een strikter toezicht
op de naleving van de procedure aan, zowel door de NMBS als door het BVL. Op het
moment dat men, op basis van de voortgang van de investeringsuitgaven, een over-
schrijding van een investeringskrediet inschat, dient er door de bevoegde diensten van
de NMBS een aanvraag tot bijkomend “groen licht” te worden ingediend op basis van
een raming van de meerprijs van de investering. Alzo kan het BVL haar controlebe-
voegdheid over de investeringsuitgaven gefinancierd met middelen door het Ministerie
van Verkeer en Infrastructuur ten volle uitoefenen.
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1
Richtlijn 91/440/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de
Gemeenschap, PB nr. L 237 van 24.08.1991, blz. 25-28.

2
Artikel 295 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie stipuleert : “het huidig verdrag laat zich niet
in met het eigendomsrecht in de Lidstaten”.

3
Zie in dat verband het Groenboek van de Commissie “Naar een eerlijke en doelmatige prijsstelling in het
vervoer – mogelijke beleidskeuzes voor het internaliseren van de externe kosten van vervoer in de Europese
Unie”, COM (1995) 691. 

4
Richtlijn 95/18/EG van de Raad, van 19 juni 1995, betreffende het verlenen van vergunningen aan spoor-
wegondernemingen, PB L 143 van 27.06.1995, blz. 70-74.

5
Richtlijn 95/19/EG van de Raad, van 19 juni 1995 inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuur-capaciteit
en de heffing van gebruiksrechten voor de infrastructuur, PB, L 143 van 27.06.1995, blz. 75-78. 

Hoofdstuk I
Europese reglementering

Onderzoeksvraag : De Europese richtlijnen inzake de organisatie en de boekhoudkun-
dige verwerking van de activiteiten met betrekking tot het vervoer per spoor beschrij-
ven. Nagaan in hoeverre de Belgische Staat deze richtlijnen heeft omgezet in de natio-
nale regelgeving en in hoeverre de regelgeving werd nageleefd door de NMBS en de
Belgische Staat.

1 Inleiding

Opdat het spoorvervoer opnieuw zou uitgroeien tot een concurrentieel en efficiënt trans-
portmiddel op de interne markt heeft de Europese Unie met haar richtlijn 91/440/EEG1

een hervorming in de diepte op gang gebracht voor wat de organisatie van de spoorwe-
gen in Europa betreft.

Deze richtlijn is er in de eerste plaats op gericht het principe van de vrije dienstverlening
uit te breiden tot de sector van het spoorwegverkeer. Alleen het beheer van de infra-
structuur vormt hierop een uitzondering. De intramodale concurrentie, namelijk de con-
currentie die bestaat tussen de verschillende spoorwegondernemingen onderling, die
de Europese Unie wil bevorderen, beoogt niet noodzakelijk een privatisering van de sec-
tor2. Het impliceert wel dat er meer concurrentie komt tussen de verschillende transport-
middelen. De Europese Unie heeft de wens uitgesproken dat deze concurrentie op een
billijker wijze zou verlopen, met name door het incorporeren van de externe vervoerkos-
ten3.

Richtlijn 91/440/EEG bevat vier belangrijke tendensen die samenhangen met de wil het
spoorwegnet open te stellen voor de concurrentie. Met deze richtlijn wordt beoogd de
bestuurlijke onafhankelijkheid van de spoorwegondernemingen te waarborgen, het
beheer van de spoorweginfrastructuur en de exploitatie van de spoorwegondernemin-
gen op boekhoudkundig vlak van elkaar te scheiden, de financiële structuur van de
bestaande openbare spoorwegondernemingen te saneren en, tot slot, de spoorwegon-
dernemingen het recht op toegang tot de spoorwegnetten te garanderen. Deze richtlijn
heeft geleid tot het aannemen van twee andere aanvullende richtlijnen die borg moes-
ten staan voor het realiseren van die toegang tot het spoorwegnet : met name richtlijn
95/18/EG4 betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen
om vervoerdiensten te kunnen verzekeren, en anderzijds richtlijn 95/19/EG5 inzake de
toewijzing en de tarifiëring van capaciteit van spoorweginfrastructuur en betreffende het
veiligheidsattest dat de eisen inzake veiligheid vastlegt. 
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6
Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. 

7
Koninklijk besluit van 30 september 1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de
NMBS en tot vaststelling van maatregelen met betrekking tot deze maatschappij.

8
COM (98) 202 finaal van de Commissie van 31 maart 1998 over de tenuitvoerlegging en de gevolgen van de
richtlijn 91/440/EEG betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap en over de toe-
gangsrechten voor het goederenvervoer per spoor.

Deze vier belangrijke tendensen worden afzonderlijk onderzocht. Daarbij wordt achter-
eenvolgens nader ingegaan op de norm van de richtlijn, op de omzetting ervan in het
Belgisch recht en op de tenuitvoerlegging ervan in de praktijk. Ten slotte wordt de situ-
atie in België met de andere Europese landen vergeleken. 

2 Bestuurlijke onafhankelijkheid

2.1 Norm van de richtlijn

De Lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de spoorwegon-
dernemingen op het stuk van bestuur en beheer een onafhankelijke rechtspositie heb-
ben, volgens welke zij met name beschikken over een vermogen, een begroting en een
boekhouding. Deze dienen gescheiden te zijn van deze van de Staten. Voor het beheer
van de spoorwegondernemingen geldt het beginsel van het zelfbestuur wat de leiding-
gevende organen moet toelaten om beslissingen te nemen teneinde doeltreffende en
passende diensten te verlenen tegen de laagst mogelijke kosten met inachtneming van
de vereiste kwaliteit van de dienstverlening.

2.2 Omzetting in Belgisch recht

De Belgische wetgever zorgde ervoor dat de NMBS, op het ogenblik dat richtlijn
91/440/EEG werd goedgekeurd, reeds over een zekere bestuurlijke onafhankelijkheid
beschikte. De wet van 23 juli 1926 tot oprichting van de NMBS begiftigt de maatschap-
pij namelijk met een eigen rechtspersoonlijkheid en kent haar een patrimonium toe. De
wet van 21 maart 19916 heeft haar autonomie op bestuurlijk vlak versterkt, zoals dat
eveneens het geval is geweest door haar omzetting in een naamloze vennootschap van
publiek recht conform het koninklijk besluit van 30 september 19927. Het eigen vermo-
gen van de NMBS werd vervolledigd door de overdracht van het spoorwegnet van de
Staat naar de NMBS op grond van datzelfde koninklijk besluit.

Deze verschillende bepalingen worden effectief toegepast.

2.3 Vergelijking op Europees vlak

In de meeste Lidstaten hebben de spoorwegondernemingen de vorm van naamloze
vennootschappen van publiek recht aangenomen. Uitzonderingen hierop vormen Frank-
rijk, Ierland en Spanje, waar de overheidsbedrijven een commercieel statuut hebben, en
het Verenigd Koninkrijk waar het zuivere private vennootschappen betreft. Volgens de
Europese Commissie voldoen alle Lidstaten aan de eisen die door de richtlijn worden
gesteld. De Commissie heeft echter in 1998 de Lidstaten gerangschikt volgens de graad
van bestuurlijke onafhankelijkheid van de betrokken maatschappijen8 :

– de hoogste graad van onafhankelijkheid wordt bereikt in Finland, Zweden en het Ver-
enigd Koninkrijk, gevolgd door Duitsland, Oostenrijk en Nederland ;

– de autonomie is beperkter in België, Frankrijk, Luxemburg en Spanje, waar de rege-
ringen de te bereiken doelstellingen op lange termijn mee helpen definiëren ;
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9
Zie vorige voetnoot. 

10
Witboek “Een strategie om de spoorwegen in de Gemeenschap weer vitaal te maken” COM (96) 421,
30 juli 1996, pp. 14-15.

– de minst uitgesproken autonomie wordt vastgesteld in Denemarken, Griekenland,
Ierland, Italië en Portugal waar de regeringen vaak tussenbeide komen.

In haar commentaar verstrekt de NMBS de volgende verduidelijking :

“In haar mededeling van 31 maart 19989 noteert de Commissie dat de Staten nog
de neiging hebben om de onafhankelijkheid van beheer in ongerechtvaardigde
mate te beperken en dat, zolang die praktijken blijven bestaan, er geen sprake
van kan zijn tot de gewenste beheersautonomie te komen.

De NMBS meent dat de door het Rekenhof geformuleerde beschouwingen in ver-
band met de in de wet van 21 maart 1991 vervatte beschikkingen inzake beheers-
autonomie van de economische overheidsbedrijven, moeten beoordeeld worden
in het licht van die principes van onafhankelijkheid van beheer die via de Europese
richtlijnen door de Commissie worden vooropgesteld”.

3 Financiële sanering 

3.1 Norm

De Lidstaten moeten samen met de bestaande openbare spoorwegondernemingen pas-
sende mechanismen invoeren om de schuldenlast van deze ondernemingen te helpen
terugbrengen tot een niveau dat geen belemmering vormt voor een gezond financieel
beheer, en om de financiële situatie van die ondernemingen te saneren. De richtlijn
voorziet daartoe in de mogelijkheid binnen de boekhouding van deze ondernemingen
een afzonderlijke schulddelgingsdienst in te stellen. Op het passief van deze dienst kan
het geheel van de leningen van de ondernemingen worden geboekt die werden aange-
gaan ter financiering van de investeringen en ter dekking van overschrijdingen aan de
exploitatieuitgaven die het gevolg zijn van activiteiten op het gebied van het spoorweg-
vervoer of van het beheer van de spoorweginfrastructuur, met uitzondering van de schul-
den uit activiteiten van dochterondernemingen. De richtlijn verwijst uitdrukkelijk naar de
aflossing van de bovenvermelde schulden. 

Deze financiële sanering is van essentieel belang opdat alle spoorwegondernemingen op
voet van gelijkheid zouden worden behandeld. Ook moet ze toelaten de bestaande
openbare spoorwegondernemingen te verlossen van de schuldenlast die ze hebben
opgebouwd in het verleden. Slechts als die voorwaarde is vervuld kunnen ze in eerlijke
concurrentie treden met de pas opgerichte spoorwegondernemingen. Ook dient de toe-
stand te worden vermeden dat de historische schuldenlast van bepaalde openbare spoor-
wegondernemingen verbetert, terwijl dat bij andere ondernemingen niet het geval is.

Daar de Lidstaten uiterlijk op 1 januari 1993 maatregelen moeten hebben genomen om
in overeenstemming te zijn met richtlijn 91/440/EEG, lijkt impliciet te mogen worden
aangenomen dat de financiële sanering betrekking heeft op de schulden, die er op die
datum zijn. De Commissie was echter van oordeel dat de Lidstaten eveneens een bijdra-
ge moeten leveren om de sinds 1993 opgebouwde schulden te verminderen10.

3.2 Omzetting in Belgisch recht

De financiële sanering en meer in het bijzonder het terugdringen van de schuldenlast
zijn niet op een afdoende wijze in het Belgisch recht omgezet. De materie werd gedeel-
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11
Zie punt 4, infra in hoofdstuk VII.

12
Zie punt 4, infra.

13
Wet van 27 december 1994 tot omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 en houdende goedkeuring van het akkoord van
9 februari 1994 gesloten tussen Duitsland, België, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

14
Het plan “Doelstelling 2005” dat op 5 juli 1996 door de Ministerraad werd goedgekeurd, beantwoordt aan
die bepaling.

telijk behandeld in de beheerscontracten van de NMBS via het instellen van verschillen-
de mechanismen.

Enerzijds werd de heffing van gebruiksrechten voor de infrastructuur11 in het eerste
beheerscontract beschouwd als een mechanisme dat bijdroeg tot het verminderen van
de schuldenlast en tot het verwezenlijken van de financiële sanering van de NMBS. Het
tweede beheerscontract bepaalt eveneens dat de heffing van die rechten voor de NMBS
verworven is, zonder dat er daarbij evenwel nog wordt verwezen naar de financiële sane-
ring.

De heffing van gebruiksrechten voor de spoorweginfrastructuur is immers slechts effec-
tief een feit vanaf 1 april 1999. De NMBS als leverancier van vervoerdiensten betaalt
deze gebruiksrechten aan de NMBS als infrastructuurbeheerder12. Deze heffing ten belo-
pe van 6,6 miljard BEF kan niet worden beschouwd als een mechanisme dat bijdraagt tot
de financiële sanering van de NMBS. De NMBS is immers het enige bedrijf dat een der-
gelijke heffing betaalt, daar ze nu eenmaal de enige spoorwegonderneming is die tot op
heden op het Belgisch spoorwegnet opereert. Tevens stelt de Europese reglementering
ondubbelzinnig dat deze heffing zonder enige betwisting toekomt aan de NMBS in haar
hoedanigheid van beheerder van de spoorweginfrastructuur.

Anderzijds moet de Staat luidens het eerste beheerscontract meewerken aan de finan-
ciële herstructurering van de NMBS. Dat betekende echter geenszins dat de Staat zijn
totale financiële inbreng in de NMBS moest optrekken aangezien ieder bedrag dat voor
de financiële herstructurering was bestemd, in mindering kwam van zijn financiële bijdra-
ge met betrekking tot het vervullen door de NMBS van haar opdracht van openbare
dienst inzake de infrastructuur. 

De Staat heeft eigenlijk nooit beslist dat hij een gedeelte van zijn financiële bijdrage in
verband met de opdracht van openbare infrastructuurdienst wou bestemmen voor de
financiële herstructurering van de NMBS. Er weze echter aan herinnerd dat van deze
bepaling, net zoals dat voor de kwestie van de heffing het geval is, niet kan worden
gesteld dat ze bijdroeg tot de financiële sanering aangezien de Staat zijn financiële bij-
drage niet heeft verhoogd.

In het tweede bijvoegsel bij het eerste beheerscontract stond bovendien dat de in 1995
gestorte sommen afkomstig van het eurovignet13, vanuit de optiek van het aandeel van
de Staat inzake de financiële sanering van de NMBS, het exploitatietekort van de eerste
twee opdrachten van openbare dienst moesten verminderen. De Staat moest bovendien
een jaarlijkse programmatie opstellen van haar inbreng mits goedkeuring door de NMBS
van een plan dat het financieel evenwicht van de maatschappij in 2005 beoogt14.

De retrocessie van bedragen afkomstig uit het eurovignet heeft in 1995 effectief plaats-
gevonden voor een bedrag van 1,5 miljard BEF. Die retrocessie kan echter niet worden
beschouwd als een bijdrage tot de vermindering van de schuldenlast van de NMBS aan-
gezien ze enkel betrekking heeft op de vermindering van het exploitatietekort van de
eerste twee opdrachten van openbare dienst. De jaarlijkse programmatie van de inbreng
van die bedragen is niet gebeurd en deze werden sedertdien niet meer aan de NMBS
gestort.

30 De goede besteding van rijksgelden door de NMBS – Rekenhof, mei 2001



15
Zie punt 4, infra.

16
Document RB 2000/164 van 5 juni 2000, actualisatie “Doelstelling 2005”. 

17
Vraag nr. 537 van 30 mei 1997, Kamer van Volksvertegenwoordigers van België – Vragen en antwoorden, GZ
1996-1997, blz. 13255-13258.

18
Het betreft de wet van 20 december 1995 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen en de konink-
lijke besluiten van 24 december 1996 tot uitvoering van artikelen 56 en 57 van de wet van 20 decem-
ber 1995 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen. 

Tot slot waren de eventuele overschotten inzake de rekeningen van de eerste twee
opdrachten van openbare dienst verworven voor de NMBS en ze werden aangewend
voor de financiële herstructurering van de maatschappij. Er dient te worden opgemerkt
dat het eerste beheerscontract bepaalde dat een eventueel overschot van een opdracht
van openbare dienst kon worden overgeheveld naar de andere opdracht van openbare
dienst, wat trouwens door de richtlijn 91/440/EEG verboden was15.

In de praktijk werd sinds 1993 geen enkel overschot in verband met de opdrachten van
openbare dienst aangewend voor de financiële sanering.

Als besluit kan er worden gesteld dat de financiële sanering en de vermindering van de
schuldenlast van de NMBS niet op een afdoende wijze zijn omgezet in het Belgisch recht
en dat de in de beheerscontracten bepaalde maatregelen in de praktijk niet hebben bij-
gedragen tot een vermindering van de schulden. Zo werd er geen afzonderlijke dienst
voor de aflossing van de schulden binnen de boekhouding van de NMBS opgericht en
verkreeg de NMBS geen kwijtschelding van zijn historische schuld, noch voor de aflos-
sing ervan noch wat de interesten betreft. Wat de schuldenlast van de NMBS betreft, die
112 miljard BEF bedroeg op 31 december 199916, is het niet mogelijk het bedrag te
bepalen van de schuldenlast in verband met de door de richtlijn 91/440/EEG beoogde
schuld. Er dient te worden opgemerkt dat het ontbreken van specifieke bepalingen voor
de vermindering van de schuldenlast van de NMBS verschilt van de huidige situatie in tal
van andere Lidstaten. Hierop wordt in het volgende punt nader ingegaan.

In een antwoord op een parlementaire vraag betreffende de financiële sanering van de
NMBS ten aanzien van richtlijn 91/440/EEG van 30 mei 199717 was de toenmalige Minis-
ter van Vervoer van mening dat de bepaling inzake de financiële sanering in deze richt-
lijn, niet impliceerde dat een formele omzetting in het Belgisch recht verplicht was. Hij
gaf niettemin toe dat de heffing van gebruiksrechten voor de infrastructuur niet kon wor-
den beschouwd als een mechanisme dat bijdroeg tot de financiële sanering van de
NMBS, aangezien enkel de NMBS op dit moment betrokken partij is voor die heffing. Hij
legde echter de nadruk op de verschillende begeleidingsmaatregelen in het kader van
het plan “Doelstelling 2005” dat het bereiken van het financieel evenwicht nastreeft en
die kunnen bijdragen tot de verbetering van de financiële toestand van de NMBS :

– de toename van de financiële compensaties van de Staat voor de opdrachten van
openbare dienst ;

– de grotere betrokkenheid van de Staat bij de verwezenlijking van het tienjareninves-
teringsprogramma 1996-2005 ;

– de oprichting van HST-Fin ; 

– het nemen van wettelijke en reglementaire maatregelen die een grondige herstructu-
rering van de balans van de NMBS en een merkelijke verbetering van haar financiële
structuur mogelijk maken18.

Het Rekenhof herinnert er in dit verband aan dat de NMBS sinds 1997, via de HST-Fin,
beschikt over bedragen die dienen te worden aangewend voor de HST-infrastructuur. Op
het einde van het jaar 1999 was de financiële toestand van de maatschappij op korte ter-
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Zie hoofdstuk VII, sectie I.

20
Zie punt 4.3. infra.

21
Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad van 26 juni 1969 betreffende het optreden van de Lidstaten ten
aanzien van met het begrip openbare dienst verbonden verplichtingen op het gebied van het vervoer per
spoor, over de weg en over de binnenwateren, PB L 156 van 28.6.1969, blz. 1.

mijn zodoende met meer dan 45 miljard BEF verbeterd19. Deze bedragen laten inzonder-
heid toe de schuldenlast tijdelijk te verlichten, tot op het moment dat de desbetreffende
investeringsuitgaven worden verricht. Deze verrichting betreft dus geen werkelijke finan-
ciële sanering van de NMBS.

De problematiek van de schuldenlast van de NMBS neemt nog een grotere dimensie
aan als rekening wordt gehouden met het plan “Doelstelling 2005”. Daar waar de oor-
spronkelijke versie van dat plan een schuldenlast voorzag van 213,2 miljard BEF op
31 december 2005, voorziet het basisscenario van het geactualiseerde plan “Doelstel-
ling 2005” bij een onveranderd beleid, een schuldenlast van 290,4 miljard BEF op
31 december 2005. In het scenario 8, aanbevolen door het directiecomité, wordt een
schuldenlast van de maatschappij voorzien van 233,5 miljard BEF op 31 december 2005.

De Vice-Eerste Minister, Minister van Mobiliteit en Vervoer, verduidelijkt in dit ver-
band dat zij “het volkomen eens is met de aanbevelingen geformuleerd door het
Rekenhof (…).” Zij voegt eraan toe dat, wat de schuldpositie betreft, zij binnen de
regering een debat heeft geopend.

3.3 Vergelijking op Europees vlak

In de Lidstaten waarvoor er informatie beschikbaar was, treft men verschillende mecha-
nismen voor de financiële sanering aan. Zo zijn er Lidstaten die afzonderlijke rechtsper-
sonen hebben opgericht voor het beheer van de spoorweginfrastructuur20 ; Frankrijk en
Portugal verkeren in dat geval waarbij ze de schuld in verband met de spoorweginfra-
structuur hebben overgeheveld naar de beheerder ervan. Andere Lidstaten, namelijk het
Verenigd Koninkrijk, Italië en Luxemburg, hebben de schulden van de spoorwegonder-
nemingen gewoon overgenomen. In Duitsland werd de schuld overgedragen aan een
fonds van de federale spoorwegen. In Spanje wordt deze problematiek geregeld via een
programmacontract dat gesloten werd met de Staat ; deze laatste engageert zich ertoe
een gedeelte van de schuld terug te betalen en een gedeelte van de intrestlast op zich
te nemen. De Nederlandse Spoorwegen daarentegen hebben geen historische schuld. 

De ondernemingen die instaan voor de exploitatie van de vervoerdiensten in deze Lid-
staten ondervinden beheersmatig dus geen hinder meer van de schuldenlast die zij
moeten meetorsen door de opgebouwde lasten uit het verleden, d.w.z. vóór de inwer-
kingtreding van de richtlijn 91/440/EEG op 1 januari 1993. Hetzelfde geldt voor de
schulden in verband met de spoorweginfrastructuur.

4 Boekhouding

4.1 Norm

Het voeren van de boekhouding door de Europese spoorwegondernemingen werd
beïnvloed door verschillende verordeningen en door de richtlijn 91/440/EEG.

Verordening (EEG) nr. 1191/6921 bepaalt dat er een afzonderlijke boekhouding moet
worden gevoerd voor de aan openbare dienstverplichtingen verbonden diensten, ener-
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Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad van 26 juni 1969 betreffende de gemeenschappelijke regels voor
de normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen, PB L 156 van 28.6.1969, blz. 8.

23
Verordening (EEG) nr. 2830/77 van de Raad van 12 december 1977 betreffende de maatregelen die nodig
zijn om de boekhoudingen en de jaarrekeningen van de spoorwegondernemingen onderling vergelijkbaar
te maken, PB L 334 van 24.12.1977, blz. 13.

24
Richtlijn 2000/52/EG van de Commissie van 26 juli 2000 tot wijziging van richtlijn 80/723/EEG in verband
met de transparantie van de financiële betrekkingen tussen de Lidstaten en de overheidsbedrijven.

25
Zie in dat verband het hoofdstuk VII over de boekhouding.

zijds, en, voor de andere activiteiten, anderzijds. Tevens dienen de voor deze activiteiten
toegewezen middelen te worden geboekt volgens de geldende boekhoudregels en
wordt iedere overdracht tussen de activiteitssectoren verboden.

Verordening (EEG) nr. 1192/6922 betreft de normalisatie van het rekeningstelsel van de
spoorwegondernemingen. Naast de subsidies die worden toegekend voor de opdrach-
ten van openbare dienst, moet de Staat de lasten compenseren die hij de spoorwegon-
dernemingen oplegt ten opzichte van de ondernemingen uit de andere vervoersectoren
die deze lasten niet meer dragen. Die financiële compensaties evenals de voor elke
opdracht van openbare dienst toegekende bedragen moeten worden vermeld in een
tabel die wordt gevoegd bij de jaarlijkse balans. Het totale bedrag aan compensaties en
subsidies bestemd voor de opdrachten van openbare dienst moet eveneens worden ver-
meld op de exploitatierekening of op de winst- en verliesrekening.

Verordening (EEG) nr. 2830/7723 verplicht tot het opstellen van jaarrekeningen volgens
een gemeenschappelijk schema. 

Het beheer van de infrastructuur moet worden gescheiden van de exploitatie van de ver-
voersdiensten. De tarifering van de infrastructuur vereist immers dat de verschillende
infrastructuurkosten in rekening worden gebracht. Richtlijn 91/440/EEG legt aldus de ver-
plichting op de boekhouding van de activiteiten met betrekking tot de exploitatie van
vervoerdiensten te scheiden van de activiteiten met betrekking tot het beheer van de
spoorweginfrastructuur. De boekhouding moet daarenboven op zodanige wijze worden
gevoerd dat ze tot uiting laat komen dat het verboden is subsidies van de ene activiteit
naar de andere over te dragen. De Lidstaten kunnen in een organieke scheiding voorzien,
of zelfs het beheer van de infrastructuur onderbrengen in een afzonderlijke eenheid.

Op boekhoudkundig vlak bepaalt een recente richtlijn24 dat tegen 31 juli 2001 een analy-
tische boekhouding moet worden ingevoerd voor het registreren van de kosten en de
opbrengsten. Hierdoor wordt de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen versterkt
omdat zij binnen de onderneming een gescheiden boekhouding oplegt wanneer exclu-
sieve rechten worden verleend en omdat inzonderheid de opbrengsten en kosten die
met de verschillende activiteiten verband houden hierdoor duidelijk worden weergege-
ven25.

4.2 Omzetting in het Belgisch recht

Het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot uitvoering van de richtlijn 91/440/EEG ver-
zekert de boekhoudkundige scheiding tussen het beheer van de infrastructuur en de ver-
voersactiviteit. Het verbod om subsidies tussen de twee activiteiten over te hevelen
werd evenwel niet formeel omgezet. Er dient te worden opgemerkt dat de bepalingen
van de verschillende beheerscontracten betreffende het voeren van afzonderlijke reke-
ningen de inhoud van richtlijn 91/440/EEG niet eerbiedigden.

Bij het hiernavolgende onderzoek van de effectieve implementatie van deze regels
wordt er enkel een algemene beschrijving van de bij de NMBS geldende bepalingen op
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26
De omzettingstermijn  betreffende de scheiding van de rekeningen en de weergave van de financiële en
organisatorische structuur is vastgesteld op 1 januari 2002.

27
In Nederland geldt vanaf 1 januari 2001 een institutionele scheiding.

boekhoudkundig vlak gegeven. De meer precieze en concrete analyse ervan vindt men
terug in het gedeelte van het verslag over de boekhouding.

In overeenstemming met verordening 1191/69 en bij toepassing van artikel 27, § 1, van
de wet van 21 maart 1991 voorziet de NMBS in een afzonderlijk stelsel van rekeningen
voor de activiteiten die verband houden met hun taken van openbare dienst enerzijds,
en hun andere activiteiten anderzijds. Op het vlak van de resultatenrekening gaat het om
een totale scheiding. Op het vlak van de balans is de scheiding enkel doorgevoerd met
betrekking tot de immateriële, materiële en financiële vaste activa, alsmede inzake de
voorraden. De NMBS heeft haar boekhouding zodanig ingericht dat met het verbod tot
overdracht van één activiteit naar een andere rekening wordt gehouden.

Aangaande de normalisatie van de rekeningstelsels worden in de boekhouding van de
NMBS de in verordening 1192/69 voorziene en door de Staat gestorte compensaties in
verband met pensioenen en arbeidsongevallen opgenomen ; het gaat hier om de enige,
in het beheerscontract bepaalde categorieën, waarvoor de normalisatie in België wordt
toegepast. De overheidstussenkomsten voor investeringen worden krachtens de wet van
20 december 1995 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen rechtstreeks op
de balans geregistreerd.

De NMBS legt sedert 1996 geen versie van haar boekhouding meer voor die is opge-
steld volgens de bepalingen van verordening 2830/77. De versie voor het boekjaar 1995
werd door de NMBS opgesteld, maar het Bestuur van het Vervoer te Land heeft nooit
meer om de toezending ervan gevraagd. In het volgende “spoorwegpakket” waarin wij-
zigingen aangaande de bovenvermelde richtlijnen worden bijgewerkt, wordt trouwens
de opheffing van die verordening in het vooruitzicht gesteld. 

Er is voorzien in een boekhoudkundige scheiding tussen de activiteiten met betrekking
tot de exploitatie van de vervoersdiensten en de activiteiten betreffende het beheer van
de spoorweginfrastructuur. Ondanks het feit dat er geen omzetting is geweest van het
verbod tot overdracht van de staatssubsidies tussen die twee sectoren, heeft de NMBS
haar boekhouding zodanig georganiseerd dat dit verbod wel wordt gerespecteerd.

Sedert 1999 legt de NMBS, zoals bovenvermelde richtlijn 2000/52/EG dat vereist, een
tabel van bronnen en aanwendingen voor op het niveau van de jaarrekening evenals op
het vlak van de eerste twee opdrachten van openbare dienst. Nochtans is de termijn om
aan deze richtlijn te voldoen vastgesteld op 31 juli 200126. Deze richtlijn wordt verder
behandeld in hoofdstuk VII.

4.3 Vergelijking op Europees vlak

Alle Lidstaten hebben maatregelen genomen om de rekeningen van de vervoersdien-
sten te scheiden van de rekeningen in verband met het beheer van de spoorweginfra-
structuur. Sommige landen zijn daarin verder gegaan en hebben een organieke of zelfs
een institutionele scheiding ingevoerd. Zo hebben Zweden, Finland, Denemarken, het
Verenigd Koninkrijk, Portugal, Nederland27 en Frankrijk voor een totale scheiding geop-
teerd door afzonderlijke rechtspersonen in het leven te roepen. Spanje, Italië, Oostenrijk,
Duitsland en België hebben, binnen de schoot van een nog steeds geïntegreerde onder-
neming, afzonderlijke organieke eenheden gecreëerd voor het beheer van de infrastruc-
tuur. Ierland, Luxemburg en Griekenland daarentegen hebben voor een louter boek-
houdkundige scheiding gekozen.
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28
Een internationaal samenwerkingsverband bestaat uit een associatie tussen minstens twee spoorwegonder-
nemingen, gevestigd in verschillende Lidstaten. 

29
In casu de bijzondere hogesnelheidslijnen of de gespecialiseerde lijnen voor goederenvervoer.

De Europese Commissie heeft opgemerkt dat de organieke of institutionele scheiding
op een verschillende wijze kan worden geïnterpreteerd afhankelijk van de relaties die de
beheerder van de spoorweginfrastructuur en de onderneming die met de vervoerdien-
sten belast is met elkaar blijven onderhouden. Zo kan een organieke scheiding waarbij
elke entiteit over een uitgebreide autonomie beschikt (Duitsland, Nederland) als meer
markant worden beschouwd dan een institutionele scheiding die wordt gekenmerkt door
nauwe betrekkingen tussen de infrastructuurbeheerder en de onderneming die instaat
voor de vervoerdiensten (Denemarken, Finland, Frankrijk en Portugal).

5 Toegang tot het net

5.1 Norm

De toegang tot het net is enkel gewaarborgd voor elk van de bestaande openbare
spoorwegondernemingen op hun net, voor internationale samenwerkingsverbanden tus-
sen spoorwegondernemingen28 voor het verzorgen van internationaal vervoer, en voor
de spoorwegondernemingen die internationaal gecombineerd goederenvervoer verrich-
ten. Voorwaarde voor deze toegang is het bekomen van een vergunning als spoorweg-
onderneming. Deze vergunning wordt afgeleverd in een Lidstaat en is geldig in heel de
Europese Unie. Bovendien dient een veiligheidsattest te worden bekomen dat enkel gel-
dig is voor het net van de Lidstaat waar het werd uitgereikt. Voor deze toegang moet tot
slot infrastructuurcapaciteit worden toegekend.

Richtlijn 95/18/EG, die garandeert dat de vervoerdiensten worden geëxploiteerd met
inachtneming van de technische, operationele en veiligheidsvoorwaarden in overeen-
stemming met de geldende bepalingen, legt de beginselen vast die de toekenning van
de vergunning van spoorwegondernemingen regelen. Zo wordt inzonderheid bepaald
dat moet worden voldaan aan de vereisten inzake eerbaarheid, financiële draagkracht en
beroepsbekwaamheid.

De instelling die de verantwoordelijkheid draagt voor de toewijzing van de spoorwegin-
frastructuurcapaciteit, waarin is voorzien door de richtlijn 95/19/EG, en die wordt aange-
duid door de Lidstaten, moet erop toezien dat deze toewijzing op een billijke en niet-
discriminerende wijze gebeurt. Daarnaast moet zij ook waken over de optimale benut-
ting van de spoorweginfrastructuur, met dien verstande evenwel dat voorrang moet wor-
den verleend aan de opdrachten van openbare dienst en aan de diensten die geheel of
gedeeltelijk gebruik maken van een infrastructuur, die speciaal voor deze diensten werd
aangelegd of uitgerust29. De gebruiksrechten voor de spoorweginfrastructuur moeten op
niet-discriminerende wijze worden opgelegd en moeten de beheerder van de spoor-
weginfrastructuur in staat stellen, onder normale marktomstandigheden en binnen een
redelijk tijdsbestek, rekeningen voor te leggen waarbij de heffingen en de overheidsbij-
dragen in evenwicht zijn met de infrastructuuruitgaven. 

5.2 Omzetting in het Belgisch recht

Het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot uitvoering van de richtlijn 91/440/EEG zet
het recht op toegang tot en op doorvoer van de spoorweginfrastructuur om. De strikte
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Volgens het BVL heeft de Europese Commissie op dit vlak geen enkel bezwaar geformuleerd.

31
De NMBS heeft een document goedgekeurd in verband met het uitwerken van een niet-exhaustief systeem
van heffingen. 

32
Mededeling van de Commissie over de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap – toepassing
van richtlijn 91/440/EEG – nieuwe maatregelen voor de ontwikkeling van de spoorwegen, COM (95) 337
finaal en brief van 2 juli 1998 van de directeur-generaal van DG VII – Vervoer.

uitvoering van artikel 10 van de richtlijn 91/440/EEG wordt verzekerd. De NMBS wordt
bovendien aangewezen als infrastructuurbeheerder.

De Lidstaten moesten schikkingen treffen om deze richtlijn om te zetten vóór 1 janu-
ari 1993. Alleen het aspect van de toegangsrechten, onontbeerlijk voor de liberalisering
van de spoorwegsector, was op die datum nog niet in het Belgisch recht omgezet. Het
koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot omzetting van deze richtlijn is op 16 maart 1997
in werking getreden. België was trouwens op 13 april 1994 in gebreke gesteld wegens
de niet-omzetting van de richtlijn.

De richtlijnen 95/18/EG en 95/19/EG werden in het Belgisch recht omgezet bij koninklijk
besluit van 11 december 1998 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming
en het gebruik van de spoorweginfrastructuur. Dit koninklijk besluit is in werking getre-
den op 1 april 1999 en werd aangevuld door verschillende ministeriële besluiten. De Lid-
staten moesten schikkingen treffen om uiterlijk tegen 27 juni 1997 deze richtlijn om te
zetten. De Commissie had ten aanzien van België op 22 januari 1998 een gemotiveerd
advies uitgebracht omdat het verzuimd had de omzettingsmaatregelen mee te delen.

De omzetting van richtlijn 95/18/EG (de toewijzing van vergunningen) kan als afdoend
worden beschouwd. De instelling belast met het afleveren van de vergunningen is de
voor het spoorvervoer bevoegde minister of zijn vertegenwoordiger, d.w.z. de directeur-
generaal van de voor het spoorwegvervoer bevoegde administratie.

De omzetting van richtlijn 95/19/EG (tarifering en toewijzing van de infrastructuurcapaci-
teit) week in twee opzichten af van de richtlijn. Enerzijds wenste de Belgische Staat geen
onafhankelijke instantie aan te wijzen die binnen de twee maanden uitspraak moest
doen over de bezwaarschriften tegen de beslissingen inzake de toewijzing van de infrast-
ructuurcapaciteit of inzake de inning van de gebruiksrechten30. Terwijl de Lidstaten de
regels voor het vaststellen van deze rechten moesten definiëren, verleent het koninklijk
besluit anderzijds de beheerder van de infrastructuur een zekere vrijheid in verband met
een aantal in aanmerking te nemen criteria evenals met het definiëren van bepaalde cri-
teria31. De minister of zijn vertegenwoordiger behouden niettemin de mogelijkheid aan
de NMBS alle informatie te vragen die zij nodig achten om zich van de vrijwaring van het
principe van het niet-discriminerend handelen te vergewissen.

De Belgische Staat heeft aanvankelijk overwogen de NMBS aan te wijzen als de instantie
die de infrastructuurcapaciteit moest toewijzen. Nadien heeft de Staat zich echter aange-
sloten bij het standpunt van de Europese Commissie die wees op het gevaar voor even-
tuele misbruiken in het geval van het verlenen van een dominerende rol : het orgaan
voor de toewijzing van de infrastructuurcapaciteit zou immers tegelijkertijd ook de ver-
strekker van vervoerdiensten en de infrastructuurbeheerder zijn32. De Belgische Staat
heeft dan maar de administratie aangewezen, vertegenwoordigd door de directeur-
generaal van het bevoegde bestuur voor de uitoefening van deze taak buiten elk hiërar-
chisch verband om.

Uiteindelijk is men ertoe gekomen het veiligheidsattest te laten afleveren door de
gemachtigde van de minister, op technisch advies van de beheerder van de spoorwegin-
frastructuur. De Europese Commissie heeft de Belgische Staat erop gewezen dat de uit
die situatie voortvloeiende dominante positie risico’s op misbruik inhield. In zijn repliek

36 De goede besteding van rijksgelden door de NMBS – Rekenhof, mei 2001



33
Tijdens de raad van bestuur van de NMBS van 26 februari 1999 heeft de regeringscommissaris zich akkoord
verklaard met het voorgestelde berekeningssysteem van gebruiksrechten en heeft hij er om verzocht “dat in
gemeenschappelijk overleg een document zou worden uitgewerkt die de voorwaarden van de tarificatie van
de NMBS bevat en zou worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.” Volgens het BVL is deze publicatie
er nooit gekomen.

daarop heeft de Belgische Staat gepreciseerd dat de tussenkomst door de NMBS moet
worden begrepen als die van een instantie die technisch bevoegd is voor het vastleggen
van de veiligheidsnormen. 

Binnen de schoot van het Bestuur van het Vervoer te Land werd recent een technische
steundienst der spoorwegen (TSS) opgericht die meer bepaald een consultatieve rol
heeft bij de afgifte van veiligheidsattesten. Die steundienst bestaat uit personeelsleden,
gedetacheerd door de NMBS wat een verhoging van het risico op belangenvermenging
inhoudt bij het uitreiken van het veiligheidsattest aan de spoorwegondernemingen die
daarom verzoeken. 

In haar commentaar herinnert de NMBS in dit verband eraan dat “alle operatoren
ertoe gehouden zijn strikt dezelfde normen na te leven en dat het veiligheidsattest
wordt afgeleverd door de afgevaardigde van de Minister, die zich daartoe steunt
op de adviezen van de binnen zijn diensten opgerichte gespecialiseerde cel.”

Zij voegt eraan toe dat “het feit dat die specialisten uit het spoorwegmilieu
komen, onvermijdelijk lijkt en eerder een veiligheidswaarborg vormt, aangezien ze
de diverse aspecten die aan de spoorwegexploitatie verbonden zijn, kennen en
beheersen.”

De regeringscommissaris verduidelijkt van zijn kant dat deze toestand “zeker een
waarborg is van onafhankelijkheid vormt, enerzijds, en een pluspunt is om de vei-
ligheid van het Spoorwegvervoer te verbeteren, anderzijds.”

Twee ondernemingen, waaronder de NMBS, hebben een vergunning van spoorwegon-
derneming bekomen die in België werd uitgereikt. De procedure voor de toekenning
van de vergunning gebeurde overeenkomstig de voorschriften van het koninklijk besluit
van 11 december 1998.

Omdat op de NMBS na geen enkele andere spoorwegonderneming infrastructuurcapa-
citeit heeft aangevraagd, werden de bepalingen van de richtlijn 95/19/EG nog niet toe-
gepast. De infrastructuurcapaciteit werd dus niet verdeeld.

De gebruiksrechten voor de infrastructuur werden vastgesteld door de NMBS in haar
hoedanigheid van infrastructuurbeheerder33. Welnu, het is zo dat de NMBS thans de
enige spoorwegonderneming is die deze rechten in België vereffent ; ze stort ze wel aan
zichzelf aangezien ze de enige netgebruiker is. Deze rechten vormen bovendien een
essentieel element voor de openstelling van het net voor de concurrentie.

Het Rekenhof is van oordeel dat de Staat er zich moet van vergewissen of het bedrag
van die rechten correct op de volgende wijze werd vastgesteld. De rechten worden vast-
gesteld in die mate dat het bedrag als billijk en niet-discriminerend kan worden
beschouwd ten aanzien van de andere spoorwegondernemingen die de infrastructuur
zouden willen gebruiken en op een wijze dat de infrastructuurbeheerder in staat moet
stellen in normale marktomstandigheden en binnen een redelijke termijn de rekeningen
in evenwicht voor te leggen. Het koninklijk besluit van 11 december 1998 verleent daar-
enboven aan de NMBS een zekere vrijheid in verband met het bepalen van de criteria
die in aanmerking moeten worden genomen voor het vaststellen van de gebruiksrech-
ten.
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34
Zie eindverslag betreffende de opdracht over de doorlichting en analyse van de financiën van de NMBS,
evenals de invloed van boekhoudkundige mechanismen van kracht bij de NMBS, door het bedrijfsrevisoren-
kantoor DUPONT, GHYOOT, KOEVOETS, PEETERS, ROSIER & Co, oktober 2000.

35
Er is sprake van cabotage wanneer een onderneming die in een Lidstaat is gevestigd, op het binnenlands
net van een andere Lidstaat diensten presteert. 

In haar commentaar onderstreept de NMBS dat “deze criteria werden vastgelegd
op niet discriminerende wijze en met naleving van de wettelijk bepalingen zoals
deze voortvloeien uit het koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 95/19/EG en
dat, wat betreft de “relevantie” ervan, er dient aangestipt dat ze rekening houden
met alle karakteristieken van het treinverkeer dat het voorwerp moet zijn van een
tarifering.”

Het Rekenhof herinnert er in dit verband aan dat het koninklijk besluit van omzetting
afwijkt van de richtlijn 95/19/EU, die uitdrukkelijk bepaalt dat de Lidstaten de modalitei-
ten vastleggen voor de vaststelling van de rechten, terwijl het voornoemd koninklijk
besluit ruimte openlaat aan de infrastructuurbeheerder met betrekking tot het aantal cri-
teria waarmee rekening moet worden gehouden en met de definiëring van bepaalde cri-
teria.

De Vice-Eerste Minister, Minister van Mobiliteit en Vervoer, verduidelijkt van haar
kant dat “over het potentieel discriminerend karakter voor andere spoorwegon-
dernemingen binnen de regering eveneens een uiteenzetting werd gegeven.” Er
werd tevens gewezen op het belang van de vaststelling van een infrastructuurver-
goeding ten aanzien van de intramodale, maar ook en vooral ten aanzien van de
intermodale concurrentie. Het rechtvaardigt de oprichting van een van de opera-
tor onafhankelijk orgaan. De minister voegt eraan toe dat “sedert oktober 2000 er
binnen de regering gedebatteerd is over de oprichting van een federaal instituut
voor de mobiliteit dat het gebrek aan afdoende maatregelen in het kader van de
Europese reglementering moet verhelpen, maar dat er ook toe moet bijdragen
dat de problematiek van de mobiliteit op een geïntegreerde benadering kan reke-
nen.”

Tot slot wijst het Rekenhof er in dit verband op dat, volgens een recente audit34 “de
gebruiksrechten voor de infrastructuur ten gunste van de tweede opdracht van openbare
dienst adequaat en billijk lijken te zijn”.

5.3 Vergelijking op Europees vlak 

Een meerderheid van Lidstaten heeft een recht van toegang en doorvoer ingevoerd dat
niet verder reikt dan wat richtlijn 91/440/EEG eist. Het gaat om Finland, Ierland, Grieken-
land, Portugal, Spanje, Italië, Frankrijk en België. Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk
hebben, de ene weliswaar in grotere mate dan de andere, eveneens toegang verleend
aan de spoorwegondernemingen uit andere Lidstaten op basis van een reciprociteits-
overeenkomst. In Luxemburg en Duitsland is er totale toegang voor alle spoorwegon-
dernemingen die in de Lidstaat zijn gevestigd. De toegang is algemeen voor het goede-
renvervoer in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Denemarken heeft de cabotage35

toegelaten voor het personen- en het goederenvervoer. Zweden biedt een volledige
toegang aan voor het regionale vervoer, en toegang voor verre afstanden onder voorbe-
houd evenwel van het monopolie van de Zweedse spoorwegmaatschappij op de lange-
afstandslijnen voor personenvervoer. In het Verenigd Koninkrijk wordt de toegang voor
het personenvervoer toegekend via een franchising-systeem.

Er dient in deze context aan te worden herinnerd dat de Lidstaten Zweden, Finland,
Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Nederland en Frankrijk beschikken over
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een beheerder van de infrastructuur die volledig onafhankelijk is van de spoorwegonder-
neming.

In de meeste Lidstaten worden de vergunningen toegekend door het ministerie of zelfs
de minister die bevoegd is voor het spoorvervoer. België, Finland, Griekenland, Luxem-
burg, Spanje, Italië, Oostenrijk, Ierland en Frankrijk verkeren in dat geval. Denemarken,
het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Duitsland hebben een afzonderlijke instelling opge-
richt voor het verlenen van de vergunningen. In Duitsland kennen de deelstaten de ver-
gunningen toe voor de ondernemingen die uitsluitend regionale vervoerdiensten aan-
bieden. In Zweden worden de vergunningen toegekend door de infrastructuurbeheerder
en in Nederland door een entiteit van de holding NS.

De berekeningswijze van de gebruiksrechten wordt vastgesteld door de Lidstaten. In
Frankrijk en Italië gebeurt dit door de infrastructuurbeheerder en verleent de Lidstaat zijn
goedkeuring. In het Verenigd Koninkrijk is het eveneens de infrastructuurbeheerder die
de berekeningswijze vaststelt maar is het een regelgevende instantie die deze goed-
keurt. De gebruiksrechten worden door de infrastructuurbeheerders geïnd. 

De verdeelsleutels worden gedefinieerd door de Lidstaten en de infrastructuurbeheerder
verdeelt de lijnen, met uitzondering van België waar de toewijzende instantie de direc-
teur-generaal van het voor het spoorwegvervoer bevoegde bestuur is, die optreedt bui-
ten elk hiërarchisch verband om.

Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Italië, Oostenrijk en Nederland heb-
ben een beroepsinstantie voorzien. Het gaat om het Ministerie van Vervoer, ofwel om de
Minister van Vervoer of zelfs om een daartoe speciaal opgerichte instantie.

6 Conclusies

De door België genomen omzettingsmaatregelen evenals hun implementatie blijken
globaal overeen te stemmen met de voorschriften van de betrokken richtlijnen.

Behoudens wat hierna in hoofdstuk VII wordt uiteengezet met betrekking tot de boek-
houding, dient de aandacht echter op bepaalde aspecten te worden gevestigd.

De Belgische Staat heeft, in tegenstelling tot tal van andere Lidstaten, geen enkele spe-
cifieke maatregel getroffen om de schuldenlast van de NMBS te verminderen. Richtlijn
91/440/EEG legt zulks nochtans op om een billijke concurrentie te garanderen, wat
noodzakelijk maakt dat de onderneming van de last van haar historische schulden zou
worden ontheven.

België heeft evenmin een onafhankelijke instantie gecreëerd die de bezwaarschriften
moet onderzoeken die worden ingediend inzake de toekenning en de tarifering van de
infrastructuurcapaciteit. De Belgische Staat had als argument aangevoerd dat hij wilde
vermijden een instantie sui generis op te richten. Er dient in dat verband te worden ver-
wezen naar de ervaringen in het buitenland waar de voor het spoorvervoer bevoegde
minister optreedt als een onafhankelijke beroepsinstantie.

De vrijheid die aan de NMBS als beheerder van de infrastructuur wordt verleend voor
het bepalen van de criteria inzake de vaststelling van de gebruiksrechten voor de infra-
structuur wordt in de richtlijn 95/19/EG niet teruggevonden ; deze richtlijn behoudt die
bevoegdheid voor aan de Lidstaten. In de optiek van een billijke, niet-discriminerende
behandeling van de andere spoorwegondernemingen die de infrastructuur zouden wil-
len gebruiken, is het nodig dat de Belgische Staat zich vergewist van de relevantie van
de vaststellingscriteria en van het bedrag van de gebruiksrechten zoals die sedert
1 april 1999 van toepassing zijn. Dit is des te belangrijker omdat het hier gaat om de
eerste concrete toepassing van deze werkwijze.
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36
Krachtens artikel 23 van de wet van 21 maart 1991 waakt de regeringscommissaris over de naleving van de
wet, het organiek statuut van het overheidsbedrijf en het beheerscontract. In feite woont de regeringscom-
missaris van de NMBS alle raden van bestuur en alle beperkte comités bij, maar hij is zelden aanwezig op de
vergaderingen van het directiecomité. 

Hoofdstuk II
Het bestuur van de maatschappij

Onderzoeksvragen :

Beantwoorden de structuur van en het beslissingsproces binnen de bestuursorganen
van de NMBS aan de principes van “corporate governance” ? Die principes houden
onder meer in dat :

– de doelstellingen van de organisatie en de strategie voor het bereiken ervan duide-
lijk zijn vastgelegd door de bestuursorganen, met naleving van de wettelijke regels
en voorschriften ;

– de bestuursorganen voor het bereiken van hun doelstellingen voorzien in voldoende
interne controleprocedures binnen de organisatie, waarbij een interne auditdienst of
auditcomité op de naleving ervan toeziet ;

– de verstrekte informatie over de financiële situatie, het bestuur en de doelstellingen
van de organisatie beantwoordt aan de gestelde kwaliteitsvereisten inzake verslag-
geving en normen zoals accuraatheid en tijdigheid ;

– de structuur van de bestuursorganen voldoende transparant is en de bevoegdheden
van de diverse bestuursorganen voldoende zijn afgebakend teneinde belangencon-
flicten en machtsconcentraties te vermijden. 

1 Context

Het wettelijk kader

De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische over-
heidsbedrijven moest een evenwicht totstandbrengen tussen, enerzijds, de controle op
de goede uitvoering van de opdrachten van openbare dienst en, anderzijds, de beheers-
autonomie waarover die bedrijven moeten kunnen beschikken willen ze hun handelsacti-
viteiten kunnen ontplooien op voet van gelijkheid met hun concurrenten. Als gevolg van
deze evolutie werd afgestapt van het opportuniteitstoezicht dat werd uitgeoefend in het
raam van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen
van openbaar nut. 

De wettelijke bestuursorganen van de NMBS zijn de raad van bestuur, het beperkt
comité en het directiecomité. Krachtens de wet van 21 maart 1991 is de raad van
bestuur samengesteld uit de gewone bestuurders (twaalf, waaronder de voorzitter) en de
leden van het directiecomité (zes, waaronder de gedelegeerd bestuurder). Het directie-
comité is belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur, met het
dagelijks bestuur en met de vertegenwoordiging van het bedrijf wat dat bestuur betreft.
Een beperkt comité, samengesteld uit gewone bestuurders en bestuurders-directeurs,
oefent bepaalde bevoegdheden uit en bereidt de vergaderingen van de raad van
bestuur voor. De regeringscommissaris wordt op alle vergaderingen van de raad van
bestuur, het beperkt comité en het directiecomité uitgenodigd. Hij heeft er een raadge-
vende stem36.
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37
Een evaluatie van de doeltreffendheid van de interne controle van de beheersentiteiten leek het kader van
deze audit te overstijgen. Daarom werd het onderzoek van de uitvoering van de controlefunctie dus toege-
spitst op de organisatie van een interne audit. In het bijzonder werd aandacht besteed met betrekking tot de
opvolging van de aanbevelingen die het college van commissarissen reeds had geformuleerd inzake interne
controle.

38
Die bedoeld zijn voor alle bedrijven en niet enkel voor de beursgenoteerde ondernemingen. 

De Staat is tegelijkertijd hoofdaandeelhouder van de NMBS (met meer dan 99%), toe-
zichthoudend orgaan en medecontractant van het beheerscontract. De gewone bestuur-
ders worden net als de gedelegeerd bestuurder benoemd door de Koning. De Koning
stelt eveneens de regeringscommissaris aan. Met als doel de autonomie van de maat-
schappij te versterken, heeft de wetgever van 1991 voorzien dat de gewone leden van
de raad van bestuur slechts kunnen worden ontslagen op eensluidend gemotiveerd
advies bij twee derden meerderheid van de leden van de raad van bestuur.

Het organogram en de activiteiten van de NMBS zijn de voorbije jaren geëvolueerd.
Thans is zij een groep die een wereldwijd netwerk van activiteiten onderhoudt inzake
goederenvervoer en logistiek.

De auditdoelstellingen

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe het bestuur van de NMBS is georganiseerd vanuit
de optiek van de principes van het bedrijfsbestuur, ook corporate governance genoemd.
Daartoe werden de organisatie, de samenstelling en de bevoegdheidsverdeling van de
bestuursorganen van het bedrijf geanalyseerd. Ook werd nagegaan welke de procedura-
le schikkingen zijn in de twee geprivilegieerde domeinen van een raad van bestuur, zijn-
de de ondernemingsstrategie en de interne audit37.

Het onderzoek verliep voornamelijk op basis van de stukken van de bestuursorganen van
1 januari 1996 tot 15 februari 2001. Daarnaast werden de bevoegdheidsdelegaties, de
aan de raad van bestuur meegedeelde informatie, de door de Minister van Mobiliteit en
Vervoer bestelde audit evenals de door de raad van bestuur gevraagde studie in ver-
band met de mate waarin het concept corporate governance bij de NMBS wordt toege-
past, bestudeerd. 

Teneinde duidelijkheid te scheppen inzake de commentaar, de conclusies en de aanbe-
velingen die het Rekenhof heeft geformuleerd, werden de algemeen aanvaarde princi-
pes inzake corporate governance beschreven, evenals de structuur van de bestuursorga-
nen van de vennootschap zoals die voortvloeit uit de wet en de bijkomende bepalingen
die door de raad van bestuur zijn genomen. 

Het voorkomen van bevoegdheidsconflicten werd onderzocht in het licht van de bepa-
lingen van de wetten op de handelsvennootschappen en de principes van corporate
governance. Wat de door de bestuursorganen vastgelegde doelstellingen en strategie
betreft, werd vooral het ondernemingsplan doorgelicht.

De analyse van die wettelijke structuur, van de interne bepalingen van de onderneming
en van de organisatie van de werkzaamheden van de raad van bestuur, heeft het Reken-
hof ertoe aangezet aanbevelingen te formuleren. De implementatie van die aanbevelin-
gen vergt wel een herziening van de wet van 21 maart 1991 en van de verdeling van de
bevoegdheden tussen de bestuursorganen van de NMBS.

De principes van corporate governance

Het referentiemateriaal inzake de principes van corporate governance omvat de aanbe-
velingen van de Vereniging van Belgische Ondernemingen inzake corporate governance
(januari 1998)38, de aanbevelingen van de Beurs van Brussel, uitgewerkt door de Belgi-
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39
“Auditcomités en corporate governance”, M. De Samblanx; IBR, Controle 3/95 ; “Corporate governance en
de bedrijfsrevisor”, IBR, Opinies en beschouwingen, 5/96.

40
Zie ook “Le corporate governance, une perspective nouvelle pour les sociétés ?”, G. KEUTGEN, C. DARVIL-
LE-FINET, Journal des tribunaux, nr. 5896, 3 oktober 1998, blz. 625-636, evenals “Le fonctionnement du
conseil d’administration”, Guy KEUTGEN, in “Dirigeant d’entreprise : un statut complexe aux multiples visa-
ges”, Bruylant, Brussel, 2000, blz. 39-104.

41
Het directiecomité kan uitsluitend uit bestuurders zijn samengesteld of tegelijk bestuurders en kaderleden
bevatten.

42
In verband met corporate governance: “De onafhankelijke bestuurders zijn niet-uitvoerende bestuurders, die
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verbonden zijn aan de ondernemingen of aan de directie. Het gaat
hierbij bijvoorbeeld niet over voormalige directieleden of personeelsleden, die banden hebben met belang-
rijke klanten of leveranciers of die aandeelhouders zijn of hun vertegenwoordigers. Deze niet-uitvoerende
onafhankelijke bestuurders hebben geen belang in de onderneming, die hun onafhankelijkheid kan beper-
ken” (studie inzake corporate governance, stand van zaken bij NMBS en Benchmarking, besteld bij een
international consultancy bureau door dit autonoom overheidbedrijf, januari 2001).

43
De Beurs van Brussel beveelt aan dat het totaal aantal bestuurders in de meeste gevallen niet meer dan
twaalf zou bedragen.

sche Commissie inzake corporate governance, de publicaties van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren39, en het charter van de bestuurder, uitgewerkt door de Stichting van de
bestuurders40. Het charter van de bestuurder handelt inzonderheid over de onafhanke-
lijkheid van de bestuurders, de doeltreffende werking van de raad van bestuur, de aan-
dacht voor de rechtmatige belangen van alle partners van het bedrijf evenals de voorko-
ming van belangenconflicten.

De principes van corporate governance werden een tiental jaren geleden ontwikkeld. Ze
moesten dienen om de bestuurders opnieuw bevoegdheid te verlenen met betrekking
tot de uitoefening van controle op de directieleden.

Algemeen gesteld is corporate governance een theorie over de relaties tussen de ver-
schillende partijen die betrokken zijn bij de bedrijfsvoering. Bedoeling is de voorwaar-
den inzake de performantie te verbeteren en de verantwoordelijkheid van de bestuur-
ders te vergroten.

Voor het afbakenen van de verantwoordelijkheden wordt aanbevolen een directiecomité
op te richten dat belast is met het dagelijks bestuur van het bedrijf 41.

Aan de raden van bestuur van belangrijke vennootschappen wordt inderdaad aangera-
den om, enerzijds, de verantwoordelijkheid te dragen om de doelstellingen van het
bedrijf te definiëren, en, anderzijds, om toezicht uit te oefenen op de uitgeoefende dele-
gatiebevoegdheden. Deze delegatie wordt immers onontbeerlijk geacht voor grote enti-
teiten. De raad van bestuur zal dus de strategie en de doelstellingen van het bedrijf defi-
niëren, zal de beheerders benoemen en erover waken dat een adequate structuur wordt
opgezet om de doelstellingen te realiseren. De raad zal er bovendien over waken dat er
een doeltreffend intern controlesysteem wordt ingesteld. Hij zal aan de aandeelhouders
hierover verslag uitbrengen.

Volgens de aanbevelingen van het VBO is de raad van bestuur een collegiaal orgaan dat
op geregelde tijdstippen moet bijeenkomen en de vennootschap en de werkzaamheden
van de directie effectief moet controleren. Daartoe moet de raad van bestuur ook wor-
den samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders en onafhankelijke bestuurders42.
Deze bestuurders dienen voldoende in aantal te zijn om hun standpunt te laten gelden
en op de beslissingen te wegen43.

In de aanbevelingen inzake corporate governance is eveneens sprake van de oprichting
van interne comités binnen de raad van bestuur die bepaalde beslissingen moeten voor-
bereiden of voorstellen moeten doen. Ze hebben betrekking op de organisatie van een
auditcomité, een benoemingscomité en een bezoldigingscomité.
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44
Zie punt 3 van de voorafgaande opmerkingen van de aanbevelingen van het VBO.

45
Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van
2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennoot-
schappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen. 

Deze aanbevelingen zijn veeleer gericht op zelfregulering door het volgen van een
gedragscode dan op een tussenkomst op wetgevend vlak. Deze laatste wordt geacht
minder aangepast te zijn aan de dynamiek van de bedrijven omdat ze minder progres-
sief en minder flexibel is44.

Tot slot dient te worden opgemerkt dat de federale regering op 23 april 2001 een voor-
ontwerp van wet heeft neergelegd bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers betreffen-
de de transparantie van de Belgische ondernemingen. Dat voorontwerp wil de structuur
van de ondernemingen moderniseren in de geest van corporate governance, inzonder-
heid door de wettelijke inrichting van een directiecomité, door de wetgeving op belan-
genconflicten aan te passen inzake de relaties met dochterondernemingen en door de
onafhankelijkheid van de commissarissen te versterken45.

Hervormingen in uitvoering 

Verschillende thans op stapel staande ontwerpen van de regering zijn erop gericht de
wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische over-
heidsbedrijven te wijzigen, inzonderheid om de structuur van de bestuursorganen van de
NMBS te veranderen en de bevoegdheden van de Staat inzake het toezicht te ver-
sterken.

Op 30 maart 2001 werd aan de Ministerraad een syntheseverslag voorgelegd dat het
strategisch plan van de regering vormde in verband met de NMBS. In dat plan is met
name sprake van een hervorming van de raad van bestuur, de afschaffing van het
beperkt comité en de oprichting van een strategische raad. De zeer algemene aard van
dat document, in het bijzonder wat de bevoegdheidsverdeling tussen die organen
betreft, laat echter niet toe dat document te vergelijken met de aanbevelingen die het
Rekenhof heeft geformuleerd in verband met de organisatie van het bestuur van de
maatschappij.

Op het einde van het jaar 2000 heeft de raad van bestuur van de NMBS een denkoefe-
ning aangevat over de toepassing van het corporate governance concept. De raad heeft
beslist verschillende hervormingen door te voeren op het gebied van de autonomie,
zoals toegestaan krachtens de wet van 21 maart 1991. Zo heeft de raad van bestuur
beslist de samenstelling van zijn auditcomité te herzien en een bezoldigingscomité op te
richten. Hoewel die hervormingen buiten de auditperiode van 1996-1999 plaats hadden,
wordt er in dit verslag naar verwezen.

2 De organisatie van het bestuur van de NMBS

2.1 De raad van bestuur

Inleiding

Volgens de aanbevelingen inzake corporate governance vereist een goed evenwicht tus-
sen de bevoegdheden voornamelijk dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt
tussen de respectieve verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en die van de
directie. Dat evenwicht berust eveneens op het profiel van de bestuurders. Hier wordt
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46
Hij is bijgevolg onafhankelijk van een dominante aandeelhouder en van de directie. In het algemeen heeft
hij geen enkel bijzonder belang dat van aard is om zijn onafhankelijk oordeel in het gedrang te brengen. 

47
Bepaalde bevoegdheden zijn enkel toegekend aan de gewone bestuurders van de raad van bestuur, zoals
het formuleren van een gemotiveerd advies ingeval van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder (art. 20,
§ 2); de benoeming van de leden van het directiecomité met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder,
en zulks op voorstel van deze laatste (art. 20, § 3); de beslissing om het ontslag van een bestuurder-directeur
aan de toezichthoudende minister voor te leggen (art. 20, § 3). 

48
Krachtens artikel 18, § 5, derde lid, van de wet beschikt de voorzitter van de raad van bestuur over recht-
streekse onderzoeksbevoegdheden en kan hij zich laten bijstaan door een accountant die hij aanduidt en
van wie de vergoeding ten laste van het overheidsbedrijf is. 

49
Zoals het vaststellen van de statuten van het overheidsbedrijf (art. 38, § 2) ; de organisatie van de interne
procedures voor de gunning van opdrachten (art. 11, § 2) ; het opstellen van een gemotiveerd advies voor
de Koning in het geval van het ontslag van één van zijn gewone leden (art. 18, § 2).

een onderscheid gemaakt tussen uitvoerende bestuurders, niet-uitvoerende bestuurders
en onafhankelijke bestuurders. 

Een uitvoerende bestuurder is een bestuurder die een directiefunctie uitoefent binnen
het bedrijf waarmee hij een overeenkomst heeft afgesloten. Een niet-uitvoerende
bestuurder (hier gewone bestuurder genaamd) is een bestuurder die geen enkele direc-
tiefunctie uitoefent, noch bij de vennootschap noch bij één van haar dochteronderne-
mingen. Een onafhankelijke bestuurder is een niet-uitvoerende bestuurder die zich in
een toestand bevindt waarin hij volledig onafhankelijk kan oordelen46.

De algemene stelling is dat de aanwezigheid van onafhankelijke bestuurders ertoe bij-
draagt dat rekening wordt gehouden met het maatschappelijk belang van de onderne-
ming en dus niet alleen met de belangen die één categorie aandeelhouders kunnen ver-
tegenwoordigen, ook al zijn dat dominante aandeelhouders. Die bestuurders moeten
een onafhankelijk oordeel uitbrengen over de aangelegenheden die verband houden
met de strategie, de resultaten, de ingezette middelen, met inbegrip van de benoemin-
gen, de bezoldiging van de uitvoerende bestuurders en de gedragscodes.

De bevoegdheden van de raad van bestuur 

De raad van bestuur van de NMBS ontleent zijn bevoegdheden aan de wet van
21 maart 1991, aan de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en aan
de wet van 23 juli 1926 houdende oprichting van de NMBS.

Krachtens artikel 17 van de wet van 21 maart 1991 is de raad van bestuur bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel
van het overheidsbedrijf. Hij houdt toezicht op het beleid van het directiecomité, dat op
geregelde tijdstippen verslag doet aan de raad47. De raad of zijn voorzitter kan op elk
ogenblik van het directiecomité een verslag vragen betreffende alle activiteiten van het
bedrijf of sommige ervan48.

Hetzelfde artikel legt eveneens de voornaamste bevoegdheden vast die de raad niet
aan het directiecomité kan delegeren :

1° de goedkeuring van het beheerscontract, evenals van elke wijziging ervan ;

2° het vaststellen van het ondernemingsplan en het algemeen beleid ;

3° het toezicht op het directiecomité, inzonderheid wat de uitvoering van het beheers-
contract betreft ;

4° de andere bevoegdheden die door deze wet en, ingeval het overheidsbedrijf de
vorm van naamloze vennootschap van publiek recht heeft, door de gecoördineerde
wetten op de handelsvennootschappen uitdrukkelijk aan de raad van bestuur worden
toegewezen49.
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50
Wanneer een plaats van bestuurder vacant wordt, hebben de bestuurders het recht om voorlopig in de vaca-
ture te voorzien.

51
In een overheidsbedrijf dat een naamloze vennootschap naar publiek recht is, staat de benoemingsbe-
voegdheid van de Staat in verhouding tot het aantal stemmen dat overeenstemt met de aandelen in het
bezit van de Staat. De overige bestuurders worden benoemd door de andere aandeelhouders. Die bepalin-
gen hebben voor de NMBS geen gevolgen. 

In de praktijk heeft de raad van bestuur formeel weinig bevoegdheden gedelegeerd. Zo
blijft hij bijvoorbeeld exclusief bevoegd voor de gunning van opdrachten voor aanne-
ming van werken van meer dan 300 miljoen BEF. Voor opdrachten voor aanneming van
leveringen en diensten is dat 100 miljoen BEF. De raad is hierdoor sterk betrokken bij de
beslissingen die onder het dagelijks bestuur van het bedrijf ressorteren.

De raad van bestuur vergadert minstens één keer per maand (met uitzondering van de
maand augustus).

De samenstelling van de raad van bestuur

Artikel 18 van de wet preciseert dat de raad van bestuur ten hoogste achttien leden telt,
met inbegrip van de leden van het directiecomité die er van rechtswege deel van uitma-
ken. Er wordt bijgevolg een onderscheid gemaakt tussen de gewone bestuurders, waar-
van het aantal het dubbele bedraagt van het aantal leden van het directiecomité, en de
bestuurders-directeurs. De raad van bestuur van de NMBS telt achttien leden, waaronder
de zes leden van het directiecomité.

De gewone bestuurders worden voor een hernieuwbare termijn van zes jaar50 benoemd
bij een in Ministerraad overlegd besluit51. Van die bestuurders worden er twee benoemd
op voordracht van de minister onder wie het bedrijf ressorteert, handelend op de voor-
dracht van de twee meest representatieve vakorganisaties die zitting hebben in de
Nationale Paritaire Commissie bij het bedoeld bedrijf.

Er dient te worden opgemerkt dat artikel 22 van de wet van 21 maart 1991 voor de
NMBS een uitzondering bevat aangaande de onverenigbaarheid tussen de functie van
gewoon bestuurder en die van personeelslid van het betrokken overheidsbedrijf.

De voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd onder de gewone bestuurders bij
een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Bij staking van de stemmen in de raad is
de stem van de voorzitter beslissend.

De door de Koning benoemde gewone leden van de raad van bestuur enkel kunnen
worden ontslagen bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, op eensluidend
gemotiveerd advies van de raad van bestuur dat goedgekeurd wordt met een twee der-
den meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

Commentaar

De wet van 21 maart 1991 heeft een reeks eigen bevoegdheden van de raad van
bestuur vastgelegd dat nauw aanleunt bij de verantwoordelijkheden die de raad draagt
in het raam van corporate governance.

Wat daarentegen de samenstelling van de raad van bestuur betreft, vertegenwoordigen
alle gewone bestuurders, met uitzondering van de twee leden die worden benoemd op
voordracht van twee representatieve erkende vakorganisaties, de dominante aandeel-
houder, met name de Staat. 

De implementatie van de principes inzake corporate governance, voor wat de meest
geschikte samenstelling van de raad van bestuur betreft, veronderstelt dat formele pro-
cedures worden uitgewerkt aangaande de benoeming van bestuurders. Zo moet de aan-
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wezigheid van een voldoende aantal onafhankelijke (zoals hiervoor omschreven) bestuur-
ders worden verzekerd en moeten alle competentieprofielen corresponderend met de
activiteiten van de maatschappij worden vertegenwoordigd.

Om de bestuurders af te zetten is thans het gelijkluidend advies van de raad van bestuur
uitgebracht bij twee derde van de stemmen noodzakelijk. Deze toestand lijkt strijdig met
het principe van de verantwoordelijkheid van de bestuurders, evenals met de vereiste
soepelheid om het profiel van de bestuurders te kunnen aanpassen aan de evolutie van
de onderneming en aan de context waarin de onderneming zijn activiteiten ontplooit.

Om de principes van corporate governance bij de NMBS te kunnen toepassen moeten
voor het selectie- en benoemingsproces van de bestuurders bepalingen worden opge-
steld die nauwkeuriger zijn en openbaar bekend zijn gemaakt. Ook moet er een onder-
scheid worden gemaakt tussen de verschillende categorieën van bestuurders (uitvoeren-
de, niet-uitvoerende en onafhankelijke leden) en moeten er onafhankelijke bestuurders
worden benoemd (in de betekenis van corporate governance) ; hun aantal zou zich moe-
ten situeren tussen één derde en de helft van het aantal niet-uitvoerende bestuurders.

Door een herziening van de wet van 21 maart 1991 zouden in de raad van bestuur niet-
uitvoerende bestuurders en onafhankelijke bestuurders kunnen worden geïnstalleerd, en
dit in voldoende aantal opdat ze hun standpunt zouden kunnen laten gelden. 

De wet van 21 maart 1991 zou eveneens de principes kunnen definiëren van een selec-
tie- en benoemingsprocedure van de bestuurders alsmede de modaliteiten kunnen ver-
soepelen om de bestuurders af te zetten. Indien beslist wordt over te gaan tot deze aan-
passing van de wet, zou dit kunnen leiden tot de oprichting van een benoemingscomité.
Dit comité moet dan deelnemen aan het uitstippelen van de verschillende competentie-
profielen van de gewone bestuurders en moet voorstellen formuleren (zie punt 2.2. hier-
na).

2.2 De comités die zijn opgericht in de schoot van de raad van bestuur

Het auditcomité

Een auditcomité heeft tot taak de raad van bestuur bij te staan bij het uitoefenen van zijn
toezichtfunctie. Zijn opdracht situeert zich vooral op het vlak van de financiële informa-
tieverstrekking (ongeacht of deze bestemd is voor de aandeelhouders of niet), op het
vlak van het interne controle-systeem dat de raad van bestuur en het management heb-
ben opgezet, en op het gebied van het auditproces. 

De raad van bestuur van de NMBS heeft op 28 mei 1999 een auditcomité opgericht naar
aanleiding van de aanbevelingen van het college van commissarissen. De commentaar
betreffende het auditcomité is verwerkt in punt 5 dat handelt over de interne-controle-
functie.

Het benoemingscomité

Een benoemingscomité moet de raad van bestuur voorstellen formuleren over de
benoeming van uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Overeenkomstig de princi-
pes inzake corporate governance zou dat comité overwegend uit niet-uitvoerende
bestuurders moeten bestaan.

Er werd binnen de schoot van de raad van bestuur van de NMBS geen benoemingsco-
mité opgericht. Inzake de door de Koning benoemde gewone bestuurders of de gedele-
geerd bestuurder is het niet mogelijk een benoemingscomité in te stellen zonder de wet
van 21 maart 1991 te wijzigen. Wat daarentegen de leden van het directiecomité betreft
is het perfect mogelijk dat de raad van bestuur een dergelijk benoemingscomité zou

De goede besteding van rijksgelden door de NMBS – Rekenhof, mei 2001 47



52
Die bezoldigingen werden vastgesteld door een buitengewone vergadering der aandeelhouders op
27 november 1992.

53
Aangesteld door de Koning op voordracht van de raad van bestuur. Zij dragen de titel van ondervoorzitter.

54
Aangesteld door de Koning op voordracht van de gedelegeerd bestuurder na advies van de raad van
bestuur. Zij hebben de titel van directeur-generaal en van adjunct-directeur-generaal.

oprichten met de volgende taken : het definiëren van de vereiste competentieprofielen
en het formuleren van voorstellen. 

Het bezoldigingscomité 

Een bezoldigingscomité moet aan de raad van bestuur voorstellen formuleren in ver-
band met de bezoldiging van de uitvoerende bestuurders. Die bezoldiging kan mede op
basis van de bedrijfsresultaten worden bepaald. Het wordt aanbevolen dat dit comité
uitsluitend of hoofdzakelijk uit niet-uitvoerende bestuurders wordt samengesteld. 

De bepaling van de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur, van het beperkt
comité en van de voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS als bestuurders,
gebeurt door de algemene vergadering52.

Krachtens artikel 21 van de wet worden de wederzijdse rechten en plichten van de gede-
legeerd bestuurder en van de gewone bestuurders enerzijds en van de onderneming
anderzijds, geregeld in bijzondere overeenkomsten. Hetzelfde geldt voor hun bezoldi-
ging. Bij de onderhandeling van de overeenkomsten wordt het overheidsbedrijf verte-
genwoordigd door de gewone leden van de raad van bestuur.

Op 24 november 2000 heeft de raad van bestuur van de NMBS beslist een bezoldi-
gingscomité op te richten. Het is samengesteld uit de voorzitter van de raad van bestuur
en uit drie gewone bestuurders (laatstgenoemden werden op 22 december jongstleden
door de gewone bestuurders aangesteld). De taak van dat comité zou erin bestaan de
bezoldigingen van de leden van de raad en van het directiecomité vast te leggen.

2.3 Het beperkt comité 

Krachtens artikel 15 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van som-
mige economische overheidsbedrijven worden de autonome overheidsbedrijven
bestuurd door een raad van bestuur en door een directiecomité. Onverminderd de
bevoegdheden die de wet aan het directiecomité toekent, is het zo dat bij de NMBS de
raad van bestuur bepaalde bevoegdheden aan een beperkt comité kan verlenen. Het
beperkt comité van de NMBS werd opgericht door het koninklijk besluit nr. 452 van
29 augustus 1986 tot wijziging van artikel 5 van de wet van 23 juli 1926 tot oprichting
van de maatschappij. 

Artikel 162 van de wet van 21 maart 1991 stelt dat dit comité samengesteld is uit de
voorzitter van de raad van bestuur, twee gewone bestuurders53, de gedelegeerd bestuur-
der en twee bestuurders-directeurs54. De bestuurders die het personeel vertegenwoordi-
gen wonen de vergaderingen van het beperkt comité eveneens bij, en hebben hierin
een raadgevende stem. 

Het beperkt comité is dus samengesteld uit acht leden waarvan er vijf gewone bestuur-
ders zijn. Het wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder. 

Het beperkt comité heeft in concreto als taak de vergaderingen van de raad van bestuur
voor te bereiden. Daarnaast heeft dit comité van de raad van bestuur de bevoegdheid
gekregen minder belangrijke verrichtingen uit te voeren die toch de onderneming juri-
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55
Evenals uit artikel 11 van de wet dat handelt over de delegatie van bepaalde bevoegdheden van de raad
van bestuur aan het directiecomité voor wat betreft de gunning van opdrachten voor aanneming van wer-
ken, leveringen en diensten.

56
In sommige ondernemingen heeft een strategisch comité of Chairman’s Committee tot taak de vergaderin-
gen van de raad van bestuur voor te bereiden, advies uit te brengen over bepaalde verrichtingen zoals het
nemen van participaties, of nog het strategisch reflectiewerk binnen de raad van de nodige debatstof te
voorzien.

57
De radioscopie en analyse van de financiële toestand van de NMBS, evenals de weerslag van de boekhoud-
kundige mechanismen die bij de NMBS worden toegepast (verslag DUPONT, GHYOOT, KOEVOETS, PEE-
TERS, ROSIER & Co, oktober 2000), uitgevoerd in opdracht van de Minister van Mobiliteit en Vervoer, leidt
tot dezelfde conclusie.

disch verbinden. Als dusdanig ontlast het de raad. Het beperkt comité vergadert vóór
iedere raad van bestuur.

Krachtens artikel 15 van de wet van 21 maart 1991 kunnen de bevoegdheden die de
raad van bestuur aan het beperkt comité verleent evenwel geen afbreuk doen aan de
door de wet aan het directiecomité toegekende bevoegdheden. Uit die bepaling vloeit
voort55 dat aan het beperkt comité geen enkele bevoegdheid mag worden verleend om
opdrachten te gunnen.

De raad van bestuur heeft aan het beperkt comité delegatie verleend inzake de wijze
van gunning voor de opdrachten die via de beperkte of onderhandelingsprocedure zul-
len worden toegewezen, en waarvan de gunning behoort tot de bevoegdheid van de
raad van bestuur (d.w.z. de opdrachten waarvan het bedrag hoger l igt dan
300 miljoen BEF voor de opdrachten voor aanneming van werken en hoger ligt dan
100 miljoen BEF voor de opdrachten voor aanneming van leveringen en diensten).

Wat het beheer van het patrimonium betreft heeft het beperkt comité de bevoegdheid
gekregen om de vervreemdingen, verwervingen of omruilingen goed te keuren waarvan
de waarde meer bedraagt dan 100 miljoen BEF maar minder dan 300 miljoen BEF.

Tot slot dient daar nog aan te worden toegevoegd dat de raad van bestuur, in het kader
van de denkoefening eind 2000 over corporate governance, beslist heeft geen strate-
gisch comité op te richten56 omdat hij van oordeel was dat ook het beperkt comité deze
rol kon vervullen.

Het Rekenhof stelt vast dat, in tegenstelling tot de andere overheidsbedrijven, de wet
van 21 maart 1991 bij de NMBS drie bestuursorganen heeft gecreëerd. Het Rekenhof is
van oordeel dat de gemengde samenstelling van het beperkt comité (gewone bestuur-
ders en bestuurders-directeurs) niet bevorderlijk is voor de afbakening van de verant-
woordelijkheden van de raad van bestuur, enerzijds, en van de directie, anderzijds. De
verwarring neemt nog toe door de beperkte bevoegdheidsdelegaties, die door de raad
van bestuur aan de overige bestuursorganen van de maatschappij werden verleend.

Bovendien heeft de deelname van vijf gewone leden van de raad van bestuur aan de bij-
eenkomsten van het beperkt comité tot gevolg dat de dossiers die aan de raad worden
voorgelegd, vooraf besproken kunnen worden door de meerderheid van de leden van
de raad van bestuur (namelijk elf op achttien) binnen het directiecomité of binnen het
beperkt comité57.

Rekening houdend met de invloed van het beperkt comité op het beslissingsproces en
de beperkte bevoegdheden die eraan zijn verleend, zou de afschaffing van dit beperkt
comité toelaten de beheersstructuur van de NMBS te vereenvoudigen. In elk geval, in
zijn huidige samenstelling kan het geenszins het reflectieorgaan zijn voor het bepalen
van de strategie van de onderneming.
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Door het beperkt comité af te schaffen zou het huidige aantal bestuurders-directeurs
kunnen worden behouden. Deze zijn met zes op een totaal van achttien leden die de
raad van bestuur telt. Deze verhouding is in overeenstemming met de principes inzake
corporate governance.

De taakverdeling tussen de raad van bestuur, het directiecomité, het beperkt comité en
de binnen de raad van bestuur opgerichte comités kan als volgt worden geïllustreerd :

Raad van bestuur Beperkt comité Directiecomité Auditcomité Bezoldigings-
comité

Voorzitter van de raad van bestuur X (X) XX

Ondervoorzitter van de raad X

Ondervoorzitter van de raad X XX

Niet-uitvoerend bestuurder X

Niet-uitvoerend bestuurder X

Niet-uitvoerend bestuurder (X)

Niet-uitvoerend bestuurder (X)

Niet-uitvoerend bestuurder X

Niet-uitvoerend bestuurder X

Niet-uitvoerend bestuurder X

Niet-uitvoerend bestuurder

Niet-uitvoerend bestuurder X

Gedelegeerd bestuurder XX XX (X)

Bestuurder-directeur-generaal X X

Bestuurder-adjunct-directeur-generaal X X

Bestuurder-directeur X

Bestuurder-directeur X

Bestuurder-directeur X

Regeringscommissaris (X) (X) (X)

XX = voorzitter ; (X) = lid met raadgevende stem of uitgenodigd lid

2.4 De directie

Het directiecomité

Het directiecomité van de NMBS bestaat uit de gedelegeerd bestuurder en vijf direc-
teurs. Het wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder. 

Alle leden van het directiecomité zetelen automatisch ook in de raad van bestuur, van-
daar de benaming bestuurder-directeur. De gewone bestuurders kunnen echter niet
tegelijkertijd bestuurders-directeurs zijn, die ten volle hun functies waarnemen.

De bestuurders-directeurs worden benoemd door de gewone leden van de raad van
bestuur op voordracht van de gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen enkel worden ontsla-
gen indien de gewone leden van de raad van bestuur daartoe bij twee derden meerder-
heid der uitgebrachte stemmen beslissen. De beslissingen inzake de benoeming en de
afzetting van de bestuurders-directeurs worden ter goedkeuring voorgelegd aan de
minister onder wie het overheidsbedrijf ressorteert.

Krachtens artikel 19 van de wet van 1 maart 1991 staat het directiecomité in voor het
dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van dat bestuur, evenals voor de uitvoering
van de beslissingen van de raad van bestuur en de onderhandeling van het beheerscon-
tract.

De leden van het directiecomité vormen een college en kunnen de taken onderling ver-
delen. Het directiecomité komt wekelijks samen.
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58
Het stelsel van delegatie, ingericht door de raad van bestuur, heeft dergelijke subdelegaties niet verboden.

59
Zie in dat verband het Algemeen reglement van de dienst “Strategie en ontwikkeling” van de NMBS.

De bevoegdheden van het directiecomité kunnen worden gedelegeerd aan één lid of
meerdere leden van dit comité of aan personeelsleden. Al wat behoort tot de onderhan-
deling van het beheerscontract en de gunning van opdrachten kan echter niet worden
gedelegeerd omdat het hiervoor de bevoegdheid heeft verkregen van de raad van
bestuur, zonder de mogelijkheid van een verdere subdelegatie58. Zo bijvoorbeeld beho-
ren de hiernavolgende beleidsvlakken tot de bevoegdheden van het directiecomité van
de NMBS59 (de hiernavolgende opsomming is niet exhaustief) :

– de gunning van opdrachten die een waarde vertegenwoordigen van minder dan of
gelijk aan 300 miljoen BEF voor de opdrachten voor aanneming van werken, en van
minder dan of gelijk aan 100 miljoen BEF voor de opdrachten voor aanneming van
leveringen en diensten ;

– de ontwikkeling van alle activiteiten die verenigbaar zijn met het maatschappelijk
doel van de NMBS, binnen de grenzen van de wet, het beheerscontract en het
ondernemingsplan, ter uitvoering van de door de raad van bestuur besliste beleidslij-
nen ;

– de voorbereiding van de dossiers die aan de raad van bestuur worden voorgelegd ;

– de goedkeuring van alle contracten zonder financiële weerslag, voor zover ze geen
nieuwe opties behelzen inzake het industrieel, commercieel en/of administratief
beheer ;

– de belegging van het beschikbaar geld, overeenkomstig de strategische opties die
de raad van bestuur heeft vastgelegd ;

– het beheer van de bestaande schuld volgens geëigende technieken, overeenkomstig
de strategische opties die de raad van bestuur heeft vastgelegd ;

– het vaststellen van technische specificaties voor alle materies die geen nieuwe opties
impliceren inzake het industrieel, commercieel en/of administratief beheer.

Het directiecomité heeft bepaalde bevoegdheden gesubdelegeerd aan de gedelegeerd
bestuurder, aan de voorzitters van de beheerscomités, aan de managers van de eenhe-
den en aan andere personeelsleden.

Het bestuur van de eenheden

Toen de onderneming werd gereorganiseerd in eenheden, werd het bestuur van elke
eenheid toevertrouwd aan een beheerscomité, samengesteld uit één of meerdere
bestuurders-directeurs en uit de desbetreffende managers. Die beheerscomités laten de
leden van het directiecomité toe het bestuur van de eenheden te coördineren en te con-
troleren.

Elk lid van het directiecomité zit meerdere beheerscomités voor (minimaal drie en maxi-
maal vijf). De voorzitters van de beheerscomités hebben bepaalde subdelegaties van
bevoegdheden ontvangen. Zo mogen ze bijvoorbeeld overeenkomsten goedkeuren
betreffende onroerende goederen, onroerende rechten of nog, betreffende opdrachten
voor aanneming van werken, gegund voor een bedrag tussen 10 en 30 miljoen BEF.

Op 24 november 2000 heeft de raad van bestuur een vereenvoudiging van de structuur
van de beheerscomités goedgekeurd. Hierdoor zal in de toekomst slechts één lid van
het directiecomité zetelen in elk beheerscomité, met uitzondering van de beheersco-
mités “Netwerk” en “Human Resources”. 
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60
Er dient evenwel te worden opgemerkt dat wat de goedkeuring van handelsovereenkomsten inzake goede-
renvervoer betreft, er een veel soepelere regeling van delegaties en subdelegaties werd ingesteld.

61
Het beperkt comité in het geval van een beperkte of onderhandelingsprocedure, het directiecomité in het
geval van een open procedure.

62
Zie punt 4 van dit hoofdstuk betreffende de strategie van de onderneming.

Samenvattend kan de verdeling van de juridische bevoegdheden tussen de verscheide-
ne bestuursorganen als volgt worden weergegeven inzake de opdrachten voor aanne-
ming van diensten, de vervreemdingen, de verwervingen en omruilingen van roerende
en onroerende goederen of rechten60 :

Opdrachten voor aanneming van diensten

Bedragen Goedkeuring van de Goedkeuring van het Gunning van de Goedkeuring van de
(in miljoen BEF) wijze van gunning bestek en selectie opdracht meeruitgaven

van de opdracht van de firma’s

M > 100 beperkt comité of voorzitter raad van bestuur raad van bestuur
directiecomité61 beheerscomité

50 < M ≤ 100 directiecomité manager directiecomité directiecomité

30 < M ≤ 50 gedelegeerd manager gedelegeerd directiecomité
bestuurder bestuurder

10 < M ≤ 30 voorzitter manager voorzitter gedelegeerd 
beheerscomité beheerscomité bestuurder

1 < M ≤ 10 manager manager manager voorzitter
beheerscomité

Roerende goederen of rechten Onroerende goederen of rechten

Bedragen Goedkeuring Bedragen Goedkeuring
(in miljoen BEF) (in miljoen BEF)

M > 300 raad van bestuur M > 300 raad van bestuur

200 < M ≤ 300 directiecomité 100 < M ≤ 300 beperkt comité

100 < M ≤ 200 gedelegeerd bestuurder 50 < M ≤ 100 directiecomité

30 < M ≤ 100 voorzitter beheerscomité 30 < M ≤ 50 gedelegeerd bestuurder

1 < M ≤ 30 manager 10 < M ≤ 30 voorzitter beheerscomité

De raad van bestuur wordt maandelijks ingelicht aangaande de opdrachten, die door de
andere bestuursorganen werden gegund en waarvan het bedrag boven 50 miljoen BEF
ligt. Bij die gelegenheid wordt aan de raad meegedeeld wat het voorwerp van de
opdracht was, voor welke wijze van gunning gekozen werd, over welk bedrag het ging
alsmede de betrokken firmanaam. 

Doordat er een twintigtal beheerscomités bestaan en de leden van het directiecomité
rechtstreeks betrokken zijn bij de supervisie van de managers, zijn de formele bevoegd-
heden die aan hen gedelegeerd zijn, in de praktijk beperkt. Dit draagt niet bij tot de
autonomie die onontbeerlijk is voor de responsabilisering en de evaluatie van de
managers62 . Hetzelfde kan worden gezegd inzake hun betrokkenheid om de performan-
tie van de onderneming te verbeteren.

De beheerscomités zijn daarenboven niet enkel een bijkomend bestuursorgaan, maar
gaan eveneens in tegen de principes die aan de grondslag liggen van de reorganisatie
van het bedrijf in 1998. In de optiek de structuur van de bestuursorganen én het beslis-
singsproces te vereenvoudigen, en om verdere stappen te ondernemen, vanaf 1998,
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63
In de managementletter van 1998, heeft het college van commissarissen het volgende geformuleerd :
“Het risico in de nieuwe structuur is dat de eenheden boekhoudkundige systemen ontwikkelen en gebruiken
onafhankelijk van de centrale informatiesystemen. Dat risico moet worden uitgesloten omdat anders wordt
geraakt aan de wettelijke en reglementaire boekhoudregels, aan het vermogen van de maatschappij, aan de
opvolging van de fiscaliteit, …
Het is bijgevolg aangewezen dat :
– strikte procedures worden voorgeschreven waarin aan de eenheden in detail de regels inzake eenheid en

integratie van de boekhouding worden opgelegd ;
– de CCE Financiën de bevoegdheid krijgt om de eenheid van boekhouding af te dwingen en te controle-

ren.”
64

In de autonome overheidsbedrijven waarvan de taken van openbare dienst over het gehele grondgebied
van het Koninkrijk uitgeoefend worden, tellen de raad van bestuur en het directiecomité evenveel Franstali-
ge als Nederlandstalige leden, met de eventuele uitzondering van de raad van bestuur en van de gedele-
geerd bestuurder.

65
Zie hierna punt 5.

inzake de herstructurering van de vennootschap, zou het bestaan van de beheerscomités
herbekeken moeten worden, zonder afbreuk te doen aan de eenheid van het financieel
en boekhoudkundig systeem van de maatschappij63.

De gedelegeerd bestuurder

Krachtens artikel 20 van de wet van 21 maart 1991 wordt de gedelegeerd bestuurder bij
een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit door de Koning benoemd voor een
hernieuwbare termijn van zes jaar. Met betrekking tot de afzetting van de gedelegeerd
bestuurder is dezelfde procedure vereist mits eensluidend gemotiveerd advies van twee
derden van de gewone leden van de raad van bestuur. De gedelegeerd bestuurder
moet tot een andere taalrol behoren dan de voorzitter van de raad van bestuur64.

De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de NMBS voor rechtshandelingen en in
rechtszaken. Hij stelt elke rechtsvordering en elk verhaal bij elk rechtscollege in (art. 21
van het statuut van de NMBS).

Bepaalde aan het directiecomité toegewezen bevoegdheidsdelegaties kunnen aan hem
worden gesubdelegeerd. De formele bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder
zijn echter beperkt. Zo bijvoorbeeld kan hij alleen maar een opdracht voor aanneming
van leveringen en diensten gunnen voor een bedrag tussen 30 en 50 miljoen BEF, of
overeenkomsten goedkeuren betreffende roerende goederen en rechten voor een
bedrag tussen 100 en 200 miljoen BEF. De gedelegeerd bestuurder wordt eveneens uit-
genodigd op de vergaderingen van het auditcomité65.

De organisatie van het kabinet van de gedelegeerd bestuurder is ondergebracht in het
centrale coördinatie-eenheid “Algemeen secretariaat”. Deze eenheid heeft, naast het
beheer van algemene en internationale zaken, ook het beheer van de thesaurie en de
financiering als haar opdracht.

Het financieel beheer

Het financieel beheer van de NMBS wordt verzekerd door de centrale coördinatie-een-
heden “Accounting and Controlling” (boekhouding) en “Algemeen Secretariaat” (the-
saurie). Beide eenheden worden bestuurd door een beheerscomité voorgezeten door de
gedelegeerd bestuurder. Onverminderd de bevoegdheden van de raad van bestuur, is
het directiecomité bevoegd voor het plaatsen van beleggingen en het beheer van de
schuld.

Deze situatie kan worden vergeleken met de situatie bij andere overheidsbedrijven met
een gelijkaardige omvang. Zo superviseert bij de Post een bestuurder (Finance and
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Accounting) de boekhouding, het budget en de thesaurie. Belgacom heeft, onder de lei-
ding van een Chief Finance Accounting Officer, een Group Finance, die met name ver-
antwoordelijk is voor de thesaurie en de boekhouding.

2.5 De functies van de Staat

De Staat is ten aanzien van de NMBS zowel dominant aandeelhouder (99%), toezicht-
houdend orgaan en medecontractant van het beheerscontract. De gewone bestuurders
en de gedelegeerd bestuurder worden door de Koning benoemd, die eveneens de
regeringscommissaris aanstelt.

Als aandeelhouder moet de Staat oog hebben voor de waarde van het patrimonium en
de prestaties van de NMBS-groep. Deze groep maakt, naast nog vele andere, een ver-
mogensbestanddeel uit voor de Staat. In die hoedanigheid stelt de Staat zowel de
gewone leden van de raad van bestuur als de gedelegeerd bestuurder aan.

Als toezichthoudend orgaan en als medecontractant van het beheerscontract heeft de
Staat baat bij de goede uitvoering van de opdrachten van openbare dienst door de
maatschappij ; ook moet hij oog hebben voor de bijdrage die het bedrijf levert aan het
mobiliteitsbeleid van de regering.

Die dualiteit kan zowel schadelijk zijn voor de doelmatigheid bij de uitvoering van de
taken van openbare dienst, als voor de autonomie van de maatschappij, zelfs voor de
uitoefening van deze twee functies van de Staat. 

Een duidelijker onderscheid tussen de uitoefening van die twee functies heeft een speci-
fiek belang in de autonome overheidsbedrijven, waar alleen de Staat, als dominant aan-
deelhouder, verantwoordelijkheid draagt voor het beheer en het toezicht van de maat-
schappij.

Een duidelijk en onderscheiden identificatie van deze twee functies en de invoering van
een onderscheiden verslaggeving zijn eveneens van die aard om de uitoefening van de
controle door het Parlement inzake de acties van de regering, enerzijds op het vlak van
het beheer van de vermogensbestanddelen van de Staat en anderzijds op het vlak van
het mobiliteitsbeleid, dat via de beheerscontracten wordt ingesteld, te verbeteren.

De aanbevelingen van het Rekenhof elders in dit verslag met betrekking tot, enerzijds,
de benoeming en de afzetting van de gewone bestuurders, en, anderzijds, de aanstel-
ling van de regeringscommissaris, kunnen de uitoefening van die twee functies verbete-
ren.

Het Rekenhof is van oordeel dat de inachtneming van deze twee functies zijn plaats zou
moeten hebben in het kader van een algemene reflectie aangaande de aan te brengen
wijzigingen aan de wet van 1991.

3 De organisatie van de werkzaamheden van de raad van bestuur

3.1 Het voorkomen van belangenconflicten. De morele verplichtingen van de bestuur-
ders

Het voorkomen van belangenconflicten heeft tot doel de belangen van de onderneming
te laten primeren op de eigen belangen die de bestuurders zouden kunnen hebben.

Dit beantwoordt aan sommige wettelijke bepalingen die hierna nog eens worden weer-
gegeven. Het betreft eveneens een principe inzake corporate governance en is één van
de elementen die de goede werking van de raad van bestuur moeten waarborgen. Door
in april 2000 het charter van de bestuurder goed te keuren zoals door de Stichting van
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de bestuurders werd aanbevolen, hebben de leden van de raad van bestuur zich er met
name toe verbonden bij de uitoefening van hun functies :

– in alle omstandigheden onafhankelijk op te treden ;

– actief toe te zien op de belangen van het bedrijf ;

– rekening te houden met de rechtmatige verwachtingen van alle partners van het
bedrijf (de gemeenschap, cliënten, kaderleden, werknemers, leveranciers en schuldei-
sers) ;

– ieder conflict tussen hun rechtstreekse of onrechtstreekse persoonlijke belangen en
die van het bedrijf te vermijden ;

– een onjuist gebruik van informatie vermijden en niet handelen met voorkennis ;

– op permanente wijze hun beroepsbekwaamheid te ontwikkelen.

Er bestaan bovendien nauwkeurige bepalingen in de vennootschappenwet die dus de
gevallen aangeven wanneer bestuurders, rechtstreeks of onrechtstreeks, een tegenstrij-
dig belang hebben bij een beslissing van de raad van bestuur.

De bestuurder die zich in een dergelijke situatie bevindt, moet zulks aan de overige
bestuurders meedelen vóór de raad van bestuur beraadslaagt. Deze verklaring en de
onderliggende motieven moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van
bestuur met betrekking tot de desbetreffende beslissing. Tevens zullen de bedrijfsrevis-
oren van het bedrijf erover moeten worden ingelicht. De raad van bestuur zal er vervol-
gens de aandeelhoudersvergadering van op de hoogte moeten brengen. Het verslag
van de commissarissen dat gevoegd wordt bij de jaarrekening ten behoeve van de aan-
deelhoudersvergadering zal een afzonderlijke beschrijving moeten bevatten inzake de
vermogensrechtelijke gevolgen voor het bedrijf, die voortvloeien uit de beslissingen die
in dergelijke omstandigheden door de raad van bestuur werden genomen.

Tijdens de periode 1996-1999 werden de bepalingen van de gecoördineerde wetten op
de handelsvennootschappen die verband houden met belangenconflicten gewijzigd
door de wet van 13 april 1995, die op 1 juli 1997 in werking getreden.

Vóór die wijziging bepaalde artikel 60, § 1, van de gecoördineerde wetten op de han-
delsvennootschappen dat de bestuurder die een rechtstreeks of onrechtstreeks persoon-
lijk belang had, dat samenhing met een beslissing van de raad van bestuur (belangen-
conflict), dat moest laten weten en dat hij noch aanwezig mocht zijn bij de beraadslaging
van de raad noch mocht meestemmen. Het deelnemen aan de beraadslaging en aan de
stemming was echter toegelaten indien het conflict terzake enkel voortvloeide uit de
aanwezigheid van de betrokken bestuurder in de raad van bestuur van één of meer
bedrijven waarop de te nemen beslissingen betrekking hadden (conflict tussen functies).

Voor de periode 1996-1999 hadden de verklaringen inzake belangenconflicten, met uit-
zondering van één geval, betrekking op het feit dat een bestuurder die de raad bijge-
woond had, eveneens bestuurder was in een dochteronderneming waarover een beslis-
sing diende te worden genomen.

De wet van 13 april 1995 heeft de voorkoming van belangenconflicten versoepeld. Daar
tegenover staat wel dat alle bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden ten gevolge
van het nadeel dat het bedrijf of derden ondervinden als de betwiste beslissing hen of
één van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft opgeleverd ten nadele van het
bedrijf. Elke bestuurder werd dus meer gewezen op alle andere mandaten en op alle
belangen van zijn collega’s.
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66
Vroeger, artikelen 60 en 60bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

67
Wat de vergoeding van de bestuurders-directeur betreft inzake hun mandaten bij dochterondernemingen,
zie hoofdstuk VI, punt 4.1.

Artikel 523 van de vennootschappenwet66 bevat de nieuwe bepalingen inzake de belan-
genconflicten voor niet-beursgenoteerde vennootschappen. 

Het verbod dat aan de bestuurder wordt opgelegd om deel te nemen aan de beraadsla-
ging en de stemming van de raad van bestuur is enkel nog van toepassing op de bedrij-
ven die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan. 

Het lijkt eveneens belangrijk te onderstrepen dat de dualiteit inzake bepaalde functies
geen voldoende basis meer is om van een belangenconflict te spreken. De beslissing
moet formeel ressorteren onder de bevoegdheden van de raad van bestuur en het
tegengesteld belang moet van vermogensrechtelijke aard zijn.

Deze verplichting tot voorafgaandelijke informatieverstrekking door de raad van bestuur
is bovendien niet van toepassing :

– op de beslissingen die betrekking hebben op een bedrijf dat men rechtstreeks of
onrechtstreeks voor minstens 95 % bezit (inzake stemrecht) ;

– op de gebruikelijke verrichtingen die tegen voorwaarden, die op de markt gelden,
worden afgesloten.

Rekening houdend met die beperkingen werd aan de raad van bestuur van de NMBS
sedert 1 juli 1997 geen enkel belangenconflict meer meegedeeld.

Het Rekenhof is van oordeel dat uit het onderzoek van de notulen van de raad van
bestuur kan worden afgeleid dat de bestuurders een voldoende kennis hebben van de
notie belangenconflict.

Aan de hand van de gepubliceerde gegevens blijkt niet dat de leden van de raad van
bestuur andere mandaten bezitten bij bedrijven die mogelijk een band hebben met de
NMBS waardoor een belangenconflict voor deze leden ontstaat67.

Voor zover noch de wet noch de uitvoeringsbepalingen van deze wet de selectie en de
benoeming van de bestuurders preciseren, kan echter niet worden aangetoond of effec-
tief de nodige aandacht wordt besteed aan het al dan niet bestaan van belangen- of
functieconflicten.

Een dergelijke transparantie vereist duidelijke en publiekrechtelijke bepalingen voor de
selectie van de bestuurders, meer in het bijzonder wat de onafhankelijke bestuurders
betreft. 

Wat de mandaten inzake de vertegenwoordiging van de NMBS bij haar dochteronderne-
mingen betreft, zijn ze onderworpen aan de goedkeuring van de raad van bestuur.

In juli 2000 heeft de voorzitter van de raad van bestuur in dit verband aan de commissa-
ris-revisoren van het college van commissarissen gevraagd om een onderzoek in te stel-
len aangaande de bezoldigingen en vergoedingen van de raad en van het leidingge-
vend personeel bij de NMBS, en bij de Belgische dochterondernemingen en kleindoch-
ters van de NMBS-groep.

Deze commissarissen hebben een vragenlijst overgezonden naar de NMBS zelf, evenals
naar twintig vennootschappen van de groep, waarin de NMBS een controlebevoegdheid
bezit van 50% of meer dan 50%. Voor negentien van deze vennootschappen wordt het
mandaat van de commissaris-revisor uitgeoefend door minstens één van de twee revi-
soren, die lid zijn van het college van commissarissen.
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In een tussentijds rapport, dat in de maand februari 2001 werd verzonden naar de voor-
zitter van de raad van bestuur, hebben deze commissarissen hun eerste onderzoeksresul-
taten meegedeeld. Zij hebben gewezen op de moeilijkheden, die ze tegenkwamen met
het directiecomité van de NMBS. Dit comité was immers van oordeel dat gegevens, die
betrekking hebben op de bezoldigingen en vergoedingen van werknemers met een lei-
dinggevende functie in een dochteronderneming, behoren tot de privé-sfeer én dat ze
bijgevolg dienen te worden uitgesloten van het onderzoeksdomein, indien geen
akkoord hierover bestaat met de belanghebbenden.

Dit onderzoek is nog niet afgerond. Het toont niettemin de noodzaak aan om de centra-
lisatie van de informatie te verbeteren, het permanent opvolgen van de vertegenwoordi-
ging van de maatschappij alsmede de detachering van de directiefuncties in de dochter-
ondernemingen. Bovendien moet er worden onderstreept dat dit onderzoek niet slaat
op mandaten en functies bij filialen, verworven in het buitenland.

3.2 De informatieverstrekking en de organisatie van de werkzaamheden van de raad
van bestuur

De informatieverstrekking aan de raad

Op 5 september 1997 heeft de raad van bestuur de bevoegdheden van de bestuursor-
ganen en de bevoegdheidsdelegaties goedgekeurd. Bij deze gelegenheid werd een
inventaris opgemaakt met betrekking tot bestuurlijke informatie die aan de raad moet
worden voorgelegd. Er dient te worden opgemerkt dat die informatie vooraf wordt voor-
gelegd aan het directiecomité en aan het beperkt comité.

Over het algemeen is de informatie, bestemd voor de raad van bestuur, verwerkt in talrij-
ke lijvige documenten. 

Elke maand wordt de raad van bestuur op de hoogte gebracht van de uiteindelijke
beslissingen die werden genomen in het raam van de gedelegeerde of gesubdelegeer-
de bevoegdheden met betrekking tot bedragen boven 50 miljoen BEF.

Bij elke vergadering ontvangt de raad eveneens documenten die de leden een juister
inzicht dienen te verschaffen met betrekking tot de bedrijfsresultaten. Aan de hand van
de hiernavolgende lijst kan worden geïllustreerd hoe vaak bestuurlijke documenten aan
de raad van bestuur worden voorgelegd en waarover ze handelen (deze lijst is niet
exhaustief).
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FREQUENTIE VOORWERP

Permanent informatie over de wijzigingen in verband met de dochterondernemingen

Maandelijks verslag over de uitvoering van het investeringsbudget   

Maandelijks verslag over de algemene economische toestand en de evolutie van het vervoer en de
resultaten van de NMBS volgens de boekhouding

Maandelijks verslag over de toestand en het beheer van de schuld

Maandelijks statistieken over de regelmatigheid van het vervoer

Januari verslag over de regelmatigheid van het vervoer

Februari verslag over de evolutie van het goederenvervoer, de beschouwingen per sector en de 
evolutie van het rijtuigenpark

Maart verslag over de evolutie van het binnenlands vervoer

Maart statistieken van het reizigersvervoer op basis van tellingen

Maart verslag over de evolutie van het internationaal vervoer

Maart vergelijking tussen de resultaten/ramingen in vergelijking met de rekeningen van het 
bedrijf

April verslag over het globaal investeringsbudget (tienjarenplan) en de opvolging ervan

April resultatenrekening en tabel van de middelen en bestedingen van de opdrachten van open-
bare dienst

Mei bijdrage van de dochterondernemingen en gelieerde bedrijven tot het spoorwegvervoer

Mei financiële resultaten, tewerkgesteld personeel en door de NMBS gedetacheerd personeel, 
een synthese van de verslagen van de RVB van de dochterondernemingen en gelieerde 
bedrijven, evenals de strategische oriëntaties voor het volgend jaar

Juni evaluatie van de uitvoering van het ondernemingsplan

Juli verslag over de regelmatigheid van het vervoer

Oktober programma van alle spoorweginvesteringen van het jaar J+1

November vergelijking tussen de resultaten/ramingen en de rekeningen van het bedrijf.
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Het Rekenhof is van oordeel dat het te omvangrijk volume en de frequentie van de rap-
portering aan de raad van bestuur een zorgvuldig en systematisch onderzoek van de
dossiers in de weg staan. Het is soms materieel onmogelijk voor de bestuurders om van
de dossiers voldoende kennis te nemen, des te meer gelet op hun beperkte delegatie-
bevoegdheid.

Ingevolge deze overbelasting, besteedt de raad van bestuur meer tijd aan het bestuur
dan aan het toezicht op het beheer van de maatschappij. Zodoende heeft de raad van
bestuur geen afzonderlijke vergadering meer gehouden aangaande het onderzoek van
de resultaten per beheerseenheid.

De huidige toestand houdt nog andere nadelen in. Naast het feit dat er een vermoeden
kan bestaan dat alle aan de raad voorgelegde documenten werden onderzocht en
goedgekeurd, is de door de raad van bestuur gevraagde rapportering vrij dwingend. Zo
wordt de raad van bestuur bijvoorbeeld semestrieel op de hoogte gebracht van de
resultaten van de voornaamste dochterondernemingen. Elk jaar in de maand mei dient
die informatie de resultaten van het vorige boekjaar te bevatten, met inbegrip van de
cashflow, het tewerkgesteld personeel en het door de NMBS gedetacheerd personeel,
een samenvatting van het verslag van de raad van bestuur (van deze dochteronderne-
mingen) aan de algemene vergadering, evenals de strategische beleidslijnen voor het
volgend jaar. Deze informatie heeft evenwel enkel betrekking op de door de raad aan-



68
Zie het hoofdstuk VI in verband met de ontwikkeling van handelsactiviteiten.

geduide dochterondernemingen en het duurde tot de maand maart 2000 vooraleer ook
de verworven maatschappijen in het kader van de uitbouw van het ABX-netwerk hierbij
werden betrokken68.

De raad van bestuur dreigt bovendien zijn agenda niet zelf meer te beheren ; een struc-
tureel overbelaste agenda kan immers leiden tot de situatie dat de gesubdelegeerde
organen de kalender teveel gaan beheersen. Deze laatsten beschikken immers over een
feitelijke autonomie inzake het tijdstip waarop zij een dossier aan de raad voorleggen,
zodat de raad van bestuur soms onvoorbereid belangrijke beslissingen moet nemen bin-
nen een zeer korte tijdspanne. 

Tot slot is het volume van de informatie die de gedelegeerde bestuursorganen moeten
verstrekken niet bevorderlijk voor hun autonomie, noch voor hun recht om de raad van
bestuur te informeren over bijzondere problemen.

Het Rekenhof is van oordeel dat de raad van bestuur periodiek opnieuw zou moeten
definiëren welke informatie hij systematisch wenst te ontvangen alsmede het volume
ervan te beperken. Dit neemt niet weg dat de raad eventueel bijzondere verslagen zou
kunnen opvragen over materies, die in functie van de agenda van zijn vergaderingen
worden bepaald. Deze benadering laat toe dat de raad meer tijd kan besteden aan ver-
gaderingen waarbij één welbepaald probleem in zijn geheel benaderd wordt en waar-
door de raad nauwer betrokken is, per thema, bij de totstandkoming van een beter
bestuur en bij het onderzoek van de prestaties.

De NMBS preciseert in dat verband “dat er naast de vermelde documenten ook
periodieke verslagen worden voorgelegd in verband met het thesaurie-beheer, de
exploitatieveiligheid, het milieu en vele andere aspecten die verbonden zijn aan
de activiteit van de onderneming.

In verband met de door het Rekenhof geformuleerde beschouwingen wil de
NMBS de volgende commentaar leveren : 

– het is krachtens het beheerscontract, en onder meer zijn tweede bijvoegsel,
dat er een groot aantal documenten moeten opgemaakt en aan de Raad van
Bestuur voorgelegd worden om in te gaan op de vraag van de Staat terzake ;

– aangezien heel wat van de aan de Raad overgemaakte documenten ter infor-
matie worden voorgelegd en niet het voorwerp moeten uitmaken van een
debat, heeft de voorlegging ervan niet tot gevolg dat de agenda en de werk-
zaamheden van de Raad worden overbelast ;

– om zich uitsluitend te kunnen wijden aan het onderzoek van strategische dos-
siers die van essentieel belang zijn voor de Maatschappij, organiseert de Raad
geregeld buitengewone vergaderingen. Zo waren er de vergaderingen die
hoofdzakelijk toegespitst waren op het eerste ondernemingsplan, de onder-
handelingen met betrekking tot het beheerscontract, het plan “Doelstelling
2005”, de tienjareninvesteringsplannen, enz.”. 

De organisatie van de werkzaamheden

Het Rekenhof merkt op dat niet alle documenten, die dienen te worden behandeld over-
eenkomstig de agenda van de raad van bestuur, worden meegedeeld binnen een ter-
mijn die het hun mogelijk maakt hun beslissingen voor te bereiden. De bestuurders kun-
nen dan ook onder deze voorwaarde geen echte invloed uitoefenen op het inhoudelijk
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Zie het hoofdstuk VI in verband met de ontwikkeling van handelsactiviteiten.

70
“Het is een feit dat overeenkomstig artikel 13 van het statuut een oproepingsbrief en de agenda van iedere
vergadering van de raad van bestuur ten minste acht dagen vóór de datum van de vergadering naar de
bestuurders worden gestuurd (en naar de regeringscommissaris), maar men stelt vast dat deze eerste docu-
menten nagenoeg zonder uitzondering nog door andere worden gecompleteerd ; bepaalde daarvan komen
soms heel laat aan. Hetzelfde geldt voor de overzending van de documenten die ter beraadslaging aan de
raad worden voorgelegd.”

debat van deze dossiers. Bijgevolg kunnen ze de voorgestelde beslissingen enkel goed-
keuren of verwerpen.

Bij de verwerving van de groep SAIMA AVANDERO bijvoorbeeld heeft de directie een
presentatie op een gedetailleerde wijze gehouden over dit project van zodra er een
akkoord met de verkopers was gesloten ; in dat akkoord was er de opschortende voor-
waarde opgenomen dat de aankoop enkel kon doorgaan op voorwaarde dat de raad
van bestuur zijn instemming betuigde. De niet-uitvoerende bestuurders werden dus
mogelijkerwijze voor quasi voldongen feiten geplaatst ; de maatschappij had schade
kunnen lijden bij een eventuele weigering. De documenten en notulen hierover van de
raad van bestuur bevatten in elk geval geen aanwijzingen waaruit kan worden opge-
maakt dat de raad vooraf nauwkeurige informatie heeft ontvangen over de omvang van
de geplande verwervingen en de werkelijke stand van zaken van de onderhandelingen.

Bij brief van 2 maart 200069 heeft de regeringscommissaris inzonderheid de aandacht van
de voorzitter van de raad van bestuur en van de gedelegeerd bestuurder gevestigd op
de laattijdige overzending van bepaalde documenten of van wijzigingen aan de agenda
van de raden van bestuur70. Hij wenste bovendien dat de meer belangrijke dossiers inza-
ke de snelle expansie van het verwervingsbeleid van de NMBS door middel van het ver-
werven van participaties, beter zouden worden gedocumenteerd en gemotiveerd.

De door de regeringscommissaris betwiste ontwerpbeslissing was op 22 februari ver-
stuurd om op de vergadering van de 25ste van diezelfde maand te worden besproken.
Van de 27 documenten die op 25 februari 2000 aan de raad van bestuur werden voorge-
legd, werden er 11 opgestuurd met de initiële agenda, dus op 18 februari. Er werden
nog 11 documenten toegezonden op de 22ste , 2 op de 23ste, 1 op de 24ste en 2
documenten werden uitgedeeld op de vergadering zelf. 

Met betrekking tot de geformuleerde beschouwingen over het dossier SAIMA
AVANDERO, geeft de NMBS de volgende opmerkingen.

“De voorstelling van de feiten over de beslissing van de Raad van Bestuur inzake
SAIMA AVANDERO is misleidend, in het bijzonder door deze te laten voorafgaan
en volgen door beschouwingen die niets te maken hebben met de basisbeslis-
sing.

De investering van de NMBS in SAIMA AVANDERO kadert in de commerciële stra-
tegie inzake goederenvervoer die al tijdens vroegere Raden van Bestuur (onder
meer op 29 april en 28 mei 1999) was aangenomen. De aankoop van SAIMA
AVANDERO is een uitvoering van een overeengekomen bedrijfsstrategie.

Het document aan de Raad van Bestuur werd op 12 juli 1999 verzonden en ver-
strekt alle belangrijke informatie om met kennis van zaken te kunnen beslissen.
Het is niet correct dat op dat ogenblik reeds een volledig uitgewerkte overeen-
komst met de eigenaars van de over te dragen aandelen bestond die enkel nog
de goedkeuring van de Raad van Bestuur van de NMBS behoefde. Wel was er een
goed uitgewerkte intentieovereenkomst bereikt onder de opschortende voorwaar-
de van goedkeuring van de Raad van Bestuur waarin een aantal belangrijke
krachtlijnen voor de definitieve overeenkomst waren vervat.
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71
Document RB 99/227 gewijzigd.

Dat de intentieovereenkomst was uitgewerkt onder de opschortende voorwaarde
van goedkeuring door de Raad van Bestuur, bood enkel voordeel aan de NMBS.
Immers, enkel de NMBS had nog de volledige vrijheid om de intentieovereen-
komst aan te gaan, haar te verwerpen of te heronderhandelen met de verkopende
partijen. De overeenkomst hield een exclusiviteitsperiode in ten voordele van de
NMBS.

De Raad van Bestuur kon noch moest eerder worden ingelicht. Het is in een grote
onderneming totaal ongebruikelijk de Raad van Bestuur over alle stappen van
informatieverwerving en onderhandelingen in een investeringsdossier in te lichten,
precies om de Raad niet te overstelpen met voortijdige informatie. Het Rekenhof
kan niet in hetzelfde verslag de NMBS verwijten haar Raad van Bestuur te veel te
informeren en tegelijk eisen dat in een ander dossier diezelfde Raad op verschil-
lende momenten over alle stappen voorafgaandelijk zou worden ingelicht.”

Het Rekenhof wenst te onderstrepen dat de aankoop van SAIMA AVANDERO hier ter
sprake wordt gebracht ter illustratie van de vaststellingen die het heeft gedaan
betreffende de informatie die aan de raad van bestuur wordt verstrekt. Deze aankoop
wordt voor het overige becommentarieerd in hoofdstuk VI, punt 4.2.3.

Voor een goed begrip van zijn aanbevelingen acht het Rekenhof het nuttig de volgende
preciseringen te verstrekken :

1. De raad van bestuur werd op 29 april 1999 door middel van een document “Evolutie
van ABX in Duitsland en vooruitzichten van ontwikkeling van het ABX-net in Frankrijk”
genaamd, ingelicht over het feit dat in Italië met twee firma’s besprekingen gevoerd
werden met het oog op een associatie. De raad heeft akte genomen van de strategie
die werd uitgewerkt met het oog op de ontplooiing van het ABX-net en hij heeft de
directie gemandateerd om de onderzoekingen voort te zetten ter voorbereiding van
de verwezenlijking van die strategie in Frankrijk en in Italië en heeft gevraagd dat het
dossier opnieuw zou worden voorgelegd vooraleer een verbintenis zou worden aan-
gegaan.

2. Op 28 mei 1999 heeft de raad van bestuur gesproken over de ontwikkelingsperspec-
tieven van het ABX-net in Europa en heeft hij de directie gemandateerd om deze
strategie verder te realiseren. De raad heeft opnieuw gevraagd dat elk dossier voor
goedkeuring zou worden voorgelegd. 

3. Uit de agenda’s of uit de notulen van de raad van bestuur kan dus niet worden opge-
maakt dat deze effectief op die datum was ingelicht over een aankoopproject ten
bedrage van 6 miljard BEF.

4. Op 16 juli 1999 heeft de raad van bestuur het project tot aankoop van SAIMA AVAN-
DERO goedgekeurd, heeft hij de gedelegeerd bestuurder gemandateerd om de
onderhandelingen voort te zetten en heeft hij hem gemachtigd om ieder document
te ondertekenen dat noodzakelijk is in het raam van die aankoop, voor een totale
maximumprijs van nagenoeg 183 miljoen euro. Het document dat op 12 juli aan de
bestuurders werd rondgedeeld, bevat inzonderheid de volgende informatie71.

“Op zijn vergaderingen van 29 april en 28 mei jl. heeft de Raad van de NMBS akte
genomen van de uitgestippelde strategie voor de ontwikkeling van het ABX-netwerk in
Europa en meer in het bijzonder in Frankrijk en Italië. Sindsdien werden de onderhande-
lingen voortgezet met diverse transportgroepen en –ondernemingen die bedrijvig zijn in
de landen die als essentieel beschouwd worden in het raam van deze strategie.
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De meest bevredigende onderhandelingen, die het verst gevorderd stadium bereikt
hebben, werden gevoerd met de groep SAIMA AVANDERO, groep die reeds geciteerd
werd op de vergadering van 29 april 1999. (…)

De waarde van GSA [groep SAIMA AVANDERO] in zijn geheel werd geraamd door Price
Waterhouse Coopers.

Bij deze intrinsieke waarde werden gevoegd, nog steeds in samenwerking met PWC : de
gebruiksmeerwaarde voor het aangaan van een meerderheidsparticipatie, alsook de kos-
ten voor de aankoop, door de groep SAIMA AVANDERO, van de bijkomende aandelen
van de vennootschap E1 France BV, die de groep kan eisen op basis van de beschikkin-
gen die de relaties tussen de aandeelhouders van deze vennootschap regelen.

Deze globale valorisatie leidt tot een overnamebod ten bedrage van 285 miljard ITL (d.i.
147.190.216 EUR) (…).

De termen van dit aanbod – gedaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeu-
ring door de Raad van de NMBS op zijn vergadering van 16 juli 1999 en vergezeld van
de in dat verband gebruikelijke voorwaarden en waarborgen – werden door de aandeel-
houders-verkopers van GSA goedgekeurd.”

5. Rekening houdend met het belang van die aankoop (die in september en november
1999 werd afgerond voor een bedrag van nagenoeg 6,4 miljard BEF) is het Rekenhof
van oordeel dat zijn opmerkingen in verband met de aan de raad van bestuur ver-
strekte informatie en betreffende de organisatie van zijn werkzaamheden door deze
elementen niet worden tegengesproken. Het is bovendien van oordeel dat deze
appreciatie niet onverenigbaar is met de vaststelling dat de raad van bestuur voor het
dagelijks bestuur van de maatschappij een te frequente en te omvangrijke reporting
vraagt.

Meer algemeen is het Rekenhof van oordeel dat de raad van bestuur zou moeten stellen
dat hij enkel nog beraadslaagt op voorwaarde dat vooraf voldoende relevante informatie
is meegedeeld, en dat binnen een termijn die toelaat de bijeenkomst terzake van de
raad van bestuur degelijk voor te bereiden.

Volgens de aanbevelingen van het VBO inzake corporate governance :

– moet de agenda van de vergaderingen tijdig aan elke bestuurder worden toege-
stuurd en moet elk verrassingseffect worden vermeden ;

– moet de raad van bestuur tijdig over alle nodige informatie beschikken om met ken-
nis van zaken te kunnen beraadslagen ;

– moet deze informatie indien mogelijk schriftelijk worden verstrekt en 

– moet worden gegarandeerd dat alle bestuurders op voet van gelijkheid over de infor-
matie kunnen beschikken.

Aan die criteria wordt momenteel niet op bevredigende wijze tegemoetgekomen bij de
organisatie van de werkzaamheden van de raad van bestuur van de NMBS.

De NMBS preciseert in verband met de organisatie van de werkzaamheden van de
raad van bestuur :

“In de afgelopen drie maanden hebben de beheersorganen van de Maatschappij
herhaaldelijk een ruime gedachtewisseling gehad met het oog op een grondiger
toepassing van de corporate governance bij de NMBS. Bij die gelegenheid wer-
den er een aantal oriëntaties vastgelegd, onder meer inzake organisatie van de
werkzaamheden van de Raad van Bestuur : type en timing van de rapportering,
strategisch denkwerk, optimalisering van de vergaderingen van de Raad, enz.”.
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72
De vermelde koersen houden rekening met het feit dat het GTS-aandeel vervolgens in twee werd gesplitst.

73
Het GTS-aandeel bereikte in juni 1999 een piek van meer dan 40 dollar, maar op 1 januari noteerde het 34
dollar. In de loop van het jaar 2000 leidde de koersval tot een verlies van 98 %, tegenover 39,3 % voor de
NASDAQ en 56,7 % voor de EASDAQ.

74
De directie beschikte over een studie van een consultant, die was gebaseerd op openbare documenten,
marktanalyses en –onderzoeken. In deze studie werden een aantal aanbevelingen geformuleerd met betrek-
king tot de aankoop van het GTS-aandeel (van de zeven gunstige adviezen van brokers in mei 1999, stelden
er drie een koers van meer dan vijftig dollar binnen twaalf maanden in het vooruitzicht). 

75
Rekening houdend met een beperking vervat in de offerte en die zou voortvloeien uit de wetgeving in de
Verenigde Staten. 

De aandelen GTS

De respectieve verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en van de overige
bestuursorganen van de maatschappij zijn onvoldoende verdeeld. Dit heeft geleid tot
een aarzelend optreden en een zekere besluiteloosheid bij de opvolging van de aande-
len GTS die de NMBS had verworven ingevolge een ruiloperatie.

Net zoals andere spoorwegmaatschappijen, hield de NMBS zich reeds geruime tijd
bezig met het commercialiseren van haar telecommunicatiecapaciteiten, in het kader van
de activiteiten van de onderneming HER (HERMES EUROPE RAILTEL).

Op 29 april 1999 heeft de hoofdaandeelhouder van die firma, GTS Carrier Services, aan
de NMBS voorgesteld zijn deel van de aandelen van HER om te ruilen tegen nieuwe
aandelen van haar moederonderneming, Global Telesystems Group Inc. Op basis van de
koers in de maand april 1999 van het aandeel GTS tegen 32,5 dollar72 waardeerde het
omruilingsverslag de te verkrijgen aandelen in het bezit van de NMBS op 2,72 miljard
BEF, terwijl de oorspronkelijke aandelen voor 248 miljoen BEF waren aangeschaft, waar-
door een aanzienlijke meerwaarde kon worden geregistreerd. 

Op 1 maart 2001 bedroeg de waarde van de aldus verworven aandelen nog slechts
110 miljoen BEF, d.w.z. een waarde die lager ligt dan de boekwaarde van de HER-aande-
len vóór de ruiloperatie73.

De directie heeft dit ruilaanbod dat tot 30 juni 1999 geldig was, aan de raad van bestuur
van 25 juni 1999 voorgesteld (het document werd in de vergadering rondgedeeld). Ze
was van oordeel dat de NMBS, door op dit aanbod in te gaan, een aanzienlijke meer-
waarde zou realiseren en in het bezit zou komen van op de beurs verhandelbare finan-
ciële waarden, wat niet het geval was met de HER-aandelen74. Er dient te worden opge-
merkt dat de waarde van de HER-aandelen die de NMBS in ruil heeft gegeven, enkel
werd bepaald door een consultant, aangesteld door GTS. Dat waarderingsverslag is niet
beschikbaar bij de NMBS.

De raad van bestuur van 25 juni 1999 keurt de ruiloperatie goed en “vraagt aan de
directie voor het einde van het jaar te onderzoeken of het volgens de wet en de statuten
toegelaten is dat de NMBS aandelen van een vennootschap zoals GTS in portefeuille
houdt. De raad neemt als optie aan om in elk geval zo snel als mogelijk een deel van de
aandelen GTS te verkopen teneinde het dubbele van de oorspronkelijke inbreng in HER-
MES EUROPE RAILTEL te recupereren. Als uit de juridische studie blijkt dat de NMBS
daartoe het recht heeft, zal het aan de raad toekomen te beslissen over het behoud van
die aandelen in portefeuille of over de valorisering ervan.”

Die aandelen werden boekhoudkundig geregistreerd als geldbelegging en konden na
een termijn van zes maanden, vrij op de beurs worden verhandeld75.

Toen de juridische dienst van de NMBS op dat moment werd gepolst over de mogelijk-
heid om beursgenoteerde aandelen die na die ruiloperatie werden bekomen, in bezit te
houden, heeft deze geconcludeerd dat dergelijke operatie met het maatschappelijk doel
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76
Document RVB 2000/15 van 28 januari 2000.

77
Op die datum noteerde het aandeel GTS 25,625 dollar. Begin februari was de koers 32,125 dollar. Sedert-
dien is de koers blijven dalen.

78
Om het effect van de verkoop op de koers te temperen.

van beide bedrijven verenigbaar was en dat het mogelijk was die aandelen te
behouden76.

Op 28 januari 200077 heeft de directie deze juridische studie aan de raad van bestuur
voorgelegd en gesuggereerd een deel van de aandelen GTS te verkopen om het dub-
bele van het aanvankelijk geïnvesteerde bedrag te recupereren én het saldo te verkopen
als de marktvoorwaarden gunstig zouden worden. De opbrengst van die tweede ver-
koop zou kunnen worden gebruikt om de positie van de maatschappij in de Verenigde
Staten op het vervoersvlak te verstevigen.

De raad heeft echter de volgende beslissing genomen : “Gezien het belang van de voor
het jaar 2000 op eigen fondsen gebudgetteerde investeringen, betuigt de raad zijn
akkoord met de optie om alle GTS-aandelen die de NMBS bezit, te verkopen wanneer
de marktvoorwaarden gunstig zijn, en de opbrengst van deze verkoop te gebruiken voor
de financiering van deze investeringen.”

Indien alle aandelen in portefeuille binnen de twee weken78 zouden zijn verkocht
geweest, zou zulks een ontvangst hebben opgeleverd tussen 2,2 en 2,7 miljard BEF.
Rekening houdend met de aan de directie gedelegeerde bevoegdheden lijkt een order
om te verkopen “als de marktvoorwaarden gunstig zullen zijn” echter moeilijk uitvoer-
baar. Deze beslissing is dus zonder gevolg gebleven, zelfs voor het deel van deze aande-
len waarvan de directie had voorgesteld om deze te verkopen teneinde het dubbele van
het aanvankelijk geïnvesteerd bedrag te recupereren. Er dient in dit verband te worden
opgemerkt dat de dienst die verantwoordelijk is voor de thesaurie, niet vanaf dan belast
werd met het beheer van dat dossier. Bij ontstentenis van een adequate rapportering,
heeft het Rekenhof zich niet kunnen vergewissen van de redenen, die verklaren waarom
geen enkele verkoop heeft plaatsgevonden.

Het zou echter tot 20 oktober 2000 duren vooraleer een nieuwe beslissing werd geno-
men. Op die datum is de waarde van de aandelen sterk gedaald en bedraagt ze onge-
veer 255 miljoen BEF. Op voorstel van de gedelegeerd bestuurder “beslist de raad om,
zodra een herstel zich aftekent, de aandelen GTS in het bezit van de NMBS te verkopen
per schijf van 100.000 aandelen, tot wanneer het dubbele van het aanvankelijk geïnves-
teerd bedrag gerecupereerd is (ongeveer 2 x 180 miljoen BEF). Hij beslist het eventuele
saldo van de aandelen te houden totdat de technologieaandelen opnieuw in de gunst
van de beleggers staan”.

De directie heeft de raad van bestuur uiteindelijk op 24 november 2000 op de hoogte
gebracht van de schikkingen die met het oog op de verkoop werden getroffen en zij
heeft gepreciseerd dat de break-evenwaarde van het aandeel om geen verlies te lijden
1,8 dollar bedroeg, terwijl de koers toen 1,25 dollar beliep. 

Het Rekenhof merkt in dit verband op dat de redenering (vanuit boekhoudkundig oog-
punt) op basis waarvan de verkoop van een deel van de aandelen de mogelijkheid zou
bieden het dubbele van het aanvankelijk geïnvesteerde bedrag te recupereren, geen
rekening houdt met de intrinsieke waarde van de aandelen HER in de ruiloperatie en die
GTS had gewaardeerd op 2,72 miljard BEF. Deze operatie heeft aanleiding gegeven tot
de registratie van de boekhoudkundige meerwaarde van 60 miljoen BEF die werd gere-
aliseerd bij de inbreng in natura in de firma HER en vooral met de boekhoudkundige
meerwaarde van 2,5 miljard BEF die werd geregistreerd bij de ruiloperatie. Sinds de

64 De goede besteding van rijksgelden door de NMBS – Rekenhof, mei 2001



79
Zie hoofdstuk VI in verband met de ontwikkeling van de handelsactiviteiten.

boekhoudkundige registratie van de ruiloperatie, werden er waardeverminderingen
geboekt ten belope van 2,6 miljard BEF. 

Trouwens, de juridische dienst van de NMBS was in haar bovenvermelde studie – die als
conclusie stelde dat de NMBS in de mogelijkheid verkeerde de aandelen GTS te behou-
den, deze studie werd door de raad van bestuur van 28 januari 2000 besproken – van
oordeel dat de verwerving van deze aandelen niet onderworpen was aan de specifieke
bepalingen van de wet van 1991 inzake geldbeleggingen, maar daarentegen diende te
worden beschouwd als de verwerving van een deelneming. Rekening houdend met de
evolutie van de economische context, waarin de spoorwegmaatschappijen hun activitei-
ten ontplooien (de overtollige transmissiecapaciteit van de glasvezelkabels biedt de
mogelijkheid telecommunicatiediensten te ontwikkelen er te verkopen) en rekening hou-
dend met het feit dat de maatschappij GTS een cliënt is van het telecommunicatienet-
werk van de NMBS, heeft de juridische dienst besloten dat de verwerving van deze deel-
neming kadert binnen het maatschappelijk doel van de NMBS.

Het Rekenhof merkt op dat deze studie, voor zover nodig, de ruime invulling aantoont
die aan het maatschappelijk doel van de NMBS kan worden gegeven79. Het merkt even-
eens op dat de kwalificatie van deze aandelen als een deelneming bij de verwerving
ervan niet lijkt te steunen op een werkelijk industrieel project. Deze kwalificatie werd op
hetzelfde ogenblik genomen als de beslissing van de raad van bestuur om deze aande-
len te verkopen, wat niet overeenstemt met een project van die omvang en wat de
beslissing rechtvaardigt om deze aandelen te klasseren als geldbelegging.

Het Rekenhof herinnert er trouwens aan dat, in tegenstelling tot deelnemingen, geldbe-
leggingen zijn onderworpen aan de verplichtingen van artikel 12, § 3 van de wet van
1991, krachtens welke “beleggingen in vreemde munt zijn onderworpen aan de vooraf-
gaande machtiging van de Minister van Financiën, uitgezonderd de verrichtingen in
deviezen die commerciële verrichtingen dekken.”

Het Rekenhof merkt tenslotte op dat – minstens na de beslissing tot verkoop, die door
de raad van bestuur werd genomen op 28 januari 2000 – de aandelen, die als geldbe-
leggingen worden aangehouden, het voorwerp dienden uit te maken van een beheer,
zoals een klassieke belegging, onder de verantwoordelijkheid van een dienst, die hier-
voor bevoegd is. Ze dienden ook onderworpen te zijn aan maatregelen qua risicodek-
king, meer bepaald omwille van de context, dat de maatschappij niet over een gediver-
sifieerde portefeuille noch over de ervaring beschikte inzake het beheer van aandelen
van beursgenoteerde ondernemingen. 
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Evolutie van de koers van het aandeel GTS, in dollar,
over de periode maart 1999 tot februari 2001

In haar commentaar is de NMBS in dat verband van oordeel “dat er geen aarze-
ling of besluiteloosheid is geweest en evenmin enig probleem qua verdeling van
verantwoordelijkheden tussen de Raad en de Directie.

Het gaat om een dossier dat nog steeds loopt, waar alle boekhoudkundige, juridi-
sche en deontologische regelen werden nageleefd en waar de NMBS zich
omringd heeft met de meest gezaghebbende externe adviezen.

Hoewel het gemakkelijk is a posteriori een mening te verkondigen over het al dan
niet opportuun zijn van een verkoop op een gegeven ogenblik, kan niemand van-
daag beweren dat het GTS-dosier niet zal toelaten op termijn een thesaurie-over-
schot te genereren voor de NMBS.”

De NMBS heeft als bijlage bij haar commentaar een gedetailleerde nota toege-
voegd die eveneens op het einde van dit verslag wordt vermeld.

Die verschillende elementen zijn niet van aard het Rekenhof ertoe aan te zetten zijn con-
clusies in dat verband te wijzigen. Het wenst echter te preciseren dat de evolutie van dat
dossier opnieuw werd nagegaan aangezien deze de ontoereikendheid van een overleg-
de strategie kan illustreren en de noodzaak om de respectieve bevoegdheden en verant-
woordelijkheden van de raad van bestuur en van de directie beter te scheiden. Daarom
heeft het Rekenhof, zoals reeds werd gesteld in het voorlopig verslag voorgelegd in het
kader van het tegensprekelijk debat, noch de boekhoudkundige verwerking van de ver-
richtingen of de uitkering van een dividend dat daarop volgde betwist, noch zich op een
kritiek moment vastgepind op de geleden minderwaarde ingevolge de instorting van de
koers van het aandeel.

4 Het ondernemingsplan en de strategie van het bedrijf

De wettelijke verplichtingen

De wet van 21 maart 1991 vereist de uitwerking van een ondernemingsplan. Artikel 26
van die wet stelt : “De raad van bestuur van elk autonoom overheidsbedrijf stelt elk jaar
een ondernemingsplan op dat de doelstellingen en de strategie op halflange termijn
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80
Artikel 160 van de wet bepaalt trouwens dat het ondernemingsplan van de NMBS de beschrijving van de
algemene exploitatievoorwaarden voor het internationaal vervoer van reizigers per trein omvat. 

81
Artikel 66 van het eerste beheerscontract preciseerde immers dat het ondernemingsplan minstens de vol-
gende elementen zal behandelen of bevatten :
1°de beschrijving van de algemene context waarin het bedrijf zich bevindt ;
2°de algemene strategie van het bedrijf dat o.m. werkzaam is in een vervoersysteem ;
3°de interne organisatie van het bedrijf ;
4°de strategie en de aangewende middelen om enerzijds de normale voortzetting van de activiteiten van

het Bedrijf en een hoge dienstverleningskwaliteit te verzekeren en anderzijds de opgelegde opdrachten
van openbare dienst te vervullen; daartoe moet het voor zichzelf nauwkeurige en welomschreven limieten
en/of objectieven vaststellen ;

5°de menselijke middelen, met inbegrip van de evolutie van de tewerkstelling en van de opleiding ;
6°de financiële evenwichten ;
7°de aangenomen maatregelen om het structureel deficit van het bedrijf te verminderen ;
8°de doelstellingen van het bedrijf inzake veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening ;
9°de veranderingen van het produktie-apparaat die o.m. voortvloeien uit het investeringsprogramma.

82
De NMBS is het met deze analyse niet eens (zie het document van de NMBS als bijlage).

83
Artikel 65 van het beheerscontract luidt als volgt : “Bij toepassing van artikel 26 van de wet van 21 maart
1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, vormt het plan “Doelstel-
ling 2005” het ondernemingsplan dat de doelstellingen en de strategie van de NMBS vastlegt. Dit plan,
evenals de beschikkingen betreffende het tewerkstellingsniveau die voorkomen in het protocol van sociaal
akkoord dat in februari 1996 bedongen werd tussen de NMBS en de representatieve vakbondsorganisaties,
worden door de Staat goedgekeurd als “ondernemingsplan”.

84
Het plan “Doelstelling 2005” en het sociaal akkoord 1996-1998 dat het vervolledigt, werden op
15 februari 1996 door de raad van bestuur van de NMBS en op 16 februari 1996 door de federale regering
goedgekeurd.

van het overheidsbedrijf vastlegt. (…) De onderdelen van het plan die de uitvoering van
de taken van openbare dienst betreffen worden ter informatie meegedeeld aan het pari-
tair comité bij het autonoom overheidsbedrijf. Zij worden voor toetsing aan de bepalin-
gen van het beheerscontract ter goedkeuring voorgelegd aan de minister onder wie het
overheidsbedrijf ressorteert. De overige onderdelen worden ter informatie aan de
betrokken minister medegedeeld.” 80.

Ter uitvoering van artikel 3 van de wet regelt het beheerscontract inzonderheid de ele-
menten die het ondernemingsplan moet bevatten. Het eerste beheerscontract herinnerde
aan het jaarlijks karakter van het ondernemingsplan en preciseerde een lijst van criteria
in verband met de inhoud ervan81. Het eerste ondernemingsplan bestreek echter de
periode 1993-1996 en gaf veeleer een algemene beschrijving van de activiteiten van het
bedrijf en van de geplande gerichte acties82. Het omvatte nauwelijks gekwantificeerde
doelstellingen. Doordat het plan volgens ramingen op een lineaire basis was opge-
maakt, had het een zeer geringe impact op de bedrijfsresultaten. 

Het plan “Doelstelling 2005”

Voor de periode 1996-2005 werd het plan “Doelstelling 2005” erkend als het onderne-
mingsplan83. Dat plan volgde op de audit die in 1994 door de Minister van Verkeer werd
besteld over de financiële toestand van de NMBS en de evolutie ervan. Rekening hou-
dend met het omvangrijke structurele tekort leidden alle scenario’s tot de conclusie dat
tegen 2005 geen financieel evenwicht zou kunnen worden bereikt als er geen verhoging
kwam van de bijdragen van de Staat voor de opdrachten van openbare dienst en indien
de externe financiering van de HST-infrastructuur niet opgetrokken werd.

De maatschappij werd uitgenodigd om maatregelen voor te stellen met het oog op het
bereiken van het financieel evenwicht. In het plan “Doelstelling 2005”84 beschrijft de
NMBS de strategieën en middelen die ze zal aanwenden om de opdrachten van open-
bare dienst te kunnen vervullen en om haar financiële resultaten te verbeteren.
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Het basisscenario, in de lijn van het ondernemingsplan 1993-1996, ging ervan uit dat de
schuldenlast van de NMBS zou opklimmen tot 269 miljard BEF in 2005 (tegenover
117 miljard BEF in 1995).

Onder de factoren die een herstel van het financieel evenwicht in de weg stonden ver-
meldde de NMBS het feit dat de inkrimping van het personeelsbestand enkel mogelijk
was door natuurlijke of vrijwillige afvloeiingen, en dat de HST-investeringen pas na ver-
loop van tijd effect konden sorteren.

Daar dit basisscenario ontoereikend bleek om het vooropgestelde oogmerk te realise-
ren, zijn in het plan bijkomende schikkingen opgenomen en wil het plan waarborgen dat
het bedrijf bij machte is investeringen uit te voeren. Rekening houdend met de bijko-
mende maatregelen die moeten worden ten uitvoer gelegd (zowel door de NMBS als
door de Staat) werd de geraamde schuldenlast teruggebracht tot 213 miljard BEF in
2005.

Het plan “Doelstelling 2005” is dus in hoofdzaak een financieel herstelplan gebaseerd
op structurele maatregelen zoals een verbetering van de productiviteit, aanpassingen
van de boekhouding, de verhoging van de bijdragen van de Staat en een loonmati-
gingsinspanning. De notie van productiviteit was echter enkel gebaseerd op een aan-
zienlijke vermindering van het personeelsbestand, hetgeen thans echter nog niet gecon-
cretiseerd is. Het initieel plan ging uit van een personeelsbestand van 35.000 voltijdse
equivalenten in 2005. Op 1 januari 2000 waren er nog meer dan 41.000 mensen in loon-
dienst.

Het plan “Doelstelling 2005” maakt geen enkel onderscheid tussen de ramingen in ver-
band met de resultaten van de opdrachten van openbare dienst en de ramingen die
betrekking hebben op de handelsactiviteiten. Bovendien is het beperkt tot de NMBS zelf
en omvat het geen raakvlakken met de activiteiten en de strategie van de groep.

“In verband met die kritiek wil de NMBS de volgende toelichtingen geven :

Het plan “Doelstelling 2005”, dat op 15 februari 1996 werd goedgekeurd door de
beheersorganen van de Maatschappij, was gesteund op drie onderdelen :

– het tienjareninvesteringsplan 1996-2005,

– de interne herstructurering van de Maatschappij in bedrijfseenheden,

– een sociaal luik waarin onder meer arbeidsherverdelingsformules waren opge-
nomen.

Via dit plan stelden de beheersorganen van de Maatschappij een aantal punctuele
en structurele maatregelen voor die de NMBS in staat moesten stellen horizon
2005 een financieel evenwicht te bereiken in het raam van de opdrachten die haar
door de Regering waren opgelegd, waaronder de uitvoering van de opdrachten
van openbare dienst en de verwezenlijking van het HST-project van grens tot
grens.

Het Rekenhof meent dat dit plan werd geconcipieerd vanuit een hoofdzakelijk
financiële benadering en dat het bijgevolg geen ondernemingsplan is in de for-
mele betekenis van het woord.

De NMBS van haar kant meent dat dit plan van essentieel strategisch belang is,
onder meer wegens de genomen opties wat de structuur van de Maatschappij
betreft : de op bedrijfseenheden gebaseerde reorganisatie was erop gericht een
structuur en een bedrijfscultuur uit te bouwen die een grotere responsabilisering
zouden toelaten op alle niveaus van de onderneming, wat een onontbeerlijk ele-
ment is om de vooropgestelde financiële doelstellingen te kunnen bereiken.
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85
Document RVB 2000/60-11.

86
De raad van bestuur heeft niettemin akte genomen van die vergelijking.

87
Brief van 11 mei 2000 van de Minister van Mobiliteit en Vervoer.

Bovendien dient er genoteerd dat via de businessplannen, die een essentieel
onderdeel van het plan “Doelstelling 2005” zijn, elk van de bedrijfseenheden zijn
eigen ondernemingsplan dient uit te werken, en dit met naleving van de globale
strategie van het bedrijf.

(…)

Tot slot is het juist dat er in het document “Doelstelling 2005” geen opdeling
wordt gemaakt tussen de taken van openbare dienst en de andere taken. Zoals
reeds werd vermeld, werden de maatregelen en hun effect ingeschat op het
niveau van de NMBS.

Gelet op het feit dat de herverkaveling van de activiteiten over de bedrijfseenhe-
den nog diende te worden aangevat en dat de beheersboekhouding die erop
diende te worden geënt uiteraard ook nog niet ter beschikking was, zou het een al
te vermetele taak zijn geweest om deze opdeling te willen maken. Bovendien
moest nog een waarderings- en boekingsmethode ontwikkeld worden om de
opbrengsten en kosten m.b.t. de taken van openbare dienst af te zonderen van de
andere activiteiten”.

De actualisering van het plan “Doelstelling 2005”

Artikel 26 van de wet van 21 maart 1991 voorziet in het principe van een jaarlijks plan
waarin de doelstellingen en de strategie op middellange termijn van het overheidsbe-
drijf worden vastgelegd.

De centrale coördinatie-eenheid “Strategie en ontwikkeling” heeft in 1998 en 1999 een
“fysieke” stand van zaken van de herstructurering van het bedrijf en van de ermee
samenhangende investeringen opgemaakt. Het ondernemingsplan werd dus bij die
gelegenheid feitelijk niet geëvalueerd. 

In maart 2000 heeft de raad van bestuur een vergelijking tussen de resultaten van de
periode 1996-1999 en de ramingen van het plan “Doelstelling 2005” ontvangen85. Deze
“mechanische” vergelijking, zonder verdere commentaar, werd opgesteld door de cen-
trale coördinatie-eenheid “Accounting & Controlling” en niet door de centrale coördina-
tie-eenheid “Strategie en ontwikkeling” van de maatschappij. Zoals de regeringscom-
missaris heeft opgemerkt, maakt die vergelijking daarenboven geen gewag van belang-
rijke elementen die verschillen van de hypothesen geformuleerd bij het opstellen van
het plan “Doelstelling 2005”. Zo vermeldt het document de omzet van ABX (België)
voor de jaren 1996-1999, terwijl het plan “Doelstelling 2005” zulks enkel bepaalde voor
1996. De spreiding in de tijd van de financiering en van de verwezenlijking van de HST-
werken stemt bovendien niet overeen met de uitgangshypothesen die destijds waren
geformuleerd. De regeringscommissaris heeft in de raad van bestuur van 28 maart 2000
geconcludeerd dat de structurele verschillen ten opzichte van het plan “Doelstelling
2005” verantwoorden dat men dergelijke vorm van vergelijking beter moet onderbou-
wen en dat daaraan een nieuwe bespreking zou worden gewijd in het raam van de here-
valuatie van dat plan86.

Uiteindelijk werd ingevolge een beslissing van de raad van bestuur van juli 1999 en op
verzoek van de minister87, een eerste actualisatie van het plan “Doelstelling 2005” voor-
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88
Document RVB 2000/164.

89
Waaronder scenario 8, aanbevolen door het directiecomité. Dit scenario leidt tot een schuldenlast van
233,5 miljard BEF op het einde van het boekjaar 2005.

gesteld aan de raad van bestuur op 5 juni 200088. Ze houdt rekening met de werkelijke
resultaten van de laatste jaren, evenals met de wijzigingen die zich sedert 1996 hebben
voorgedaan, inzonderheid op het vlak van de boekhouding. 

Het basisscenario leidt bij een ongewijzigd beleid tot een negatief courant resultaat van
9,3 miljard BEF en een schuldenlast van nagenoeg 290 miljard BEF op het einde van het
boekjaar 2005 tegenover 213 miljard BEF volgens het initiële plan. Er worden een reeks
alternatieve scenario’s aan de raad van bestuur voorgesteld 89.

Afgezien van het feit dat bepaalde scenario’s voorzien in een verbetering van de produc-
tiviteit, omvat het geactualiseerd plan geen enkele maatregel die tot een verbetering
van de resultaten zou leiden ingevolge een strategie die het bedrijf bewust heeft geko-
zen. De stijging van de productiviteit is nogmaals enkel gebaseerd op de vermindering
van het tewerkstellingsvolume. In vergelijking met het initiële plan worden de gebruikte
parameters wel meer gepreciseerd en beter verklaard.

Deze actualisering werd op de raden van bestuur van 5 en 30 juni 2000 besproken.
Rekening houdend met het structurele tekort van de eerste twee opdrachten van open-
bare dienst, dat een belangrijke factor voor het tekort op lange termijn van de NMBS
zou vormen, heeft de raad van bestuur de directie opdracht gegeven onderhandelingen
met de Minister van Mobiliteit en Vervoer aan te knopen over een herziening van het
beheerscontract die zou moeten toelaten tot een evenwicht van de resultatenrekeningen
van die opdrachten te komen. Het geactualiseerde plan werd tot op heden niet ter
goedkeuring (wat betreft de opdrachten van openbare dienst) en ter informatie (voor de
overige activiteiten) aan de minister voorgelegd, zoals de wet bepaalt.

Het Rekenhof stelt vast dat het ondernemingsplan niet jaarlijks werd herzien, hetgeen in
tegenspraak is met de wet. Ook werd het niet op bijzondere wijze opgevolgd door de
regering, met uitzondering van deze actualisering.

De ramingen die zowel in het oorspronkelijke als in het geactualiseerde plan voorkomen,
zijn van lineaire aard en bevatten geen enkel belangrijk element om via een doelmatig
beheer tot betere prestaties te komen. De enige vooropgestelde maatregel ter verbete-
ring van de productiviteit berust immers op een vermindering van het volume van de
tewerkstelling.

In zijn huidig concept is het plan “Doelstelling 2005” geen strategisch bestuurlijk instru-
ment voor het bedrijf. Daar dat plan nooit werd herzien, zijn de jaarlijkse budgetten
geen vertaling ervan en is het mogelijk dat ze er volledig van afwijken. Het plan “Doel-
stelling 2005” bevat bovendien geen indicatoren die het mogelijk maken het bestuur
van de maatschappij te oriënteren en de effecten ervan te meten.

Het Rekenhof is van oordeel dat de regering en de NMBS, door het plan “Doelstel-
ling 2005”te bestempelen als het ondernemingsplan, ervan uitgegaan zijn dat het
opstellen van een ondernemingsplan in wezen een voornamelijk formele demarche is,
zonder de voordelen en de inzet ervan af te wegen. Het beveelt aan dat in de toekomst
meer aandacht zou worden besteed aan de definiëring van de doelstellingen en de stra-
tegie van het bedrijf.
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“Wat de evaluatie en de opvolging van het plan “Doelstelling 2005” betreft, wil
de NMBS de volgende opmerkingen maken :

– De studies betreffende de invoering van de nieuwe structuren werden uitge-
voerd tijdens het jaar 1997 en waren het voorwerp van een permanente rap-
portering aan de beheersorganen van de Maatschappij.

– De uitvoering van het tienjareninvesteringsplan en van het sociaal akkoord, die
twee van de luiken van het plan “Doelstelling 2005” vormden, waren op
dezelfde wijze het voorwerp van periodieke opvolging en evaluatie.

– In 1998, meteen na de effectieve invoering van de nieuwe structuren, waren de
tijdens het jaar 1997 met de hulp van een consultant uitgewerkte business
plannen op verzoek van het Directiecomité het voorwerp van de eerste aanpas-
singen van structurele (wijziging van het model) en methodologische aard (sce-
nario “benchmarking” en scenario “onderhandelde prijzen”). Ingevolge die
aanpassingen werden de transfertprijzen op 13 juli 1998 aan de Directie van de
Maatschappij voorgesteld.

– Vanaf april 1999 werd de procedure van actualisering van de business plannen
ingezet in nauwe samenwerking met alle bedrijfseenheden, die ermee belast
werden nieuwe gegevens in termen van behoeften en in termen van productie
te verstrekken.

– In juli 1999 hebben de beheersorganen van de Maatschappij gevraagd dat er
zou overgegaan worden tot een globale evaluatie van het toekomstplan “Doel-
stelling 2005”, onder meer vanuit het oogpunt van de financiële ramingen en
van de naleving van de doelstellingen van dit plan. Met haar brief van 11 mei
2000 vroeg Mevrouw de Minister van Mobiliteit en Vervoer eveneens aan de
NMBS om het plan “Doelstelling 2005” te heractualiseren op basis van de
reële resultaten van de periode 1996-1999.

– Het is in juni 2000 dat de eerste resultaten van deze verschillende actualise-
ringswerkzaamheden (businessplannnen en “Doelstelling 2005”) aan de
beheersorganen van de Maatschappij werden voorgelegd.

– Het is in functie van die resultaten dat er nieuwe doelstellingen werden
bepaald in termen van beheer, die werden vertaald in het bedrijfsbudget 2001.

Bovendien heeft de NMBS met haar brieven van 30 juni en 20 december 2000
Mevrouw de Minister van Mobiliteit en Vervoer ervan op de hoogte gebracht dat
het deficit van de eerste twee opdrachten van openbare dienst een bestanddeel
van het langetermijndeficit van de Maatschappij vormde, en dat er aan de Directie
een mandaat gegeven was om onderhandelingen aan te knopen met het oog op
een herziening van het beheerscontract wat betreft de door de Staat toegekende
financiële bedragen voor de uitvoering van deze twee opdrachten.

Dit kort overzicht van de diverse sinds de goedkeuring van het plan “Doelstelling
2005” ingezette acties toont duidelijk dat de hervorming van de structuren van de
Maatschappij een diepgaande hervorming is, waarvan de doorvoering tijd gever-
gd heeft evenals de inzet van vele technische en menselijke middelen voor de stu-
die ervan, de operationele implementatie ervan en de ontwikkeling van de boek-
houdkundige en financiële instrumenten die onontbeerlijk zijn voor het beheer van
alle bedrijfseenheden.

Het is pas toen de NMBS over die instrumenten kon beschikken – de eerste trans-
ferprijzen werden in juli 1998 door de beheersorganen goedgekeurd – en de
impact ervan op de rekeningen van de Maatschappij kon meten, namelijk midden
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90
Zie het hoofdstuk VI in verband met de ontwikkeling van handelsactiviteiten. 

1999, dat ze is kunnen beginnen aan een procedure voor evaluatie van de resulta-
ten t.o.v. de oorspronkelijk bepaalde doelstellingen.

Het was materieel onmogelijk zo’n werk vóór die termijn ernstig uit te voeren. (…).

Ofschoon de onderdelen van het ‘ondernemingsplan’ die betrekking hebben op
de taken van openbare dienst, conform art. 26 niet formeel ter goedkeuring wer-
den voorgelegd van de Minister, belet dit niet dat de documenten die hierop
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hadden en die in de Raad van Bestuur
werden besproken, wel ter kennis van de Minister werden gebracht (conform art.
70 v/h Beheerscontract). 

Tot besluit kan de NMBS zich niet aansluiten bij de mening volgens dewelke het
plan “Doelstelling 2005” niet kan beschouwd worden als een strategisch stuurin-
strument voor de Maatschappij, en evenmin als haar ondernemingsplan zoals
voorgeschreven door artikel 65 van het beheerscontract, en ze de voordelen en
de inzet ervan niet voldoende zou hebben afgewogen.

Sinds de invoering van de nieuwe structuren heeft de NMBS integendeel veel ini-
tiatieven genomen om de instrumenten en mechanismen te creëren die nodig zijn
om de coherentie tussen het plan “Doelstelling 2005”, de businessplannen en de
bedrijfsbudgetten te verzekeren”. 

Het Rekenhof erkent het belang van het plan “Doelstelling 2005” dat in februari 1996
werd goedgekeurd als instrument voor het gezondmakingsbeleid dat tussen het bedrijf
en de regering werd overeengekomen. Het Rekenhof stelt vast dat de NMBS, wegens
het ontbreken van een jaarlijkse herziening en van voldoende indicatoren in termen van
bestuur, niet beschikt over een echt ondernemingsplan. De beheersindicatoren moeten
trouwens niet uitsluitend voortspruiten uit het comptabiliteits- en financieel systeem.

Aanvullend merkt het op dat de impact van de strategie van elke eenheid van het bedrijf
op zijn resultaten effectief kan worden geëvalueerd aan de hand van de business plans
en de beheersboekhouding, maar dat het niet noodzakelijk was over die instrumenten te
beschikken om het plan “Doelstelling 2005” te actualiseren, rekening houdend bijvoor-
beeld met de werkelijke evolutie van de personeelsuitgaven of de schulden.

De strategie inzake de ontwikkeling van het ABX-netwerk

Het plan “Doelstelling 2005” en zijn actualisering zijn bovendien beperkt tot de eigenlij-
ke onderneming en houden geen rekening met de gegevens van de NMBS-groep, ter-
wijl het omzetvolume van de dochterondernemingen belangrijker geworden is dan dat
van de moedermaatschappij90.

Van de hoofddoelstellingen die in het oorspronkelijk plan zijn opgenomen, kan men er
twee onthouden die het diversificatie– en commercieel ontwikkelingsbeleid kunnen ver-
helderen :

– “commerciële activiteiten ontplooien op de gebieden waar de sterkste groeivooruit-
zichten bestaan : het internationaal vervoer van reizigers met hogesnelheidstreinen
en het goederenvervoer tussen de grote Europese haven- en industriecentra” ;

– “geleidelijk het activiteitsveld van de ondernemingen van de NMBS-groep uitbreiden
en zo nodig nieuwe activiteitsgebieden creëren met het oog op een sterkere aanwe-
zigheid in de volledige vervoerketen, in het raam van een geïntegreerde strategie”.
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91
Zo heeft de raad bijvoorbeeld in de vergadering van 29 april 1999 akte genomen van de strategie die werd
uitgewerkt met het oog op de ontwikkeling van het ABX-netwerk en heeft hij de directie opdracht gegeven
om de onderzoeken ter voorbereiding van de ontplooiing van die strategie in Frankrijk en Italië voort te zet-
ten, met dien verstande dat het dossier opnieuw aan de raad zou moeten worden voorgelegd vooraleer een
verbintenis wordt aangegaan. 

92
Zie punt 3 hierboven.

93
In de algemene betekenis van de term. Intern bij de NMBS wordt een onderscheid gemaakt tussen manager
en general manager.

Wat ABX betreft, maakten de zeer beknopte bepalingen in het ondernemingsplan 1996-
2005 gewag van een statuut met verregaande autonomie van die pijler binnen de NMBS
en waren de ramingen beperkt tot de omzet voor de jaren 1995 en 1996. 

De evolutie van de strategie ter ontwikkeling van het ABX-netwerk werd duidelijk op
gang gebracht door de directie, naargelang van de opportuniteiten met betrekking tot
acquisities die konden worden geïdentificeerd. Zowel de diversificatie van de activiteiten
als de omvang van het ABX-netwerk lijken veeleer voort te vloeien uit die opportunitei-
ten dan uit een vooraf door de raad van bestuur besproken en goedgekeurd strategisch
plan.

De raad van bestuur werd weliswaar regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwik-
keling van het ABX-project en elk acquisitiedossier werd formeel voor goedkeuring aan
de raad voorgelegd. Die dossiers werden echter eerder onderzocht vanuit een invals-
hoek die hoofdzakelijk op bevoegdheidsdelegaties was gebaseerd91. De termijnen waar-
binnen dat onderzoek diende te gebeuren lieten enkel toe ermee in te stemmen of ze te
weigeren92.

Sedert mei 2000 is de raad begonnen met een strategische denkoefening, met de hulp
van een internationale consultant, over alle activiteiten inzake goederenvervoer, over alle
verbonden vervoerwijzen, evenals over de logistieke activiteiten die ermee samenhan-
gen.

Het Rekenhof is van oordeel dat de resultaten van die denkoefening zouden moeten
worden vertaald in een ondernemingsplan dat op maat van de hele NMBS-groep wordt
opgesteld.

De ontwikkeling van instrumenten voor het beheer van de maatschappij

Het invoeren van een echt ondernemingsplan wordt niet alleen gerechtvaardigd door de
naleving van de wet van 21 maart 1991, maar ook omwille van redenen inzake behoorlijk
bestuur. De impact van een zodanig ondernemingsplan is in dit verband belangrijk en
kan nog veel belangrijker zijn, indien het zijn vertaling zou kunnen vinden in de budget-
ten van elke eenheid van de NMBS. 

De reorganisatie van de maatschappij op 1 januari 1998 is immers gebaseerd op eenhe-
den die worden geleid door een manager93. Elke eenheid heeft een business plan en kan
de eigen resultaten becijferen dankzij een beheersboekhouding. Voor het uitvoeren van
prestaties tussen eenheden onderling worden interne contracten opgesteld of gebeuren
er facturaties tegen transferprijzen, die geacht worden de marktvoorwaarden en niet de
werkelijke kosten van de eenheid te weerspiegelen.

In het algemeen liggen de werkelijke kosten hoger dan de transferprijzen. De verwijzing
naar marktvoorwaarden is in principe een stimulans voor een verbetering van de produc-
tiviteit en voor het beheersen van de kosten (zie in dit verband hoofdstuk VII, sectie II).

Vooraleer een dergelijke structuur globaal werkelijk doeltreffend is, moeten de volgende
voorwaarden vervuld zijn : 
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94
In de huidige structuur van de bestuursorganen van de maatschappij, impliceert dit een evaluatie van de
bestuurders-directeurs door de gewone bestuurders, met als mogelijke sanctie, een ontslag of een niet-ver-
lenging van hun mandaat op het einde van hun termijn van 6 jaar.

95
Aan de definiëring van strategische beheersindicatoren wordt thans gewerkt door de centrale coördinatie-
eenheid “Accounting and controlling”.

– het ondernemingsplan moet de wil van de maatschappij tot uiting brengen om haar
resultaten te verbeteren alsmede de strategie en de middelen, die ze wil inzetten om
hierin te slagen, preciseren ;

– het ondernemingsplan moet meetbare doelstellingen vastleggen in termen van
omzetvolume, productiviteit en resultaten.

– de directie moet worden beoordeeld op haar bijdrage om die doelstellingen te berei-
ken94 ;

– de business plans moeten uit het ondernemingsplan zijn afgeleid, indicatoren95 en
doelstellingen bevatten in termen van prestaties, in samenhang met de algemene
doelstellingen van de onderneming, en voor elke beheerseenheid een contract met
de betrokken manager vormen ; 

– de managers moeten op hun beurt worden geëvalueerd op hun bijdragen tot de
realisatie van die doelstellingen.

Het Rekenhof is van oordeel dat die voorwaarden thans niet zijn vervuld.

Het merkt bovendien op dat de dienst businessplanning van de centrale coördinatie-
eenheid “Strategie en ontwikkeling” slechts uit twee personen bestaat en dat de opstel-
ling van de budgetten en van de ramingen van het ondernemingsplan gebeurt door
boekhouddiensten (de dienst “Budgetten, businessplan en reporting” van de centrale
coördinatie-eenheid “Accounting and controlling”).

Het Rekenhof beveelt aan dat de centrale coördinatie-eenheid “Strategie en ontwikke-
ling” zou beschikken over het personeel en de instrumenten die nodig zijn voor het voe-
ren van beheersboekhouding ; op die manier zou zij de budgetten van de eenheden en
de ramingen van het ondernemingsplan kunnen opstellen en ook de impact van de
voorgestelde maatregelen kunnen nagaan.

Die dienst zou moeten worden belast met de evaluatie en de jaarlijkse herziening van
het ondernemingsplan op basis van de werkelijke resultaten en van de wijzigingen in de
strategie van het bedrijf.

Het Rekenhof beveelt eveneens aan dat de directie en de managers met name zouden
worden geëvalueerd op basis van hun bijdrage tot een verbetering van de prestaties.
Hierdoor zouden de directie en de managers meer bekommerd zijn om de resultaten te
verbeteren en om de doelstellingen van de onderneming doeltreffend te vertalen naar
het beheer van elke eenheid toe. 

5 De interne-controlefunctie

Inleiding

De interne controle die de directie van een gecontroleerde eenheid onder haar eigen
verantwoordelijkheid organiseert, moet toezien op het volgende : Welke beleidslijnen en
procedures werden opgezet die verzekeren dat de doelstellingen van de eenheid op
een economische, doelmatige en doeltreffende wijze worden behaald ? Worden de
externe regels (wetten, reglementen, …) nageleefd en de beleidsdoelstellingen van de
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96
“Een interne accountantscontrole is een controle die door een organisatie onder de verantwoordelijkheid
van de leiding ervan wordt verricht. Tot de taken behoren onder meer het onderzoek, de beoordeling van en
het toezicht op het goede functioneren en de doeltreffendheid van de administratieve organisatie en interne
controle.” (EUROSAI, Europese richtlijnen betreffende de toepassing van de INTOSAI-normen, 1998, richtlijn
nr. 51).

97
Idem, richtlijn nr. 21. 

98
Het controlecomité staat ook in voor de invordering.

directie gevolgd ? Wordt het nodige gedaan om de activa en de informatie te bescher-
men ? Wordt erop toegezien dat fraude en vergissingen worden voorkomen en ontdekt,
en dat de boekhoudstukken het gewenste kwaliteitsniveau vertonen ? Wordt er tijdig
betrouwbare informatie over de financiële toestand en over het beheer voorgelegd ?

De interne controle, geïntegreerd binnen de operationele werking van de organisatie
waarin hij wordt uitgeoefend en ressorterend onder de verantwoordelijkheid van de lei-
dende kaders van de operationele diensten, dient te worden onderscheiden van de
interne auditdienst. De interne auditdienst vertegenwoordigt een afzonderlijke
functie en zijn taak bestaat erin te evalueren of er controleprocedures bestaan en na te
gaan of die doeltreffend zijn96.

Eén van de belangrijkste controlemiddelen is de scheiding van de verantwoordelijkhe-
den of van de uitgeoefende functies. Indien deze scheiding niet zou bestaan, zou een
individu in de gelegenheid verkeren zowel de gehele verrichting te registreren als uit te
voeren. Functiescheiding vermindert het risico van opzettelijke manipulatie of fouten en
verhoogt het controleniveau. Bijgevolg is het een noodzaak dat zowel de interne audit
als de financiële controle onafhankelijk opereren van het dagelijks beheer van de activi-
teiten97.

In het specifieke geval van de NMBS is een doeltreffend en toereikend intern controle-
systeem onontbeerlijk voor de bestuurders willen zij een juiste risicoinschatting kunnen
maken. Dat geldt zowel voor de NMBS, een complexe onderneming die aan de meest
belangrijke veiligheidseisen moet voldoen, als voor de NMBS-groep, die een wereldwijd
net van activiteiten ontplooit.

Elke eenheid van de NMBS heeft een eigen interne controledienst. De interne controle-
cultuur wordt door de directie van de onderneming echter nog als onvoldoende geëva-
lueerd. Dat verklaart waarom, voor de contracten en de overheidsopdrachten, nog
steeds gewerkt wordt met een gecentraliseerde interne-controlefunctie. Naar aanleiding
van de herstructurering van de NMBS, heeft het college van commissarissen trouwens
meermaals aanbevolen de interne controle aan te passen aan de evolutie van de maat-
schappij.

De draagwijdte en de beperkingen van die gecentraliseerde interne-controlefunctie wor-
den onderzocht in het hoofdstuk betreffende de investeringen in de opdrachten van
openbare dienst, meer bepaald in het deel dat handelt over de overheidsopdrachten.
De interne-controlestructuur van elke eenheid daarentegen werd niet doorgelicht binnen
het beperkte controledomein van deze audit. In deze audit werd de inrichting van een
onafhankelijke interne auditfunctie doorgelicht. 

De inrichting van de interne audit

Vóór de reorganisatie van de onderneming in 1998 bestond er geen echte dienst interne
audit. De dienst interne audit die tot dan bestond was in feite enkel belast met de het
bestrijden van fraudegevallen (controlecomité98) en het verstrekken van een voorafgaand
advies inzake de contracten en overheidsopdrachten (gecentraliseerde beheerscontrole).
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99
In januari 1999 heeft het directiecomité zijn goedkeuring gehecht aan het auditprogramma 1999 van de
interne audit. Het voorzag minstens in een opdracht in elk van de eenheden van de onderneming en in een
dochteronderneming.

100
Brief van 24 september 1998.

In juni 1998 werd de plaats die de interne audit binnen het organogram inneemt geher-
definieerd. Zijn opdrachten werden beschreven in een auditcharter dat door het directie-
comité was goedgekeurd. Dat charter is het beste bewijs dat de bereidheid bestond om
een nieuw intern-controlesysteem in te voeren binnen het kader van de herstructurering
van de onderneming. Dit charter bevestigt immers het onderscheid tussen de interne
controle en de interne audit.

Er dient onderstreept te worden dat het actiedomein van de interne audit de gehele
NMBS-groep omvat, met inbegrip dus van de dochterondernemingen, onder voorbe-
houd van het voorafgaandelijk akkoord hierover van hun bestuursorganen.

In het kader van dat eerste auditcharter werden de aard en de omvang van de auditop-
drachten vastgelegd door het directiecomité, waarmee de dienst interne audit trouwens
verbonden is99.

Het college van commissarissen heeft de structuur van de interne audit en het auditchar-
ter van de NMBS onderzocht100. Daarbij werd op de volgende problemen gewezen :

– de plaats ingenomen door de interne audit binnen het organogram en de noodzaak
van het instellen van een functionele en/of hiërarchische verbinding met de raad van
bestuur ;

– de oprichting van een auditcomité ;

– de noodzaak van aanwervingen om op die manier op korte termijn de dienst interne
audit volledig te kunnen bemannen.

Wat de plaats van de dienst interne audit binnen het organogram van de onderneming
betreft, heeft het college van commissarissen erop gewezen dat die dienst diende te
beschikken over een voldoende grote onafhankelijkheid, wat veronderstelde dat hij niet
onder het gezag mocht komen te staan van een orgaan dat hij moet controleren, en dat
hij zonder enige beperking de controledoelstellingen en de timing van zijn werkzaamhe-
den zelf zou kunnen bepalen. Ook werd aanbevolen een auditcomité op te richten dat
de onafhankelijkheid van de auditfunctie binnen de onderneming zou moeten verzeke-
ren. Een andere reden waarom voor een dergelijk comité werd gepleit waren de omvang
en de structuur van de NMBS-groep.

Als gevolg van die aanbevelingen heeft de raad van bestuur van de NMBS op 28 mei
1999 ingestemd met de oprichting van een auditcomité, samengesteld uit de voorzitter
van de raad van bestuur, de ondervoorzitters van de raad van bestuur en de gedele-
geerd bestuurder. De dienst interne audit van zijn kant blijft onder het hiërarchisch gezag
van het directiecomité, doch de manager van de dienst legt rechtstreeks verantwoording
af voor de auditwerkzaamheden aan het auditcomité.

De bevoegdheden van het auditcomité zijn de volgende :

– zijn manier van werken bepalen ;

– het auditcharter van de interne audit goedkeuren ;

– het auditprogramma goedkeuren ; 

– de semestriële activiteitenverslagen en de samenvatting van de voornaamste aanbe-
velingen van de interne audit onderzoeken, eventueel de geauditeerden horen, de te
weerhouden opties formuleren en de uitvoering hiervan opvolgen ;

– het budget goedkeuren wat het personeel en het materieel betreft.
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101
De uitvoerende bestuurders kunnen er eveneens aan deelnemen, vooral om hun kennis over te dragen aan-
gaande de wijze waarop de onderneming bestuurd wordt. In dat geval zou de vergadering die jaarlijks met
de commissarissen-revisoren gehouden wordt moeten doorgaan zonder dat de uitvoerende bestuurders
aanwezig zijn. Deze deelname kan ook gebeuren op uitnodiging van het auditcomité.

102
Aanbevelingen van het VBO, punt 4.3.

103
Wat betreft de informatie die aan de aandeelhouders en aan andere belanghebbenden wordt meegedeeld,
gaan de aanbevelingen geformuleerd inzake corporate governance uit in de richting van een benadering
comply or explain (leef na of leg uit).

Het auditcomité moet eveneens jaarlijks verslag uitbrengen aan de raad van bestuur. 

Het auditcomité is één keer samengekomen in 1999 en vijf keer in 2000. Tijdens zijn eer-
ste bijeenkomst op 14 september 1999 heeft het een nieuwe versie van het auditcharter
van de NMBS goedgekeurd.

De manager van de interne audit geeft rechtstreeks rekenschap aan het auditcomité
aangaande de auditopdrachten. Het is dat comité dat zijn semestriële activiteitenversla-
gen ontvangt.

De dienst interne audit blijft evenwel functioneel verbonden aan het directiecomité. Op
te merken valt dat de manager van de interne audit door de raad van bestuur wordt aan-
gesteld en ontslagen.

Door de onvoldoende personeelsbezetting en door het gebrek aan ervaring bij de aan-
geworven personeelsleden, was het niet mogelijk het auditprogramma 1999 integraal te
verwezenlijken. Op 1 april 2000 bestond de staf van de interne auditdienst uit eenen-
twintig man. Daar moet nog de manager van de interne audit aan worden toegevoegd,
evenals de steundiensten (drie personeelsleden). Het is de bedoeling te komen tot een
personeelsbestand van een dertigtal personen. Alle interne auditeurs volgen of hebben
een gespecialiseerde opleiding (master in internal audit) gevolgd.

Volgens de principes van corporate governance moet het auditcomité uitsluitend uit
niet-uitvoerende bestuurders en uit onafhankelijke bestuurders bestaan101. Het auditco-
mité moet minstens viermaal per jaar vergaderen en minstens eenmaal per jaar perio-
diek overleg plegen met de commissaris-revisoren De verantwoordelijke van de interne
audit en de financiële directeur moeten eveneens aanwezig moeten zijn op deze verga-
deringen102.

De directeur van de interne audit van de NMBS participeert effectief aan de werkzaam-
heden van het auditcomité. Daarentegen is er geen financieel directeur bij de NMBS.

In oktober 2000 heeft de raad van bestuur nagedacht over de toepassing van het con-
cept corporate governance. Op 24 november 2000 heeft de raad van bestuur, op basis
van een vergelijkende studie van de comités die zijn opgericht in de schoot van de
raden van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, besloten de samenstelling van
het auditcomité te herzien.

Sedert 22 december 2000 is dat comité samengesteld uit vier gewone bestuurders, van
wie er één als voorzitter optreedt. De voorzitter van de raad van bestuur en de gedele-
geerd bestuurder worden op de vergaderingen van dat comité uitgenodigd en zetelen
met raadgevende stem. De raad van bestuur heeft eveneens beslist de bevoegdheden
die het auditcomité reeds had uit te breiden. Voortaan zou het ook alle financiële infor-
matie onderzoeken die aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd of door de
NMBS aan de buitenwereld zal worden meegedeeld103.

Toen het nieuwe auditcomité op 30 januari 2001 voor het eerst samenkwam heeft dit
orgaan het principe bevestigd om de voorzitter van de raad van bestuur en de gedele-
geerd bestuurder systematisch uit te nodigen. Minstens één keer per jaar zal een afzon-
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derlijke vergadering doorgaan met respectievelijk de interne audit, het college van com-
missarissen en de directie. De regeringscommissaris zal uitgenodigd kunnen worden als
hij daar om verzoekt en hij zal worden geïnformeerd over de werkzaamheden van het
auditcomité. Het auditcomité heeft eveneens beslist minstens tweemaal per jaar aan de
raad van bestuur een verslag voor te leggen en, meer dan in het verleden het geval was,
de klemtoon te leggen op de evaluatie van het interne controlesysteem, de risicoanalyse
en het risicobeheer.

Het auditcomité heeft aan de manager van de interne audit ook gevraagd een studie te
maken over het bestaan, naast elkaar van de controlediensten en de eigenlijke interne
audit. Dit verzoek sluit aan bij een opmerking van de consultant die aangesteld was door
de raad van bestuur. Die consultant was van oordeel dat “volgens de internationale nor-
men inzake interne audit de bestaande verantwoordelijkheid van de directeur Interne
Audit rond beheerscontrole, de toezichtsrol en onafhankelijkheid van Interne Auditfunc-
tie in het gedrang zou kunnen brengen. Deze situatie zou echter transistorisch zijn en
moet bekeken worden vanuit een historisch perspectief”.

De manager van de interne audit is in dat verband van oordeel dat de gecentraliseerde
beheerscontrole een informatiebron vormt die onontbeerlijk is voor de uitvoering van de
opdrachten van de interne audit.

In aanvulling daarop geeft de NMBS in haar commentaar op het voorlopig verslag
van het auditoraat bemerkingen op die interne-controlefunctie. Die preciseringen
wijzigen echter het gekozen standpunt niet.

Met betrekking tot de maatregelen die sedert de herstructurering van de onderneming
zijn getroffen om de interne-controlefunctie te versterken en om de interne audit een
steeds grotere onafhankelijkheid te verlenen, is het Rekenhof van oordeel dat de raad
van bestuur er wel op heeft toegezien voortdurend verbeteringen aan te brengen,
ofschoon het opgestarte proces nog niet beëindigd is.

Sedert de in november en december 2000 genomen beslissingen zijn de samenstelling
en de bevoegdheden van het auditcomité in overeenstemming met de principes inzake
corporate governance. Het Rekenhof beveelt echter aan dat een duidelijker onderscheid
zou worden gemaakt tussen de leden van het auditcomité en de leden die op zijn bij-
eenkomsten worden uitgenodigd. Het is van oordeel dat de onafhankelijkheid van het
auditcomité zou toenemen indien de gedelegeerd bestuurder enkel nog aanwezig zou
zijn op uitdrukkelijke uitnodiging, in functie van de dossiers die worden onderzocht.

Met betrekking tot de dienst interne audit is het Rekenhof van oordeel dat het feit dat die
dienst verantwoording moet afleggen over zijn werkzaamheden ten overstaan van een
auditcomité samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders, een voldoende waarborg is
voor zijn onafhankelijkheid. Die onafhankelijkheid kan nog worden versterkt door het audit-
comité te betrekken bij de benoeming en de afzetting van de manager van deze dienst.

Met betrekking tot het bestaan van een dienst “gecentraliseerde interne controle” bin-
nen de dienst “interne audit” waarvan een reorganisatie thans voorbarig zou zijn,
beveelt het Rekenhof aan dat een actieprogramma zou worden opgesteld om, met de
medewerking van de dienst interne audit, het geïntegreerde interne controlesysteem in
de operationele diensten te versterken. Op termijn zou via dit systeem, omwille van zijn
doeltreffendheid, de interne auditfunctie rechtstreeks kunnen worden uitgeoefend op
basis van betrouwbare, gestructureerde en exhaustieve informatie. De gecentraliseerde
interne auditfunctie zou dan in een andere structuur kunnen opgaan.

Rekening houdend met de noodzaak verder werk te maken van de uitbouw van de interne
controle en met de omvang van het actieterrein van de interne audit (de NMBS-groep),
zou de personeelsbezetting van de interne audit verder moeten worden uitgebreid.
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6 Conclusies 

1. De definiëring van de doelstellingen en van de strategie

Door het plan “Doelstelling 2005”, dat was geconcipieerd als een financieel herstelplan,
te bestempelen als het ondernemingsplan 1996-2005, hebben de regering en de NMBS
onvoldoende de voordelen en de inzet van een echt ondernemingsplan afgewogen.

Dat plan werd aldus niet jaarlijks herzien, hetgeen in tegenspraak is met de wet. Ook
werd het niet op bijzondere wijze opgevolgd door de regering ; alleen werd in juni 2000
een actualisering doorgevoerd.

Het plan “Doelstelling 2005” maakt geen enkel onderscheid tussen de ramingen met
betrekking tot de resultaten van de opdrachten van openbare dienst en de ramingen
met betrekking tot de commerciële activiteiten. Bovendien zijn noch in het initiële plan
noch in het in 2000 geactualiseerde plan de gegevens, van de NMBS-groep geïnte-
greerd. Het omzetvolume van de dochterondernemingen is nochtans veel belangrijker
geworden dan dat van de moedermaatschappij.

Als dat plan niet wordt herzien, zijn de jaarlijkse budgetten geen vertaling ervan en is het
mogelijk dat die jaarlijkse budgetten er volledig van afwijken. Het plan “Doelstelling
2005” bevat bovendien geen indicatoren die het mogelijk maken het bestuur van de
maatschappij te oriënteren en de effecten ervan te meten.

Het Rekenhof beveelt aan dat meer aandacht zou worden besteed aan de definiëring
van de doelstellingen en de strategie van de maatschappij. Het beveelt ook aan dat de
nodige middelen zouden worden vrijgemaakt voor het uitwerken van een echt onderne-
mingsplan voor de NMBS-groep, waarbij indicatoren in termen van marktaandelen en
prestaties worden gebruikt of uitgewerkt.

Het ondernemingsplan, de jaarlijkse begroting en de business plans zouden bovendien
bijkomende en coherente instrumenten moeten vormen, echte permanente controlebor-
den die het mogelijk maken de resultaten beter te controleren. De impact van een kwali-
teitsvol ondernemingsplan kan des te groter zijn omdat het kan worden verdeeld in
begrotingen voor elke eenheid van de NMBS.

De maatschappij werd op 1 januari 1998 immers gereorganiseerd in eenheden die door
een manager worden geleid. Elke eenheid beschikt over een business plan en kan haar
resultaten meten aan de hand van een interne beheersboekhouding. Het Rekenhof is
echter van oordeel dat de nieuw ingevoerde structuur onvolledig blijft en dat die reorga-
nisatie verder zou moeten worden doorgevoerd.

Daarnaast zou de centrale coördinatie-eenheid “Strategie en ontwikkeling” over het per-
soneel en de instrumenten moeten beschikken voor het voeren van de beheersboekhou-
ding, zodat zij de budgetten van de eenheden kan uitwerken evenals de ramingen uit
het ondernemingsplan kan toetsen en de impact van de voorgestelde maatregelen kan
nagaan. Die dienst zou moeten worden belast met het opstellen van een evaluatie en
met de jaarlijkse herziening van het ondernemingsplan.

Om nog meer zorg te besteden aan het verbeteren van de resultaten en aan het doel-
treffend vertalen van de doelstellingen van het bedrijf naar het beheer van elke eenheid
toe, beveelt het Rekenhof eveneens aan dat de directie en de managers met name zouden
worden beoordeeld op de bijdrage die zij leveren tot het verbeteren van de prestaties.

2. De interne-controlefunctie

Met betrekking tot de maatregelen die sedert de herstructurering van de maatschappij
werden getroffen om een interne-controlefunctie te versterken en om de interne audit
een steeds grotere onafhankelijkheid te verlenen, dient te worden geconcludeerd dat de
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raad van bestuur er wel op heeft toegezien voortdurend verbeteringen aan te brengen,
ofschoon het opgestarte proces nog niet beëindigd is.

Sedert oktober 2000 heeft de raad van bestuur nagedacht over de toepassing van cor-
porate governance op de NMBS. Dat heeft geleid tot nieuwe beslissingen die tegemoet
komen aan enkele bezwaren die ten opzichte van de vorige regeling bestonden.

Sedertdien zijn de samenstelling en de bevoegdheden van het auditcomité in overeen-
stemming met de principes inzake corporate governance. Het Rekenhof beveelt echter
aan dat een duidelijker onderscheid zou worden gemaakt tussen de leden van het audit-
comité en de leden die op zijn bijeenkomsten worden uitgenodigd. Het is van oordeel
dat de onafhankelijkheid van het auditcomité zou toenemen als de gedelegeerd
bestuurder enkel nog aanwezig zou zijn op uitdrukkelijke uitnodiging, in functie van de
dossiers die worden onderzocht.

Met betrekking tot de dienst interne audit is het Rekenhof van oordeel dat het feit dat
die dienst verantwoording moet afleggen over zijn werkzaamheden ten overstaan van
een auditcomité samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders, een voldoende waar-
borg is voor zijn onafhankelijkheid. Die onafhankelijkheid kan nog worden versterkt door
het auditcomité te betrekken bij de benoeming en de afzetting van de manager van
deze dienst.

Met betrekking tot het bestaan van een dienst “gecentraliseerde interne controle” bin-
nen de dienst “interne audit” waarvan een reorganisatie thans voorbarig zou zijn,
beveelt het Rekenhof aan dat een actieprogramma zou worden opgesteld om, met de
medewerking van de dienst interne audit, het geïntegreerde interne controlesysteem in
de operationele diensten te versterken. Op termijn zou via dit systeem, omwille van zijn
doeltreffendheid, de interne auditfunctie rechtstreeks kunnen worden uitgeoefend op
basis van betrouwbare, gestructureerde en exhaustieve informatie. De gecentraliseerde
interne auditfunctie zou dan in een andere structuur kunnen opgaan.

Rekening houdend met de noodzaak verder werk te maken van de uitbouw van de interne
controle en met de omvang van het actieterrein van de interne audit (de NMBS-groep),
zou de personeelsbezetting van de interne audit verder moeten worden uitgebreid.

3. De rapportering aan de raad van bestuur

Het Rekenhof is van oordeel dat het te omvangrijke aantal rapporten aan de raad van
bestuur en de frequentie ervan een nauwgezet en systematisch onderzoek van de dos-
siers verhinderen. Het is voor de bestuurders soms praktisch onmogelijk er voldoende
kennis van te krijgen ; des te meer gelet op de beperkte bevoegdheidsdelegatie.

Het Rekenhof is van oordeel dat die situatie door de raad van bestuur opnieuw zou moe-
ten worden bekeken, gelet op de talrijke nadelen. In de eerste plaats kan het vermoeden
bestaan dat alle aan de raad voorgelegde documenten werden onderzocht en goedge-
keurd. Vervolgens is de door de raad van bestuur gevraagde rapportering vrij dwingend.
Het gegeven dat de gedelegeerde bestuursorganen verplicht zijn regelmatig informatie
te verstrekken is daarenboven noch bevorderlijk voor de autonomie van die organen noch
voor het initiatiefrecht waarover de raad van bestuur beschikt om bijzondere informatie
op te vragen. Tot slot moet de raad van bestuur zijn agenda zelf kunnen bepalen.

De raad van bestuur zou periodiek opnieuw moeten definiëren welke informatie hij sys-
tematisch wil ontvangen en het volume ervan moeten beperken. Desnoods zou hij bij-
zondere verslagen kunnen vragen over de materies die hij bepaalt in functie van de
agenda van zijn vergaderingen. Aldus zou de raad trouwens meer tijd kunnen besteden
aan het houden van vergaderingen per thema, met aandacht voor een problematiek in
zijn geheel.
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De raad van bestuur zou bovendien kunnen beslissen dat hij enkel nog beraadslaagt over
een bepaald punt mits hij vooraf voldoende relevante informatie heeft ontvangen, en dit
binnen een termijn die verenigbaar is met de voorbereiding van zijn vergaderingen.

4. De structurele organisatie van het bestuur

De functies van de Staat

Bij het onderzoek naar de wijze waarop het bestuur van de NMBS is georganiseerd,
moet men zich in de eerste plaats vragen stellen inzake de aanwezigheid van de Staat in
dat bestuur en over de verschillende functies die de Staat daarin vervult.

De Staat is ten aanzien van de NMBS tegelijkertijd dominant aandeelhouder (met meer
dan 99%), toezichthoudend orgaan en medecontractant van het beheerscontract.

De Staat moet als aandeelhouder oog hebben voor de kwaliteit van het vermogen en
voor de prestaties van de NMBS-groep, die, naast nog vele andere, een actiefbestand-
deel vormt. In die hoedanigheid stelt hij zowel de gewone leden van de raad van
bestuur als de gedelegeerd bestuurder aan. Als toezichthoudend orgaan en als mede-
contractant van het beheerscontract heeft de Staat belang bij de goede uitvoering van
de opdrachten van openbare dienst door de onderneming ; ook moet hij oog hebben
voor de bijdrage die de NMBS levert aan het mobiliteitsbeleid van de regering. 

Deze tweevoudige functie kan zowel schadelijk zijn voor de prestatiegerichtheid bij de
uitvoering van de taken van openbare dienst als voor de ontwikkelingsautonomie van
het bedrijf en zelfs voor de uitoefening van deze twee functies van de Staat.

Een duidelijker onderscheid tussen deze twee functies heeft een specifiek belang in de
autonome overheidsbedrijven, waar de Staat, als dominant aandeelhouder, verantwoor-
delijkheid draagt voor het bestuur en voor het toezicht op de maatschappij.

Een duidelijke afbakening tussen deze twee functies en de invoering van een onder-
scheiden verslaggeving zijn eveneens van aard om de uitoefening van de parlementaire
controle op het beleid van de regering inzake die twee functies te verbeteren.

De aanbevelingen van het Rekenhof met betrekking tot, enerzijds, de benoeming en de
afzetting van de gewone bestuurders, en, anderzijds, de aanstelling van de regerings-
commissaris, kunnen de uitoefening van die twee functies verbeteren.

Tenslotte is het Rekenhof van oordeel dat het in acht nemen van deze functies van de
Staat kan worden ingebed in een algemene reflectie inzake de aan de wet van 1991 aan
te brengen wijzigingen.

De samenstelling van de raad van bestuur

Alle gewone bestuurders, met uitzondering van de twee leden die worden aangewezen
op voordracht van twee representatieve erkende vakbondsorganisaties, vertegenwoordi-
gen de dominante aandeelhouder, met name de Staat.

De implementatie van de principes inzake corporate governance bij de NMBS maakt de
herziening van de procedure voor de selectie en de benoeming van de bestuurders nood-
zakelijk. Hierbij dient de aanwezigheid van een voldoend aantal onafhankelijke (in de zin
van de corporate governance) bestuurders worden verzekerd en moeten competentiepro-
fielen corresponderend met de activiteiten van de maatschappij vertegenwoordigd zijn.

Om de bestuurders af te zetten is thans het gelijkluidend advies van de raad van bestuur,
uitgebracht bij twee derden van de stemmen, noodzakelijk. Deze toestand lijkt strijdig
met het principe van de verantwoordelijkheid van de bestuurders, evenals met de vereis-
te soepelheid om het profiel van de bestuurders te kunnen aanpassen aan de evolutie
van de onderneming en van de context waarin de onderneming zijn activiteiten ontplooit.
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Door een herziening van de wet van 21 maart 1991 zouden in de raad van bestuur niet-
uitvoerende bestuurders en onafhankelijke bestuurders kunnen worden geïnstalleerd, en
dit in voldoende aantal opdat ze hun standpunt zouden kunnen laten gelden.

Deze wet zou eveneens een procedure voor de selectie en de benoeming van de
bestuurders moeten vastleggen en de modaliteiten voor hun afzetting moeten versoe-
pelen. Bij de selectie van de bestuurders zou ook rekening moeten worden gehouden
met het voorkomen van situaties waardoor belangen- of bevoegdheidsconflicten kunnen
ontstaan. Dit geldt in het bijzonder voor de onafhankelijke bestuurders. Middels deze
wetsaanpassing zou een benoemingscomité kunnen worden opgericht dat moet mee-
werken aan de definiëring van de verschillende bevoegdheidsprofielen van de gewone
bestuurders. Dit benoemingscomité zou dan voorstellen moeten formuleren.

De bevoegdheden van de bestuursorganen

De wet van 21 maart 1991 heeft een reeks eigen bevoegdheden van de raad van
bestuur vastgelegd die in overeenstemming zijn met de verantwoordelijkheden van die
raad in het kader van corporate governance. Deze bevoegdheden betreffen het definië-
ren van de algemene doelstellingen en van de strategie, evenals het uitoefenen van een
controlefunctie.

In tegenstelling tot de andere overheidsbedrijven heeft de NMBS drie bestuursorganen.
Naast de raad van bestuur en het directiecomité heeft de wet eveneens een beperkt
comité ingesteld. Het bestaat uit acht leden waarvan er vijf gewone bestuurders zijn.

Deze gemengde samenstelling van het beperkt comité is niet bevorderlijk voor de afba-
kening van de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur, enerzijds, en van de
directie, anderzijds.

Rekening houdend met het feit dat de zes leden van het directiecomité ook lid van de
raad van bestuur zijn, heeft de deelname van vijf gewone bestuurders aan de bijeenkom-
sten van het beperkt comité bovendien tot gevolg dat elf van de achttien leden van de
raad van bestuur vooraf kennis hebben kunnen nemen van de dossiers en erover hebben
kunnen debatteren. Voor de minderheid van de leden van de raad van bestuur die voor
de eerste maal beraadslagen over een dossier, is het dus moeilijk een ander standpunt
te verdedigen dan de beslissingen die hen worden voorgesteld.

De beperkte bevoegdheidsdelegaties door de raad van bestuur aan de overige
bestuursorganen van de maatschappij versterken dat probleem nog.

Het Rekenhof beveelt bijgevolg aan het beperkt comité af te schaffen. Hierdoor zou het
beslissingsproces worden vereenvoudigd en zou worden vermeden dat aan niet-uitvoe-
rende bestuurders een operationele rol wordt toegekend vooraleer de raad van bestuur
beraadslaagt. Rekening houdend met het effect ervan op het beslissingsproces en met
de beperkte bevoegdheden die aan het beperkt comité zijn verleend, zou de afschaffing
van dit beperkt comité toelaten de beheersstructuur van de NMBS te vereenvoudigen. 

Het Rekenhof beveelt de raad van bestuur eveneens aan zich opnieuw te concentreren
op zijn basisopdrachten door het toekennen van veel uitgebreidere delegaties, en door
de directie en de managers meer verantwoordelijkheid toe te kennen.

Wat betreft het beheer van de interne entiteiten van de NMBS, leidt het feit dat er een
twintigtal beheerscomités bestaan en dat de leden van het directiecomité rechtstreeks
betrokken zijn bij de supervisie van de managers tot een beperking van de delegatie van
formele bevoegdheden aan die managers. Het bevordert evenmin de autonomie die
onontbeerlijk is voor het management.

De beheerscomités zijn daarenboven niet enkel een bijkomend bestuursorgaan, maar
gaan eveneens in tegen de principes die aan de grondslag liggen van de reorganisatie
van het bedrijf in 1998. 

Het Rekenhof beveelt bijgevolg aan de beheerscomités af te schaffen zonder afbreuk te
doen aan de eenheid van het financieel en boekhoudkundig systeem van de maatschappij.
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104
Houdende goedkeuring van het tweede beheerscontract, B.S. van 29 oktober 1997.

105
Behoudens andersluidende precisering heeft de hierna volgende tekst het over het beheerscontract in zijn
huidige versie.

106
Koninklijk besluit van 7 april 2000 houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het tweede beheers-
contract van de NMBS.

Hoofdstuk III
De opvolging van het beheerscontract

1 Context

De wederzijdse verplichtingen van de NMBS en van de Staat zijn vastgelegd in twee
basisteksten : de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige eco-
nomische overheidsbedrijven en het beheerscontract. Het eerste beheerscontract, dat
liep van 14 november 1992 tot 31 december 1996, werd goedgekeurd bij koninklijk
besluit van 30 september 1992. Het tweede contract, dat de periode bestrijkt van 1
januari 1997 tot 31 december 2001 en dat goedgekeurd werd bij koninklijk besluit van
25 september 1997104, vormde het voorwerp van twee bijvoegsels. Die bijvoegsels kwa-
men tot stand in de loop van het jaar 2000 en hebben aan de NMBS belangrijke nieuwe
verplichtingen opgelegd105.

In de wet van 1991 vormt het beheerscontract een essentieel instrument ; het moest een
tegengewicht vormen voor de autonomie die aan het overheidsbedrijf werd toegekend.
De kwaliteit en de relevantie van de erin vastgestelde verplichtingen, de controlemidde-
len die ter beschikking van de Staat staan, het gebruik dat effectief van die controlemid-
delen werd gemaakt en de informatiebronnen die desbetreffend beschikbaar zijn, zijn
even zoveel waardevolle indicatoren om na te gaan of de Staat voldoende vaste greep
op de opdrachten van openbare dienst heeft behouden, en zulks ondanks de autonomie
die aan de onderneming werd toegekend. 

2 Het opstellen van de beheerscontracten

Onderzoeksvraag : bestaan er studies die, bij het beslissings- en opvolgings-proces van
de beheerscontracten en hun bijvoegsels, toelaten om het evenwicht te beoordelen
tussen de wederzijdse verplichtingen van de Belgische Staat en de NMBS ?

De onderhandelingen die hebben geleid tot de eerste twee beheerscontracten, werden
rechtstreeks gevoerd tussen de minister, bijgestaan door sommige van zijn kabinetsle-
den, en de NMBS. De meeste actoren die de Staat vertegenwoordigden tijdens die
onderhandelingen, oefenen hun toenmalige functies niet langer uit. Bovendien kon tij-
dens de uitvoeringsfase van de audit aan de auditeurs van het Rekenhof geen enkel
document worden voorgelegd waaruit blijkt welk standpunt de Staat tijdens die onder-
handelingen heeft ingenomen. Het is bijgevolg onmogelijk voor het Rekenhof thans uit-
spraak te doen over de pertinentie van het proces die heeft geleid tot het sluiten van de
eerste twee beheerscontracten. 

Het onderzoek diende derhalve te worden beperkt tot de twee recente bijvoegsels die
het huidige beheerscontract hebben gewijzigd en die door de huidige minister onder-
handeld en ondertekend zijn. 

Het eerste bijvoegsel106 bij het tweede beheerscontract heeft als doel de evaluatieme-
thode die in de beheersboekhouding wordt toegepast te formaliseren en de verplichting
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107
Koninklijk besluit van 29 mei 2000 houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het tweede
beheerscontract van de NMBS.

op te leggen om naast de resultatenrekening ook tabellen van bronnen en aanwendin-
gen voor elke opdracht van openbare dienst te publiceren. 

De goedkeuring van dat bijvoegsel in april 2000 is het gevolg van opmerkingen die door
het college van commissarissen werden geformuleerd in zijn jaarverslag 1998 en in een
specifiek verslag met betrekking tot de beheersboekhouding en het afzonderlijke stelsel
van rekeningen. Bij de voorbereiding van dat bijvoegsel heeft het kabinet van de minis-
ter contact gehad met het college vooraleer de onderhandelingen met de NMBS aan te
vangen. Er kan derhalve worden van uitgegaan dat het proces dat tot het ondertekenen
van dat bijvoegsel heeft geleid, steunde op studies die het mogelijk maakten de inhoud
ervan te objectiveren. 

Het tweede bijvoegsel107 versterkt de verplichtingen van de NMBS, in die zin dat het ook
oplegt dat verslagen op precieze data moeten worden voorgelegd ; daarnaast voorziet
het eveneens in de vorming van werkgroepen.

De onderhandeling van dat tweede bijvoegsel werd voorafgegaan door talrijke contac-
ten tussen het kabinet en vertegenwoordigers van de NMBS, evenals met de regerings-
commissaris. Andere instanties (Raadgevend Comité van de Gebruikers, ombudsdienst,
vakverenigingen, ….) werden eveneens geraadpleegd. De eigenlijke onderhandeling
werd gevoerd met de directie van de NMBS. Het Bestuur van het Vervoer te Land werd
ermee belast de eindversie van de teksten op te stellen.

Teneinde over te gaan tot een onderzoek van de voorwaarden waarin dat tweede bij-
voegsel werd onderhandeld, hebben de auditeurs van het Rekenhof de vraag gesteld of
de regering op schriftelijke en becijferde documenten heeft gesteund. Geen enkel docu-
ment van die aard dat het mogelijk maakte de inhoud van dat bijvoegsel te objectiveren,
kon echter worden voorgelegd, terwijl dat bijvoegsel door het kabinet nochtans werd
voorgesteld als een voorbereidende etappe vóór het derde beheerscontract en de uit-
voering van de meeste bepalingen voor de contracterende partijen nuttig kan zijn bij de
onderhandeling van dat derde contract.

Het Rekenhof beveelt aan dat bij de opstelling van het beheerscontract en zijn bijvoeg-
sels, in de toekomst precieze, volledige en becijferde documenten zouden worden
opgesteld door vertegenwoordigers van de Staat ; dat zou de correcte inschatting en de
uitvoering ervan vergemakkelijken en de controle a posteriori mogelijk maken. 

Bovendien stelt het Rekenhof vast dat bij de goedkeuring van dit bijvoegsel op
29 mei 2000 geen rekening werd gehouden met de conclusies van twee audits die in
september 1999 werden gefinaliseerd.

– De eerste audit, die door het Bestuur van het Vervoer te Land werd besteld, betrof
de verbetering van het statistisch instrument inzake het op tijd rijden van de treinen.
Die studie stelde onder meer de goedkeuring voor van een bijvoegsel bij het
beheerscontract dat aan de NMBS de verplichting oplegt nieuwe statistieken voor te
leggen, zonder evenwel terug te komen op de globale regelmaatsindicator (95% van
de treinen met minder dan 5 minuten vertraging bij aankomst). 
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108
Zie punt 3.3.2.2 hieronder.

109
Zie ook artikel 73 van het eerste beheerscontract.

Het tweede bijvoegsel berust niet op de conclusies van die audit, ook al heeft de
NMBS, ter uitvoering van een der bepalingen ervan, op 24 november ll. een verslag
voorgelegd dat ten dele handelt over de vertraging van de treinen en waarin reke-
ning wordt gehouden met de conclusies van die audit ; de maatschappij heeft daarin
eveneens uiteengezet waarom sommige van de voorgestelde maatregelen uitvoer-
baar zijn en andere niet108.

In dit verband merkt de NMBS in haar commentaar op dat “een werkgroep met
vertegenwoordigers van het Bestuur van het Vervoer te Land opgericht werd om
een voorstel te finaliseren in verband met vergoeding van de klanten in geval van
niet uitgevoerde dienst of dienst die ernstige gebreken vertoonde.”

– De andere audit, waarin artikel 60 van het beheerscontract voorziet, betrof de metho-
des die de NMBS hanteert om de evolutie van de kwaliteit van de dienstverlening te
bestuderen en ging in op de wijze waarop die methodes worden aangewend.

Het tweede bijvoegsel houdt geen rekening met de conclusies van die audit die
nochtans wees op bepaalde onvolkomenheden betreffende, onder meer, de vragen-
lijst die de NMBS gebruikt bij haar enquêtes over de kwaliteit van de dienstverlening. 

3 De evaluatie door de regering

Onderzoeksvraag : wordt door de federale regering geëvalueerd of de beheerscon-
tracten worden nageleefd en, zo ja, is die evaluatie voldoende, objectief en relevant ?

Drie actoren zijn er door het beheerscontract mee belast namens de Staat te controleren
of de NMBS de haar opgelegde verplichtingen naleeft : de minister die voor het vervoer
per spoor bevoegd is, de regeringscommissaris en het Bestuur van het Vervoer te Land. 

3.1 Opvolging door de Minister van Mobiliteit en Vervoer

De minister volgt de activiteiten van de NMBS hoofdzakelijk op via het onderzoek van
de documenten van de raad van bestuur en het beperkt comité van de onderneming.
Die documenten worden aan de minister krachtens artikel 70 van het tweede beheers-
contract109 overgezonden op hetzelfde ogenblik als ze aan de leden van die organen en
aan het Bestuur van het Verkeer te Land worden bezorgd. Na elke vergadering van de
raad van bestuur zendt de regeringscommissaris aan de minister een verslag. Wanneer
de documenten van de bestuursorganen bijkomende uitleg vergen, richt de minister zich
tot het Bestuur van het Vervoer te Land dat bovendien ten behoeve van de minister ver-
slagen betreffende bijzondere punten opstelt. 

Het tweede bijvoegsel bij het tweede beheerscontract bepaalt bovendien dat het kabi-
net van de minister deelneemt aan een werkgroep die overgaat tot een zesmaandelijkse
evaluatie van de opvolging van het beheerscontract. De eerste vergadering in dat ver-
band, die voor de maand oktober 2000 gepland was, kon nog niet doorgaan. Artikel 77
van het beheerscontract preciseert dat de vergaderingen worden gevoerd op basis van
een document dat de NMBS dient te overhandigen ; dat document is nog niet opge-
steld daar verschillende maatregelen die door het laatste bijvoegsel werden ingevoerd,
later dan gepland in werking zijn getreden.

In haar commentaar verduidelijkt de NMBS dat “niettegenstaande dat de werk-
groep waarvan sprake is in art. 77 van het Beheerscontract nog niet is opgericht,
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hieruit niet automatisch mag worden besloten dat de gevraagde beleidsdocumen-
ten niet bijtijds ter beschikking gesteld zijn van de Raad van Bestuur en derhalve,
zoals reeds vemeld, ook ter kennis gebracht van de Minister.”

3.2 Opvolging door de regeringscommissaris

Het administratief toezicht door de minister op het autonome overheidsbedrijf gebeurt
via de regeringscommissaris. De uitoefening van de opdrachten van de regeringscom-
missaris bij de NMBS is geregeld door artikel 23 van de wet van 21 maart 1991 en door
een koninklijk besluit van 5 maart 1992. 

De wet bepaalt dat de hoofdtaak van de regeringscommissaris erin bestaat te waken
over de naleving van het beheerscontract door zich ervan te vergewissen dat het door
de NMBS gevoerde beleid geen hinderpaal vormt voor de uitvoering van de taken van
openbare dienst. De wet beschrijft eveneens welk type van controle de regeringscom-
missaris kan uitoefenen, welke toegang hij heeft tot de informatie bij het autonome
overheidsbedrijf en welke procedure moet worden gevolgd in verband met het beroep
dat hij kan aantekenen tegen de beslissingen van de raad van bestuur en van het direc-
tiecomité.

De regeringscommissaris rapporteert aan de minister onder wiens gezag het overheids-
bedrijf ressorteert en aan de Minister van Begroting over alle beslissingen die een weer-
slag op de staatsbegroting hebben. Hij kan eveneens, net als de minister, het bevoegde
bestuursorgaan verplichten te beraadslagen over elke kwestie die hij bepaalt wanneer
de naleving van het beheerscontract zulks vereist.

Op te merken is dat de regeringscommissaris thans tevens directeur-generaal is van het
Bestuur van het Vervoer te Land (BVL), een dienst van het Ministerie van Verkeer en
Infrastructuur die moet waken over de goede uitvoering van het beheerscontract en over
de inachtneming van de procedures voor investeringen die ten laste van de Staat vallen.
Het Rekenhof is van oordeel dat die toestand het BVL er niet toe aanzet zijn rol van
afzonderlijk controleorgaan ten volle uit te oefenen, aangezien de leidende ambtenaar
ervan reeds als regeringscommissaris optreedt ; die situatie leidt derhalve tot een ver-
zwakking van de actie van de administratie.

In zijn commentaar onderstreept de regeringscommissaris dat het koninklijk
besluit tot aanstelling in zijn hoedanigheid van regeringscommissaris “uitdrukkelijk
bepaalt dat de persoon die deze functie zal vervullen, verkozen wordt omwille van
het feit dat hij directeur-generaal van het Bestuur van het Vervoer te Land is en hij
de nodige ervaring bezit op het gebied van het Spoorvervoer.”

Hij voegt eraan toe dat “het creëren van positieve synergieën tussen het Bestuur
van het Vervoer te Land en de regeringscommissaris bij de NMBS inderdaad een
duidelijke betrachting was in de periode 1991-1992. Dat was ook het geval in tal-
rijke andere domeinen sedert oktober 1992, wat ongetwijfeld heeft toegelaten de
controle op de NMBS gevoelig te versterken.

Indien de functies van directeur-generaal van het Bestuur van het Vervoer te Land
en van de regeringscommissaris bij de NMBS waren gescheiden geweest, zou het
risico groot geweest zijn dat men had moeten vaststellen dat er twee veel zwakke-
re en minder coherente controlebevoegdheidspolen waren geweest die nochtans
binnen gelijkaardige domeinen actief waren geweest.”

Anderzijds, en meer algemeen onderstreept het Rekenhof dat de bevoegdheden die
door de wet aan de regeringscommissaris zijn toegekend en de wijze waarop de uitoefe-
ning van die bevoegdheden georganiseerd is, als gevolg kunnen hebben dat de werke-
lijke draagwijdte ervan wordt beperkt. De minister kan immers een beslissing van de
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Die situatie heeft zich in 2000 voorgedaan.

raad van bestuur slechts annuleren indien ze voorafgaandelijk door de regeringscommis-
saris werd geschorst. Bovendien kan een vraag om opschorting door de commissaris
slechts binnen de vier dagen volgend op de beslissing worden ingediend. Dat maakt dat
de minister nauwelijks tijd heeft om de regeringscommissaris te verzoeken een beslissing
te schorsen110.

In haar commentaar onderstreept de NMBS “dat een mogelijke voortdurende
inmenging van de toezichthoudende overheid via de Regeringscommissaris moei-
lijk verenigbaar zou zijn met de rol en de verantwoordelijkheid van de Raad van
Bestuur.”

3.3 Opvolging door het Bestuur van het Vervoer te Land

Met betrekking tot de opdracht die ter zake aan het BVL is toevertrouwd, kunnen twee
belangrijke elementen worden onderscheiden : enerzijds, de verslagen die de NMBS
moet voorleggen en, anderzijds, het onderzoek van de becijferde doelstellingen die de
maatschappij moet realiseren. Die opdracht betreft eveneens de tarifering, de informa-
tieverstrekking aan de regering, de algemene evaluatie van het beheerscontract en de
opvolging ervan, evenals de sancties en boetes.

Het BVL treedt in deze domeinen op ofwel in uitvoering van een bepaling van het
beheerscontract, ofwel op verzoek van de minister, ofwel op eigen initiatief. Het dient
eveneens gerichte opdrachten uit te voeren op verzoek van de regeringscommissaris
aangezien die laatste over geen enkele medewerker beschikt.

Het Rekenhof onderstreept dat het BVL niet over het nodige personeel beschikt om zijn
taken ten volle te kunnen vervullen. Ingevolge de omzetting in Belgisch recht van Euro-
pese richtlijnen in verband met de spoorwegen, werd het BVL immers met nieuwe ver-
antwoordelijkheden belast (uitreiken van vergunningen en veiligheidscertificaten, contro-
le van het recht om de spoorweginfrastructuur te gebruiken, …), terwijl de personeels-
formatie ongewijzigd is gebleven.

Algemeen gesteld gaat het BVL ervan uit dat de informatie die in de documenten van
de raad van bestuur voorkomt, van goede kwaliteit is en dat deze informatie het moge-
lijk maakt vergelijkingen te maken met vroeger overgezonden gegevens.

Klaarblijkelijk worden die documenten evenwel pas enkele dagen voor de vergadering
van de raad van bestuur ontvangen, zodat de administratie niet in de gelegenheid ver-
keert globale nota’s op te stellen over de aangelegenheden die specifiek de toepassing
van het beheerscontract door de NMBS betreffen. De documenten die aan het beperkt
comité worden voorgelegd en die ter uitvoering van artikel 70 van het beheerscontract
ook aan de leidende ambtenaar van het BVL worden overgezonden, worden overigens
niet in de diensten verspreid, behalve indien de regeringscommissaris over een tech-
nisch of juridisch advies wenst te beschikken.

3.3.1 De door de NMBS te verstrekken verslagen en documenten

Verschillende artikelen van het beheerscontract leggen aan de NMBS de verplichting op
aan de regering (bijzondere of periodieke) verslagen betreffende haar activiteiten voor te
leggen.

Om de kwaliteit van de opvolging door het BVL te evalueren dient te worden onder-
zocht op welke wijze het nagaat of alle voorgeschreven verslagen zijn overgezonden, dit
gebeurd is binnen de voorgeschreven termijn en of de inhoud ervan in overeenstem-

De goede besteding van rijksgelden door de NMBS – Rekenhof, mei 2001 87

Commentaar
van de NMBS



ming is met de bepalingen van het beheerscontract. De analyse die het van die docu-
menten maakt en de conclusies die het eruit trekt, dienen eveneens te worden geëvalu-
eerd.

Algemeen gesteld voorziet het tweede bijvoegsel bij het tweede beheerscontract in de
voorlegging door de NMBS van verschillende bijzondere verslagen binnen een korte ter-
mijn en in de oprichting van werkgroepen met vertegenwoordigers van de NMBS en van
de Staat.

3.3.1.1 Het vervoeraanbod

De NMBS moest ten laatste tegen 1 september 1997 een nieuw vervoerplan voorleggen
aan het BVL ; dat laatste moet zijn advies verstrekken over de conformiteit van het plan
met het beheerscontract en over de samenhang ervan met het tienjareninvesteringsplan
en het plan “Doelstelling 2005” (artikel 17). Het advies van de Staat moest binnen de 60
kalenderdagen aan de NMBS worden meegedeeld.

Het nieuwe vervoerplan werd door de raad van bestuur van 18 juli 1997 goedgekeurd en
tijdig aan het BVL bezorgd. Dat laatste heeft het nieuwe plan onderzocht, bijkomende
inlichtingen ingewonnen en het heeft zich ervan vergewist of het vervoerplan overeen-
stemt met de bepalingen van het beheerscontract in verband met het aantal treinkilome-
ters/dag, de frequentie van de treinen en de capaciteitsverhoging. Het BVL heeft met
betrekking tot dit onderwerp twee rapporten overgemaakt aan de minister. Behoudens
hier en daar een allusie op die documenten werd evenwel geen systematisch onderzoek
gewijd aan de samenhang met het tienjareninvesteringsplan en het plan “Doelstelling
2005”.

Artikel 17 van het beheerscontract voorziet, als gevolg van het tweede bijvoegsel, voorts
in de oprichting van een werkgroep waarin, naast de NMBS, vertegenwoordigers van de
minister, het BVL en het Raadgevend Comité van de Gebruikers bij de NMBS zitting
hebben. Haar taak bestaat erin de fundamentele aanpassingen aan het vervoerplan die
vanaf 2002 zouden moeten worden aangebracht, te bestuderen. Om de zes maanden
zou er een evaluatie van de werkzaamheden van die groep moeten komen. Het Reken-
hof heeft kunnen vaststellen dat die werkgroep wel degelijk haar werkzaamheden heeft
aangevat en een eerste semestrieel verslag heeft opgesteld.

3.3.1.2 De mobiliteit

a) Het GEN-project (Gewestelijk Express Net-project)

Artikel 19 van het beheerscontract voorziet in twee grote beleidsdoelstellingen. 

De eerste betreft de verbetering van lijn 26 (Halle-Vilvoorde). De NMBS, die tegen
1 september 2000 voorstellen in dat verband moest voorleggen, is haar verplichtingen
nagekomen, maar over de eindbeslissing omtrent de te nemen maatregelen en de finan-
ciële bijdrage van de Staat wordt nog onderhandeld.

De tweede beleidsdoelstelling beoogt het afsluiten van een samenwerkingsakkoord tus-
sen de federale Staat en de drie Gewesten ; het ontwerp daarvan, dat door een in 1999
opgerichte GEN-groep moest worden geredigeerd, moest tegen 30 juni 2000 klaar zijn.
In een eerste fase werd het sluiten van dat akkoord in gemeenschappelijk overleg tot 31
oktober 2000 uitgesteld. Het BVL heeft het Rekenhof ervan op de hoogte gebracht dat
de besprekingen op het niveau van de verschillende institutionele niveaus nog niet afge-
rond zijn.

Artikel 19ter belast de NMBS er voorts mee tegen 31 december 2000 het technisch
gedeelte klaar te maken van een bijzonder bestek voor de aankoop van toekomstig rol-
lend materieel GEN, na raadpleging van een werkgroep bestaande uit vertegenwoordi-
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Het beheerscontract legt het bestuur in dat verband overigens geen verplichting op.

gers van de minister, van het BVL en van het Raadgevend Comité van de Gebruikers. In
de praktijk werd die studie door de bovengenoemde werkgroep uitgevoerd die hierover
een eerste document heeft opgesteld. Vergaderingen met de vertegenwoordigers van
de gebruikers hebben er evenwel toe geleid dat bijkomend studiewerk moest worden
uitgevoerd.

Over het algemeen is het BVL, dat aan de diverse werkgroepen in verband met de ver-
wezenlijking van het GEN-project deelneemt, van oordeel dat dat gegeven op zich vol-
doende is om de opvolging van het project te verzekeren. Er bestaat derhalve geen
schriftelijk verantwoordingsstuk waaruit een reactie blijkt van het BVL in verband met de
verslagen die de NMBS heeft overhandigd. Het beheerscontract bepaalt nochtans dat
een verslag over de stand van zaken aan het BVL wordt “voorgelegd”, wat een studie en
een advies van die dienst lijkt te impliceren.

b) Het gecombineerd goederenvervoer

Het BVL heeft actief deelgenomen aan het opstellen van een eerste gemeenschappelijk
verslag (“het masterplan”) betreffende de aanleg van een infrastructuur waarmee de ont-
wikkeling van het gecombineerd goederenvervoer kan verzekerd worden ; artikel 31 van
het beheerscontract verplichtte de Staat en de NMBS ertoe dat verslag tegen 31 decem-
ber 1998 op te stellen. Op vraag van de minister onderzoekt die dienst thans de moge-
lijkheid bepaalde voorstellen die in dat verslag werden geformuleerd, op korte termijn te
concretiseren.

3.3.1.3 De kwaliteit

a) Het jaarlijks “kwaliteitsverslag”

Krachtens artikel 62 van het beheerscontract moet de NMBS elk jaar vóór 30 april een
omstandig verslag opstellen over het vorige boekjaar. Daarin moeten de kwaliteit van de
dienstverlening en de gedragsregels ten overstaan van de gebruikers worden belicht. Ze
zendt het verslag aan de minister en aan het BVL. 

Die bepaling, die ook reeds in het eerste beheerscontract opgenomen was, wordt door
de NMBS elk jaar effectief nageleefd. Het BVL van zijn kant heeft in 1996 en 1997 welis-
waar een nota betreffende de “kwaliteitsverslagen” opgesteld, maar voor 1998111 werd
dergelijke nota niet opgesteld vanwege de invoering van het IC/IR-plan. Een nota
betreffende het verslag voor 1999 kwam er tot op heden nog niet.

Het onderzoek van het “kwaliteitsverslag” door het BVL voor 1997 is voltooid en wijst op
de tekortkomingen en de sterke punten.

Het Rekenhof is van oordeel dat de opstelling door het BVL van een gelijkaardig schrifte-
lijk advies over de verslagen voor 1998 en 1999 bijzonder nuttig zou zijn geweest aange-
zien de bepalingen van het beheerscontract in 1997 gewijzigd zijn en het BVL in zijn
advies over dat jaar vragen had omtrent de vergelijkbaarheid van de gegevens in de tijd
en omtrent het nakomen door de NMBS van de bijkomende eisen die bij die gelegen-
heid werden opgelegd.

Indien uit dat “kwaliteitsverslag” blijkt dat een van de criteria die in het beheerscontract
worden geciteerd, aanzienlijk gedaald is, moet de NMBS bovendien aan de minister een
actieplan tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening voorleggen. Zo heeft
de NMBS als gevolg van een aanzienlijke vermindering van de stiptheidsindicator in het
“kwaliteitsverslag 1998”, in juli 1999 een actieplan voorgelegd ter verbetering van dat
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In de audit wordt erop gewezen dat de netten van de naburige landen gelijkaardige statistieken als de
NMBS opstellen, maar dat zij over meer personeel en meer financiële en materiële middelen beschikken
om de gegevens te verzamelen.

punt. Het Rekenhof onderstreept dat het BVL geen verslag heeft voorgelegd nopens de
doeltreffendheid van de aldus genomen maatregelen.

Tot slot bepaalt artikel 63 dat het BVL en de NMBS jaarlijks, op basis van het “kwaliteits-
verslag”, de materies in verband met de kwaliteit van de dienstverlening moeten analy-
seren en evalueren en concrete voorstellen moeten uitwerken om deze te verbeteren ;
het Raadgevend Comité van de Gebruikers en de Ombudsdienst worden hier normaal
bij betrokken. Het Rekenhof wijst erop dat die bepaling, die tot doel heeft de procedure
tot verbetering van de kwaliteit te systematiseren en zo nodig nieuwe doelstellingen op
dat vlak vast te leggen, niet wordt toegepast.

b) De ontwikkeling van het statistische instrumentarium

Artikel 60 van het beheerscontract bepaalt dat de NMBS haar statistische instrumenten
die het mogelijk maken de evolutie van de kwaliteit van de dienstverlening te onderzoe-
ken, verder moet ontwikkelen. Daartoe moet zij een steekproef uitvoeren of laten uitvoe-
ren. Het beheerscontract stipuleert bovendien dat, indien de NMBS de enquêtes
gedeeltelijk zelf uitvoert, zij aan een extern en onafhankelijk organisme, gekozen door
de minister die het spoorwegvervoer onder zijn bevoegdheid heeft, de opdracht moet
toevertrouwen de gekozen methodes en de toepassing ervan te bestuderen.

De steekproeven werden door de NMBS effectief uitgevoerd en de resultaten ervan zijn
opgenomen in het jaarlijkse “kwaliteitsverslag”. Bovendien werden de aangewende
methodes en de toepassing ervan effectief geauditeerd door een extern en onafhanke-
lijk orgaan, en dit voor de gegevens van het jaar 1998.

Die audit, die in 1999 werd uitgevoerd en waarvan het eindverslag in september 1999
werd ingediend, evenals het verslag dat het BVL in januari 2000 daarover heeft opge-
steld, werden door het Rekenhof onderzocht. Het BVL-verslag herneemt de grote lijnen
van de audit en wijst op de onvolkomenheden die deze laatste aan het licht heeft
gebracht in verband met, onder meer, de vragenlijst die werd gebruikt om de “kwali-
teitsbarometer” op te stellen112.

Er wordt aan herinnerd dat de conclusies van die audit niet werden geïmplementeerd in
het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract dat op 29 mei 2000 werd goedgekeurd.
Bovendien geeft het “kwaliteitsverslag” dat de NMBS voor het jaar 1999 heeft opge-
steld, geen antwoord op de meest fundamentele kritieken die in het auditverslag voor-
komen, terwijl de NMBS er nochtans naar verwijst. 

In haar commentaar is de NMBS van mening dat de directie van de maatschappij
“met het grootste deel van de aanbevelingen [van deze audit] rekening heeft
gehouden, met dien verstande dat de NMBS van oordeel is dat bijzondere aspec-
ten in verband met de kwaliteit van de dienstverlening, zoals het vervoer van fiet-
sen, de toegankelijkheid voor het onthaal van mensen met beperkte mobiliteit,
met het oog op de doeltreffendheid het voorwerp moeten uitmaken van een
aparte specifieke benadering.” Zij vermeldt eveneens dat “sinds midden 2000 het
opmaken van de kwaliteitsbarometer is toevertrouwd aan een gespecialiseerde
privéfirma, waardoor dat instrument performanter kon gemaakt worden (verho-
ging van het aantal enquêtes, statistische verwerking, correlatiestudie, enz.).”

Tot slot is het BVL van oordeel dat het niet nuttig is dat type van audit elk jaar uit te voe-
ren. Men dient er terzake op te wijzen dat het beheerscontract geen enkele aanduiding
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Bijvoorbeeld in geval van een belangrijke tekortkoming bij een eerste verslag die van die aard is dat vanaf
het volgende jaar een opvolging nodig is.

114
Zie hoofdstuk II, 4.

115
Artikel 75 van het eerste beheerscontract legde aan de NMBS reeds de verplichting op cijfergegevens over
te zenden, maar zijn bewoordingen waren minder precies (geen lijst van de te verstrekken indicatoren). 

bevat betreffende de periodiciteit van een dergelijke audit of nopens de omstandighe-
den waarin hij opnieuw moet worden uitgevoerd113.

c) Het systeem van kwaliteitszorg

Krachtens artikel 73 moet de NMBS tegen 31 december 1998 aan de minister een ver-
slag voorleggen waarin de benadering wordt uiteengezet die de onderneming voorne-
mens is te volgen om een systeem van kwaliteitszorg op te zetten.

In dat verband heeft de NMBS op 18 december 1998 en 30 juni 2000 aan de raad van
bestuur verslagen voorgelegd. Het BVL heeft in de loop van de audit gepreciseerd dat
alle documenten betreffende de kwaliteitszorg in een globaal verslag zouden worden
behandeld. Er bestaat derhalve tot op heden geen enkel advies betreffende de versla-
gen die in 1998 en 2000 door de NMBS werden overhandigd.

3.3.1.4 Het ondernemingsplan

Artikel 26 van de wet van 21 maart 1991 bepaalt dat de raad van bestuur elk jaar een
ondernemingsplan opstelt waarin de doelstellingen en de strategie op middellange ter-
mijn van de onderneming vastgesteld zijn. Dat plan moet ter informatie aan de minister
worden meegedeeld ; de aspecten die de uitvoering van de opdrachten van openbare
dienst betreffen, worden ter goedkeuring aan de minister voorgelegd voor toetsing aan
de bepalingen van het beheerscontract. 

Het Rekenhof stelt vast dat het plan “Doelstelling 2005”, bestempeld als ondernemings-
plan voor de periode 1996-2005114, niet werd getoetst aan de bepalingen van het
beheerscontract, althans niet door het BVL.

3.3.1.5 De publicatie van cijfergegevens

Artikel 72 van het tweede beheerscontract bepaalt dat de NMBS elk jaar aan het BVL
alle gegevens moet voorleggen waarvan de vernoemde lijst een opsomming maakt ; die
gegevens moeten het mogelijk maken voor het afgelopen boekjaar de werkelijke verwe-
zenlijking te beoordelen van de in het beheerscontract ter zake vastgelegde bepalingen.
Het gaat inzonderheid om maandelijkse statistieken in verband met het op tijd rijden van
de binnenlandse reizigerstreinen en om een appreciatie van het marktaandeel van de
NMBS voor het binnenlands vervoer.

Die verplichting, waarin ook het vorige beheerscontract reeds voorzag115, wordt door de
NMBS wel degelijk nagekomen. Het BVL steunt op die gegevens voor de opstelling van
de budgettaire fiches.

3.3.2 Aan de NMBS opgelegde kwantitatieve oogmerken 

3.3.2.1 Het treinaanbod

a) Doelstellingen

De artikelen 11 tot 13 van het eerste beheerscontract geven de dagelijkse minimumpro-
ductie aan die de NMBS moet aanbieden in termen van treinkilometers per dag. Die
productiehoeveelheden worden in detail opgegeven volgens het type dag (werkdag –
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Het gaat om het theoretisch aanbod aangezien het a priori is bepaald, rekening houdend met de dienstre-
gelingen van de NMBS, en niet a posteriori door te berekenen hoeveel kilometers de treinen gedurende de
in ogenschouw te nemen periode hebben afgelegd.

niet-werkdag). Er is een minimumnorm per type verbinding (IC – IR – L – P) bepaald en
deze wordt vervolledigd met een minimum aantal treinen per dag per stopplaats. 

Bij het sluiten van het tweede beheerscontract werden de minima in verband met de
werkdagen opgetrokken.

Verbindingen Verplichtingen

Dagen Type 1ste beheerscontract 2e beheerscontract
(14/10/1992) (29/10/1997)

Werkdagen Totale dagproductie 160.000 190.000

IC/IR 70.000 80.000

L 60.000 62.500

P 20.000 22.500

Niet-werkdagen Totale dagproductie 100.000 100.000

IC/IR 55.000 55.000

L 30.000 30.000

Het tweede beheerscontract voorzag eveneens in een clausule volgens welke de NMBS
zich er bovendien toe verbond tegen 1 september 1997 een nieuw vervoerplan voor te
leggen gericht om op werkdagen het geprogrammeerde aanbod van de gewone treinen
met minstens 2% te verhogen. Dat plan werd vanaf mei 1998 toegepast.

Volgens het eerste beheerscontract moest de NMBS voorts, als ze die doelstellingen niet
bereikte, de redenen daarvan onderzoeken en maatregelen definiëren waarvan het BVL
in kennis moest worden gesteld.

Het tweede beheerscontract is in dat verband preciezer. Het bepaalt immers dat er boe-
tes worden opgelegd aan de NMBS als ze die minima op jaarbasis niet haalt of als ze
haar productie niet met 2 % verhoogt op werkdagen via haar nieuw vervoerplan. In de
twee gevallen komt de sanctie erop neer dat de financiële bijdrage van de Staat wordt
verminderd. De NMBS kan zich op overmacht beroepen (bijvoorbeeld stakingen) om die
sancties te ontlopen.

b Productie

De onderstaande tabel die is opgesteld aan de hand van cijfers van de NMBS, laat toe
die minima te toetsen aan de theoretische productie van de NMBS sedert 1991116.

Verbindingen Productie

Dagen Type 09/1991 09/1993 08/1997 05/1998 09/1999 06/2000

Werkdagen IC/IR 107.166 109.135 91.477 110.300 112.061 111.913

L 60.573 62.985 82.856 81.527 82.721 83.435

P 26.193 26.442 25.640 27.086 26.118 25.727

Totaal 193.932 198.562 199.973 218.913 220.900 221.075

Niet-werkdagen IC/IR 91.288 91.570 70.678 80.716 80.854 82.581

L 45.856 43.741 47.531 48.249 47.885 46.469

Totaal 137.144 135.311 118.209 128.965 128.739 129.050
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Het blijkt dat de doelstellingen die in de twee beheerscontracten aan de NMBS zijn
opgelegd, ruimschoots worden gehaald. Die opgelegde doelstellingen lagen echter
beneden haar effectief aanbod van het voorgaande of lopende jaar : terwijl het eerste
beheerscontract de NMBS verplichtte 160.000 treinkilometers aan te bieden per werk-
dag in 1992, produceerde zij er reeds meer dan 190.000 in 1991 ; de NMBS produceer-
de evenzo in 1997 10.000 treinkilometers (d.w.z. 5 %) meer dan de hoeveelheid die bij
het afsluiten van het tweede beheerscontract werd opgelegd.

Het Rekenhof stelt bijgevolg vast de NMBS haar werkelijk vervoeraanbod niet moest ver-
hogen om de normen te respecteren die door de beheerscontracten worden opgelegd.

De door het tweede beheerscontract opgelegde verhoging met minstens 2% van het
geprogrammeerd aanbod, op werkdagen, van de gewone treinen, werd eveneens ruim-
schoots bereikt door het invoeren in mei 1998 van het IC/IR-plan.

Het BVL concludeert uit die cijfers dat de NMBS haar verplichtingen inzake vervoeraan-
bod ruimschoots nakomt. Het verschil ten opzichte van de minimumnormen is trouwens
zo groot dat het BVL de door de NMBS aangekondigde productie niet aan een exhaus-
tief onderzoek heeft onderworpen. Deze dienst blijkt bovendien niet over het nodige
personeel noch over de nodige informaticatoepassingen te beschikken voor een derge-
lijke controle. Het verslag van de directeur-generaal over het nieuwe vervoerplan 1998
maakt niettemin gewag van een steekproefsgewijs onderzoek van sommige gegevens in
verband met de niet-klokvaste verbindingen.

Het vervoersaanbod ligt aldus aanzienlijk hoger dan de verplichtingen in het beheers-
contract, waarmee in principe rekening wordt gehouden voor het bepalen van de finan-
ciële bijdragen van de Staat. In die omstandigheden is het Rekenhof van oordeel dat zou
moeten worden geëvalueerd in hoeverre het bijkomend aanbod van de NMBS de resul-
taten van de twee opdrachten van openbare dienst verbetert of verslechtert.

Het beheerscontract preciseert bovendien niet expliciet of de door de artikelen 11 tot 13
vastgelegde minima betrekking hebben op het theoretisch aanbod zoals dat in de
dienstregelingen voorkomt, dan wel op het aantal werkelijk gepresteerde treinkilome-
ters.

Het Rekenhof onderstreept echter dat het beheerscontract deze verplichting van de
NMBS formuleert in termen van het waarborgen van een dagelijkse minimumproductie,
wat lijkt te verwijzen naar het werkelijke aanbod. Bovendien is bepaald (bijlage 15) dat
de NMBS aan het BVL niet enkel het aantal geplande treinkilometers voor elke nieuwe
dienstregeling moet overzenden, maar ook, twee keer per jaar, een lijst van het aantal
geschrapte treinen en het aantal treinkilometers dat daarmee overeenstemt. Die gege-
vens, die aan het BVL moeten worden meegedeeld om na te gaan of de bepalingen van
het contract effectief worden nagekomen, zijn noodzakelijk voor de berekening van de
werkelijk afgelegde treinkilometers. Tenslotte, meer fundamenteel gebiedt de logica dat
de door het beheerscontract aan de NMBS opgelegde verplichtingen, met daaraan
gekoppeld verschillende sancties – zoals hierna zal worden onderzocht- betrekking heb-
ben op de effectief aan de gebruikers aangeboden diensten. Die verschillende elemen-
ten lijken weinig compatibel te zijn met een verplichting die beperkt zou zijn tot het
theoretisch aanbod.

Het BVL ontvangt weliswaar de nieuwe dienstregelingen en het ermee samenhangende
aantal treinkilometers, maar de zesmaandelijkse gegevens in verband met het aantal
afgeschafte treinkilometers krijgt het niet. Zulks verhindert het bestuur te controleren
hoe dat punt van het beheerscontract wordt toegepast.

Het Hof is bijgevolg van oordeel dat het BVL methoden zou moeten ontwikkelen om
zowel de theoretische als de werkelijke productie van het aantal treinkilometers te kun-
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Deze beschouwingen worden verder in deze tekst behandeld in de gedeelten met betrekking tot de sanc-
ties en de tarifering.

nen verifiëren. Deze verificatie is nog belangrijker geworden door wat in het tweede
beheerscontract en het tweede bijvoegsel ervan werd bepaald117 :

– de Staat zou enkel (financiële) sancties tegen de NMBS kunnen treffen wegens niet-
naleving van de bepalingen van de artikelen 11 tot 13 van het beheerscontract ;

– als de NMBS haar tarieven meer wil laten stijgen dan de groei van de gezondheidsin-
dex moet ze onder andere haar globaal effectief aanbod handhaven.

Voorts zou in de toekomst het beheerscontract moeten bepalen welke doelstellingen de
NMBS in termen van treinkilometers per dag moet bereiken waarbij duidelijk zou moe-
ten worden verwezen naar het werkelijke treinaanbod.

Verder verwijst het vervoersaanbod dat in het beheerscontract is gedefinieerd enkel naar
het aantal door de treinen afgelegde kilometers. De bijdrage die de NMBS effectief
moet leveren tot het vervoersbeleid van de federale regering zou beter kunnen worden
gekwantificeerd door de inaanmerkingneming van het aantal vervoerde reizigers en het
aantal kilometers dat deze hebben afgelegd.

Er dient tot slot te worden opgemerkt dat het minimum aantal dagelijkse treinen per
stopplaats eveneens in acht wordt genomen. 

Van haar kant oordeelt het BVL het nuttiger de inspanning van de administratie veeleer
toe te spitsen op de globale evaluatie van het aanbod dan te streven naar een absolute
nauwkeurigheid voor één enkel criterium. Het belang van het in aanmerking nemen van
het werkelijke aanbod dient volgens het BVL voorafgaand te worden geëvalueerd meer
bepaald omwille van de minimale impact van de afschaffing van treinen en de complexi-
teit van de berekeningen. Volgens het BVL wordt betracht om bij de werkzaamheden ter
voorbereiding van het derde beheerscontract al die parameters in aanmerking te nemen. 

3.3.2.2 Regelmaat van de treinen

a) Doelstelling

De door de NMBS te realiseren doelstelling die in 1992 in het eerste beheerscontract
werd vastgelegd, was dat de maatschappij voor 1997 95 % van de reizigerstreinen
moest laten rijden met een maximum vertraging van 5 minuten bij aankomst. Deze doel-
stelling werd in het tweede beheerscontract overgenomen als de norm die gedurende
heel de toepassingsduur van het contract moet worden nageleefd. Een nieuwe bepaling
van dat contract stelt bovendien dat de doelstelling opnieuw zal worden geëvalueerd
rekening houdend met de resultaten van een steekproefonderzoek naar de regelmaat
van de treinen.

Voor het vaststellen van de effectieve regelmaatsindex bepaalt het beheerscontract dat
de NMBS de vertragingen als gevolg van sommige omstandigheden mag neutraliseren :
vertragingen ingevolge overmacht, vertragingen als gevolg van grote investeringspro-
jecten, en sedert het afsluiten van het tweede beheerscontract, de vertragingen die
samenhangen met langdurige snelheidsverminderingen om veiligheidsredenen.
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Voor het jaar 2000 komt de regelmatigheid op 93,6 % met neutraliseringen en op 90,7 % zonder neutralise-
ringen.

119
De studie stelde echter voor een “regelmaatsindex” te hanteren die geen rekening zou houden met de
neutraliseringen en die aldus de werkelijke toestand van de reizigers beter zou vertalen. De NMBS heeft
niet ingestemd met dat punt. 

b) Resultaten volgens de NMBS

Vastgelegde Resultaat 1997 Resultaat 1998 Resultaat 1999
doelstelling

Met neutraliseringen 95 % 94,3 % 91,9 % 94,3 %

Zonder neutraliseringen _ 92,5 % 88,8 % 91,4 %

Verschil _ 1,9 % 3,1 % 2,8 %

Volgens de cijfers die door de NMBS118 zelf werden verstrekt, heeft de maatschappij
sedert 1997 de vastgelegde doelstelling inzake jaarlijks gemiddelde nooit bereikt. Er
dient te worden opgemerkt dat de niet-verwezenlijking van de regelmaatsdoelstelling
door de NMBS tot geen enkele financiële boete aanleiding geeft. Hooguit is bepaald
dat de redenen van die niet-naleving door de NMBS zullen worden onderzocht en dat er
concrete maatregelen zullen worden voorgesteld ; dat is herhaaldelijk gebeurd.

Anderzijds is de impact van de treinneutraliseringen aanzienlijk : hij bedraagt ongeveer 
3 % in de loop van de laatste twee onderzochte jaren.

c) Resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Op 14 januari 1999 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een resolutie goedge-
keurd waarin aan de regering werd gevraagd van de NMBS te eisen dat ze haar statistie-
ken over de treinvertragingen zou verfijnen en duidelijk de vertragingen tijdens de spits-
uren zou aangeven. 

Ingevolge die resolutie heeft het BVL een studie laten uitvoeren in verband met de ver-
betering van het statistisch instrumentarium met betrekking tot de regelmaat van de trei-
nen. Dat verslag werd in september 1999 voltooid en de directeur-generaal van het
bestuur heeft een nota aan de minister bezorgd waarin de conclusies van de studie
evenals de commentaar van de NMBS worden bekendgemaakt.

Nadien werd een nieuwe bepaling aan het tweede beheerscontract toegevoegd die
stelde dat de NMBS tegen uiterlijk 10 december 2000 een verslag moest voorleggen
waarvan een gedeelte gewijd zou zijn aan de kwestie van de treinvertragingen. De
NMBS heeft dat verslag voorgelegd rekening houdend met de conclusies en de voor-
stellen die in de bovenvermelde studie waren geformuleerd119.

De regering heeft dus een gunstig gevolg gegeven aan de resolutie van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers ; de conclusies van de studie, die voorstelde een bijvoegsel bij
het beheerscontract goed te keuren waarin de NMBS verplicht wordt nieuwe statistieken
voor te leggen (zonder de globale regelmaatsindex op de helling te zetten), werden
evenwel niet gevolgd bij de invoering van het tweede bijvoegsel.

d) De controle door het BVL

In het algemeen blijkt dat het BVL niet over de nodige middelen beschikt om de door
de NMBS voorgelegde statistieken inzake treinvertragingen te controleren.

Vooreerst is met betrekking tot de doelstelling die in het beheerscontract wordt voorop-
gesteld, geen enkel principe uitgewerkt dat de modaliteiten bepaalt voor de berekening
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Vervangt artikel 56 van het eerste beheerscontract.

121
Het betrokken basistarief is het tarief van de biljetten en de treinkaarten in 2e klas voor de gemiddelde
afstand (verhouding tussen het aantal reizigerskilometers – biljetten en treinkaarten en het aantal reizigers –
biljetten en treinkaarten).

ervan, en is er geen overeenkomst tussen de NMBS en de Staat gesloten waarin die
modaliteiten worden gedefinieerd. 

Zo wordt actueel inzonderheid van de hypothesen uitgegaan dat : 

– de afgeschafte treinen niet in aanmerking worden genomen bij het opstellen van de
statistieken ;

– voor de treinen die via Brussel passeren twee afpuntingen gebeuren, één bij het bin-
nenrijden van de Noord-Zuidverbinding, en een andere in het station van bestem-
ming ;

– de treinen met een vertraging bij aankomst tussen 5 minuten en 5 minuten 59 secon-
den, als niet met vertraging worden beschouwd. 

De NMBS zendt de Staat daarenboven geen lijst van die treinen waarvan de vertraging
werd geneutraliseerd. 

Het Rekenhof is van oordeel dat het aangewezen zou zijn een overeenkomst tussen de
Staat en de NMBS te sluiten over de modaliteiten voor de berekening van de regel-
maatsindex. Aldus zouden de neutralisering van de vertragingen als gevolg van andere
treinen in vertraging (secundaire vertragingen) en de eventuele neutralisering van de
spoorwegverbindingen waarvan de uurregeling werd gewijzigd ingevolge de uitvoering
van de grote investeringsprojecten, kunnen worden geregeld.

Bovendien zou de neutralisering afhankelijk moeten worden gesteld van het voorleggen
door de NMBS van een exhaustieve en omstandige lijst van de vertragingen ingevolge
overmacht. Er zou een akkoord moeten worden gesloten tussen de Staat en de NMBS
over de mogelijke gevallen van overmacht. Wat betreft de vertragingen die te wijten zijn
aan de uitvoering van de grote investeringsprojecten en voor wat betreft de langdurige
snelheidsverminderingen om veiligheidsredenen, zou de NMBS de Staat vooraf een lijst
van de betrokken trajecten moeten verstrekken. 

Zoals verderop wordt uiteengezet behoort het regelmaatsoogmerk nu tot de parameters
die een rol spelen bij de autonomie van de NMBS inzake tariefverhogingen. Daardoor is
het des te belangrijker dat de manier waarop de regelmaatsindex wordt bepaald, zo
transparant mogelijk is.

e) De herevaluatie van het regelmaatsoogmerk

Het Rekenhof stelt vast dat de herevaluatie van het regelmaatsoogmerk, die het tweede
bijvoegsel van het tweede beheerscontract voorschrijft, niet gebeurd is en dat in dat ver-
band geen enkel tijdschema is bepaald. 

3.3.2.3 De tarifering

Krachtens artikel 55 van het tweede beheerscontract120 moet de NMBS aan het BVL, bij
elke tariefaanpassing, het gamma van de vervoerbewijzen en de geldende tarieven mee-
delen, en zulks twee maanden voordat ze aan het publiek worden bekendgemaakt. 

In het eerste beheerscontract luidde de regel inzake tarifering dat het basistarief121 maxi-
maal slechts kon toenemen ten belope van de evolutie van de nominale koopkracht,
geraamd door het Planbureau op het ogenblik van de ontwerpfase van de tariefverhoging. 
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Het tweede beheerscontract heeft nieuwe modaliteiten voor tariefverhogingen inge-
voerd : de verhoging van alle vervoerbewijzen waarop het beheerscontract betrekking
heeft, mag ten hoogste oplopen tot de stijging van de gezondheidsindex van de maand
juni vóór de tariefstijging, verhoogd met 2 punten. 

Het tweede bijvoegsel heeft de verhoging met 2 punten vervangen door een variabele
en aan voorwaarden gekoppelde verhoging : indien de regelmaat van de reizigerstrei-
nen zoals hierboven gedefinieerd hoger is dan 90 %, kan het indexeringspercentage
gebonden aan de stijging van de gezondheidsindex worden verhoogd naar rata van de
overschrijding van de drempel volgens de volgende formule :

3x effectieve regelmaat –90%.
10%

Deze bijkomende verhoging kan bovendien slechts gebeuren in de mate dat het globale
effectieve aanbod van de NMBS minstens van dezelfde orde blijft als het aanbod op het
ogenblik van de goedkeuring van dat bijvoegsel.

Het Rekenhof stelt vast dat de regelmaatsindex van de treinen voortaan een rol speelt
bij het tariferingsbeleid, maar dat de NMBS, om haar tarieven meer dan de gezond-
heidsindex te kunnen laten stijgen, niet verplicht is de doelstelling te halen om 95 % van
de treinen met maximum 5 minuten vertraging te laten rijden, wat overigens door het
beheerscontract wordt opgelegd. 

Het verschil dat door het tweede bijvoegsel bij het tweede beheerscontract werd inge-
voerd, is significant aangezien een stijging met twee punten bovenop de gezondheidsin-
dex voortaan slechts toegelaten is als 96,67 % van de treinen regelmatig rijdt. 

De onderstaande tabel vermeldt voor elk jaar sedert 1993 de toegepaste tariefverho-
ging en de maximale toegelaten verhoging.

Datum van de Tariefverhoging Toegepast Maximale toegelaten stijging
tariefverhoging beheerscontract

Stijging van de nominale koopkracht zoals 
01-02-93 + 3% Nr 1 geraamd op het ogenblik van het overwegen

van de tariefverhoging : + 4,3 %

01-02-94 + 3,1% Nr 1 Idem supra : + 3,1 %

01-02-95 + 1,6% Nr 1 Idem supra : + 1,6 %

01-02-96 + 3,4% Nr 1 Idem supra : + 4 %

Geen beheerscontract van Volgens de bepalingen van beheerscontract
toepassing op het nr. 2 (nog niet van toepassing) 

01-02-97 + 3% ogenblik van de Gezondheidsindex + 2 %, d.w.z. : 
goedkeuring van de 2,14 % + 2 % = 4,14 %

tarieven.

01-02-98 + 2,1% Nr 2 Gezondheidsindex + 2 %, d.w.z. :
1,39 % + 2 % = 3,39 %

01-02-99 0% Nr 2 Gezondheidsindex + 2 %, d.w.z. :
1,96 % + 2 % = 3,96 %

01-02-00 + 2,65% Nr 2 Gezondheidsindex + 2 %, d.w.z. :
0,65 % + 2 % = 2,65 %

01-02-01 + 2,99% Nr 2 + tweede bijvoegsel Gezondheidsindex + 

3x effectieve regelmaat –90%.

10%
d.w.z. : 1,81 % + 1,20 % = 3,01 %
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RvB 2000/334 (gewijzigd) van 24 november 2000.

Uit die tabel vloeit voort dat de mogelijkheid die de NMBS sedert 1997 heeft om haar
tarieven elk jaar op te trekken met 2 % boven de gezondheidsindex, slechts gedeeltelijk
werd benut. De tarieven zijn tussen 01/02/1997 en 01/02/2001 in totaal met 1,61 %
meer gestegen dan de gezondheidsindex. 

De rol van het BVL inzake tarifering heeft een bijkomende dimensie gekregen sedert het
tweede bijvoegsel bij het tweede beheerscontract. Zijn rol bestond er tot dan toe in te
verifiëren of de tariefverhogingen binnen de grenzen van het beheerscontract bleven,
maar nu moet het BVL nagaan of het effectief globale aanbod van de NMBS minstens
gelijk is gebleven aan dat op het ogenblik van de goedkeuring van dat bijvoegsel. 

Het blijkt echter dat de NMBS bij haar voorstel tot aanpassing van de prijzen op 1 febru-
ari 2001 geen cijfers heeft gevoegd die het BVL toelaten het belang van het effectief
globale aanbod vast te stellen. Het BVL heeft bij het onderzoek van de voorgestelde
tariefverhogingen niet nagegaan of die voorwaarde was vervuld.

Het Rekenhof is van oordeel dat het aangewezen is het effectief globale aanbod van de
NMBS te determineren zoals dat bestond op het ogenblik van de goedkeuring van het
tweede bijvoegsel, aangezien precies dat aanbod als referentie moet dienen bij het
onderzoek van de voorstellen voor tariefverhoging. Het beveelt bovendien aan dat het
BVL een effectieve controle zou uitvoeren van het aantal door de NMBS geproduceerde
treinkilometers. 

Het BVL zou, tot slot, in dat raam ook de regelmaatsindex van de treinen moeten onder-
zoeken die voorkomt in de formule voor de berekening van de tariefverhoging. In dat
verband wordt verwezen naar punt 3.2.2., hierboven.

3.3.2.4 Sancties en boeten

In het eerste beheerscontract was niet expliciet in sancties voorzien als de NMBS de
vastgelegde doelstellingen niet haalde. Er was hooguit in bepaald dat, indien de maat-
schappij er niet in zou slagen de doelstellingen te halen, ze de redenen daarvan moest
onderzoeken en de maatregelen zou bepalen om dat te verhelpen, en dat ze het BVL
daarvan op de hoogte zou stellen. Het contract bood eveneens de mogelijkheid een bij-
voegsel in te voegen om sancties op te leggen, maar naar deze optie werd nooit terug-
gegrepen.

Het tweede beheerscontract ging verder in op dat vlak. Artikel 75 ervan bepaalt immers
dat er boeten aan de NMBS worden opgelegd als ze, één, de in termen van treinkilome-
ters per dag (op jaarbasis) vastgelegde oogmerken niet bereikt of, twee, als via het
nieuw toe te passen vervoersplan de productie op werkdagen niet met 2 % kan worden
verhoogd. In de twee gevallen wordt de jaarlijkse financiële bijdrage van de Staat ver-
minderd. Voor de overige doelstellingen laat men de NMBS zelf beslissen over de maat-
regelen die zich opdringen ingeval de doelstellingen niet worden gehaald. 

Het Rekenhof stelt vast dat het beheerscontract enkel voorziet in boeten voor één type
van oogmerk, namelijk in verband met de te produceren hoeveelheid treinkilometers.
Voor de in het beheerscontract vermelde oogmerken die worden gehanteerd om de
kwaliteitsbarometer op te stellen, is geen enkele sanctie bepaald ; de NMBS dient enkel
aan te tonen dat ze maatregelen neemt om de problemen op te lossen.

De NMBS122 is in dat opzicht van oordeel dat een sanctie gekoppeld aan de effectieve
regelmaatsindex moeilijk toe te passen zou zijn omdat er twee verschillende regelmaat-
snormen (90 % en 95 %) in het beheerscontract zijn vermeld. De nieuwe formulering van
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de clausules in verband met de tariefverhogingen impliceert daarenboven volgens de
NMBS reeds een sanctie voor haar als ze geen regelmaatsdrempel haalt die minstens
gelijk is aan 90 %. Als de wet zou voorzien in het toekennen van een systematische scha-
devergoeding aan de gebruikers ingeval van een niet-uitgevoerde of gebrekkig uitge-
voerde dienst, zou het handhaven van de huidige tariferingsformule volgens de NMBS
tot een dubbele sanctie leiden.

Het Rekenhof onderstreept in dat verband dat een tariefverhogingsmechanisme gekop-
peld aan de inachtneming van regelmaatsnormen, niet tot voorwerp heeft de gebruikers
die vertragingen hebben ondervonden, te vergoeden. Het bestaan van die berekenings-
wijze zou bijgevolg geen belemmering mogen vormen voor het invoeren van schadever-
goedingsprocedures in de veronderstelling dat men ervan zou uitgaan dat deze wense-
lijk zouden zijn. 

In haar commentaar herhaalt de NMBS dat “zij het meest uitdrukkelijke voorbe-
houd maakt in verband met deze beschouwing, aangezien de samenvoeging van
die twee beschikkingen erop zou neerkomen dat de maatschappij tweemaal finan-
cieel zou worden gepenaliseerd.”

Het laatste bijvoegsel bij het beheerscontract bepaalt tot slot, zonder vermelding van
een termijn, dat een winstdelingsmechanisme voor het bedrijf zal worden ingesteld. Het
Rekenhof onderstreept dat de eventuele tenuitvoerlegging van deze nieuwe maatregel
tot een wijziging van de door de Staat te betalen financiële bijdragen kan leiden, aange-
zien een mechanisme van sancties/beloningen wordt ingevoerd in functie van de bereik-
te resultaten. Dit mechanisme zal moeten worden opgevolgd door het BVL.

3.3.3 De evaluatie van het beheerscontract 

Artikel 5 van de wet van 21 maart 1991 bepaalt dat het beheerscontract jaarlijks wordt
getoetst .

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat die verplichting, waaraan niet de formele eis is
gekoppeld dat een schriftelijk document wordt opgesteld, in de praktijk niet werd ver-
taald in een systematisch jaarlijks verslag. Het BVL heeft hierop echter nooit gereageerd.

Zoals hierboven werd uiteengezet, stelt de NMBS nochtans jaarlijks meerdere verslagen
op over verschillende aspecten van het beheerscontract zoals de veiligheid, de kwaliteit
van de dienstverlening, enz.

Er dient te worden onderstreept dat artikel 49 van het beheerscontract het effect van die
procedure beperkt ; het bepaalt immers dat de Staat zich bij de uitvoering van die her-
evaluatie ertoe verbindt noch de bedragen van de jaarlijkse financiële bijdragen beoogd
in de artikelen 33, 36, 37, 40 en 42, noch de indexeringsmodaliteiten ervan, noch de
methode voor het bepalen van de financiële verplichtingen beoogd in de artikelen 44
tot 47, in vraag te stellen. 

Dat evaluatieproces werd tot slot gewijzigd door het tweede bijvoegsel van het beheers-
contract die voorziet in een semestriële evaluatie, op basis van een verslag dat door de
NMBS moet worden opgesteld in verband met de uitvoering van de verplichtingen die
voor haar uit het beheerscontract voortvloeien. Er werd een werkgroep opgericht waarin
de minister, vertegenwoordigers van het BVL en leden van het directiecomité van de
NMBS zetelen. Haar taak bestaat erin de opvolging van dat beheerscontract te evalu-
eren.

Het Rekenhof heeft in punt 3.1. erop gewezen dat nog geen enkel verslag hierover werd
opgesteld en dat de eerste vergadering daarover nog niet heeft plaatsgevonden. Het
beveelt aan dat de regering het nodige zou doen opdat deze nieuwe clausule in de toe-
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komst ten uitvoer zou worden gelegd, en wel binnen de voorwaarden bepaald in het
beheerscontract.

4 Conclusies 

Het proces van de uitwerking van de beheerscontracten

Met betrekking tot het proces dat heeft geleid tot het sluiten van de twee beheerscon-
tracten zijn er weinig schriftelijke documenten bewaard. Het Rekenhof heeft zijn onder-
zoek naar de procedure voor de uitwerking van de beheerscontracten bijgevolg moeten
beperken tot de twee bijvoegsels bij het laatste contract, die recent werden gesloten.

Het eerste bijvoegsel, dat handelt over de beheersboekhouding, is gebaseerd op docu-
menten met opmerkingen van het college van commissarissen, waarop werd gesteund
tijdens de onderhandelingen en die de inhoud van het eerste bijvoegsel staven.

Daarentegen konden de schriftelijke en met cijfers geïllustreerde documenten op basis
waarvan de regering haar standpunt kon bepalen bij het onderhandelen van het tweede
bijvoegsel, niet worden voorgelegd. Het tweede bijvoegsel werd gesloten in juni 2000
en was erop gericht de NMBS strengere verplichtingen op te leggen.

Het Rekenhof formuleert bijgevolg de aanbeveling dat voor de uitwerking van het
beheerscontract en de bijvoegsels erbij in de toekomst nauwkeurige, volledige en met
cijfers geïllustreerde documenten zouden worden opgesteld, die worden voorbereid
door de vertegenwoordigers van de Staat en worden bewaard door de administratie ;
op die manier zou de bevattelijkheid van die documenten verhogen, de uitvoering van
het contract correcter kunnen verlopen en een controle a posteriori mogelijk worden
gemaakt.

Het Rekenhof stelt bovendien vast dat de conclusies van twee in 1999 gefinaliseerde
audits in verband met de regelmaat van de treinen en de kwaliteit van de door de NMBS
geboden dienstverlening niet in aanmerking werden genomen bij het sluiten van het
tweede bijvoegsel.

De opvolging van de naleving van het beheerscontract

Over het algemeen is het Rekenhof van oordeel dat de regering effectief een evaluatie
maakt van de verplichtingen die door het beheerscontract aan de NMBS worden opge-
legd, maar dat de regering over onvoldoende middelen beschikt voor het exhaustief
evalueren van het geheel der bepalingen, in het bijzonder wat de kwantitatieve doelstel-
lingen betreft die aan de NMBS worden opgelegd. 

Naast de minister gaan twee instanties namens de Staat na of de aan de NMBS opge-
legde verplichtingen in acht worden genomen : dat zijn de regeringscommissaris en de
administratie. Het Rekenhof merkt op dat de regeringscommissaris thans tegelijkertijd
de directeur-generaal van het Bestuur van het Vervoer te Land (BVL) is, m.a.w. de
bevoegde dienst van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. Het is van oordeel dat
deze situatie de administratie er niet toe aanzet haar rol van afzonderlijk controleorgaan
ten volle uit te oefenen. 

Het Rekenhof is trouwens van oordeel dat het BVL niet over het nodige personeel
beschikt om zijn opdrachten integraal te kunnen uitvoeren.

Het BVL controleert de naleving door de NMBS van de door het beheerscontract opge-
legde verplichtingen. Er dienen echter enkele aanbevelingen te worden geformuleerd
omtrent de draagwijdte en de relevantie van die controle.
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In verband met de door de NMBS krachtens het beheerscontract voorgelegde
verslagen : 

– neemt het feit dat het BVL deelneemt aan de gezamenlijke werkgroepen met de
NMBS (inzonderheid in verband met het GEN-project), niet weg dat deze dienst geen
adviezen moet uitbrengen in verband met de door de maatschappij reeds onderno-
men of nog te ondernemen acties ;

– moet ieder “kwaliteitsverslag” dat jaarlijks door de NMBS wordt opgesteld, aanlei-
ding geven tot een opvolgingsverslag vanwege het BVL, dat zich eveneens ervan
moet vergewissen dat het actieplan dat de maatschappij moet voorleggen ingeval
van een kwaliteitsdaling, effectief is. De jaarlijkse procedure ter verbetering van de
kwaliteit waarbij het BVL betrokken is samen met vertegenwoordigers van de gebrui-
kers en de ombudsdienst, wordt bovendien niet in de praktijk gebracht. Het BVL zou
tot slot een advies moeten uitbrengen over de verslagen die de NMBS in 1998 en
2000 heeft opgesteld in verband met de invoering van een systeem die de kwaliteit
van de prestaties waarborgt ;

– zou het beheerscontract expliciet de periodiciteit moeten vastleggen van de audit
die door een onafhankelijke externe instelling moet worden uitgevoerd, en die vereist
is als de NMBS zelf jaarlijks een steekproefcontrole uitvoert om de kwaliteit van de
dienstverlening te evalueren ;

– overeenkomstig de wet zou het beheerscontract moeten bepalen dat het onderne-
mingsplan van de NMBS elk jaar wordt opgesteld en zou het beheerscontract moe-
ten beschrijven welke elementen hierin moeten voorkomen, zodat het BVL a priori en
a posteriori zou kunnen evalueren of het beantwoordt aan de bepalingen van dat
contract.

Het Rekenhof heeft eveneens een reeks maatregelen aanbevolen in verband met de
evaluatie en de opvolging van de cijfermatige doelstellingen die in het beheerscontract
aan de NMBS worden opgelegd :

– het beheerscontract zou moeten opgeven welke doelstellingen de NMBS moet reali-
seren inzake het aanbod van gewone treinen en het zou daarbij duidelijk moeten ver-
wijzen naar het dagelijks werkelijk afgelegd aantal treinkilometers ;

– het BVL moet zich de instrumenten aanschaffen om het aanbod treinkilometers te
kunnen controleren, inzonderheid wegens de belangrijke implicaties van die gege-
vens op het vlak van de tarifering en de financiële sancties ;

– het in rekening nemen van het aantal vervoerde reizigers en het aantal door hen
afgelegde kilometers zou toelaten de bijdrage van de NMBS aan het mobiliteitsbe-
leid beter te kwalificeren ;

– de weerslag van het vervoersaanbod, dat de verplichtingen opgelegd door het
beheerscontract overtreft, op de resultaten van de taken van openbare dienst, zou
moeten worden geëvalueerd door de NMBS ;

– voor de modaliteiten voor de berekening van de effectieve index van de regelmaat
van de treinen zou het beheerscontract moeten worden aangevuld of zou een over-
eenkomst tussen de Staat en de NMBS moeten worden gesloten ; zulks moet de dui-
delijkheid inzake het realiseren van deze doelstelling verzekeren en de controle ervan
door het BVL mogelijk maken ; hierin zouden ondermeer preciseringen moeten wor-
den opgenomen over de neutraliseringen van treinen en over de verantwoordingsdo-
cumenten die aan het bestuur moeten worden verstrekt ;
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– aan het principe van een herevaluatie van de regelmaatsdoelstelling, dat werd inge-
schreven in het tweede bijvoegsel van het beheerscontract maar nog niet ten uitvoer
is gelegd, zou een termijn moeten worden gekoppeld. 

Het Rekenhof heeft bovendien de regels uit het beheerscontract onderzocht die hande-
len over de tarifering. Het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract machtigt de NMBS
ertoe een tariefverhoging boven de gezondheidsindex door te voeren, op voorwaarde
dat het treinaanbod wordt gehandhaafd op het niveau dat was bereikt bij het sluiten van
dat bijvoegsel. Deze verhoging is bovendien afhankelijk van een regelmaatsverbetering
ten opzichte van de 90 % norm.

Het Rekenhof stelt vast dat de maatschappij aldus in de gelegenheid wordt gesteld om
haar tarieven meer te verhogen dan de stijging van de gezondheidsindex, zelfs als ze
niet de regelmaatsdoelstelling haalt die haar door het beheerscontract wordt opgelegd
en die thans 95% bedraagt. 

Bij elke tariefverhoging zou het BVL daarenboven moeten overgaan tot een controle van
de regelmaatsindex die de NMBS opgeeft en eveneens moeten controleren of het glo-
bale effectieve treinaanbod wordt gehandhaafd.

Het Rekenhof onderstreept dat een tariefverhogingsmechanisme dat aldus is gekoppeld
aan de naleving van de normen inzake aanbod en regelmaat geen beletsel zou mogen
vormen voor de invoering van schadevergoedingsprocedures in de hypothese dat der-
gelijke vergoedingen wenselijk zouden worden geacht.

Het Rekenhof merkt tot slot op dat er inzake de evaluatie van het beheerscontract, die
sedert het tweede bijvoegsel om de zes maanden gebeurt, nog geen verslag is neerge-
legd. Het pleit ervoor dat dat nieuwe evaluatiemechanisme in de toekomst goed zou
worden toegepast.
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123
Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten.

124
Europese richtlijn 93/38/EEG betreffende de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren
water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie.

125
Artikel 11, §1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische over-
heidsbedrijven.

Hoofdstuk IV
De investeringen

Sectie I : De naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten

Onderzoeksvraag : verstrekken de procedures inzake goedkeuring en controle van de
overheidsopdrachten gegund in het raam van de taken van openbare dienst redelijke
zekerheid dat n.a.v. die opdrachten de regelgeving wordt gerespecteerd ?

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag werd gesteund op een studie binnen
de NMBS nopens het bestaan en de naleving van procedures van interne en externe
controle inzake overheidsopdrachten, die hetzij op formele, hetzij op informele wijze
worden georganiseerd binnen elke eenheid. De evaluatie berust tevens op een kritisch
onderzoek van het beslissingsproces, uitgaande van een vragenlijst, waarop aansluitend
een aantal interviews in de belangrijkste eenheden werden gevoerd en aangevuld met
de onderzoeksbevindingen in een aantal concrete dossiers. Bijzondere aandacht werd
besteed aan de coherentie in de wijze waarop de NMBS de wetgeving en de interne
reglementering ter zake toepast binnen alle autonome eenheden. 

Aangezien de NMBS als autonoom overheidsbedrijf geconfronteerd wordt met een aan-
tal bijzonderheden met betrekking tot de toepasselijkheid van de regelgeving inzake
overheidsopdrachten, wordt in de inleiding vooreerst deze problematiek bondig toege-
licht.

1 Inleiding

Voor de autonome overheidsbedrijven wordt een dubbel onderscheid ingevoerd met
betrekking tot het juridisch stelsel van de door hen gegunde opdrachten.

Overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten123 zal een opdracht tot de
klassieke sectoren of tot de nutssectoren behoren naargelang van de “werkzaamheid”
waarvoor die opdracht wordt gegund. Het regime van de nutssectoren is een specifiek
regime voor de opdrachten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie,
voortvloeiend uit de toepassing van de Europese regelgeving124.

Cruciaal gegeven voor de toepassing van het regime nutssectoren is de invulling van het
begrip “werkzaamheden”. Met betrekking tot de vervoersector per spoor omschrijft de
wet betreffende de overheidsopdrachten de werkzaamheden als volgt : “de netuitbating
bestemd voor de dienstverlening aan het publiek op het gebied van het vervoer per
trein … Er wordt van uit gegaan dat een net bestaat wanneer de dienst verleend wordt
onder de door de bevoegde overheid bepaalde voorwaarden, die met name slaan op
de te volgen reiswegen, het beschikbaar vervoervermogen of de dienstfrequentie.” 

Op grond van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige eco-
nomische overheidsbedrijven moet er tevens een onderscheid worden gemaakt naarge-
lang de opdracht de uitvoering van een taak van openbare dienst of een gewone activi-
teit (commerciële activiteit) tot voorwerp heeft : de autonome overheidsbedrijven zijn
slechts onderworpen aan de regelgeving inzake overheidsopdrachten voor de opdrach-
ten die verband houden met de uitvoering van hun taken van openbare dienst125.
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126
Koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie.

127
Koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de over-
heidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

128
Koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap
van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, ener-
gie, vervoer en telecommunicatie.

129
Thans bedragen die 201 miljoen BEF voor werken en 16,1 miljoen BEF voor leveringen en diensten.

Vanuit theoretisch standpunt kan in toepassing van dit dubbel onderscheid elke
opdracht, gegund door een overheidsbedrijf binnen één van de vier hierna vermelde
combinaties worden ondergebracht :

– nutssectoren – taak van openbare dienst ;

– nutssectoren – commerciële activiteit ;

– klassieke sectoren – taak van openbare dienst ;

– klassieke sectoren – commerciële activiteit.

Met elk van deze hypothesen stemt een bijzonder juridisch stelsel overeen. 

Op basis van de sector waarbinnen de NMBS actief is en via een ruime interpretatie van
de hiervoor omschreven notie “werkzaamheden”, kan men ervan uitgaan dat de NMBS
voor zijn activiteiten die verband houden met de exploitatie van vervoersprestaties per
trein, inbegrepen de activiteiten accessoir aan deze werkzaamheden, onderworpen is
aan de bepalingen die de in de nutssectoren gegunde overheidsopdrachten regelen. De
NMBS is trouwens van mening dat geen enkele van zijn activiteiten ressorteert onder de
klassieke sectoren.

Indien een opdracht buiten de twee hiervoor genoemde mogelijkheden valt, wordt ze
geregeld door de gemeenrechtelijke bepalingen inzake overeenkomsten.

De kwalificatie van de door de NMBS te gunnen opdrachten levert uiteindelijk weinig
problemen op aangezien een belangrijk deel van de opdrachten duidelijk in verband kan
worden gebracht met de volgende elementen :

– De uitvoering van de taken van openbare dienst (vb. alle investeringen i.v.m. infrast-
ructuur, aankoop rollend materieel voor het binnenlands reizigersvervoer). In dit geval
zijn deze opdrachten, wat de gunning ervan betreft, onderworpen aan de bepalingen
van titel IV van boek I van de wet van 24 december 1993 en aan het koninklijk besluit
van 10 januari 1996126. Wat de uitvoering betreft zijn de opdrachten die verband hou-
den met taken van openbare dienst onderworpen aan het koninklijk besluit van
26 september 1996127, dat in bijlage de algemene aannemingsvoorwaarden bevat.

– Een louter commerciële activiteit (vb. aankoop rollend materieel voor het goederen-
vervoer en voor het internationaal reizigersvervoer). In dit geval geldt inzake de gun-
ning enkel boek II van de wet van 24 december 1993 en het koninklijk besluit van
18 juni 1996128, voor zover hun bedragen de Europese drempelbedragen129 bereiken
of overschrijden en ze verband houden met de exploitatie van vervoersprestaties per
trein. 

Volgens cijfergegevens van de interne audit, hebben de meeste opdrachten die de
NMBS gunt, betrekking op taken van openbare dienst. Vergissingen inzake interpretatie
zijn evenwel niet uitgesloten, ook al blijven ze, volgens de controles die werden uitge-
voerd door de interne audit en de eenheid “Accounting & Controlling”, marginaal. De
verschillen in interpretatie worden in voorkomend geval voor advies aan de juridische
dienst voorgelegd.
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130
“Gemengde” opdrachten zijn opdrachten die slechts gedeeltelijk betrekking hebben op de uitvoering van
de opdrachten van openbare dienst.

131
Hierbij dient te worden vermeld dat de beslissingen met betrekking tot de keuze van de gunningswijze van
de opdrachten, die onderworpen zijn aan een onderzoek van de regeringscommissaris, het onderwerp heb-
ben uitgemaakt van een modeldocument opgesteld door de BVL in samenspraak met de NMBS.

132
Ondervraagd over de toepasselijkheid van de wet op de overheidsopdrachten heeft de general manager
van ABX Logistics geantwoord dat de opdrachten van deze eenheid enkel aan het algemene contracten-
recht zijn onderworpen.

133
Boek 1 van het Algemeen Reglement Strategie en Ontwikkeling (ARSO).

In de praktijk is het niet steeds gemakkelijk te bepalen welke wetgeving van toepassing
is en welke de intentie is van de aanbestedende overheid bij het openen van het gun-
ningsdossier, alhoewel de principes voor de toepassing van de wetgeving die door de
juridische dienst van de NMBS worden gehanteerd, duidelijk zijn opgenomen in het
reglement betreffende de delegaties en in de interne richtlijnen van de eenheden. Hierin
wordt gepreciseerd dat ook de “gemengde” opdrachten onder de toepassing vallen van
de bepalingen die gelden voor de overheidsopdrachten.130

Het Rekenhof verstrekt in dit verband de aanbeveling dat het document van de interne
controle dat zich in elk dossier bevindt, precies de beoogde juridische hypothese zou
aangeven of, nog beter, dat onderscheiden dossiers zouden worden aangelegd volgens
het type van opdracht. In de meer complexe dossiers zou een expliciete motivering van
deze keuze niet overbodig zijn131.

Wat betreft het bijzonder geval van de eenheid “ABX Logistics”, wiens activiteiten louter
van commerciële aard zijn en met transport over de weg samenhangen hetgeen impli-
ceert dat zij niet onderworpen zijn aan de regelgeving inzake overheidsopdrachten132,
merkt het Rekenhof op dat het voor deze eenheid evenmin is uitgesloten dat “gemeng-
de” opdrachten worden gegund, die bijgevolg wel aan de regelgeving inzake overheids-
opdrachten zijn onderworpen. 

Het Rekenhof verstrekt de aanbeveling dat het voor elke opdracht de aard van de pres-
taties zou zijn die de van toepassing zijnde wetgeving bepaalt, en niet de eenheid die
aan de oorsprong van de opdracht ligt.

2 Administratieve organisatie en de controleprocedures inzake overheidsopdrachten

2.1 Administratieve organisatie en procedures van interne controle

De uitbouw van de administratieve organisatie en procedures met het oog op de toe-
passing van de reglementering inzake overheidsopdrachten is binnen de NMBS op
diverse niveaus gestructureerd.

2.1.1 Op het niveau van elke eenheid

De raad van bestuur van de NMBS heeft in een intern reglement de delegaties en sub-
delegaties van bevoegdheden goedgekeurd, die gelden inzake de opdrachten van wer-
ken, leveringen en diensten133. Hierin worden de respectievelijke bevoegdheden van de
raad van bestuur, het beperkt comité, het directiecomité, de gedelegeerd bestuurder, de
voorzitters van de beheerscomités, de managers en de leiders van de lagere beheersni-
veaus weergegeven. 

De bevoegdheden worden volgens hiërarchische rangorde gespecificeerd in functie van
het geraamde bedrag van de opdracht. Er is tevens in een onderscheiden regeling voor-
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134
Terminologie gebruikt in het reglement inzake delegaties (ARSO).

zien naargelang van de fase van goedkeuring waarin het gunningsdossier zich bevindt
(de wijze van gunnen, het bestek, de toewijzing, eventuele meeruitgaven).

Ingevolge de herstructurering van de NMBS op 1 januari 1998, is elke eenheid zelf ver-
antwoordelijk voor de uitbouw van de administratieve organisatie en interne controle
inzake de door de eenheid gegunde overheidsopdrachten. Hierdoor werd elke eenheid
geconfronteerd met een aantal nieuwe taken omtrent het in eigen schoot beheren van
overheidsopdrachten, waardoor ook de interne structuur van elke eenheid diende aan-
gepast te worden. Binnen elke eenheid werd een cel “Strategie en Beheerscontrole” in
het organogram opgenomen, die onder meer tot doel heeft de administratieve controle
inzake de dossiers overheidsopdrachten te coördineren. Hiertoe werd binnen elke een-
heid een procedurehandleiding opgesteld, gebaseerd op de hiervoor geciteerde regels
inzake delegaties van bevoegdheden. 

2.1.2 Op het niveau van de interne audit

Eveneens in het kader van de herstructurering van de NMBS werd een nieuw concept
van intern controlesysteem gedefinieerd, samengesteld uit, enerzijds, de interne contro-
le binnen elke eenheid en, anderzijds, de interne audit als overkoepelende en onafhan-
kelijke evaluatiefunctie van de interne controle. De herdefiniëring van de opdrachten van
de dienst interne audit ging gepaard met de functionele opdeling van de dienst interne
audit in diverse entiteiten, waarvan een aantal zich voortaan bezig houdt met auditop-
drachten die verbonden zijn met een betere risicobeheersing voor de maatschappij in
zijn geheel (financiële, commerciële en technische audits) en de afdeling IA.05 “gecen-
traliseerde beheerscontrole” die hoofdzakelijk specifieke taken van interne controle
i.v.m. opdrachten van werken, leveringen en diensten vervult (voorafgaand visum).

Inzake opdrachten voor aanneming van werken is het voorafgaand visum134 van de inter-
ne audit vereist voor de goedkeuring :

– van de gunningswijze en de bestekken van opdrachten waarvan het geraamd bedrag
hoger is dan of gelijk aan 30 miljoen BEF ;

– van alle uitgaven (offertes) waarvan het bedrag hoger is dan of gelijk aan
3 miljoen BEF ;

– van de meeruitgaven waarvan het bedrag hoger is dan of gelijk aan 1 miljoen BEF.

Inzake opdrachten voor aanneming van leveringen en diensten belopen deze bedragen
respectievelijk 10 miljoen BEF, 1 miljoen BEF en 0,4 miljoen BEF.

De controle van de interne audit heeft niet alleen betrekking op het naleven van de wet-
telijke voorschriften inzake overheidsopdrachten, maar betreft tevens een opportuniteits-
controle. De vastgestelde opmerkingen worden gerapporteerd aan het hogere beslis-
singsechelon. De belangrijkste opmerkingen hebben betrekking op de opportuniteit van
de aankoop, de keuze van de gunningsprocedure, het naleven van de regels inzake
publiciteit en mededinging, de maximale benutting van de onderhandelingsmogelijkhe-
den bij een onderhandelingsprocedure en het naleven van de regels inzake delegaties
en subdelegaties van bevoegdheden in de diverse fases van het gunningsproces.

De interne audit ontvangt bovendien a posteriori een lijst van alle gegunde dossiers
vanaf 400.000 BEF voor leveringen en diensten en vanaf 1.000.000 BEF voor werken.

Tevens verstrekt de interne audit jaarlijks aan de raad van bestuur een verslag over de
wijze waarop elke eenheid haar overheidsopdrachten beheert. 
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Op het gebied van de naleving van de wetgeving inzake overheidsopdrachten wordt de
interne audit bijgevolg geacht op twee manieren tussen te komen. 

In het kader van het beheer van de dossiers van overheidsopdrachten komt de interne
audit tussen door middel van de afdeling IA.05 – gecentraliseerde beheerscontrole (spe-
cifieke controles in een 2500-tal dossiers op jaarbasis). Bovendien kan de interne audit
verzocht worden om specifieke evaluatieopdrachten van het controlesysteem uit te voe-
ren, die kaderen in de auditopdrachten die verbonden zijn met een betere risicobeheer-
sing.

2.1.3 Op het niveau van de eenheid “Accounting & Controlling”

Deel 43 van het algemeen reglement financiën bepaalt dat de ontwerpen van bestekken
en de gunningsvoorstellen aan de voorafgaande goedkeuring van de eenheid “Accoun-
ting & Controlling” worden onderworpen voor de dossiers vanaf 1.250.000 BEF. 

De controle uitgeoefend door de financiële dienst betreft een wettigheidscontrole, waar
inzonderheid wordt toegekeken op de naleving door de aanbestedende eenheid van de
algemene aannemingsvoorwaarden, vervat in het koninklijk besluit van 26 september
1996. Bovendien maakt elke factuur die ter betaling wordt aangeboden het voorwerp uit
van een controle in het kader van de naleving van de contractuele voorwaarden. 

2.2 Evaluatie van de interne controleprocedures

Het Rekenhof heeft vervolgens onderzocht hoe voormelde interne controleprocedures
zowel door de interne audit als door het college van commissarissen worden beoor-
deeld.

2.2.1 Door de interne audit

Ter voorbereiding van zijn jaarverslag inzake het beheer van de overheidsopdrachten
werden door de interne audit een aantal audits uitgevoerd in de diverse eenheden van
de NMBS. Hierin worden naast een aantal kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die
betrekking hebben op het uitoefenen van de interne beheerscontrole binnen de eenhe-
den, de belangrijkste opmerkingen in de voorgelegde dossiers opgenomen. 

De eerste audit die werd uitgevoerd onmiddellijk na de doorgevoerde herstructurering
(periode januari – maart 1998), evalueerde het beheer van de overheidsopdrachten bin-
nen de NMBS als conform de wetgeving, de delegaties en subdelegaties van machten
en de interne procedures, maar sommige eenheden werden verzocht een constructief
gevolg te verbinden aan de geformuleerde aanbevelingen. De interne audit voorzag
een herevaluatie na zes maanden voor de eenheden die in gebreke waren gebleven. 

Na de herevaluatie eind 1998 in de betreffende eenheden en rekening houdend met de
resultaten van de initiële audit, evalueerde de interne audit het beheer van de over-
heidsopdrachten binnen de NMBS als conform met de wetgeving, de delegaties en sub-
delegaties van bevoegdheden en de interne procedures.

Volgende aandachtspunten verdienden echter volgens de interne audit in de toekomst
nauwlettend te worden opgevolgd.

– De wetgeving moet aanhoudend door alle verantwoordelijken gekend zijn en correct
worden toegepast. In dit opzicht werd aangeraden dat binnen de NMBS een struc-
tuur wordt uitgewerkt die de verspreiding en continue actualisering van de basisinfor-
matie binnen de verschillende eenheden verzekert, evenals eventueel de permanente
vorming van de respectievelijke verantwoordelijken ;
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Cfr. bijlage 7 van het tweede beheerscontract gesloten tussen de NMBS en de Belgische Staat.

– Binnen de verschillende eenheden met een centrale en regionale structuur dient
ernaar gestreefd te worden de interne procedures voor het beheer van overheidsop-
drachten te standaardiseren en te documenteren.

2.2.2 Door het college van commissarissen

Het college heeft vastgesteld dat elke eenheid gevolg heeft gegeven aan de vraag om
interne procedures uit te werken. Het heeft op zijn beurt onderzoek gedaan met als
opzet na te gaan of deze interne procedures in overeenstemming zijn met de wettelijke
en reglementaire bepalingen inzake overheidsopdrachten en of de nodige elementen
van interne controle aanwezig zijn. 

Het college heeft eveneens kunnen vaststellen dat de voorgeschreven procedures in
grote lijnen worden nageleefd. Het heeft er evenwel op gewezen dat binnen de bedrijfs-
eenheid “Instandhouding Infrastructuur”, die voor het geheel van de NMBS opdrachtge-
ver is van talrijke opdrachten van werken, de uitwerking van duidelijke en uniforme richt-
lijnen, die gelden voor zowel het centrale als het regionale niveau binnen deze eenheid,
onontbeerlijk zijn voor de uitbouw van een volwaardig intern controlesysteem. 

2.3 De diverse externe controleprocedures inzake overheidsopdrachten

2.3.1 De regeringscommissaris

De regeringscommissaris oefent een controle uit op de door de raad van bestuur of het
beperkt comité toegewezen opdrachten door zijn deelname aan de vergaderingen van
deze organen. 

In het raam van de door artikel 23 van de wet van 21 maart 1991 aan de regeringscom-
missaris gegeven opdracht van administratief toezicht, worden, in geval van een beperk-
te procedure of een onderhandelingsprocedure, de goedkeuringen betreffende gun-
ningswijzen van opdrachten die niet onder de bevoegdheden van het beperkt comité
vallen135, aan de regeringscommissaris voorgelegd. Bij gebrek aan een schriftelijk ant-
woord binnen een termijn van 5 werkdagen wordt het advies als gunstig beschouwd136.

2.3.2 Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

In het kader van de uitvoering van het investeringsprogramma dat gefinancierd wordt
door de kapitaalinbreng van de Staat worden de ontwerpen van investeringsbeslissingen
aan het Bestuur van het Vervoer te Land voor advies voorgelegd. Dit bestuur beschikt
over een termijn van 30 dagen om zijn advies uit te brengen137. De goedkeuring van het
project betekent dat de administratie geen bezwaar ziet in de financiering van de inves-
teringen door de Staat. 

Deze administratie onderzoekt de conformiteit van ieder specifiek ingediend dossier met
het algemeen kader, vervat in het tienjaren-investeringsprogramma en in het jaarlijks
goedgekeurd fysiek programma. Zij besteedt eveneens aandacht aan de naleving van de
regelgeving inzake overheidsopdrachten, wanneer de investering toevertrouwd wordt
aan derden, en aan het bestaan van een aanvaardbare kostprijsverantwoording van ieder
project. Eventuele opmerkingen worden overgemaakt aan het management van de
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Zie in dit verband sectie II over de opvolging van de investeringen.

NMBS. In voorkomend geval wordt de goedkeuring uitgesteld tot gevolg werd gegeven
aan de vastgestelde tekortkomingen138.

2.3.3 Het college van commissarissen

De regelmatigheidscontrole vanuit het oogpunt van de wet en van het organiek statuut,
waarmee het college van commissarissen ingevolge artikel 25 van de wet van 21 maart
1991 is belast, slaat onder meer ook op het nazicht van de overeenkomsten voor wer-
ken, leveringen en diensten. Hierbij wordt inzonderheid nagegaan in hoeverre de regel-
geving inzake overheidsopdrachten wordt nageleefd. Dit toezicht wordt in het college
van commissarissen op permanente basis ter plaatse uitgevoerd door medewerkers van
het Rekenhof. Dit gebeurt op basis van de gunningsdossiers van alle overeenkomsten
voor werken, leveringen en diensten met een bedrag van 1.250.000 BEF en meer, die
maandelijks door de dienst “Strategie en Beheerscontrole” van elke eenheid worden
overgemaakt. Voor de overeenkomsten waarvan het bedrag begrepen is tussen 400.000
BEF en 1.250.000 BEF worden samenvattende lijsten van de gegunde opdrachten toe-
gestuurd, waarna op basis hiervan een steekproefsgewijze controle wordt uitgevoerd.

Het college van commissarissen wijdt ieder jaar een deel van zijn management letter aan
de controle van de overheidsopdrachten, waarin telkenmale ook een synthese van de
controleverrichtingen en opmerkingen is opgenomen. 

De wettigheidscontrole van het college heeft voornamelijk betrekking op het aspect
“gunning” van de opdrachten. Hoewel de NMBS over een ruime vrijheid beschikt bij de
keuze van de gunningswijze van een opdracht, onder voorbehoud van de voorwaarden
waaraan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking is onderworpen, gaat het
verloop zelf van de gunningsprocedure gepaard met een aantal formaliteiten en princi-
pes waarvan de naleving het voorwerp uitmaakt van een wetmatigheidscontrole door
het college van commissarissen. Het college van commissarissen heeft opgemerkt dat
de dossiers die het voorwerp hebben uitgemaakt van een opmerking een kleine minder-
heid betreffen van het totale aantal aan zijn controle voorgelegde dossiers. De opmer-
kingen en rapporten van het college maken steeds het voorwerp uit van een tegenspre-
kelijke procedure waarbij de verantwoordelijken van de verschillende betrokken diensten
hun standpunt kunnen toelichten. 

Daarnaast besteedt het college van commissarissen ook steekproefsgewijze aandacht
aan de uitvoeringsfase. Deze controle wordt uitgevoerd op basis van het vereffenings-
dossier dat wordt bijgehouden door de financiële dienst, die instaat voor de betaling
van de ingediende facturen. De controle heeft tot doel na te gaan in hoeverre bij de
eigenlijke uitvoering van de opdrachten de verplichtingen die voortvloeien uit de regel-
geving inzake overheidsopdrachten worden nageleefd en in welke mate de dienst “Con-
trole betalingen” van de eenheid “Accounting & Controlling” hierop controle uitoefent.
Het steekproefsgewijze nazicht van de betalingsdossiers laat het college van commissa-
rissen toe te besluiten dat deze dienst zijn controle effectief uitvoert.

3 Conclusies van het Rekenhof betreffende de interne richtlijnen en de controle-
procedures 

Er zal worden nagegaan of de hiervoor beschreven beslissings- en controleprocedures
van die aard zijn dat zij een redelijke zekerheid bieden op een strikte naleving van de
regelgeving inzake overheidsopdrachten binnen de NMBS.
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3.1 De interne richtlijnen betreffende de gunning van overheidsopdrachten

3.1.1 Het algemeen financieel reglement

Deel 43 van het algemeen financieel reglement van de NMBS herneemt het geheel van
de regels die van toepassing zijn betreffende de regelgeving inzake overheidsopdrach-
ten binnen de NMBS. Dat hoofdstuk, dat de reglementaire basis zou moeten vormen
voor de toepassing van de overheidsopdrachten op de NMBS, werd sedert ongeveer 25
jaar niet meer geactualiseerd, wat leidde tot het ontstaan van talrijke richtlijnen inzake de
toepassing van de wetgeving. Een coördinatie van alle nota’s en richtlijnen betreffende
de overheidsopdrachten binnen een geactualiseerd financieel reglement zou de eenvor-
migheid van de toepassing van de reglementering in de talrijke eenheden en activitei-
tencentra van de NMBS in de hand werken en het mogelijk maken de risico’s te beper-
ken van het verloren gaan van informatie tengevolge van het houden van specifieke
principiële dossiers binnen de verschillende eenheden. Die coördinatie zou kunnen wor-
den verwezenlijkt naar aanleiding van de aangekondigde actualisering van dit deel 43
van het algemeen financieel reglement.

3.1.2 Het reglement inzake delegaties

Het reglement inzake delegaties preciseert dat de delegatie die aan de lagere niveaus
wordt toegekend, gepaard moet gaan met een maandelijkse informatie aan het hogere
hiërarchische niveau. Er bestaat evenwel geen echte overeenstemming tussen de graad
van delegatie en de graad van informatie aan de hogere overheid. In de praktijk varieert
de interpretatie die aan die verplichting wordt gegeven, en derhalve ook de aard van de
informatie die aan de hogere overheid wordt verstrekt, van de ene bedrijfseenheid tot
de andere. De informatie aan het hogere niveau gebeurt op een passieve wijze door de
voorlegging van maandelijkse listings. Hoewel die werkwijze een bevraging en derhalve
een uitvoering van controle mogelijk maakt, kan de hogere overheid zich niet verzekeren
van de volledigheid van de ontvangen lijsten en evenmin een actieve verificatie verrich-
ten bij ontstentenis van een toegankelijke data base.

In haar commentaar verduidelijkt de NMBS dat “in concreto slaat de opmerking
op de vaststelling dat de voorzitter van het beheerscomité niet moet worden inge-
licht van alle gedelegeerde beslissingen door de (general) manager”. Zij onder-
streept dat “men niet uit het oog mag verliezen dat via de procedure van het
voorafgaand visum van de Interne Audit (waarin het reglement i.v.m. de delega-
ties – cfr. art. 151 – ook voorziet) de voorzitter uiteindelijk wel wordt ingelicht van
de beslissingen die de (general) manager neemt.”

De opmerking van het Rekenhof beoogt niet zozeer de informatie die door de manager
wordt verstrekt aan de voorzitter van het beheerscomité, maar wel het feit dat sommige
ordonnateurs informatie moeten verstrekken over opdrachten vanaf een drempelwaarde
waarvoor ze niet meer bevoegd zijn. 

Zo moeten bijvoorbeeld bepaalde dienstchefs maandelijks hun manager inlichten over
alle handelingen die ze goedkeuren vanaf een waarde van meer dan 1 miljoen BEF, ter-
wijl ze niet bevoegd zijn om opdrachten voor de aanneming van leveringen boven die
waarde te gunnen. Deze opmerking kan worden doorgetrokken naar andere beslissings-
niveaus.

Het belang dat door het delegatiereglement wordt verleend aan de informatie van het
hogere niveau voor elk delegatieniveau wijst erop dat het om een andere informatie
gaat dan de gewone doorsturing van de dossiers via de hiërarchische weg naar aanlei-
ding van het voorafgaand visum.
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Het Rekenhof stelt eveneens een zeker gebrek aan samenhang vast met betrekking tot
de delegaties inzake de selectie van firma’s en de delegaties in verband met de goed-
keuring van de opdracht. Voor bepaalde drempelbedragen voor opdrachten is de selec-
tiebevoegdheid voorbehouden voor een overheid hoger dan die welke de bevoegdheid
bezit om goed te keuren, terwijl in andere hypotheses voor de omgekeerde oplossing
wordt gekozen. De bevoegdheid om firma’s te selecteren impliceert een daadwerkelijke
verantwoordelijkheid in een deel van de gunningsprocedure en kan op een doorslagge-
vende wijze de mededinging beïnvloeden. Zij zou zich dus moeten situeren op een
bevoegdheidsniveau dat gelijkwaardig is aan het niveau van de eigenlijke gunningsbe-
voegdheid.

In dit opzicht “onderstreept de NMBS dat er wel degelijk een leidraad aanwezig is
aan de hand waarvan de betrokken drempels werden bepaald. Zo is het ogenblik
waarop de eerste verbintenissen worden aangegaan cruciaal. Voorts worden deze
drempels ook bepaald door het aantal te behandelen dossiers, alsmede door de
interne structuur van sommige eenheden waarbinnen bepaalde dossiers aan bod
komen. Kortom, de vaststelling van de drempels is in het merendeel van de geval-
len “maatwerk” en dit omwille van praktische redenen.”

3.1.3 De interne richtlijnen van de eenheden en het circuleren van de informatie

Als gevolg van de herstructurering van de NMBS beschikt elke eenheid over richtlijnen
die de procedures voor de behandeling van de dossiers beschrijven en de circulatie
ervan organiseren. In sommige eenheden (zoals de eenheden “Aankopen”, “Reizigers
Internationaal”, “Reizigers Nationaal”, “Netwerk”) zijn die richtlijnen bijzonder duidelijk
uitgewerkt en gaan ze gepaard met een vademecum dat de grote etappes vermeldt die
bij de gunning van een overheidsopdracht moeten worden doorlopen. De richtlijnen die
door andere eenheden zijn uitgewerkt, zijn daarentegen soms vrij bondig of zelfs onvol-
doende nauwkeurig. Er ontbreekt bijgevolg een eenvormigheid in de richtlijnen.

Het Rekenhof is van oordeel dat alle materies die niet specifiek zijn voor de eenheden,
gemeenschappelijk zouden moeten worden geregeld en bijvoorbeeld worden geïnte-
greerd in het algemeen financieel reglement of in elk ander document dat algemeen
wordt verspreid. Die werkwijze zou een snellere actualisering mogelijk maken en op
lange termijn de invoering van verschillende praktijken in de eenheden vermijden. 

3.1.4 De deontologische code geldend voor de bedienden die betrokken zijn bij de
gunning van en het toezicht op de uitvoering van de opdrachten

In februari 2000 heeft de eenheid “Juridische Zaken” een deontologische code ver-
spreid waarin wordt herinnerd aan bepaalde regels die in de verschillende stadia van de
gunning van een opdracht moeten worden in acht genomen. Die regels zien er inzon-
derheid op toe dat een gezonde mededinging wordt gevrijwaard die de gelijkheid tus-
sen de inschrijvers waarborgt en het algemeen belang van de NMBS veilig stelt.

3.1.5 Geïnformatiseerd gegevensbestand

Elke eenheid heeft het initiatief genomen een geïnformatiseerd bestand te ontwikkelen
dat het geheel van haar opdrachten of contracten bevat. De NMBS beschikt echter niet
over een gecoördineerde geïnformatiseerde gegevensbank met alle opdrachten die de
onderneming heeft gegund. Er bestaat geen enkele gemeenschappelijke nummering of
geen enkele gemeenschappelijke incoderingsstructuur. Het zou derhalve zeer moeilijk
zijn een coherente statistische lijst op te stellen van de opdrachten die de NMBS heeft
gegund. Aan deze situatie zou dienen te worden verholpen.
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Charter betreffende de interne audit van de NMBS, goedgekeurd door de raad van bestuur van 26 novem-
ber 1999.

3.2 De procedures en de werking van de controleorganen

3.2.1 De cel “Strategie & Beheerscontrole” die binnen elke bedrijfseenheid werd
gecreëerd

Verwijzend naar het auditcharter van de NMBS139, bestaat de interne controle uit “het
geheel aan maatregelen die door het management (van de entiteiten) worden aange-
wend met als doel zich te verzekeren van de informatie, de bescherming van de midde-
len en de beheersing van het functioneren van de onderneming”. In dat kader hebben
alle general managers in de werkingsrichtlijnen voor hun eenheid voorzien in de transit
van alle dossiers met betrekking tot de gunning van opdrachten via de cel “Strategie &
Beheerscontrole”. Die dienst verifieert de opportuniteit van de uitgave en verzekert zich
van de inachtneming van de reglementering. 

Het betrekkelijke gebrek aan onafhankelijkheid van die cellen ten aanzien van hun een-
heid laat hen evenwel niet toe een rol te spelen die gelijkwaardig is aan die van de
gecentraliseerde beheerscontrole die door de interne audit wordt uitgeoefend. Het nut
van die cellen wat de centralisering en uniformisering van de dossiers betreft en inzake
de verspreiding van de informatie binnen de eenheid, kan evenwel niet worden betwist.

3.2.2 De gecentraliseerde beheerscontrole en de auditopdrachten uitgeoefend door
de interne audit inzake overheidsopdrachten

Naar aanleiding van de invoering van de nieuwe structuren had het directiecomité
geoordeeld dat de opdrachten inzake beheerscontrole die aan de interne audit waren
toevertrouwd, in hoofdzaak moesten behouden blijven, althans tot op het ogenblik dat
de cellen beheerscontrole die binnen de nieuwe entiteiten werden opgericht, de vereis-
te maturiteit en ervaring zouden hebben opgedaan inzake een beheersing van de inter-
ne controle en inzake het waarborgen van de procedures.

Het project om de interne audit van zijn voorafgaand visum te ontlasten wanneer de
interne controles volledig operationeel zouden zijn, nam echter geen concrete vorm aan.
In een brief van 17 juni 1999 heeft de gedelegeerd bestuurder aan de voorzitter van het
college van commissarissen geschreven dat “er voor het ogenblik geen sprake kan zijn
om een termijn te plaatsen op het beëindigen van deze opdrachten van beheerscontro-
le, in tegendeel”.

Die opinie kan eveneens worden beschouwd als een blijk van een zekere mislukking van
de doelstellingen die aan de verschillende interne controles eigen aan de eenheden
werden opgelegd.

De diensten van de interne audit zijn zich overigens bewust van de “federerende” rol die
ze tussen de verschillende eenheden kunnen spelen. De invoering van een controle die
extern is aan de eenheden maar gemeenschappelijk voor de NMBS, laat ten minste toe
het ontstaan van uiteenlopende handelwijzen van de ene eenheid tot een andere te ver-
mijden. Voor de minder belangrijke opdrachten maakt deze controle, hoewel a
posteriori, het mogelijk een overzicht te hebben van alle opdrachten die de NMBS heeft
gegund. De bevoegdheid van de interne audit is belangrijk omdat hij in de meest extre-
me gevallen zijn visum kan weigeren. 

Het ontbreken van een betrouwbaar informaticabestand betreffende de overheidsop-
drachten maakt het voor de interne audit evenwel niet mogelijk zich te verzekeren van
de volledigheid van de lijsten die hij toegezonden krijgt overeenkomstig de reglemente-
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De door de raad van bestuur in het begin van het jaar 2000 aangezochte consultant, heeft er op gewezen
dat volgens de internationale normen inzake interne audit, deze toestand, tijdelijk en in zijn historisch kader
te plaatsen, de rol en de onafhankelijkheid van de functie van de interne audit kan schaden.

ring inzake delegaties. De interne audit is echter van oordeel dat het aantal dossiers die
hem, vrijwillig of niet, niet worden overgezonden, betrekkelijk marginaal is.

Er werd verduidelijkt dat de interne audit op twee manieren kan tussenkomen inzake de
controle op de naleving van de regelgeving betreffende overheidsopdrachten door de
NMBS. Wegens het ontbreken van een zekere scheiding tussen de diensten van de inter-
ne audit, belast met de controle van de dossiers in het kader van de gecentraliseerde
beheerscontrole (voorafgaand visum) en de diensten belast met de globale evaluatie van
het controlesysteem, kan de interne audit er toe gebracht worden om procedures te
moeten evalueren waaraan het zelf heeft meegewerkt140. De manager van de interne
audit heeft in de loop van de audit benadrukt dat de gecentraliseerde beheerscontrole
een onmisbare bron van informatie levert bij de uitoefening van de interne controle. In
dit opzicht meent het Rekenhof dat de interne audit, bij de uitoefening van zijn globale
controle op de naleving van de betreffende regelgeving inzake overheidsopdrachten,
zich niet uitsluitend mag steunen op de verkregen informatie door de dienst beheers-
controle in het kader van zijn onderzoekswerkzaamheden in de dossiers.

Als gevolg van de wet van 1991 op de autonome overheidsbedrijven en aansluitend bij
het verdwijnen van de bevoegdheden van het Hoog Comité van Toezicht ten aanzien
daarvan, heeft de raad van bestuur in september 1991 de oprichting goedgekeurd van
een “controlecomité” dat een recht van administratief onderzoek bezit met betrekking
tot het opzoeken en de vaststelling van onregelmatigheden of tekortkomingen die de
financiële, commerciële of morele belangen van de NMBS zouden kunnen schaden. 

Het controlecomité is ondergebracht bij de interne audit. De onderzoeken worden
gevoerd op verzoek van het directiecomité of één van de leden ervan, van de manager
van een entiteit of de manager van de interne audit. Het controlecomité kan niet op
eigen initiatief handelen. De verslagen van het controlecomité worden geviseerd door
de manager van de interne audit en voorgelegd aan de voorzitter van het beheersco-
mité van de entiteit in kwestie die oordeelt over het gevolg dat eraan moet worden
gegeven.

In de gevallen die de manager van de interne audit belangrijk acht of op zijn verzoek
wordt een kopie van het verslag naar de gedelegeerd bestuurder gezonden.

3.2.3 De tussenkomsten van de eenheid “Accounting & Controlling”

Bepaalde eenheden, onder wie zij die de meeste opdrachten gunnen, werden van die
voorafgaande controle vrijgesteld op grond van een beslissing van het directiecomité
die, zo lijkt het, enkel wordt gerechtvaardigd door de bezorgdheid om de procedures in
te korten. 

Het Rekenhof is van oordeel dat de opheffing van de voorafgaande controle van de een-
heid “Accounting & Controlling” gepaard moet gaan met een versterking van de interne
controle van de eenheden omdat vele fouten die door de eenheid “Accounting & Con-
trolling” worden vastgesteld, niet door de interne controle van de eenheid zelf werden
opgemerkt.

Voorts is de eindcontrole die op het ogenblik van de betaling van de facturen wordt uit-
geoefend door de eenheid “Accounting & Controlling”, belangrijk. Zij maakt het moge-
lijk tekortkomingen ten aanzien van de regelgeving of de regels inzake delegaties te ont-
dekken en zulks aan de eenheden of de interne audit mee te delen. De eenheid
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“Accounting & Controlling” kan aldus de betaling van de facturen weigeren in afwach-
ting van een regularisering van het dossier door de betrokken eenheid. Het belang van
die controle hangt eveneens samen met het feit dat hij wordt uitgeoefend buiten elke
eenheid en dat hij betrekking heeft op alle uitgaven zodat hij een harmonisering van de
toepassing van de reglementering in de gehele onderneming mogelijk maakt.

Die controle is inzonderheid nuttig voor de minder belangrijke opdrachten die niet aan
de beheerscontrole van de interne audit onderworpen zijn.

3.2.4 De controle door de regeringscommissaris

Naast zijn algemene raadgevende opdracht is de regeringscommissaris op de hoogte
van de door de raad van bestuur en het beperkt comité toegewezen dossiers door zijn
deelname aan de vergaderingen van deze organen ; tevens ontvangt hij een kopie van
de dossiers die onder de bevoegdheid van het directiecomité of van de gedelegeerd
bestuurder vallen. In dat raam waakt de regeringscommissaris over de inachtneming van
de regelgeving inzake overheidsopdrachten. De interpretaties van de wetgeving die in
overleg tussen de regeringscommissaris en de juridische dienst van de NMBS worden
uitgewerkt, worden door de interne audit overgenomen in het raam van zijn beheerscon-
trole teneinde tot een uniforme toepassing van de jurisprudentie voor de NMBS te
komen.

3.2.5 Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

Buiten hetgeen ter sprake komt in sectie II van dit hoofdstuk betreffende de opvolging
van de investeringen door de administratie, past het op te merken dat de procedure van
het “groen licht”, zoals hoger beschreven en die het akkoord van de administratie voor
elke notificatie veronderstelt, regelmatig wordt omzeild. De NMBS heeft inderdaad een
procedure ingevoerd die het, in dringende gevallen, mogelijk maakt opdrachten te noti-
ficeren zonder te wachten op de instemming van de administratie en mits de goedkeu-
ring van de general manager van de eenheid in kwestie. Van die procedure wordt zeer
vaak gebruik gemaakt en de motiveringen die worden geformuleerd om het dringend
karakter aan te tonen, zijn over het algemeen ontoereikend of stereotiep. Op die verant-
woordingen wordt geen strikte controle uitgeoefend omdat in het geval van weigering
door het Bestuur van het Vervoer te Land de opdracht met de eigen middelen van de
NMBS kan worden uitgevoerd. 

3.2.6 Het college van commissarissen

De dossiers van sommige eenheden worden met een zeer grote vertraging aan het
externe controletoezicht van het college overgemaakt, hetgeen het belang benadrukt
van een effectief en efficiënt werkend intern controletoezicht. 

Het college is ook van mening dat het ontbreken van een betrouwbare en uniforme
databank betreffende het geheel van de binnen de NMBS beheerde overheidsopdrach-
ten niet toelaat de exhaustiviteit van de aan het college voorgelegde dossiers te beoor-
delen.

3.3 De administratieve gunningsdossiers en de informatie van de controleorganen

3.3.1 Het intern controledocument

Het reglement inzake de delegaties preciseert dat “bij de dossiers die aan de interne
audit worden voorgelegd en bezorgd, een intern controledocument (ICD) moet worden
gevoegd, dat de gegrondheid van de opdracht of van de overeenkomst rechtvaardigt
en deze situeert in het kader van het globale project waarvan het eventueel deel uit-
maakt”. Dat “controleblad” bevat de essentiële elementen van het dossier en maakt het
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bij elke etappe van de controle mogelijk de nodige opmerkingen aan te brengen. Het
ICD lijkt onontbeerlijk, maar kan op zichzelf niet de motivering van een administratief
dossier vormen omdat de standaardvorm ervan geen omstandige uiteenzetting toelaat
van zeer belangrijke punten zoals de verantwoording van de behoefte, de keuze van de
procedure, de rechtvaardiging van de urgentie, de vergelijking van de offertes en van-
zelfsprekend de motivering van de beslissing. Het verstrekt evenmin enig element
betreffende de eventuele formaliteiten inzake de bekendmaking van de opdrachten. 

Het Rekenhof is van oordeel dat de vorm van het ICD eenvormig zou worden gemaakt
voor de gehele NMBS en dat de doelstelling ervan zou moeten worden gepreciseerd
teneinde de volledigheid in de samenstelling van het administratief dossier te bevorde-
ren.

3.3.2 De verantwoording van de behoefte

Het verslag betreffende de verantwoording van de behoefte vormt een essentieel ele-
ment van het dossier aangezien het de controleorganen in de gelegenheid stelt zich
ervan te verzekeren dat de instantie die de opdracht heeft goedgekeurd, kennis had van
alle elementen die het mogelijk maakten de opportuniteit van de aankoop te beoorde-
len. De geraadpleegde dossiers bevatten over het algemeen geen formeel verslag
betreffende de verantwoording van de behoefte en die laatste wordt gewoon vermeld
op het document van interne controle, waar de ruimte die daartoe op het document
wordt voorzien, evenwel geen omstandige verantwoording mogelijk maakt. Tevens wor-
den de criteria die voor de raming van de behoefte worden gehanteerd, over het alge-
meen niet vermeld, wat het de controle-instanties niet mogelijk maakt de raming correct
te beoordelen.

3.3.3 De selectie van de firma’s die mogen meedingen

Bij de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking wordt het bestek
toegezonden aan alle vooraf geselecteerde firma’s. Die selectie moet gebeuren op
grond van een gemotiveerde beslissing, hetgeen niet steeds het geval is. Meer nog,
indien de selectiebeslissing niet duidelijk de criteria vermeldt waaraan een uitgesloten
firma niet voldoet, zou het administratief dossier systematisch een selectieverslag moe-
ten bevatten waarin, per firma en per criterium, de conformiteit en non-conformiteit zijn
aangegeven.

3.3.4 De technische vergelijking van de offertes

Het Rekenhof heeft in verscheidene dossiers vastgesteld dat er verwarring bestond tus-
sen, enerzijds, vaststellingen betreffende de regelmatigheid van de offerte ten aanzien
van de technische specificaties van het bestek en, anderzijds, vaststellingen die specifiek
verband hielden met de evaluatie van de offertes in het licht van de gunningscriteria. Die
verwarring kan gemakkelijk worden vermeden door de gunningsverslagen op te splitsen
in afzonderlijke delen. Door een gedeelte in te lassen dat specifiek handelt over de tech-
nische conformiteit zouden offertes die technisch niet conform zijn, automatisch worden
uitgesloten (door de precieze punten uit het bestek op te geven die niet worden nage-
leefd). Daarna zou dan de eigenlijke evaluatie aan bod kunnen komen. Het zou even-
eens verkieslijk zijn in het bestek de technische specificaties te vermelden waaraan abso-
luut moet worden voldaan op straffe van uitsluiting, dit teneinde in de toekomst iedere
betwisting of toepassingsmoeilijkheid te vermijden. 

De keuze van de gunningscriteria is eveneens niet zonder belang. Onduidelijke criteria
die leiden tot dezelfde conclusies voor alle offertes dienen te worden vermeden en de
voorkeur moet uitgaan naar criteria die een echte vergelijking tussen de offertes moge-
lijk maken.
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141
TUC RAIL is een dochteronderneming van de NMBS die instaat voor het technisch beheer van alle infrast-
ructuurwerken in verband met de aanleg van de HST.

142
Artikel 111 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanne-
ming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie.

3.3.5 De prijzencontrole

In het algemeen gebeurt de prijzencontrole bij de NMBS door te verwijzen naar de prij-
zen die werden gehanteerd bij vorige bestellingen ; daarnaast wordt ook gewerkt met
prijsramingen op basis van een marktprospectie. De controleorganen van de maatschap-
pij verifiëren al deze ramingen. 

Voor de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken wordt er bij de NMBS
gewoonlijk van uit gegaan dat prijsvergelijkingen maken een moeilijke oefening is omdat
de door de firma’s opgegeven prijzen onvoldoende steunen op objectieve en verifieer-
bare criteria. Daarom wordt die controle enkel toegepast voor de gevallen waarin de wet
dit vereist. De eenheden zijn van oordeel dat zij niet gewapend zijn om het hoofd te bie-
den aan eventuele onderlinge afspraken tussen inschrijvers. 

De eenheid “Telecom” en TUC RAIL141 hebben evenwel een actievere prijzencontrole
ontwikkeld die steunt op informatie uit een gegevensbank over gelijkaardige prestaties. 

Er dient te worden op gewezen dat de prijzencontroleprocedures op basis van de boek-
houdkundige gegevens, meegedeeld door de inschrijvers, blijkbaar nooit worden toege-
past.

3.3.6 Evaluatie volgens de gunningscriteria

Bij de NMBS bestaat er, wat de gunningscriteria betreft, een duidelijke tendens om sys-
tematisch te opteren voor het prijscriterium. Dat laatste gebeurt soms zonder op enige
wijze een evaluatie uit te voeren van de offertes aan de hand van de andere keuzecriteria
in het bestek.

Hoewel bezwaarlijk kritiek kan worden uitgeoefend op het feit dat systematisch gekozen
wordt voor de goedkoopste offerte, dient erop gewezen dat de aanschaffingsprijs niet
altijd het enige criterium vormt, zelfs niet voor het beoordelen van de economische kost-
prijs van een offerte. De gebruikskosten vormen eveneens een determinerend criterium
en verdienen de nodige aandacht.

Het is eveneens van belang eraan te herinneren dat een voorafgaande weging van de
criteria die als referentiepunt zullen gelden bij de toewijzing van de opdracht, de risico’s
op subjectiviteit bij de keuzebepaling beperkt.

3.3.7 De gemotiveerde gunningsbeslissing 

Het bestaan van een gemotiveerde gunningsbeslissing is een wettelijke vereiste in het
raam van de informatie die moet worden verstrekt aan de inschrijvers die niet in aanmer-
king werden genomen142. Op een meer algemene wijze moeten alle handelingen van de
procedure worden gemotiveerd krachtens de bepalingen van de wet van 29 juli 1991
betreffende de formele motivering van de bestuurshandelingen. Die formele motivering
bestaat in de vermelding in de akte zelf van de motieven in rechte en in feite die aan de
grondslag van de beslissing liggen. Aangenomen wordt dat die beslissing verwijst naar
een gunningsverslag dat een klassering bevat na vergelijking van de offertes en eventu-
eel een voorstel van beslissing vanwege de dienst die tot het onderzoek van de offertes
is overgegaan, voor zover de beslissing duidelijk ondertekend is door de bevoegde
overheid en aan de bovengenoemde vereisten beantwoordt. 
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Bij de NMBS bestaat geen standaarddocument voor de gemotiveerde beslissing. De
ondertekening door de instantie die delegatie heeft gekregen, is soms aangebracht op
een gunningsverslag dat door haar diensten is opgesteld, soms gewoonweg op het
intern controledocument of rechtstreeks op de goedgekeurde offerte.

Het Rekenhof is van oordeel dat aldus niet volledig aan de formele motiveringsverplich-
ting wordt tegemoet gekomen.

3.3.8 De risico’s verbonden aan het ontbreken van een duidelijke functiescheiding 

De noodzaak van een volledige informatie van de bevoegde overheid en het bestaan
van een gemotiveerde beslissing wordt versterkt door de samenloop van bepaalde func-
ties in de procedure tot gunning van de opdrachten. Bij de NMBS is het over het alge-
meen de leidende ambtenaar van een project of zijn dienst die het dossier beheert en
de uiteindelijke keuze maakt. De offertes worden vergeleken en geëvalueerd door
dezelfde dienst die de behoefte heeft gedefinieerd en de technische specificiteiten en
de gunningscriteria heeft voorgesteld. Die wijze van optreden vereist een versterkte con-
trole teneinde de risico’s van een subjectieve keuze te beperken. Die controle kan
slechts gebeuren op grond van een aankoopdossier dat duidelijk gemotiveerd is met
betrekking tot de opportuniteit van de behoefte, de keuze van de procedure en van de
gunningscriteria, een objectief en duidelijk bestek en een formeel gemotiveerd evalu-
atieverslag en gunningsvoorstel. 

3.3.9 Het bijzondere geval, eenheid “Telecom”

De structuur van de eenheid “Telecom” is de voorbije jaren geëvolueerd omwille van de
diepgaande veranderingen die zich binnen de telecommunicatiemarkt hebben voorge-
daan en die het de NMBS hebben mogelijk gemaakt haar seinkabelnetwerk te rentabili-
seren. Ongeveer een derde van de dossiers behandeld door de eenheid “Telecom” zijn
verweven met commerciële activiteiten. Via de audit konden enkele onregelmatigheden
aan het licht worden gebracht. Die onregelmatigheden situeerden zich voornamelijk op
het vlak van de delegaties. De eenheid “Accounting & Controlling” en de interne audit
hebben dat bevestigd, ook al stelt de interne audit een verbetering vast dank zij de
interne controle van de eenheid.

Er wordt opgemerkt dat de eenheid “Telecom” sedert juli 1999 geen general manager
meer heeft.

4 Conclusies

Het controlesysteem dat door de NMBS werd ontwikkeld geeft een redelijke zekerheid
dat de opdrachten die betrekking hebben op de uitvoering van de opdrachten van
openbare dienst de regelgeving respecteren, rekening houdende met de volgende
belangrijke overwegingen.

De binnen de NMBS gevolgde procedures steunen op de gecentraliseerde beheers- en
regelmatigheidscontrole die de interne audit uitoefent, hetzij a priori naar aanleiding van
de goedkeuring van de opdrachten boven één miljoen BEF, hetzij a posteriori voor de
minder belangrijke opdrachten. Bovendien stelt de centralisering van de betalingen in
de eenheid “Accounting & Controlling” deze laatste in de gelegenheid om, vóóraleer er
tot enige betaling wordt overgegaan, een aanvullende en laatste controle te verrichten
op de regelmatigheid van de opdrachten en op de naleving van de interne procedures.
Tot slot oefenen ook de regeringscommissaris en het college van commissarissen een
controle uit op dit vlak.
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Deze controles, die gebeuren buiten de eenheden die de opdrachten gunnen, laten toe
een eenvormige toepassing van de regelgeving te verzekeren voor het geheel van de
NMBS. Het Rekenhof meent echter dat een eenvormige toepassing van de regelgeving
inzake overheidsopdrachten nog kan worden versterkt door een standaardisering in de
voorstelling van de dossiers, door een betere coördinatie en door een regelmatige actu-
alisering van de ter beschikking van de eenheden gestelde documentatie.

De waarborgen die deze procedures en controles bieden kunnen maar voldoende wor-
den geacht als de hiërarchische overheden en de controle-organen de zekerheid heb-
ben dat de informatie die zij krijgen correct en volledig is. De relatieve autonomie die
aan de technische diensten is gelaten voor de voorbereiding en de uitvoering van de
opdrachten bekrachtigen die noodzaak. 

In dit opzicht stelt het Rekenhof vast dat het ontbreken van een gestructureerde databa-
se voor het geheel van de door de NMBS beheerde opdrachten, aan de controle-orga-
nen niet toelaat de zekerheid te hebben dat alle dossiers werden overgemaakt en
beperkt het hun onderzoeksmiddelen.

Bovendien kunnen onvolkomenheden in de samenstelling van de overgemaakte dossiers
leiden tot een tekort aan informatie van de controlerende overheid waardoor deze niet
altijd de haar toebedeelde rol kan spelen. Deze tekortkomingen betreffen inzonderheid
de opstelling van het intern controledocument, de verantwoording van de behoeften
door de technische diensten, de selectie van de firma’s die mogen meedingen, de tech-
nische vergelijking van de offertes, de prijzencontrole en de gemotiveerde gunningsbe-
slissing.

Het Rekenhof meent bijgevolg dat het voor de volledige informatie van de hiërarchische
overheid en van de controleorganen nodig is om een gecoördineerde database van alle
door de NMBS gegunde opdrachten uit te werken en de administratieve dossiers te ver-
beteren.
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143
Het tienjarenplan dat een periode van tien jaren bestrijkt, wordt niettemin na 5 jaar door een nieuw tienja-
renplan vervangen. Zo wordt het plan 1996-2005 bij herziening het plan 2001-2010.

144
Overeenkomstig artikel 21 van het beheerscontract heeft de NMBS zich ertoe verbonden de programma’s
inzake spoorweginvesteringen te realiseren op basis van het tienjarenplan 1996-2005 dat de raad van
bestuur van de NMBS op 24 juni 1996 heeft vastgesteld en dat op 5 juli 1996 door de regering werd goed-
gekeurd.

145
Om dit punt te concretiseren, worden de verschillende financieringswijzen en hun belang weergegeven op
basis van het tienjareninvesteringsplan 1996-2005. Op een totaalbedrag van 370,3 miljard BEF (in BEF van
1994) bedraagt het aandeel van de Staat in de financiering via het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur
227,63 miljard BEF, d.w.z. 61,5%. Een bedrag van 0,55 miljard BEF (0,2%) wordt door derden verstrekt, als
deelname in gemeenschappelijke projecten (electrificatie van lijn 42). Het aandeel van HST-Fin bedraagt
79,46 miljard BEF, d.w.z. 21,4%, terwijl de rest gefinancierd wordt met eigen middelen van de NMBS,
namelijk 15,34 miljard BEF (zijnde 4,1%), exclusief de investeringen volgens alternatieve financieringswijzen
die 47,32 miljard BEF bedragen (12,8%).

146
De notie “groen licht” valt niet noodzakelijk samen met de notie “investeringsproject”. Er wordt immers
een “groen licht” gegeven per overheidsopdracht (of per werk in eigen beheer) en per fase van het project
(studie, realisatie en eventuele aanvulling). Het is dus mogelijk dat er voor één investeringsproject, zoals bij-
voorbeeld een project inzake de vernieuwing van een station, verschillende aannemers zijn, dus verschillen-
de overheidsopdrachten en bijgevolg verschillende “groene lichten”.

Sectie II : Opvolging van de investeringen door de administratie

1 Context

De investeringen in het spoor zijn vastgelegd in een tienjarenplan143. Dit tienjarenplan is
het resultaat van onderhandelingen tussen de NMBS en de federale regering over het te
volgen investeringsbeleid. Tegenover het algemene initiatiefrecht van de NMBS staat de
budgettaire enveloppe die de regering vaststelt ; het ontwerp van tienjarenplan is
ondergeschikt aan de goedkeuring van die budgettaire enveloppe144. Dat tienjarenplan
omvat de verschillende investeringsprojecten, met uitzondering van de investeringen in
de financiële vaste activa en voor alle financieringswijzen samen145, die in de tienjarige
periode zullen worden uitgevoerd. Het tienjarenplan wordt ten uitvoer gebracht door
middel van twee verschillende jaarlijkse investeringsprogramma’s :

– het investeringsprogramma zonder opsplitsing naar financieringswijze (Staat, NMBS,
HST-Fin of derden), dat ter informatie aan de minister wordt overgezonden, overeen-
komstig artikel 24 van het tweede beheerscontract ;

– het investeringsprogramma ten laste van de staatsbegroting, (Ministerie van Verkeer
en Infrastructuur) onderworpen aan de goedkeuring van de minister, overeenkomstig
artikel 25 van het tweede beheerscontract.

Het werkelijke jaarprogramma van de investeringsprojecten, waartoe beslist werd en die
door de Staat moeten worden gefinancierd, wordt bovendien door de minister goedge-
keurd overeenkomstig bijlage 7 van het beheerscontract. Vóór ze geconcretiseerd wor-
den moeten die investeringsbeslissingen (“groene lichten”146) worden goedgekeurd
door het Bestuur van het Vervoer te Land (BVL) en worden dan aangerekend op de
staatsbegroting. De “groene lichten” kunnen leiden tot uitgaven over verschillende
jaren ; deze uitgaven worden door de NMBS uitgesplitst volgens het jaar waarin ze wor-
den verricht. Het jaarlijks investeringsprogramma ten laste van de staatsbegroting groe-
peert in werkelijkheid de uitgaven die zullen voortvloeien uit de “groene lichten” die
vroeger werden gegeven en die in de loop van het jaar zullen worden verricht. Als er
voor de uitvoering van dat programma aanpassingen of kleine wijzigingen in de bestaan-
de projecten nodig zijn, moet de NMBS het BVL daarvan onverwijld op de hoogte bren-
gen. Als de aanpassingen bepaalde projecten substantieel wijzigen, deze op de helling
zetten of ze aanzienlijk vertragen, worden ze aan de minister voorgelegd. In bijlage 7
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van het tweede beheerscontract worden echter geen criteria vastgesteld die bepalen
welke wijzigingen aan de minister moeten worden voorgelegd.

In de uitwerkings- en de opvolgingsfase van het tienjarenplan wordt de Staat als volgt
vertegenwoordigd :

– bij de onderhandelingen over en het vaststellen van het tienjarenplan evenals voor
de goedkeuring van de jaarlijkse investeringsprogramma’s ten laste van de Staat
wordt de Staat vertegenwoordigd door de minister waaronder het overheidsbedrijf
ressorteert, met dien verstande dat het tienjareninvesteringsplan door de regering
wordt goedgekeurd ;

– het BVL staat in voor het opvolgen van de uitvoering van het tienjareninvesterings-
plan en de verschillende jaarlijkse investeringsprogramma’s van de Staat ;

– de regeringscommissaris moet de naleving van het beheerscontract controleren,
waarvan de investeringen en het tienjareninvesteringsplan 1996-2005 een bestand-
deel vormen. Dat aspect wordt besproken in het deel in verband met de opvolging
van het beheerscontract.

2 De a priori evaluatie van de investeringen

Onderzoeksvraag : biedt de werkwijze voor het uitstippelen, het goedkeuren en het
opvolgen van het investeringsbeleid van de NMBS voldoende garanties in termen van
verwachte resultaten en risicobeheersing ?

Het Rekenhof heeft de procedure onderzocht die wordt gevolgd bij de uitwerking van
het tienjareninvesteringsplan, evenals de documenten waarop men zich bij de uitwerking
baseert. Bedoeling was na te gaan hoe de investeringsprojecten werden gerechtvaar-
digd en in welke mate een verband bestaat met de opdrachten van openbare dienst en
in hoofdzaak met het binnenlands reizigersvervoer. Daartoe werd contact opgenomen
met het kabinet van de minister en met het BVL.

Bij de uitwerking van de tienjareninvesteringsplannen wordt er over het algemeen reke-
ning gehouden met de opdrachten van openbare dienst, omwille van het feit dat het
merendeel van de in deze plannen opgenomen projecten betrekking heeft op de uitvoe-
ring van deze opdrachten. Nochtans heeft het Rekenhof onderzocht in welke mate elk
investeringsproject werd beschouwd als behorend tot de opdrachten van openbare
dienst.

Bij de belangrijke investeringsprojecten van het tienjarenplan 1996-2005 werd voor het
eerst en op verzoek van het BVL een fiche opgemaakt die de technische verantwoording
van elk project (maar zonder economische analyse) vermeldt en die werd uitgewerkt en
geactualiseerd door de technische diensten die zijn belast met die projecten. Die fiches
werden gevoegd bij het document van de raad van bestuur waarin het tienjarenplan
wordt voorgesteld. Noch in dat document noch in de investeringsprogramma’s zelf
wordt verwezen naar de uitoefening van de opdrachten van openbare dienst. Het docu-
ment van de raad van bestuur vermeldt de investeringsprojecten immers op een zeer
algemene wijze, terwijl de bijzondere fiches eerder van technische aard zijn.

Het nieuwe artikel 22bis van het beheerscontract dat werd ingevoegd via het tweede bij-
voegsel bij het tweede beheerscontract in 2000, wil een oplossing bieden voor die
ontoereikende presentatie. Ter uitvoering van die nieuwe bepalingen moeten de
omvang en het belang van de verschillende projecten die samenhangen met de ontwik-
keling of de uitbreiding van de infrastructuur en de aankoop van rollend materieel waar-
uit het toekomstig tienjarenplan 2001-2010 is opgebouwd, in verband worden gebracht
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147
De treinvertragingen die te wijten zijn aan de uitvoering van uitvoeringswerken kunnen worden geneutrali-
seerd  voor de berekening van de regelmatigheid van het binnenlands reizigersvervoer, zie hoofdstuk III.

met het mobiliteitsbeleid via bepaalde criteria waarvan de meeste betrekking hebben
op het binnenlands reizigersvervoer. 

Aldus blijkt dat bij de uitwerking van de tienjareninvesteringsplannen tot en met het plan
1996-2005 geen rekening werd gehouden met een evaluatie a priori aangaande de
vraag of die investeringen bijdragen tot de goede uitvoering van de opdrachten van
openbare dienst. De nieuwe presentatie van bepaalde projecten vanaf het tienjarenin-
vesteringsplan 2001-2010, die rekening houdt met de impact op de uitvoering van de
opdrachten van openbare dienst, zou de regering in staat moeten stellen ieder project
voorafgaandelijk beter te beoordelen en zou een evaluatie a posteriori van de realisatie
ervan in het licht van de opgestelde criteria moeten vergemakkelijken. 

Het Rekenhof beveelt desbetreffend aan dat zou worden overwogen in het beheerscon-
tract een bepaling op te nemen die de NMBS verplicht een verslag voor te leggen over
de uitvoering van de investeringsprojecten op basis van de bovenvermelde criteria ten-
einde een pertinente controle a posteriori door het BVL mogelijk te maken. 

De evaluatie a priori van de vraag of die investeringen zijn afgestemd op de uitoefening
van de opdrachten van openbare dienst zou voor elk investeringsproject eveneens moe-
ten worden vervolledigd met een onderzoek naar de negatieve impact op de uitoefe-
ning van de opdrachten van openbare dienst, en in hoofdzaak op het binnenlands reizi-
gersvervoer gedurende de looptijd van de investeringswerken147.

In de mate van het mogelijke zouden die investeringsprojecten bovendien moeten in
relatie worden gebracht met de in het beheerscontract vermelde kwaliteitscriteria voor
de dienstverlening aan de cliënten.

Tot slot dient de procedure, die werd ingesteld door artikel 22bis van het beheerscon-
tract, ook te worden toegepast op de toekomstige tienjareninvesteringsprogramma’s. 

De rol van het BVL, dat voordien was betrokken bij het uitwerken van het tienjarenplan
als deskundige van de minister, is voortaan expliciet ingevuld via het nieuwe artikel
22bis. Dat artikel bepaalt dat “de verschillende projecten die opgenomen zijn in het toe-
komstig tienjareninvesteringsplan 2001-2010, aan de minister tot wiens bevoegdheid het
spoorwegvervoer behoort en aan het Bestuur van het Vervoer te Land voorgelegd zullen
worden vóór de goedkeuring van het genoemd plan door de regering”. Er dient te wor-
den over gewaakt dat het BVL zo vlug mogelijk in de procedure kan tussenkomen, gelet
op zijn technische en economische deskundigheid en op zijn verdere rol bij de controle
van de investeringen.

3 De opvolgingsprocedure van de investeringen

Onderzoeksvraag : is er in een opvolging voorzien met betrekking tot de uitvoering en
de aard van deze investeringen en gebeurt er een evaluatie naar de impact van deze
investeringen op de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst ?

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe het BVL het proces organiseert van de investerings-
opvolging, zoals voorzien in bijlage 7 van het beheerscontract inzake de goedkeuring
van de door de NMBS in het kader van de “groene lichten” voorgelegde dossiers. De
verdere algemene opvolging van deze investeringen door de NMBS werd eveneens
gecontroleerd. Daartoe werd contact opgenomen met de verantwoordelijken inzake
deze materie van de NMBS.
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De opvolging van de investeringen geldt in feite voor het jaarlijks investeringsprogram-
ma ten laste van de Staat dat voortvloeit uit de voordien toegekende “groene lichten”.
Dat programma maakt deel uit van het jaarlijks investeringsprogramma ongeacht de
financieringswijze, dat zelf kadert in het tienjareninvesteringsprogramma. Er kan aldus
een coherente controle van het geheel van de investeringsplannen en -programma’s
worden verzekerd door de opvolging en de controle van de verschillende “groene lich-
ten” via de jaarlijkse investeringsprogramma’s ten laste van de Staat.

De controle of de opvolging door het BVL van de voor “groen licht” voorgelegde dos-
siers effectief gebeurt, werd uitgevoerd op basis van een steekproef van 78 “groene lich-
ten” met betrekking tot het jaar 1999. Aan de hand van die steekproef kon de goedkeu-
ringsfase van de “groene lichten” worden gecontroleerd. Gelet op de organisatie van de
dossiers bij het BVL diende bovendien steekproefsgewijs een controle te worden uitge-
voerd voor het onderzoek van de opvolging van de “groene lichten”.

Bijlage 7 van het beheerscontract bepaalt dat het BVL, dat in verschillende fasen tussen-
komt, de investeringen opvolgt.

3.1 De “groene lichten”

Krachtens bijlage 7 van het beheerscontract moeten de dossiers die ter goedkeuring aan
het BVL worden voorgelegd door de NMBS, worden overgezonden vóór er enige beslis-
sing wordt genomen. Ze moeten uiterlijk één maand vóór het verstrijken van de geldig-
heidstermijn van de offertes toekomen, indien het een door een onderneming uitge-
voerd werk betreft en, één maand voor het begin van de werkzaamheden, indien ze in
eigen beheer worden uitgevoerd. Het BVL moet zijn advies binnen dertig dagen ver-
strekken. Evenwel wordt deze termijn geschorst, indien er bijkomende informatie wordt
gevraagd.

Uit de controle van de steekproef voor het boekjaar 1999 blijkt dat bij de dossiers in
eigen beheer een beknopte verantwoording wordt gevoegd en dat ze worden voorge-
legd door de ingenieur die voor het project bij de NMBS verantwoordelijk is, zonder een
spoor van interne controle-procedures na te laten. Het Rekenhof stelt voor die dossiers
beter te documenteren, inzonderheid aangaande de geplande begin- en einddatum van
de werken, hetgeen trouwens door het beheerscontract wordt opgelegd.

De audit heeft eveneens aan het licht gebracht dat de in het beheerscontract bepaalde
termijn van één maand voor het antwoord van het BVL slechts zelden wordt gerespec-
teerd. De eventuele vraag om inlichtingen, waardoor die termijn wordt geschorst, wordt
niet altijd op basis van schriftelijke verantwoordingsstukken in het dossier teruggevon-
den. Het was bijgevolg niet mogelijk een uitspraak te doen over de reden van die vertra-
ging. Het Rekenhof is van oordeel dat die termijnen in acht zouden moeten worden
genomen en dat de vragen om inlichtingen in voorkomend geval in het dossier zouden
moeten worden bewaard.

Uit de gesprekken met de NMBS blijkt bovendien dat vaak dossiers aan de weerhouden
aannemer worden betekend vóóraleer het advies van het BVL is ontvangen en zelfs
vooraleer het dossier is medegedeeld aan het BVL. Deze toestand, waardoor de door
bijlage 7 van het beheerscontract ingestelde procedure wordt herleid tot een eenvou-
dige bekrachtiging door de administratie van de beslissingen van de NMBS, wordt door
de voor het dossier verantwoordelijke technische diensten verantwoord door de hoog-
dringendheid en door de noodzaak de werken aan te vatten zodra de NMBS intern de
goedkeuring bekomen heeft. 

Deze werkwijze wordt in de hand gewerkt door het feit dat het BVL niet wordt ingelicht
over de datum van notificatie van de opdrachten. Aldus blijkt dat de NMBS zich soms
reeds juridisch verbonden heeft op het moment dat het BVL bijkomende informatie
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148
Aangezien het informatiesysteem de toestand van de investeringsuitgaven waarvoor geen “groen licht”
werd verkregen continu bijwerkt, wordt de huidige stand van zaken gegeven. Deze situatie kan reeds gewij-
zigd zijn, aangezien het mogelijk is dat tussen het tijdstip van de vaststellingen in het kader van het onder-
zoek en het tijdstip van publicatie van het rapport reeds een aantal ter goedkeuring aan het BVL voorgeleg-
de dossiers ondertussen zijn goedgekeurd.

149
De desbetreffende bedragen zijn niet altijd onbelangrijk. Zo werd een opdracht van meer dan 8 miljard BEF
genotificeerd op de dag waarop hij door de raad van bestuur werd goedgekeurd. 

vraagt. Hierdoor kan de objectiviteit van het onderzoek in het gedrang worden
gebracht.

De controle bij de NMBS heeft geleid tot de vaststelling dat er in de periode 1989-2000
voor 195,5 miljard BEF investeringsuitgaven werden uitgevoerd, gefinancierd met mid-
delen van het Ministerie, waarvoor een “groen licht” werd bekomen. Voor deze periode
is er op het moment van de controle een totaal bedrag van 9,3 miljard BEF aan investe-
ringsuitgaven, geregistreerd als gefinancierd door het Ministerie, waarvoor geen “groen
licht” werd toegekend148. Voor een bedrag van 2,4 miljard BEF aan investeringsuitgaven
gaat het om investeringsprojecten waarvoor bij de aanvang van de werken in strijd met
de procedures geen “groen licht” werd aangevraagd. Voor een bedrag van 3,2 miljard
BEF gaat het om overschrijdingen van toegekende kredieten, waarvoor in strijd met de
procedures geen bijkomend “groen licht” werd aangevraagd. Voor 3,7 miljard BEF gaat
het om overschrijdingen van toegekende kredieten waarvoor achteraf een bijkomende
aanvraag werd ingediend bij het BVL, maar waarvoor nog geen goedkeuring werd beko-
men. In de meeste gevallen gaat het om overschrijdingen van de kredieten bij investe-
ringsprojecten waarvoor het BVL een goedkeuring heeft verleend. Er kan bijgevolg wor-
den geconcludeerd dat de procedure van het “groene licht” in sommige gevallen onvol-
doende wordt gerespecteerd, met het risico dat investeringsuitgaven ten onrechte wor-
den gefinancierd met middelen van het Ministerie.

In haar commentaar onderstreept de NMBS dat “de notificatie aan een aannemer
vóór ontvangst van een groen licht een uitzonderingsmaatregel blijft die slechts
genomen wordt in geval van overmacht. Ze voegt eraan toe dat “zo op 204,8 mil-
jard BEF investeringen, tussen 1989 en 2000 uitgevoerd ten laste van het Ministe-
rie van Verkeer en Infrastructuur, investeringen voor een bedrag van
5,6 miljard BEF, d.i. 2,8% van het totaal, het voorwerp moeten uitmaken van een
regularisatie in termen van ontvangst van een groen licht.”

Het Rekenhof wenst te onderstrepen dat de kennisgeving van een opdracht aan de
gekozen aannemer vooraleer het “groen licht” werd bekomen, volgens zijn vaststellin-
gen verre van zelden voorkomt. Het preciseert eveneens dat het door de NMBS geci-
teerde cijfer (5,6 miljard BEF) niet overeenstemt met het globale bedrag van de investe-
ringsprojecten die voor het ontvangen van het “groen licht” als dusdanig werden geno-
tificeerd. Dat laatste bedrag ligt aanzienlijk hoger. De in het voorlopig rapport geciteer-
de cijfers (3,2 miljard BEF en 3,7 miljard BEF) zijn het totaal van de vastgestelde over-
schrijdingen van bestaande investeringsprojecten, ongeacht de omvang van de individu-
ele overschrijdingen. Het bedrag van de investeringsprojecten waarvoor in hun totaliteit
geen voorafgaand “groen licht” werd bekomen, bedraagt 2,4 miljard BEF in plaats van
5,6 miljard BEF, geciteerd in de commentaar van de NMBS.

Ingeval een “groen licht” wordt geweigerd, m.a.w. als het BVL van oordeel is dat het
voorgelegde project niet kadert binnen de programmatie van de investeringen die ten
laste van de Staat kunnen worden gelegd, kan de NMBS de investering doen door deze
met haar eigen middelen te financieren149. De tussenkomsten van de Staat voor de inves-
teringen waarvoor hij op het ogenblik van de goedkeuring van het tienjarenplan ver-
klaard heeft bereid te zijn ze te financieren, worden bovendien forfaitair via maandelijkse
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150
In het verleden gebeurde het niet systematisch dat er een schriftelijk verslag werd opgemaakt van de
bezoeken en de boekhoudkundige controles. Sedert begin 2000 wordt een zeer summier verslag opge-
steld.

schijven betaald, zonder dat hierbij rekening wordt gehouden met de graad van verwe-
zenlijking van de investeringen. Het beheerscontract voorziet niet in terugbetaling ervan
ingeval de goedkeuring wordt geweigerd. Daaruit volgt dat de NMBS, ingeval van een
weigering van een “groen licht”, na de notificatie slechts een beperkt risico loopt.

Het Rekenhof beveelt aan dat het beheerscontract uitdrukkelijk zou verbieden de
opdracht te notificeren vóór de goedkeuring door het BVL en de hoogdringende geval-
len te behandelen via een tussen het BVL en de NMBS af te spreken procedure. Er zou
kunnen worden overwogen onder nog nader te definiëren voorwaarden een dergelijke
procedure in te stellen, maar ze zou in ieder geval exceptioneel moeten blijven. Deze
procedure zou moeten worden gekoppeld aan de verplichting voor de NMBS om aan
het BVL de documenten over te zenden in verband met de notificatie van alle voor
“groen licht” voorgelegde overheidsopdrachten teneinde het bestuur toe te laten na te
gaan of de notificatie, behoudens bij een afwijkende procedure, niet heeft plaatsgevon-
den vóór de toekenning van het “groen licht”. Een inbreuk tegen de eis van voorafgaan-
de machtiging zou kunnen worden bestraft door het opnemen van het dossier in kwestie
bij de investeringen die niet door de Staat ten laste worden genomen.

Men dient er voorts op te wijzen dat het BVL, ter uitvoering van bijlage VII bij het
beheerscontract, op globale wijze controleert of de door de NMBS verrichte uitgaven in
overeenstemming zijn met de door de Staat toegekende kredieten. Deze controle van
de aanwending van de staatsbijdrage zou expliciet in het beheerscontract moeten wor-
den ingeschreven.

Het BVL vergewist zich uiteindelijk over de aard van de investeringen en onderzoekt
daartoe of de aan dat bestuur ter goedkeuring voorgelegde dossiers overeenstemmen
met de gegevens, opgenomen in het jaarlijks programma dat trouwens zelf moet kade-
ren in het tienjareninvesteringsplan. De controle heeft aangetoond dat het afstemmen
van de titel van het voor “groen licht” voorgelegde dossier dat meer gedetailleerd is,
met de rubriek van het jaarprogramma waarnaar hij verwijst, problematisch is. Vanaf
2000 wordt de controle inzake deze overeenstemming vergemakkelijkt doordat de
NMBS in het voor “groen licht” voorgelegd dossier, de lijn van het jaarprogramma ver-
meldt waarop het dossier betrekking heeft.

Het BVL onderzoekt tot slot de documenten die het dossier voor “groen licht” moet
bevatten overeenkomstig bijlage VII van het beheerscontract.

3.2 De uitvoering van de “groene lichten”

Het BVL volgt de uitvoering van de “groene lichten” op via het informaticabestand dat
voor elk toegekend “groen licht” wordt opgemaakt. Op dat bestand worden de uitga-
ven met betrekking tot elk dossier automatisch aangerekend, aan de hand van de maan-
delijks door de NMBS overgezonden lijsten van facturen.

Als de uitgave het initiële bedrag overschrijdt, is een bijkomend “groen licht” nodig,
met een verantwoording van het verschil. Het blijkt dat de NMBS in bepaalde gevallen
op die maandelijkse lijsten uitgaven met betrekking tot vorige maanden aanrekent die
overeenstemmen met uitgaven die reeds in de boekhouding van de NMBS werden
geregistreerd vóór het verkrijgen van die nieuwe goedkeuring.

In het raam van de uitoefening van zijn opdrachten heeft het BVL inzonderheid het recht
de boekhouding van de NMBS zelf te controleren. De boekhoudstukken worden door
het BVL willekeurig of in functie van de omvang van de investering gecontroleerd150. Het
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zou in dat verband aangewezen zijn een steekproefmethode aan te nemen, die voor alle
controlewerkzaamheden van de boekhoudstukken kan dienen. Eveneens dient er een
gemeenschappelijke handleiding te worden opgesteld betreffende de te volgen proce-
dures inzake een boekhoudkundige controle.

Er worden ook bezoeken georganiseerd aan werven waarbij verschillende “groene lich-
ten” worden onderzocht om zich te vergewissen van de aard en de voortgang van de
werken. Via die bezoeken wordt de werkelijke uitvoering van de investeringen vastge-
steld.

Deze verschillende controles gebeuren blijkbaar niet systematisch aangezien het initiatief
terzake wordt overgelaten aan de ingenieurs die met de dossiers zijn belast. Er zou een
gegevensbank moeten worden opgezet waarin voor elk “groen licht” de opvolging door
het BVL wordt vermeld.

De verschillende controles zouden bovendien op een zodanige manier moeten worden
georganiseerd dat de boekhoudstukken van alle “groene lichten” worden gecontroleerd
en dat de “groene lichten” in voorkomend geval het voorwerp uitmaken van een werf-
bezoek.

3.3 Algemene opvolging en evaluatie a posteriori

Het BVL brengt in dat verband jaarlijks – in een meer algemeen kader dan de afzonder-
lijk genomen “groene lichten” – verslag uit : het onderzoekt aldus het geheel van de
investeringsprogramma’s en inzonderheid het programma van de uitgaven ten laste van
de Staat, de effectieve realisatie van de investeringen en het aantal en de inhoud van de
voor het afgelopen dienstjaar ingediende dossiers voor “groen licht” ; het analyseert
eveneens het verslag van de NMBS in verband met de realisatie van het tienjareninves-
teringsplan.

Die verschillende analyses worden samengevat in een nota die het BVL voorbereidt voor
de minister met het oog op de goedkeuring van het jaarlijks investeringsprogramma.
Het Rekenhof is van oordeel dat de effectieve inhoud ervan niet op zeer gedetailleerde
wijze wordt weergegeven per investeringsproject.

De gemaakte opmerkingen inzake de evaluatie a priori van de investeringen gelden
mutatis mutandis eveneens voor de evaluatie a posteriori, in zoverre de criteria die toela-
ten een waardeoordeel uit te spreken over de impact op het kwantitatieve en kwalitatie-
ve aanbod, op de afstemming ervan ten opzichte van het vervoerplan evenals op de
goede uitvoering van de opdrachten van openbare dienst, nog niet gebruikt worden bij
de verschillende projecten van het tienjareninvesteringsplan. 

Er dient op te worden gewezen dat het nieuwe artikel 22bis van het beheerscontract de
mogelijkheid moet bieden een evaluatie a posteriori te verzekeren van de impact op de
uitoefening van de opdrachten van openbare dienst in het licht van de criteria met
betrekking tot bepaalde investeringsprojecten van het tienjareninvesteringsplan 2001-
2010. Deze voorstelling zal het mogelijk maken beter rekening te houden met de uitvoe-
ring van de opdrachten van openbare dienst en met de impact van de investeringspro-
jecten op de uitvoering van die opdrachten, zowel bij de realisatie ervan als erna. Deze
evaluatie zou worden vergemakkelijkt indien in het verslag van de NMBS, bij de verant-
woording van de investeringsprojecten, een onderscheid zou worden gemaakt tussen de
fase van de werken en de periode erna.
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4 Conclusies

Tot en met het tienjareninvesteringsplan 1996-2005 werd er geen evaluatie a priori uit-
gevoerd aangaande de vraag of elke investering bijdraagt tot de goede uitvoering van
de opdrachten van openbare dienst. Het in aanmerking nemen van de impact van de
investering op de uitoefening van de opdrachten van openbare dienst, voorzien vanaf
het tienjareninvesteringsplan 2001-2010, zou de regering in staat moeten stellen ieder
project beter te beoordelen.

Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen ter verbetering van de evaluatie
vooraf van de vraag of de investeringen bijdragen tot de goede uitvoering van de
opdrachten van openbare dienst :

– elk belangrijk investeringsproject vooraf evalueren op haar invloed op de uitvoering
van de opdrachten van openbare dienst ;

– voor elk investeringsproject de evaluatie a priori aanvullen met een onderzoek naar
de mogelijke negatieve impact op de uitvoering van de opdrachten van openbare
dienst en in hoofdzaak op het binnenlands reizigersvervoer gedurende de looptijd
van de investeringswerken ;

– voor zover mogelijk investeringsprojecten beoordelen op basis van de kwaliteitscrite-
ria inzake dienstverlening aan klanten, zoals bepaald in het beheerscontract ;

– in het beheerscontract een bepaling opnemen die de NMBS verplicht een verslag
voor te leggen over de uitvoering van de investeringsprojecten op basis van de inza-
ke mobiliteit gedefinieerde criteria teneinde het BVL toe te laten een pertinente con-
trole a posteriori uit te voeren ;

– voorzien in de toepassing van de door artikel 22bis van het beheerscontract ingestel-
de procedure op de toekomstige tienjareninvesteringsplannen ;

– zich ervan vergewissen dat het BVL zo snel mogelijk kan tussenkomen in de procedu-
re, gelet op zijn technische en economische deskundigheid en op zijn verdere rol bij
de controle van de investeringen.

Het BVL volgt de uitvoering en de aard van de investeringen op. Door die opvolging kan
het er zich behoorlijk van vergewissen dat de verrichte uitgaven werkelijk betrekking
hebben op de investeringsmiddelen en dat de bedragen die werden toegekend aan de
in het tienjarenplan en de verschillende programma’s bepaalde investeringen, worden
bestemd voor de verwezenlijking van die investeringen.

De opvolging in haar huidige vorm verstrekt echter onvoldoende zekerheid dat de inves-
teringen tot de gewenste doelstellingen leiden. Nauwkeurig geformuleerde doelstellin-
gen, die worden gedefinieerd op het ogenblik waarop de investering wordt overwogen
en die in relatie worden gebracht met de uitvoering van de opdrachten van openbare
dienst, ontbreken immers. De nieuwe voorstelling van de investeringsprojecten die
wordt ingevoerd door het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract, zou moeten toela-
ten beter rekening te houden met de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst
en met de impact van de investeringsprojecten op de uitoefening van die opdrachten,
zowel bij de realisatie van de werken als erna. Deze evaluatie zou worden vergemakke-
lijkt indien het verslag van de NMBS bij de verantwoording van de investeringsprojecten
de fase van de werken zou onderscheiden van die van de periode erna. 

Ter verbetering van de opvolging van de investeringen stelt het Rekenhof voor dat het
BVL zich strikt zou houden aan de termijn voor het geven van zijn goedkeuring en de
bewijsstukken zou bewaren van eventuele vragen om inlichtingen waardoor die termijn
wordt geschorst.

Het Rekenhof is bovendien van oordeel dat het beheerscontract uitdrukkelijk aan de
NMBS zou moeten verbieden dat een opdracht wordt genotificeerd vóór de goedkeu-
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ring binnen de voorziene termijn door het BVL. Deze bepaling zou moeten worden
gekoppeld aan de verplichting voor de NMBS het BVL de documenten van notificering
van alle voor “groen licht” voorgelegde overheidsopdrachten mede te delen. De hoog-
dringende gevallen zouden kunnen worden geregeld door het aannemen van een pro-
cedure die tussen het BVL en de NMBS wordt overeengekomen. De voorwaarden om
beroep te doen op die procedure, die in ieder geval slechts exceptioneel zou mogen
worden toegepast, moeten worden vastgelegd. Een inbreuk op de voorafgaande mach-
tiging zou kunnen gesanctioneerd worden door een weigering om het betreffende dos-
sier te acteren onder de investeringen die ten laste worden genomen door de Staat.

Bovendien is het aangewezen :

– de investeringsdossiers in eigen beheer die aan het BVL worden overgezonden, beter
te verantwoorden en inzonderheid de geplande begin- en einddatum van de werken
te vermelden zoals door het beheerscontract wordt voorgeschreven ;

– op het niveau van het BVL een steekproefmethode aan te nemen, die voor alle con-
trolewerkzaamheden van de boekhoudstukken kan dienen en een gemeenschappelij-
ke handleiding op te stellen in verband met de procedures van boekhoudkundige
controle ;

– een gegevensbank op te zetten die elk “groen licht” vermeldt dat door het BVL
wordt opgevolgd ;

– de verschillende types van controles van het BVL op een zodanige manier te organi-
seren dat de boekhoudkundige verantwoordingsstukken van alle “groene lichten”
worden gecontroleerd en dat alle “groene lichten” in voorkomend geval het voor-
werp uitmaken van een bezoek op de werf. 
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Hoofdstuk V
De commerciële betrekkingen van de NMBS 
met haar dochterondernemingen

Onderzoeksvragen : Verlopen, wat de opdrachten van openbare dienst betreft, de rela-
ties tussen de NMBS en haar dochterondernemingen volgens duidelijke en geëigende
bepalingen ?

Worden die bepalingen nageleefd ?

Zijn de facturaties tussen de NMBS en haar dochterondernemingen billijk ?

1 Context 

De onderzoeksvragen in verband met de opdrachten van openbare dienst en in verband
met de dochterondernemingen van de NMBS moeten ertoe bijdragen duidelijkheid te
scheppen in de relaties tussen de moedermaatschappij en haar dochterondernemingen,
meer bepaald wanneer deze verband houden met de uitvoering van de opdrachten van
openbare dienst. Het is eveneens de bedoeling te onderzoeken of die relaties de kosten
van die opdrachten op abnormale wijze verhogen. Het risico bestaat immers dat die
relaties onbillijk zijn, waarbij de dochterondernemingen worden bevoordeeld.

Om een antwoord op die vragen te kunnen verstrekken, werden enkele dochteronderne-
mingen geselecteerd op basis van criteria zoals de aard en het belang van de transacties
met de NMBS. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de relaties met de dochteron-
derneming TUC RAIL en in mindere mate met EUROSTATION. Die twee dochteronder-
nemingen komen tussen in de infrastructuurwerken voor de hogesnelheidstreinen. Voor
het beoordelen van de billijkheid van de transacties tussen de NMBS en de betrokken
dochterondernemingen werd rekening gehouden met de vroegere audits die zijn uitge-
voerd in opdracht van de Europese Commissie of van de federale regering, en met de
werkzaamheden van het college van commissarissen. Tevens werden sommige overeen-
komsten nagezien en werden interviews gehouden.

2 Het wettelijk kader

De enige normatieve bepaling met betrekking tot de deelname van de dochteronderne-
mingen van de NMBS aan de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst is
opgenomen in artikel 13, § 3, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming
van sommige economische overheidsbedrijven. Dat artikel luidt als volgt : “De Koning
kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, een autonoom overheidsbedrijf machtigen, in
voorkomend geval, onder de bijzondere voorwaarden die Hij bepaalt, een dochteron-
derneming te betrekken bij de uitvoering van zijn taken van openbare dienst voor zover
het rechtstreeks of onrechtstreeks belang van de overheid in de betrokken dochteron-
derneming meer dan 50 % van het kapitaal vertegenwoordigt en statutair recht geeft op
meer dan 75 % van de stemmen en mandaten in alle organen van de bedoelde dochter-
onderneming.

Elke overdracht van aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, waardoor het in voor-
gaand lid bedoelde rechtstreeks of onrechtstreeks belang van de overheid in dat kapi-
taal niet langer meer dan 50% bedraagt, is van rechtswege nietig indien, binnen een ter-
mijn van drie maanden na de overdracht, het belang van de overheid, door middel van
een kapitaalverhoging geheel of gedeeltelijk geplaatst bij de overheid, niet boven de
50% wordt gebracht.”
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151
Memorie van toelichting, Stuk Kamer 1287/1 – 89/90, pp. 19-20.

152
Zie in dat verband het 154e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof,  p. 362.

153
Dit aspect wordt toegelicht onder punt 4 hierna.

154
De naleving van de bepalingen van artikel 13 zou de Staat in de mogelijkheid stellen te beschikken over
controle- en informatiemiddelen die hij thans, naar hij verklaart, niet heeft (cfr. het antwoord van de Minister
van Mobiliteit en Vervoer op een mondelinge vraag gesteld in de Commissie voor de Infrastructuur, het Ver-
keer en de Overheidsbedrijven op 31 januari 2001).

Volgens de memorie van toelichting van de wet moet de niet-naleving van die bepalin-
gen, rekening houdend met de aard van de te vrijwaren openbare belangen, leiden tot
de absolute nietigheid van de genomen akten151.

De voorwaarden waaraan volgens artikel 13 moet worden voldaan om een dochteron-
derneming te kunnen betrekken bij de tenuitvoerlegging van een opdracht van openba-
re dienst die is opgedragen aan een autonoom overheidsbedrijf, kunnen worden ver-
klaard door het belang van die beslissing en door de impact die deze beslissing kan
hebben op de relaties tussen de onderneming en de Staat. De Staat moet zich immers
ervan vergewissen dat die beslissing niet kan leiden tot het afzwakken van de verant-
woordelijkheid van het overheidsbedrijf ten opzichte van de Staat bij het vervullen van
die opdrachten. De wet van 21 maart 1991 machtigt de Koning trouwens een dochter-
onderneming in te delen bij de autonome overheidsbedrijven ; in dat geval zijn de twee
bedrijven solidair aansprakelijk tegenover de Staat voor de uitvoering van de opdrach-
ten van openbare dienst waarbij die dochteronderneming wordt betrokken. De solidaire
aansprakelijkheid geldt tot de inwerkingtreding van een beheerscontract met de doch-
teronderneming.

Tot dusver wordt deze machtigingsprocedure nog voor geen enkele dochteronderne-
ming van de NMBS gehanteerd. Uit de audit blijkt dat zowel de NMBS als de regering
de bovenvermelde wettelijke bepaling op zodanige wijze interpreteren dat enkel voor
de rechtstreekse uitvoering van de opdrachten van openbare dienst door een dochter-
onderneming, een machtiging zou moeten worden verleend152.

Het Rekenhof stelt vast dat de toepassing van die bepaling veronderstelt dat de notie
“bij de uitvoering van de taken van openbare dienst geassocieerde dochterondernemin-
gen” duidelijk geëxpliciteerd zou worden, inzonderheid wat betreft de belangrijkheid
van de rol die de dochteronderneming speelt. Welke ook de inhoud moge zijn die men
aan dat concept geeft, is het Rekenhof echter de mening toegedaan dat sommige doch-
terondernemingen in de praktijk onbetwistbaar geassocieerd worden bij de uitvoering
van een taak van openbare dienst in de zin van artikel 13, § 3. De dochteronderneming
TUC RAIL bijvoorbeeld werkt mee aan de realisatie van werkzaamheden die thuishoren
in het kader van de tweede opdracht van openbare dienst153.

Het voorlopig rapport voorgelegd in het kader van het tegensprekelijk debat, ging er
bijgevolg vanuit dat de bepalingen van artikel 13, § 3, van de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven niet in acht
werden genomen en dat de associatie van een dochteronderneming bij de tenuitvoer-
legging van de opdrachten van openbare dienst afhankelijk zou moeten worden gesteld
van een toelating bij een in Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit. 

Er werd onderstreept dat de inachtneming van die wettelijke verplichting des te belang-
rijker is daar, indien dit niet het geval is, het risico bestaat dat de rechtszekerheid van de
contracten waardoor dochterondernemingen worden ingeschakeld bij de tenuitvoerleg-
ging van de opdrachten van openbare dienst of de verantwoordelijkheid van de NMBS
ten opzichte van de Staat in het gedrang worden gebracht154.
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De NMBS meent in antwoord op dat voorlopig verslag niet te kunnen instemmen
met die interpretatie van artikel 13, § 3, van de wet en geeft daarvoor de volgen-
de argumenten.

“Een letterlijke interpretatie van de Nederlandse en Franse tekst wijst in de rich-
ting dat betrekken bij de uitvoering (associer à la mise en oeuvre) moet begrepen
worden als laten delen in, deelgenoot maken van de uitvoering zelf van de taken
van openbare dienst. Enerzijds worden voorbereidings-, begeleidings-, of opvol-
gingshandelingen (inclusief studies) bijgevolg niet begrepen onder de uitvoering
van de taken van openbare dienst zelf in de zin van art. 13 § 3 van de wet van
21 maart 1991, en anderzijds is, om onder het toepassingsgebied van art. 13 § 3
te kunnen vallen, minstens een zekere medebeslissingsbevoegdheid van de doch-
tervennootschap als deelgenoot van de NMBS vereist.

Een doelgerichte interpretatie versterkt deze letterlijke interpretatie. De wetgever
wenste bepaalde activiteiten van de overheidsbedrijven ondubbelzinnig als
opdrachten van openbare dienst te behouden, en die derhalve verder beheerst
blijven door de 3 beginselen van de openbare dienst, nl . gelijkheid, continuïteit
en veranderlijkheid (cfr. wetsontwerp, Kamer 1287/1-89/90). De beslissingsbe-
voegdheid over deze activiteiten moest bij de autonome overheidsbedrijven wor-
den behouden onder het toezicht van de overheid.

Nooit heeft de wetgever beoogd dat alle aspecten van de taken van openbare
dienst door het autonoom overheidsbedrijf zelf worden uitgevoerd. Zo heeft de
wetgever b.v. geen beperkingen gesteld aan de mogelijkheid de uitvoering van
materiële werken aan te besteden bij private ondernemingen, zoals b.v. de aanleg
of het onderhoud van spoorlijnen, precies omwille van het feit dat het autonoom
overheidsbedrijf als aanbestedende overheid de controle behoudt. Evenmin is er
dan bezwaar dat het autonoom overheidsbedrijf bepaalde voorbereidings-, bege-
leidings- of opvolgingstaken (inclusief studies) inzake de uitvoering van de taken
van openbare dienst toevertrouwt aan een dochteronderneming, zolang de uit-
voering van de taak van openbare dienst zelf maar onder de volledige beslissings-
bevoegdheid van het autonoom overheidsbedrijf valt.

Bijgevolg heeft het Rekenhof zijn kritiek op een te brede interpretatie van de notie
“betrekken bij de uitvoering van taken van openbare dienst” gegrond, die noch in
een letterlijke noch in een doelgerichte interpretatie steun vindt.

Verder wil de NMBS eraan herinneren dat in een brief van 11 februari 1997 door
de Minister van Vervoer gericht aan de Eerste Voorzitter van het Rekenhof, in ant-
woord op een vraag van 18 september 1996 over hetzelfde onderwerp, de Minis-
ter gepreciseerd heeft dat geen enkele dochteronderneming opdrachten van
openbare dienst uitoefent en dat alle in het jaarverslag 1995 van de NMBS ver-
melde dochterondernemingen onder de autonomie van de onderneming en haar
commerciële activiteiten vallen. Sinds 1996 heeft het Rekenhof deze interpretatie
nooit betwist.”

Het juridisch standpunt dat de NMBS inneemt, is in overeenstemming met het stand-
punt dat de regering sedert 1991 inneemt. Deze toestand, waarop werd gewezen in het
voorlopig verslag voorgelegd in het kader van het tegensprekelijk debat, verklaart waar-
om artikel 13, § 3, van de wet van 1991 tot nu toe niet werd toegepast.

Het Rekenhof merkt echter op dat de termen van de wet niet de mogelijkheid bieden te
besluiten dat deze procedure noodzakelijkerwijze is voorbehouden voor een toestand
van medebeslissing.

Het betrekken van een dochteronderneming kan bovendien niet worden gelijkgesteld
met een contract met een onderaannemer wegens enerzijds het gereglementeerd en
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155
Zo werden via een aanhangsel bij het basiscontract tussen de NMBS en TUC RAIL, rechtstreeks door deze
dochteronderneming aangeworven personen gemachtigd, onder dezelfde voorwaarden als die bepaald
voor het door de NMBS gedetacheerd personeel (opleiding en het slagen voor een bekwaamheidstest), de
buitendienststelling van de sporen en het uitschakelen van de bovenleidingen uit te voeren, evenals de
wederindienststellingen en het weer inschakelen van die installaties.

openbaar karakter van de opdrachten gesloten in het raam van de opdrachten van
openbare dienst en anderzijds wegens het grotere gemak waarmee de overeenkomsten
met dochterondernemingen kunnen worden gesloten of gewijzigd155.

Het lijkt bovendien belangrijk te onderstrepen dat de 50 tot 75 %- normen bepaald in
bovenvermeld artikel 13, dezelfde zijn als in artikel 39 van de wet. Krachtens dat artikel is
iedere overdracht, door een andere overheid dan de Staat, van aandelen die het kapi-
taal vertegenwoordigen, ingevolge waarvan het rechtstreeks belang van de overheid
niet langer meer dan 50% zou bedragen, nietig van rechtswege, tenzij binnen een ter-
mijn van drie maanden die toestand wordt geremedieerd. De effecten in handen van de
overheid geven bovendien in hun geheel en van rechtswege recht op meer dan 75 %
van de stemmen en mandaten in alle organen van het autonome overheidsbedrijf.

Artikel 13 van de wet van 21 maart 1991 bekrachtigt het principe van een heel ruime
autonomie van de economische overheidsbedrijven inzake het oprichten van dochteron-
dernemingen. Tegenover deze autonomie staat een stelsel van voorafgaande machti-
ging in het geval het gaat om de opdrachten van openbare dienst en een waarborg
nopens het voortbestaan van de openbare controle op die dochterondernemingen.

Als dat stelsel van de voorafgaande machtiging niet wordt toegepast, zou het overheids-
bedrijf haar aandelen in een dochteronderneming vrij kunnen overdragen zodat de uit-
voering van het beheerscontract derden zou impliceren (in theorie zou de NMBS bijvoor-
beeld, onverminderd een tussenkomst van de regeringscommissaris, zijn belang in
EUROSTATION kunnen verkopen). 

Rekening houdend met de door de NMBS verstrekte elementen die stof tot reflectie vor-
men, stelt het Rekenhof vast dat de notie van het betrekken van een dochteronderne-
ming bij de uitvoering van de taken van openbare dienst voor interpretatie vatbaar is.
Het formuleert bijgevolg de aanbeveling aan de wetgever om ofwel de notie van het
betrekken van een dochteronderneming bij de uitvoering van de taken van openbare
dienst te preciseren, ofwel om de Koning machtiging te verlenen om zulks te doen.

3 De organisatie van de relaties tussen de NMBS en haar dochterondernemingen

Intern bestaan er geen specifieke bepalingen met betrekking tot de relaties tussen de
eenheden van de NMBS en de dochterondernemingen van de groep. De betrekkingen
met de dochterondernemingen zijn overeenkomstig de algemene bepalingen van het
ondernemingsplan van commerciële aard en beantwoorden aan de bepalingen en pro-
cedures die voor ieder handelscontract gelden. 

Uit het onderzoek van de boekhouding van het bedrijf blijkt dat het volume van de
transacties met de dochterondernemingen tijdens de beschouwde onderzoeksperiode
relatief beperkt te noemen is. Bovendien betreffen die transacties hoofdzakelijk verbon-
den ondernemingen naar Belgisch recht en zelden de dochterondernemingen die in het
buitenland gevestigd zijn.

Op basis van criteria zoals de meerderheidsparticipatie die de NMBS aanhoudt in het
kapitaal van de onderneming, het verband tussen het maatschappelijk doel van de
dochteronderneming en de realisatie van de opdrachten van openbare dienst, en de
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156
Bij de oprichting van de onderneming in 1992 vertegenwoordigden de privé-aandeelhouders 50% van het
kapitaal. Dat aandeel is naar aanleiding van een herkapitalisatie van de onderneming in 1996 verminderd.

omvang van de transacties in de loop van de jaren 1998 en 1999, werd vooral aandacht
besteed aan de relaties tussen de NMBS en de onderneming TUC RAIL. 

Daar bovenop wordt er verwezen naar eerdere opmerkingen van het college van com-
missarissen aangaande de relaties tussen de NMBS en EUROSTATION, hoofdzakelijk om
te illustreren hoe ontoereikend de interne procedures zijn die de relaties tussen de moe-
dermaatschappij en haar dochterondernemingen regelen.

4 De relaties met TUC RAIL 

De prestaties van de onderneming TUC RAIL houden direct verband met de tweede
opdracht van openbare dienst aangezien ze betrekking hebben op de aanleg van de
HST-lijnen.

De oprichting van de naamloze vennootschap TUC RAIL in 1992 komt tegemoet aan de
wens van de NMBS om een structuur in het leven te roepen die de samenstelling van
geïntegreerde ploegen voor de HST-projecten vergemakkelijkt ; op die manier kon de
binnen de onderneming beschikbare kennis worden gecombineerd met de competen-
ties ingebracht door de firma Transurb Consult. Deze laatste zou met name in deze sec-
tor een knowhow hebben verworven door de realisatie van werven in het buitenland. 

De NMBS is aandeelhouder van TUC RAIL ten belope van 75 %, terwijl de andere aan-
delen in handen zijn van de firma Transurb Consult. Deze firma is op haar beurt voor
88 % in handen van de NMBS, en voor 8 % van de MIVB. De resterende aandelen zijn in
het bezit van privé-aandeelhouders156.

Het maatschappelijk doel van TUC RAIL is “de levering van diensten inzake het ontwerp,
de studie en de organisatie van de werken met betrekking tot het creëren van nieuwe
spoorweginfrastructuren en/of het inrichten van spoorweginfrastructuren die noodzake-
lijk zijn voor capaciteitsuitbreidingen”. 

Deze onderneming heeft nagenoeg enkel de NMBS als klant en treedt op als aangestel-
de bouwmeester bij de aanleg van de HST-lijnen in België ; haar optreden omvat de stu-
die van de voorontwerpen en de ontwerpen, de opmaak van de bestekken, het onder-
zoek van de offertes en de controle van en het toezicht op de werken. De vennootschap
TUC RAIL blijkt aldus prominent betrokken te zijn bij de opdrachten van openbare
dienst. De uiteindelijke beslissingen worden echter door de NMBS genomen, terwijl het
ook de NMBS is die de contracten met derden sluit.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de resultaten vóór belastingen van TUC
RAIL tijdens de voorbije jaren :

(in miljoen BEF)

1996 1997 1998 1999

4,6 20,6 33,1 16,8

De transacties tussen de NMBS en deze dochteronderneming blijven in de opeenvol-
gende boekjaren op hetzelfde niveau en beliepen in 1998 en 1999 :

(in miljoen BEF, exclusief BTW)

Verkopen en wederzijdse prestaties 1998 1999

Facturaties van de NMBS aan TUC RAIL 653,3 671,0

Facturaties van TUC RAIL aan de NMBS. 1.685,4 1.606,7
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157
Op het einde van het jaar 2000 stelde de onderneming TUC RAIL ongeveer 640 contractuele of gedeta-
cheerde personen te werk (206 afkomstig van de NMBS en 130 van privé-studiebureaus).

158
Dat is meer dan de helft van de personeelsleden die door de NMBS ten dienste van TUC RAIL werden
gedetacheerd.

159
Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging. Vóór 1 januari 1995 ging het om de KVIV-tarieven, verminderd
met 15 %. 

160
Het KVIV-tarief werd voor 1 januari 1995 zonder vermindering toegepast.

De relaties tussen die twee ondernemingen worden geregeld aan de hand van een
raamovereenkomst die op 4 december 1992 werd gesloten. Deze overeenkomst werd
aangevuld met verschillende bijvoegsels. De voornaamste hadden tot doel de kosten
van de door TUC RAIL uitgevoerde prestaties te verminderen. De meest significante wij-
zigingen terzake hadden uitwerking vanaf 1 januari 1995 en hebben geleid tot een aan-
zienlijke daling van de vergoeding van TUC RAIL (met nagenoeg 15 %). 

De prestaties van TUC RAIL worden door de NMBS naar gelang van het geval vergoed,
ofwel op basis van een uurtarief, ofwel op basis van een percentage van de kosten van
de werken (voor het beheer en de leiding van de werkzaamheden), ofwel op basis van
de bedragen die door onderaannemers aan TUC RAIL worden gefactureerd.

Belangrijk hierbij is dat de aandeelhouders bij de oprichting van deze vennootschap een
overeenkomst hebben gesloten, waarbij een gelijkwaardigheidsbeginsel werd vastge-
legd krachtens hetwelk de terbeschikkingstelling van personeel aan TUC RAIL op iden-
tieke wijze wordt gefactureerd ongeacht of dat personeel van de NMBS komt dan wel
van privé-bureaus die zitting hebben in Transurb Consult157.

Thans kunnen de bepalingen, althans wat de prestaties betreft die worden vergoed op
basis van een uurtarief, als volgt worden samengevat.

Voor de aan TUC RAIL geadresseerde facturen :

– de terbeschikkingstelling van het directiepersoneel wordt aan TUC RAIL gefactureerd
ten belope van de direkte kosten ;

– hetzelfde geldt voor het administratief en technisch hulppersoneel ;

– de overige personeelsleden (projectverantwoordelijken, ingenieurs, werfleiders, topo-
grafen-landmeters en gelijkgestelden158) worden gefactureerd op basis van de KVIV-
referentietarieven, verminderd met 24,3 %159.

Voor de prestaties van TUC RAIL : 

– de prestaties van het leidinggevend personeel worden door TUC RAIL niet geherfac-
tureerd aan de NMBS ;

– de prestaties van het administratief en technisch hulppersoneel worden aan de NMBS
gefactureerd op basis van het KVIV-tarief verminderd met 35 % ;

– de prestaties van de overige personeelsleden worden aan de NMBS gefactureerd
tegen het KVIV-tarief verminderd met 15 %160.

De door de NMBS gedetacheerde personeelsleden blijven hun basiswedde ontvangen,
vermeerderd met een detacheringspremie van 30 % voor de directieleden en 20 % voor
de overige personeelsleden.

Inzake het verschil tussen de verloning van het bij TUC RAIL gedetacheerd personeel en
het hiervoor door de NMBS gefactureerd bedrag, op basis van de KVIV-tarieven, dient te
worden onderstreept dat dat verschil ruimschoots positief uitvalt in het voordeel van de
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161
Het auditverslag over de financiële steun die door de Europese Commissie aan de NMBS werd toegekend
voor de bouw van de HST, ROSIER-LEGRAND en DUPONT, 1995 ; Borrowing costs, Belgian High Speed
Train Project, COOPERS & LYBRAND, 1997.

162
Voor een ingenieur die een totale brutokost voor de werkgever vertegenwoordigt van maandelijks 371.000
BEF, zal 505.000 BEF aan  TUC RAIL worden gefactureerd. Dit voorbeeld kan evenwel niet toegepast wor-
den op alle andere betrokkene personeelsleden. 

163
Eindverslag betreffende de opdracht inzake de doorlichting en de analyse van de financiën van de NMBS,
evenals van de weerslag van de boekhoudmechanismen in voege bij de NMBS, uitgevoerd door het
bedrijfsrevisorenkantoor DUPONT, GHYOOT, KOEVOETS, PEETERS, ROSIER & Co, oktober 2000.

164
Naargelang men al dan niet de premie meetelt die aan het bij TUC RAIL gedetacheerde personeel wordt
toegekend.

165
In de boekhouding van de NMBS neutraliseert deze winst voor een deel de algemene kosten van de
NMBS. Tevens worden de studiekosten die door TUC RAIL worden gefactureerd, onder de vaste activa
geboekt in de boekhouding van de NMBS. 

NMBS. Zoals reeds door vroegere audits is aangetoond161, ligt de facturatie van het
gedetacheerd personeel ongeveer 36% hoger dan de personeelskost162. Dat verschil is
te wijten aan het structureel verschil tussen de referentietarieven en de personeelsbare-
ma’s.

De marge tussen het tarief van het bij TUC RAIL gedetacheerd personeel en de herfactu-
ratie aan de NMBS (of 9,3 % van het theoretisch salaris op basis van de KVIV-tarieven)
kan als redelijk worden beschouwd, rekening houdend met de kosten inherent aan de
tewerkstelling van deze personeelsleden.

Voor TUC RAIL heeft het verschil tussen de directe personeelskosten van de NMBS en
de bedragen die de NMBS aan TUC RAIL factureert, geen enkel effect aangezien deze
personeelsleden nadien worden geherfactureerd. Voor de NMBS wordt de gerealiseerde
winst bij de facturatie van het bij TUC RAIL gedetacheerde personeel geneutraliseerd
door de facturen die TUC RAIL vervolgens aan de NMBS stuurt. Daarentegen is het zo
dat deze verhoging een invloed uitoefent op de eindafrekening van de HST-werken
waarop de meeste facturen van TUC RAIL betrekking hebben. 

De in 2000 door de federale regering163 bestelde audit concludeert dat de NMBS een
bruto winst heeft gerealiseerd op die detachering van haar personeelsleden en dat de
tussenkomst van TUC RAIL leidt tot een stijging van de kosten van de HST-werken met
ongeveer 1,5 of 1,2 miljard BEF164. Als men rekening houdt met de context van die factu-
raties dienen die twee conclusies echter als volgt te worden genuanceerd. 

Het verschil tussen de personeelskosten en de uurtarieven waartegen zij door de NMBS
worden gefactureerd, is enkel gebaseerd op de directe kosten. Het omvat dus niet de
bijkomende lasten (zoals de opleiding, de niet-geldelijke voordelen, ...) of de structuur-
en beheerskosten van de onderneming. Het staat echter buiten kijf dat de facturatie van
die detacheringen een boekhoudkundige winst heeft gegenereerd165.

In verband met de stijging van de kosten van de HST-werken als gevolg van de tussen-
komst van TUC RAIL dient het Rekenhof te onderstrepen dat niet is aangetoond dat de
NMBS in de mogelijkheid verkeerde om die belangrijke projecten alleen te beheren of
dat een andere structuur (de aanwerving en het rechtstreeks beheer van bijkomend per-
soneel of het afsluiten van een opdracht voor de aanneming van diensten) tot hetzelfde
resultaat had kunnen leiden tegen lagere kosten. 

In verband met de kosten voor de tussenkomst van TUC RAIL en inzake de opvolging
door de NMBS van de wederzijdse verplichtingen heeft de interne audit twee verhelde-
rende studies uitgevoerd.
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In 1999 heeft de interne audit, op vraag van de gedelegeerd bestuurder, een onderzoek
gedaan om na te gaan of bepaalde kosten voor de prestaties in eigen beheer die door
de NV TUC RAIL aan de NMBS werden gefactureerd in het raam van de HST-infrastruc-
tuur, niet te hoog liggen in vergelijking met de kosten van gelijkaardige werken die de
NMBS zelf in het raam van de modernisering van zijn binnenlands spoorwegennet heeft
uitgevoerd.

Hierbij is gebleken dat die vergelijking heel moeilijk te maken was. Op technisch vlak
was het niet mogelijk strikt vergelijkbare projecten te identificeren, of projecten met een
vergelijkbare kostprijs te vinden die voldoende ver gevorderd waren. Op boekhoudkun-
dig vlak heeft de interne audit geconcludeerd dat het analytisch boekhoudsysteem van
de NMBS niet toelaat de verschillende bestanddelen van de kostprijs van de investe-
ringsprojecten voldoende nauwkeurig te identificeren. Er werd dan ook aanbevolen ter
zake te putten uit de ervaring van TUC RAIL teneinde de leesbaarheid van de financiële
gegevens van de door de moedermaatschappij geleide investeringsprojecten te verbe-
teren. 

In de loop van het eerste semester van 2000 heeft de interne auditcel van de NMBS
deze dochteronderneming gecontroleerd. Deze had tot doel na te gaan of de vermo-
gens- en financiële toestand van de maatschappij getrouw worden weergegeven, of de
financiële belangen van de NMBS in acht worden genomen, of de overeenkomsten tus-
sen de twee ondernemingen goed worden toegepast en of er bij de NMBS adequate
interne procedures bestaan die de relaties met deze onderneming regelen.

De interne audit kwam met een redelijke zekerheid tot de bevinding, dat de NV TUC
RAIL de bestaande overeenkomsten correct toepast. Inzake de bestaande interne proce-
dures bij de NMBS heeft de interne audit onder andere vastgesteld dat de dienst
“Beheer van de Grote Projecten”, die belast is met de verwerking en de controle van de
verklaringen van schuldvordering toegezonden door TUC RAIL, niet beschikt over de
middelen om die verklaringen van schuldvordering systematisch te kunnen controleren.
Ook werd aanbevolen een exhaustieve controle te organiseren om zekerheid te ver-
schaffen dat de vorderingsstaten degelijk worden gecontroleerd, dat de gefactureerde
bedragen correct zijn en dat de belangen van de NMBS goed worden behartigd. 

Er dient echter te worden opgemerkt dat de controle van de interne audit hoofdzakelijk
betrekking heeft op de naleving van de afgesproken procedures en gesloten overeen-
komsten en niet ingaat op de vraag of de wederzijdse prestaties evenwichtig zijn. 

5 De relaties met EUROSTATION

Voor wat de relaties met de onderneming EUROSTATION betreft wordt verwezen naar
de werkzaamheden van het college van commissarissen van de NMBS ; dit college heeft
in 1998 en 1999 de definitie en de uitvoering van de wederzijdse rechten en plichten
tussen die twee ondernemingen onderzocht.

De mogelijke impact van de transacties met deze dochteronderneming op de opdrach-
ten van openbare dienst is minder belangrijk dan voor TUC RAIL het geval is. De speci-
fieke moeilijkheden die kunnen voortvloeien uit belangenvermenging worden echter
duidelijk geïllustreerd door het feit dat weinig zorg werd besteed aan de definitie en de
opvolging van de wederzijdse verplichtingen tussen EUROSTATION en de NMBS.

Terwijl de onderneming TUC RAIL werd opgericht voor het uitvoeren van het technisch
gedeelte van de hogesnelheidslijnen, werd de realisatie van de projecten voor de bouw
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Deze onderneming is voor 75% in handen van de NMBS en voor 25 % van de “Société de développement
de Liège Guillemins”. De relaties met EURO LIEGE TGV werden in het raam van deze audit niet onderzocht
wegens haar beperktere rol en het relatief klein financieel belang van de transacties tussen de twee onder-
nemingen (in 1998 heeft de NMBS 17 miljoen BEF aan die dochteronderneming gefactureerd, die voor 131
miljoen BEF exclusief BTW facturen aan de NMBS heeft gestuurd. Voor 1999 bedroegen de gefactureerde
bedragen respectievelijk 21 en 54 miljoen BEF).

167
In 1998 heeft de NMBS 2 miljoen BEF aan EUROSTATION gefactureerd, die op haar beurt facturen ten
belope van 296 miljoen BEF aan de moedermaatschappij heeft gezonden. In 1999 bedroegen die factura-
ties respectievelijk 261 en 136 miljoen BEF. 

van de HST-stations aan de NV EUROSTATION toevertrouwd, met uitzondering van het
HST-station van Luik waarvoor de onderneming EURO Liège TGV werd opgericht.166

De onderneming EUROSTATION werd in februari 1992 opgericht. Ze was voor 70 % in
handen van de NMBS en voor 30 % in het bezit van de onderneming EUROPROJECT. In
1999 heeft de NMBS artikel 190 ter van de gecoördineerde wetten op de handelsven-
nootschappen ingeroepen ; krachtens dat artikel kan een vennoot om gegronde rede-
nen in rechte vorderen dat een andere vennoot hem zijn aandelen overdraagt. De NMBS
heeft via een vonnis van de rechtbank van koophandel alle aandelen in handen van de
vennootschap EUROPROJECT kunnen terugkopen. Ingevolge het beroep dat deze laat-
ste vennootschap heeft aangetekend, en waarin zij de terugkoopwaarde betwist, worden
nieuwe expertises verwacht ; het resultaat daarvan zou de door de NMBS betaalde prijs
kunnen wijzigen.

Hieronder worden de resultaten vóór belastingen van de onderneming EUROSTATION
van de voorbije jaren weergegeven, die hoofdzakelijk worden beïnvloed door het finan-
cieel resultaat :

(in miljoen BEF)

1996 1997 1998 1999

74,2 73 101 51,9

De facturaties tussen de NMBS en deze dochteronderneming167 zijn niet noodzakelijk
representatief voor de uitvoering van de wederzijdse rechten en verplichtingen, rekening
houdend met de aard van die rechten en de moeilijkheden die zich hebben voorgedaan
bij de tenuitvoerlegging van de akkoorden die zijn ondertekend bij de oprichting van de
onderneming EUROSTATION.

De relaties tussen de NMBS en die dochteronderneming worden geregeld door verschil-
lende akkoorden die in 1992 bij de oprichting van de onderneming EUROSTATION wer-
den gesloten. De algemene bedoeling daarvan was blijkbaar dat EUROSTATION de kos-
ten van de werken ten laste zou nemen in ruil voor de concessie van vastgoedrechten en
de exclusiviteit van de commerciële exploitatie.

Dit wordt geïllustreerd door het feit dat de onderneming EUROSTATION, in ruil voor
bepaalde zakelijke rechten, er zich toe verbonden heeft een forfaitair bedrag van 1,1 mil-
jard BEF aan de NMBS te betalen als tegenprestatie voor de verbouwingswerken aan
het station Brussel-Zuid. 

De twee ondernemingen hebben de exploitatie van de handelsruimten in het station en
van de HST-terminal van Brussel in een afzonderlijke overeenkomst als volgt geregeld :

– de verbouwingswerken voor de handelsruimten worden door EUROSTATION ten
laste genomen ;

– de NMBS stort de ontvangsten afkomstig van de commerciële exploitatie door aan
EUROSTATION en ontvangt jaarlijks als vergoeding één frank voor de inning van die
ontvangsten ;
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Jaarverslag van het college van commissarissen voor het jaar 1998.

– na afloop van de wettelijke maximumtermijn voor het innen van de exploitatierechten
zal de NMBS EUROSTATION vergoeden ten belope van 75% van de verkoopwaarde
van de bouw- en verbouwingswerken, op het ogenblik van de overdracht.

De twee ondernemingen hebben meer recent in 1996 , een overeenkomst gesloten
waardoor de studiewerkzaamheden voor de terminals van Antwerpen-Centraal en Brus-
sel-Zuid aan EUROSTATION werden toevertrouwd. 

Het college van commissarissen heeft de relaties tussen de NMBS en EUROSTATION
onderzocht en heeft belangrijke opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de vaag-
heid en de uitvoering van de bepalingen die deze relaties regelen.

Als gevolg van de opmerkingen van het college werden de onmiddellijk factureerbare
bedragen ook effectief gefactureerd en werden onderhandelingen opgestart om de nog
te sluiten akkoorden af te ronden. Het college heeft akte kunnen nemen van de door de
NMBS aangegane verbintenis om erop toe te zien dat haar financiële belangen in acht
worden genomen168.

Er moesten in 1999 niettemin nog verschillende kwesties worden geregeld, zoals :

– het sluiten van een akkoord over een zakelijk recht op het station Brussel-Zuid ;

– het definiëren, in een overeenkomst, van de wederzijdse rechten en verplichtingen
met betrekking tot de exploitatie van de handelsruimten in het station Brussel-Zuid.

Thans wordt de opvolging van dit dossier geactualiseerd. Er dient echter te worden
gewezen op de moeilijkheid om die wederzijdse verplichtingen precies te becijferen, en
bijgevolg op de moeilijkheid om het evenwicht van de gesloten akkoorden te beoorde-
len. Deze evaluatie is nog delicater geworden gegeven het geschil waarin de NMBS met
de onderneming EUROPROJECT verwikkeld is inzake de waarde van de onderneming
EUROSTATION.

Meer in het algemeen heeft het college van commissarissen reeds vanaf 1998 gevraagd
dat de administratieve organisatie en de interne controle zouden worden aangepast aan
de relaties die de NMBS en haar dochterondernemingen met elkaar onderhouden, en
dat de onderneming, als moedermaatschappij “haar relaties met haar dochteronderne-
mingen zowel op juridisch, financieel, boekhoudkundig als organisatorisch vlak preciezer
zou definiëren”. 

Aanvullend heeft de interne-auditdienst van de NMBS in de loop van het eerste semes-
ter van het jaar 2000 een audit uitgevoerd met betrekking tot de onderneming EURO-
STATION ; de draagwijdte van die audit was vergelijkbaar met deze die in dezelfde
periode werd uitgevoerd in verband met TUC RAIL. 

Bovenop de commentaar om noodzakelijkerwijze te komen tot een versterking van de
controle van de facturen van deze dochteronderneming, heeft de interne audit de aan-
beveling geformuleerd dat een algemene overeenkomst tussen de moedermaatschappij
en deze dochteronderneming zou worden opgesteld, en dit in navolging van hetgeen
bestaat voor TUC RAIL. De interne audit was bovendien van oordeel dat “de twee partij-
en de nodige materiële en menselijke middelen moeten inzetten om, wanneer een pro-
ject wordt aangevat, dit zou gebeuren op basis van een conforme en correcte juridische
grondslag”. 
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Krachtens de overeenkomst tussen de NMBS en Transurb Consult met het oog op de oprichting van de
onderneming TUC RAIL is het mandaat van de bestuurders van deze dochteronderneming onbezoldigd. 

6 De opvolging van grote investeringsprojecten

De dienst “Beheer van de Grote Projecten” is belast met de opvolging van de projecten
waarvan het bouwmeesterschap is gedelegeerd aan dochterondernemingen en met de
verificatie van de verklaringen van schuldvordering die deze dochterondernemingen aan
de NMBS voorleggen. Deze dienst wordt geleid door een hoofdingenieur, bijgestaan
door twee ingenieurs en een administratief secretariaat van vier mensen.

Zoals reeds door de interne audit werd onderstreept, kan die dienst in zijn huidige
samenstelling onmogelijk een exhaustieve verificatie uitvoeren van de prestaties en ver-
klaringen van schuldvordering van TUC RAIL, EUROSTATION en EURO Liège TGV.

Een aanzienlijke personeelsuitbreiding van die dienst lijkt noodzakelijk te zijn. Hij moet
immers in staat zijn, zijn opdrachten op een doeltreffende wijze, die in verhouding staat
tot de omvang van de betrokken investeringen, uit te voeren.

Ook werd nog vastgesteld dat de verantwoordelijke van de dienst die is belast met de
opvolging van die relaties zich in een conflictsituatie bevindt wat zijn functies betreft ; hij
is immers één van de vertegenwoordigers van de NMBS in de raad van bestuur van de
twee dochterondernemingen waarvan hij de betrekkingen opvolgt169.

Het feit dat er wordt gewezen op een conflictsituatie inzake functieuitoefening betekent
niet dat er fraude werd vastgesteld of dat malversaties worden vermoed. Het Rekenhof
is echter van oordeel dat die aanstelling er in hoofde van de NMBS op wijst dat de
NMBS onvoldoende aandacht besteed inzake de benodigde autonomie, nodig voor
elke juridische entiteit om haar maatschappelijke belangen te verdedigen. Het getuigt
eveneens van het belang van een feitelijke en zichtbare onafhankelijke controle inzake
de uitvoering van de wederzijdse verplichtingen. 

De NMBS reageert als volgt.

“Inzake de dienst “Beheer van Grote Projecten” legt de analyse te zeer de nadruk
op formele controle, en houdt ze geen rekening met de meer globale taak van
project-management. [De dienst “Beheer van Grote Projecten” ] SO.S volgt de
projecten globaal en treedt hierbij op als coördinerende en stimulerende eenheid,
in samenwerking met andere eenheden binnen de NMBS voor de diverse aspec-
ten (technische, financiële, juridische,…). De belangrijkste taak van SO.S ligt nog
steeds op het toezicht op de goede vooruitgang van de projecten, zowel in de
ontwerp- als de uitvoeringsfase. Door de dagelijkse contacten en besprekingen
kent SO.S zeer goed de projecten die ze beheert, en heeft ze een uitstekend zicht
op de prestaties die hierbij worden geleverd. Het nazicht van de vorderingsstaten
is dan ook voldoende gewaarborgd. Een verder doorgedreven controle kan enkel
van marginaal belang zijn, en zou zeker, in verhouding tot de in te zetten midde-
len, ondoeltreffend zijn.

Ten slotte, wat betreft het functieconflict waarin de verantwoordelijke van de
dienst “Beheer van Grote Projecten” zich zou bevinden, gezien zijn hoedanigheid
van bestuurder van TUC RAIL en EUROSTATION, kan de NMBS de analyse van het
Rekenhof niet onderschrijven. Het is precies omwille van zijn perfecte kennis van
de activiteitsgebieden van TUC RAIL en EUROSTATION dat de leider van deze
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dienst door de NMBS werd aangeduid als lid van de Raad van Bestuur van deze
twee dochterondernemingen.

Deze kwestie moet gesitueerd worden in het raam van het door de NMBS gevoerd
groepsbeleid, dat erop gericht is in de raden van bestuur van haar dochteronderne-
mingen competente mensen aan te duiden om een optimaal beheer te verzekeren.”

7 Conclusies 

Het Rekenhof is van oordeel dat de relaties tussen de NMBS en haar dochteronderne-
mingen thans de kosten van de opdrachten van openbare dienst niet op een betekenis-
volle manier verzwaren. Deze vaststelling vloeit echter eerder voort uit de vrij geringe
omvang van de transacties tussen de NMBS en haar dochterondernemingen die verband
houden met de opdrachten van openbare dienst, dan uit de bijzondere voorzorgsmaat-
regelen die de onderneming neemt. 

Het Rekenhof stelt bovendien vast dat de toepassing van het stelsel van de voorafgaan-
de machtiging door een koninklijk besluit waaraan het betrekken van een dochteronder-
neming bij de uitvoering van een taak van openbare dienst is onderworpen door artikel
13, § 3, van de wet van 21 maart 1991 tot interpretatiemoeilijkheden aanleiding geeft.
Rekening houdend met het belang van deze wetsbepaling beveelt het Rekenhof de wet-
gever aan ofwel de notie van het betrekken van een dochteronderneming bij de uitvoe-
ring van de taken van openbare dienst te preciseren, ofwel de Koning machtiging te ver-
lenen om zulks te doen.

In verband met de door de NMBS opgezette organisatie om zich te vergewissen van de
goede uitvoering van de prestaties die worden uitbesteed aan dochterondernemingen
en die verband houden met de opdrachten van openbare dienst, werd vastgesteld dat
de dienst die instaat voor de opvolging van de verklaringen van schuldvordering die de
dochterondernemingen aan de maatschappij toesturen voor de uitvoering van de grote
investeringsprojecten, niet over voldoende personeel beschikt om een toereikende con-
trole te kunnen uitoefenen.

Daarenboven bevindt de dienstverantwoordelijke, belast met de opvolging van de relaties
met die dochterondernemingen, zich in een conflictsituatie aangezien hij eveneens werd
aangewezen als één van de vertegenwoordigers van de NMBS in de raad van bestuur bij
twee van deze ondernemingen. Deze conflictsituatie betekent niet dat fraude werd ont-
dekt maar wijst in hoofde van de NMBS op een onvoldoende aandacht voor de autonomie
waarover elke juridische entiteit moet kunnen beschikken om haar maatschappelijke belan-
gen te verdedigen. Het getuigt eveneens van het belang van een feitelijke en zichtbare
onafhankelijke controle inzake de uitvoering van de wederzijdse verplichtingen.

Het Rekenhof beveelt aan dat de interne controleprocedures en de werking van de inter-
ne audit worden versterkt met bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op de rela-
ties met de dochterondernemingen naar aanleiding van de uitvoering van de opdrach-
ten van openbare dienst. De financiële belangen van de maatschappij en de realiteit en
de onafhankelijkheid van de controle van de uitvoering van de wederzijdse verplichtin-
gen dienen immers optimaal te worden gegarandeerd. In ieder geval zou de personeels-
sterkte van de dienst die belast is met de opvolging van de grote projecten waarvan de
realisatie aan dochterondernemingen werd gedelegeerd, moeten worden opgevoerd.
Het college van commissarissen van de NMBS heeft vroeger op een meer algemene
wijze de maatschappij op de hoogte gebracht van de noodzaak een administratieve en
boekhoudkundige organisatie in te voeren die is aangepast aan het toenemend belang
van de verworven deelnemingen.
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De budgetoverschrijdingen voor de investeringen leiden niet tot een rechtstreekse verhoging van de tus-
senkomst van de Staat. De budgetoverschrijdingen beïnvloeden de resultaten. Het resultaat is één van de
punten die in aanmerking wordt genomen tijdens de onderhandelingsronden over de staatstussenkomst.

171
Zie het hoofdstuk IV, sectie II dat handelt over de opvolging van de investeringen. 

172
Onder handelsactiviteiten wordt hier verstaan de activiteiten die niet behoren tot de opdrachten van open-
bare dienst van de onderneming, met inbegrip van de exploitatie van de HST.

173
Dus de NMBS, de dochterondernemingen en de verbonden ondernemingen.

Hoofdstuk VI
De ontwikkeling van handelsactiviteiten

Onderzoeksvragen : Welke zijn, wat de investeringen en deelnemingen in handelsactivi-
teiten betreft, de verplichtingen en beperkingen die aan de NMBS worden opgelegd
door de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven, de statuten van de vennootschap en de beheerscontracten ? Wor-
den die verplichtingen nageleefd ?

Is in het voorbereidings-, beslissings- en opvolgingsproces van de investeringen en
deelnemingen in handelsactiviteiten, een evaluatie geïntegreerd van de impact van die
investeringen op de financiële toestand en de resultaten van de NMBS ? 

Biedt die evaluatie voldoende garanties voor de NMBS om haar verplichtingen van
openbare dienst na te komen ?

1 Context 

Rekening houdend met de contractuele aard van de relaties die met de Staat worden
onderhouden, gaat men naar een evenwichtssituatie170 tussen het bedrag van de inves-
teringen die worden verricht met het oog op de uitvoering van de opdrachten van open-
bare dienst en de bijdragen die de Staat hiervoor levert in het kader van de uitvoering
van het beheerscontract. Deze investeringen zijn bovendien het voorwerp van dwingen-
de bepalingen a priori (goedkeuring van het investeringsprogramma), in de loop van de
uitvoering (systeem van “groene lichten”) en a posteriori (controles verricht door het
Bestuur van het Vervoer te Land).

Alle spoorweginvesteringen zijn bovendien opgenomen in het tienjaren-investeringsplan
1996-2005 dat door de regering is goedgekeurd, ongeacht hun financieringswijze171.

Daarentegen beschikt het overheidsbedrijf over een ruime autonomie voor haar niet-
spoorweginvesteringen en deelnemingen in handelsactiviteiten172.

Die activiteiten, die een bron van inkomsten voor de onderneming kunnen zijn, kunnen
echter ook tot verliezen aanleiding geven. Voor het duurzaam blijven voortbestaan van
de opdrachten van openbare dienst vertegenwoordigen zij dus een risico. Voor de
beslissingen die de NMBS neemt op het vlak van deze activiteiten, dient er enkel reke-
ning te worden gehouden met haar maatschappelijk doel en met de bepalingen van de
wet van 21 maart 1991 die het risico moeten beperken van benadeling bij de uitvoering
van de taken van openbare dienst.

In termen van omzet op jaarbasis is de hoofdactiviteit van de NMBS-groep173 het goede-
renvervoer, alle transportwijzen samen genomen, en de daaruit voortvloeiende logistieke
activiteiten. Het geheel vertegenwoordigt een omzet van ongeveer 130 miljard BEF. Het
reizigersvervoer per spoor staat in voor ongeveer 35 miljard BEF (waarvan 7 miljard BEF
voor het internationaal verkeer), de spoorweginfrastructuur voor 26 miljard BEF en de
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De publiekrechtelijke NV HST-Fin werd in april 1997 opgericht met als doel deel te nemen in het kapitaal
van de NMBS teneinde bij te dragen tot de investeringen die nodig zijn voor de exploitatie van de HST. De
NMBS heeft ingetekend in het kapitaal van HST-Fin ten belope van 10 miljard BEF, of 31,25%. Dat kapitaal
was op 31 december 1999 volstort ten belope van 7,5 miljard BEF.

175
Tijdens dezelfde periode bedroegen de verschillende tussenkomsten vanwege de Staat ongeveer 243 mil-
jard BEF.

176
De conclusies die getrokken kunnen worden uit de studie van de ontwikkeling van ABX in termen van cor-
porate governance zijn terug te vinden in het hoofdstuk II over het bestuur van de maatschappij.

overige activiteiten voor ongeveer 8 miljard BEF (beheer van het patrimonium, conces-
sies, telecommunicatie, …).

Voor de periode 1996-1999 vertegenwoordigen de rechtstreekse investeringen in de
handelsactiviteiten (14,1 miljard BEF) maar een zeer klein deel van de investeringen
(ongeveer 190 miljard BEF). Het leeuwenaandeel van de materiële investeringen gaat
dus naar de taken van openbare dienst. Tijdens dezelfde periode bedroegen de partici-
patienemingen 14,7 miljard BEF. De HST-Fin174 (voor 7,5 miljard BEF) is niet in dat
bedrag opgenomen. De rechtstreekse investeringen en de participatienemingen in zui-
vere handelsactiviteiten bedroegen in de beschouwde periode175 dus 28,8 miljard BEF. 

Het onderzoek van de investeringen en de deelnemingen in handelsactiviteiten heeft in
het raam van deze audit de doelstelling na te gaan of de verplichtingen worden nage-
leefd, die aan de NMBS werden opgelegd door de wet van 1991, de statuten en het
beheerscontract. In dit verband moet dit onderzoek eveneens toelaten naar de impact
van die investeringen en participatienemingen te peilen op de financiële toestand van
de NMBS en haar resultaten. Er wordt nagegaan of bij het voorbereidings-, beslissings-
en opvolgingsproces in voldoende mate wordt rekening gehouden met de impact van
deze investeringen, zodat er voldoende garanties bestaan dat de maatschappij haar ver-
plichtingen van openbare dienst kan nakomen.

In het algemeen dient te worden gepreciseerd dat de impact van iedere investering of
deelneming op de resultaten en de financiële draagkracht van de NMBS niet gedocu-
menteerd is. De meeste beslissingen worden genomen door de raad van bestuur. Deze
laatste brengt tegelijkertijd een oordeel uit over de pertinentie van het project en over
de doelmatigheid van het hem voorgelegde dossier. In de praktijk wordt het vermogen
van de onderneming om haar verplichtingen van openbare dienst na te komen globaal
beoordeeld, hoofdzakelijk door te kijken naar de evolutie van haar schuldenlast.

Gezien de autonomie waarover de NMBS inzake beslissingbevoegdheid beschikt, de
risicograad en de belangrijkheid, werd er bijzondere aandacht besteed aan de investe-
ringsbeslissingen in het raam van de ontwikkeling van het ABX-netwerk. Dat onderzoek
moet vooral duidelijkheid scheppen over de voorwaarden waarin die beslissingen tot
stand zijn gekomen en zijn opgevolgd. Meer bepaald worden de moeilijkheden geïllus-
treerd die rijzen bij de tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen die de Staat toe-
laat te voorkomen dat het vermogen van de maatschappij wordt ondermijnd om haar
verplichtingen van openbare dienst te vervullen.

In deze audit wordt noch ingegaan op de pertinentie van de ontwikkelingsstrategie van
de handelsactiviteiten, noch op de opportuniteit van die beslissingen, noch op de juist-
heid van de werkhypotheses of financiële projecteringen op basis waarvan die beslissin-
gen werden genomen176.
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Artikel 155 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische over-
heidsbedrijven, dat artikel 1bis wijzigt van de wet 23 juli 1926 houdende oprichting van de NMBS.

178
Memorie van toelichting, Parl. St. Senaat nr. 60-59/60.

179
In zijn advies over het voorontwerp van wet had de Raad van State het volgende opgemerkt: “In feite
machtigt de voorgestelde tekst de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen tot het verrichten
van alle werkzaamheden in enig – rechtstreeks of onrechtstreeks – verband met de exploitatie van de spoor-
wegen. Zo zou zij de voor het spoorwegvervoer dienstige energiebronnen kunnen exploiteren of nog, een
metaalindustrie oprichten waar het plaatijzer nodig voor de bouw van haar rollend materieel zou worden
voortgebracht”. De parlementsleden hebben destijds niet op die opmerkingen gereageerd.

2 Het normatief kader

2.1 Het maatschappelijk doel van de NMBS

Krachtens artikel 7 van de wet van 21 maart 1991 kunnen de autonome overheidsbedrij-
ven vrij, binnen de grenzen van deze wet, alle bedrijvigheden ontwikkelen die verenig-
baar zijn met hun maatschappelijk doel en kunnen zij bij beslissing van hun raad van
bestuur bijhuizen of agentschappen oprichten in België of in het buitenland. 

Het maatschappelijk doel van de NMBS is als volgt gedefinieerd177 : “De Maatschappij
heeft het vervoer per spoorweg van reizigers en goederen tot doel. De Maatschappij kan
op eigen gezag of door middel van deelneming in bestaande of op te richten Belgische,
buitenlandse of internationale instellingen, alle commerciële, industriële of financiële
handelingen verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, in ver-
band staan met haar doel, dan wel die de verwezenlijking of de uitbreiding van dat doel
kunnen vergemakkelijken of bevorderen. De fabricage en de verkoop van de goederen
of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de spoorwegactivi-
teit worden met name geacht het doel te kunnen verwezenlijken of te bevorderen”.

De oorspronkelijke tekst van de wet van 23 juli 1926 houdende de oprichting van de
NMBS preciseerde haar maatschappelijk doel niet. De wet van 1 augustus 1960 (tot wij-
ziging van voornoemde wet) integreerde het maatschappelijk doel in de wettekst op
basis van de volgende beschouwingen178 : “het U voorgelegd ontwerp van wet preci-
seert dan ook het maatschappelijk doel van de NMBS door te bepalen dat deze laatste
rechtens alle met de exploitatie van het net verband houdende activiteit mag uitoefe-
nen, namelijk de uitbating van restauratiezalen, van buffetten, enz. ; de bouw
van materieel bestemd om door haar te worden gebruikt, de organisatie van alle weg-
transport met het doel het vervoer der goederen te vergemakkelijken. (…)” 179.

Het maatschappelijk doel van de NMBS is dus bewust zeer ruim gedefinieerd. Die defi-
niëring behelst bovendien geen enkele beperking van geografische aard. De afbakening
van het maatschappelijk doel van de NMBS schuilt in feite in de notie van het recht-
streeks of onrechtstreeks verband met de verwezenlijking of de ontwikkeling van het rei-
zigers- en goederenvervoer per spoor. Dat maatschappelijk doel kan zodanig worden
geïnterpreteerd dat iedere commerciële of zelfs financiële activiteit gerechtvaardigd kan
worden.

In haar commentaar verduidelijkt de Vice-Eerste Minister, Minister van Mobiliteit
en Vervoer dat “de aard van sommige handelsactiviteiten soms in strijd is met het
maatschappelijk doel zelf van de NMBS, eveneens werd aangesneden in de alge-
mene uiteenzetting over de NMBS aan de regering (…) en kwam eveneens aan
bod in de recente debatten binnen de regering.”
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180
Dit artikel is eveneens toepasselijk voor de oprichting van vennootschappen, verenigingen of instellingen.
Artikel 161 van de wet bevat voorts enkele specifieke voorwaarden betreffende de deelneming van derden
aan het internationaal vervoer van reizigers per spoor.

181
Dit laatste bepaalt uitdrukkelijk dat de NMBS erover waakt dat de handelsactiviteiten geen nadelige invloed
hebben op de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst (art. 4). 

Van haar kant is de NMBS in haar antwoord de mening toegedaan dat 

“Een inhoudelijke en geografische beperking van het maatschappelijk doel ver-
toont geen wezenlijk verband met het zeker stellen dat de uitvoering van de taken
van openbare dienst niet in het gedrang zal worden gebracht. De vervoerssector
is bij uitstek een sector waar de europeanisering en mundialisering zich steeds ver-
derzet en waarbij de belangrijke actoren de diverse vervoersmodi en logistieke
dienstverleningen op een geïntegreerde wijze aanbieden aan hun cliënteel. De
voorgestelde beperking van het maatschappelijk doel gaat bijgevolg de doelstel-
ling van de NMBS tegen om op concurrentiële wijze commerciële activiteiten
gericht op de behoeften van de markt te ontwikkelen – een overweging waarop
de Europese richtlijn 91/440/EEG is gesteund – en een coherente groepsstrategie
uit te werken. Bijgevolg is dit voorstel van aard de toekomstige cashflows en bij-
gevolg de waarde van deze actiefbestanddelen te verminderen.”

2.2 De bepalingen van de wet van 21 maart 1991

Wat de deelnemingen betreft bepaalt artikel 13 van de wet van 21 maart 1991 betreffen-
de de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven :

“§ 1. De autonome overheidsbedrijven kunnen onder de hierna bedoelde voorwaarden
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in vennootschappen, verenigingen en
instellingen van publiek of privaat recht waarvan het doel verenigbaar is met hun doel,
hierna “dochterondernemingen” genoemd.

§ 2. De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen
over het nemen van een in § 1 bedoeld belang voor zover het belang in zijn geheel : 

1° minder dan 25 % van het kapitaal van de betrokken dochteronderneming vertegen-
woordigt ; en

2° minder bedraagt dan een percentage van het eigen vermogen van het betrokken
overheidsbedrijf bepaald in het koninklijk besluit tot goedkeuring van het eerste
beheerscontract. (…)

De raad van bestuur kan bij twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen
beslissen een belang te nemen dat één of beide der in het eerste lid bedoelde grenzen
overschrijdt.” 180

Krachtens artikel 23 van de wet van 21 maart 1991 is de onderneming bovendien onder-
worpen aan de controlebevoegdheid van de minister onder wie zij ressorteert. Die con-
trole wordt uitgeoefend via een regeringscommissaris. Paragraaf 2 van dat artikel stelt
dat “de regeringscommissaris waakt over de naleving van de wet, het organiek statuut
van het overheidsbedrijf en het beheerscontract. Hij ziet er inzonderheid op toe dat het
door het overheidsbedrijf gevoerde beleid inzonderheid wat het beleid bij toepassing
van artikel 13 betreft, de uitvoering van de taken van openbare dienst niet in het
gedrang brengt.”

Paragraaf 4 van datzelfde artikel verleent aan de regeringscommissaris het recht om bin-
nen een termijn van vier vrije dagen beroep aan te tekenen bij de minister tegen elke
beslissing die hij strijdig acht met de wet, met het organiek statuut of met het beheers-
contract181. De minister kan in dat geval binnen de acht dagen de nietigverklaring van de
beslissing uitspreken.
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182
De beperkingen en moeilijkheden die de Staat ondervindt over deze voogdij, worden geïllustreerd door
een recente interventie waarover wordt uitgeweid in punt 4.3.

183
Er dient eveneens te worden opgemerkt dat waar de NMBS krachtens artikel 69 ter van het beheerscontract
een antwoord moet geven op de vragen om inlichtingen vanwege de bevoegde ministers, de commerciële
verbintenissen die worden afgesloten met derden buiten het kader van de opdrachten van openbare dienst
daar geenszins kunnen onder vallen.

Die administratieve voogdij slaat dus zowel op de rechtstreekse investeringen in han-
delsactiviteiten als op de deelnemingen182.

Het risico tot benadeling van de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst door
het verwerven van een deelneming door de maatschappij, wordt in hoofde van de Staat
beheerst door een goedkeuring met een twee derden meerderheid van de stemmen.
Deze bijzondere meerderheid is in een aantal specifieke gevallen vereist. 

In dat verband dient te worden gewezen op het feit dat het percentage van het eigen
vermogen waarvoor een overheidsbedrijf zich mag verbinden, waarvan sprake is in arti-
kel 13, § 2, 2°, van de wet, nooit is vastgelegd. Dit hiaat in de uitvoering van de wet
getuigt van de mate van autonomie die de Koning feitelijk aan de maatschappij heeft
toegekend. Evenwel steunt het ontwikkelingsbeleid van de NMBS op het nemen van
meerderheidsparticipaties waarvoor hoe dan ook een twee derden meerderheid is ver-
eist.

Tenslotte slaat de voormelde bepaling op de goedkeuring van de deelnemingen in elke
dochteronderneming en houdt geen globale beperking in van deelnemingen van com-
merciële aard. 

2.3 Het beheerscontract

Krachtens de bepalingen van artikel 4 van het beheerscontract : “De NMBS moet zelf
oordelen over haar deelname aan de uitvoering van prestaties die niet tot de bij wet
opgelegde opdrachten van openbare dienst behoren. De NMBS waakt erover dat de
activiteiten die niet tot de opdrachten van openbare dienst behoren, geen nadelige
invloed hebben op de goede uitvoering van de prestaties van de opdrachten van open-
bare dienst zoals bepaald in dit beheerscontract. Voor de activiteiten die niet tot de
opdrachten van openbare dienst behoren183, bepaalt de NMBS de organisatie en de
omvang van de productiemiddelen, derwijze dat ze haar concurrentiepositie op de markt
kan vrijwaren.”

De bepalingen uit het beheerscontract bevestigen dus de volledige autonomie waarover
de onderneming beschikt op het vlak van de handelsactiviteiten, onder de voorwaarde
evenwel dat deze de goede uitvoering van de opdrachten van openbare dienst niet in
het gedrang mogen brengen. 

3 De commerciële investeringen

De rechtstreekse investeringen in handelsactiviteiten tijdens de beschouwde periode
bedragen volgens cijfers van de NMBS :
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184
Het negatieve saldo is te wijten aan creditnota’s op facturen met betrekking tot voorgaande boekjaren.

185
Zie het hoofdstuk IV, Sectie I, “De naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten”.

186
Die ontwikkeling wordt voortgezet door de aankoop in 2000 van het saldo van 10% der aandelen die nog in
het bezit zijn van de familiale aandeelhouders SAIMA AVANDERO, en door de uitkoop van de familiale aan-
deelhouders voor 59% der aandelen van de groep DUBOIS (Frankrijk) begin 2001, terwijl de overige aande-
len reeds in het bezit waren van de NMBS-groep als gevolg van de aankoop van GRUPPO SAIMA AVANDE-
RO. Die laatste aankoop, waarmee een bedrag van ongeveer 3,6 miljard BEF gemoeid ging, werd goedge-
keurd door de raad van bestuur van 24 september 2000. De boekhoudwaarde van de deelnemingen van de
NMBS op 30 juni 2000 vertegenwoordigde 30 miljard BEF.

(in miljoen BEF)

1996 1997 1998 1999 Totaal

Telecommunicatie 584 626 662 1.266 3.138

ABX 93 98 830 192 1.213

Wagons 100 227 621 999 1.947

Rollend materieel HST 4.035 2.313 - 30
184

35 6.353

Parking Zuidstation 203 395 601 230 1.429

Reizigers internationaal 5 12 24 22 63

Totaal 5.020 3.671 2.708 2.744 14.143

Uit die tabel kan worden afgeleid dat ongeveer 60% van de commerciële investeringen
die zijn verricht tijdens deze periode, vervoeractiviteiten over het spoor betreffen. 

De spoorweginvesteringen moeten worden vermeld in het tienjarenplan 1996-2005 dat
door de regering is goedgekeurd. De investeringen in commerciële activiteiten die niet
met de spoorweg te maken hebben, zijn daarentegen niet aan een voorafgaande goed-
keuring onderworpen.

Met uitzondering van dat onderscheid evenals, in voorkomend geval, van het stelsel van
de gunning van de overheidsopdrachten, is er slechts één procedure die de rechtstreek-
se investeringen regelt, ongeacht of het gaat om een activiteit van openbare dienst of
om uitsluitend een commerciële activiteit185.

De impact van de investeringen in een handelsactiviteit op het niveau van de resultaten
en de financiële toestand van de maatschappij wordt niet a priori of periodiek dossier
per dossier geëvalueerd. De relevantie van die investeringen wordt echter wel getoetst
aan het businessplan van iedere beheerseenheid in kwestie. Bovendien is het zo dat, net
zoals dat het geval is voor de deelnemingen en voor zover het gaat om realiseerbare
activa, de impact van een mogelijke commerciële mislukking op de capaciteit van de
NMBS om haar verplichtingen van openbare dienst uit te voeren, beperkt lijkt. Het risico
kan globaal worden beoordeeld in het licht van de liquiditeit en de solvabiliteit van de
onderneming. 

4 De deelnemingen 

4.1 Evoluties

Uit de hiernavolgende tabel kan worden afgeleid dat de ontwikkeling van de financiële
deelnemingen gerealiseerd werd in 1998 en in 1999186.
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Het betreft “historische” deelnemingen van de NMBS evenals investeringen in dochterondernemingen die
werden opgericht bij het begin van de jaren ‘90 in het raam van de HST-werken (namelijk 2 miljard BEF in
EUROSTATION en 37,5 miljoen BEF in EURO LIEGE TGV).

188
In de loop van de onderzochte periode is die deelneming gebeurd door een inbreng in natura.

189
Voor het jaar 2000 bedragen de intresten die ten laste van de eenheid ABX worden aangerekend 654 mil-
joen BEF.

190
De evolutie van de groep kan worden geïllustreerd aan de hand van een grafische voorstelling van zijn com-
ponenten. De toestand van de groep op 31 december 1997, op 31 december 1998 en op 31 december
1999 is opgenomen in de bijlage I.

191
De gewone bestuurders ontvangen rechtstreeks de emolumenten die de dochterondernemingen toeken-
nen. Er dient evenwel te worden opgemerkt dat de NMBS voornamelijk wordt vertegenwoordigd door
leden van het directiecomité. 

(in miljard BEF)

FINANCIELE DEELNEMINGEN 1996 1997 1998 1999

Deelnemingen 4,7 187 8,6 17 26,3

Waarvan : HST- FIN
188

3,5 6,6 7,5

ABX Duitsland 6,2 6,2

ABX Italië 6,4

Deelnemingen vermeerderd met de borgstellingen in speciën
en met de schuldvorderingen 5,8 9,9 18,1 27,7

Aandeel van de financiële vaste activa in het actief van de 
NMBS (in %) 1,76 2,51 4,25 5,87

De verwervingen worden in principe gefinancierd via een lening aangegaan ten laste van
de goederensector, tenzij de thesaurie van de vennootschap over voldoende middelen
beschikt om ze te kunnen financieren ; in dat geval wordt de theoretische last van een
equivalente lening desalniettemin aangerekend aan de betrokken beheerseenheid 189.
De verrichte verwervingen tijdens de beschouwde periode werden niet gefinancierd via
specifieke leningen maar via de beschikbare middelen, rekening houdend met het the-
sauriebeheer en de financiering van het geheel van de maatschappij.

Op 31 december 1999 controleerde de NMBS-groep als gevolg van die verwervingen
rechtstreeks of onrechtstreeks 145 vennootschappen. Daarvan werden er 97 integraal
geconsolideerd, 19 evenredig geconsolideerd en 29 waarop de vermogensmutatieme-
thode werd toegepast. 

Wat het aantal dochterondernemingen betreft lijkt het nuttig de volgende preciseringen
aan te brengen om een precies zicht te krijgen op de ontwikkeling van de NMBS-groep :

– Een honderdtal van die verbonden ondernemingen spruiten rechtstreeks voort uit de
aankoop van THL/BAHNTRANS in 1998 en van GRUPPO SAIMA AVANDERO in 1999
(zie de ontwikkeling van het ABX-net, punt 4.2., hierna)190 ;

– De bestuurdersleden van het directiecomité ontvangen allen een forfaitaire premie
vastgesteld op basis van het geheel van de opdrachten, namelijk de maatschappij te
vertegenwoordigen in de dochterondernemingen, ongeacht het aantal door hen uit-
geoefende mandaten ; bijgevolg ontvangen zij niet de reële bestuurdersvergoedin-
gen die aan de door hen uitgeoefende mandaten verbonden zijn191.
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Terwijl de resultaten een tekort van 1,7 miljard BEF aangaven in 1992, zou het herstructureringsplan finaal
geleid hebben tot een eerste winst in 1998. Rekening houdend met de verschillen tussen de interne boek-
houding van deze exploitatie-eenheid en de algemene boekhouding van de NMBS, voornamelijk wat de
afschrijvingen betreft, bestaat er een verschil tussen de bekomen resultaten volgens de twee toegepaste
boekhoudsystemen. Men lijkt echter met zekerheid te mogen stellen dat de resultaten van ABX –België het
evenwichtspunt benaderen.

193
Die oriëntering was gebaseerd op de vaststelling dat de multinationale ondernemingen de BENELUX
beschouwen als één geografisch geheel en de voorkeur eraan geven er hun distributiecentrum voor Europa
te vestigen.

4.2 De ontwikkeling van het ABX-net

4.2.1 De oorsprong

Teneinde het structureel tekort te verhelpen waarmee de sector van de kleine pakjes te
kampen had, hebben de beheersorganen van de NMBS in maart 1992 een sanerings-
plan goedgekeurd. Dat plan was gebaseerd op een statuut van autonomie binnen de
onderneming. Het plan hield rekening met de concurrentiële omgeving en was ingege-
ven door een meer agressieve handelsstrategie192. Op internationaal vlak werd de voor-
keur gegeven aan het zoeken naar een partner boven de inplanting van een eigen struc-
tuur in het buitenland, wat een bovenmatig grote inspanning zou hebben gevergd ten
opzichte van de verwachte inkomsten.

Die beslissingen liggen aan de oorsprong van de oprichting in de schoot van de NMBS
van een exploitatie-eenheid ABX genaamd. Onder “groep ABX” of “ABX-net” verstaat
men het geheel van de activiteiten van die exploitatie-eenheid en van de dochteronder-
nemingen die actief zijn binnen het domein van het transport en de logistiek en die in
een latere fase werden aangekocht.

Aanvankelijk dacht de NMBS hoofdzakelijk aan de ontwikkeling van een netwerk binnen
de BENELUX193, teneinde haar marktaandeel binnen de goederensector te vrijwaren
door het ontwikkelen van haar aanbod ten behoeve van de industriële klanten. Die stra-
tegie werd onder andere toegelicht op de raad van bestuur van 26 september 1997 en
van 27 maart 1998. De bedoeling toen bestond erin een net van partners uit te bouwen
die meespelen in de sectoren van de logistiek en het transport (over de zee, het spoor
en de weg) om een deur-aan-deur dienst aan te bieden en marktaandelen terug te win-
nen in het Europese hinterland van de Belgische havens. 

Dat project resulteerde uit de vaststelling dat B-CARGO (goederenvervoer over het
spoor) maar een beperkt ontwikkelingspotentieel inhield wegens de evolutie van de con-
currentie en de nabijheid van transporteurs in de buurlanden die met een groter schaal-
effect kunnen opereren omwille van de grotere omvang van hun nationale markt.

4.2.2 Het Duitse platform

Op 18 juni 1998 heeft de directie aan de raad van bestuur een belangrijk project voorge-
legd. Het betrof het verwerven in Duitsland van de groep THL, een holdingmaatschappij
die een keten van geïntegreerde logistieke diensten kon aanbieden. Het belangrijkste
filiaal van deze holding is de vennootschap BAHNTRANS. Ze is voor de helft in handen
van THL en voor de andere helft in handen van DEUTSCHE BAHN. BAHNTRANS heeft
een belangrijk omzetcijfer op de markt van de expresdienst in Duitsland, maar is er niet
in geslaagd die economische macht in bevredigende resultaten om te zetten, zodat de
aandeelhouders moesten tussenkomen om de verliezen binnen de perken te houden.
De omvang van de verliezen van BAHNTRANS vormde de verklaring voor de verwachte
negatieve resultaten van de groep THL tot in 2000.
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194
De raad van bestuur werd in januari 2000 geïnformeerd over de wens van Deutsche Bahn om de 10 % van
THL te herverkopen die zij had verworven bij de verkoop van BAHNTRANS. Die aankoop, uitgevoerd via de
moedermaatschappij van ABX in Duitsland, werd door de raad van bestuur goedgekeurd tegen dezelfde
prijs als de verkoopprijs, namelijk 25 miljoen DEM, vermeerderd met de intrest sedert juni 1999. 

195
De raad van bestuur had eveneens in september 1998 beslist over te gaan tot het maken van een vergelij-
king tussen de evolutie van THL en vooral van BAHNTRANS, enerzijds, en de vooruitzichten en de markte-
volutie anderzijds. In juli 1998 werd de raad op de hoogte gebracht van de bestelling van verscheidene
audits over de activiteiten van THL en van BAHNTRANS (due diligence, analyse van de vestigingen in het
buitenland, werking van de groep, mogelijke desinvesteringen en structuurvereenvoudigingen en evaluatie
van het herstelplan). De raad van bestuur heeft uiteindelijk geen formele vergadering gehouden over de
opvolging van de operatie maar heeft zich regelmatig over de evolutie van het dossier geïnformeerd. De
cijfergegevens werden echter niet verwerkt in een nauwkeurig document vóór mei 2000. 

196
Om fiscale optimalisatieredenen werden de operaties uitgevoerd via de aankoop en de kapitalisatie van
een lege schelp, Gmbh ZEUS, herdoopt tot ABX Transport & Logistics Gmbh. Aangekocht voor
55.000 DEM, werd die vennootschap vervolgens geherkapitaliseerd ten belope van 299.950.000 DEM.

197
Voorafgaande verificaties die tot doel hebben de informatie te valideren die tijdens de onderhandelingen is
verstrekt. Het resultaat van die grondige verificaties kan leiden tot de hernegotiëring van een aankoop. 

Rekening houdend met de haar opgelegde zeer korte beslissingstermijnen, kon de
NMBS geen grondige audit uitvoeren en werd geopteerd voor een formule van contrac-
tuele waarborgen. De vroegere aandeelhouders hebben zich ertoe verbonden dat de
geconsolideerde netto-activa van de verworven vennootschappen respectievelijk 70 en
120 miljoen DEM bedragen op 30 september 1998. Bovendien gingen de verkopers
eveneens de verplichting aan het bedrijfskapitaal van BAHNTRANS te stijven met 125
miljoen DEM met het oog op de dekking van de door het saneringsplan van deze ven-
nootschap voorziene verliezen voor de boekjaren 1998-1999 en 1999-2000.

De raad van bestuur werd geïnformeerd over de omzet en de resultaten van de filialen
van deze groep en over de resultaten van een eerste financiële analyse uitgevoerd door
COOPERS & LYBRAND. Alle activiteiten van THL waren winstgevend ; grote uitzondering
hierop was BAHNTRANS.

De directie had twee contracten genegotieerd. Een contract betreffende de aankoop
van de totaliteit van de aandelen THL (voor een bedrag van 300 miljoen DEM), en een
contract voor de aankoop van de aandelen BAHNTRANS in handen van DEUTSCHE
BAHN, voor de symbolische som van 2 DEM. Tegelijkertijd heeft de NMBS zich ertoe
verbonden 10 % van het kapitaal van THL te herverkopen aan DEUTSCHE BAHN voor
een bedrag van 25 miljoen DEM, of 5 miljoen DEM minder dan de aankoopwaarde194.

Die aankoop werd op 18 juni 1998 goedgekeurd in aanwezigheid van de regeringscom-
missaris met 14 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 onthouding. Die onthouding werd
gemotiveerd met de overweging dat de raad van bestuur over te weinig tijd kon
beschikken om het risico dat het voorstel inhield te evalueren. De raad van bestuur heeft
de gedelegeerd bestuurder gemandateerd om de contracten te finaliseren en te onder-
tekenen en heeft de directie gevraagd op een volgende vergadering een document
voor te leggen waarin wordt aangegeven op welke wijze de risico’s verbonden aan de
overname van THL195 zullen worden beperkt. Door die aankoop196 is de omvang van de
NMBS-groep toegenomen met 35 integraal geconsolideerde ondernemingen, 4 niet
integraal geconsolideerde ondernemingen en 7 ondernemingen waarop de vermogens-
mutatiemethode wordt toegepast.

In uitvoering van de contractuele bepalingen, als gevolg van de afsluiting van de jaarre-
keningen van de groep THL/BAHNTRANS op 30 september 1998 en van de due diligen-
ces197 gevraagd door de NMBS, werd een aanpassing overeengekomen tussen de NMBS
en de verkopers. Deze laatsten hebben 10 miljoen DEM terugbetaald in uitvoering van
de in het contract opgenomen garantie van de netto-activa. Dat akkoord, evenals de
reserves en provisies voor lopende geschillen werden opgenomen in een op 22 septem-

De goede besteding van rijksgelden door de NMBS – Rekenhof, mei 2001 149



198
Volgens de Financieel Economische Tijd van 21 april 2001 boekte BAHNTRANS voor het jaar 2000 noch-
tans een operationeel verlies van 1,5 miljard BEF en ook voor 2001 wordt, blijkens een verklaring van de
gedelegeerd bestuurder van de NMBS, een verlies van 600 miljoen in het vooruitzicht gesteld.

199
Met inbegrip van de verwerving van 3,1% van de aandelen van SAIMA AVANDERO SPA.

200
Niet in Belgisch recht omgezette gegevens.

201
De overzeese filiaalmaatschappijen zijn afkomstig uit de verwerving van THL/BAHNTRANS en van SAIMA
AVANDERO.

ber 2000 gesloten overeenkomst waarvan de raad van bestuur niet formeel op de hoog-
te werd gebracht.

De ramingen met betrekking tot het Duitse platform van ABX, zoals voorgesteld aan de
raad van bestuur van 26 mei 2000, bevestigen het evenwicht voorzien voor het einde
van het jaar 2001 en een winstgevende situatie vanaf 2002198.

4.2.3 Het Italiaanse platform

Op 16 juli 1999 heeft de directie aan de raad van bestuur een project voorgelegd dat de
verwerving behelsde van de Italiaanse groep SAIMA AVANDERO. Deze groep bezit 41
filialen die gevestigd zijn in Italië, Nederland, Zwitserland, Azië en de Verenigde Staten. 

De waarde van de groep werd door Price Waterhouse Coopers geraamd. Een eerste
evaluatie van de groep SAIMA AVANDERO werd uitgevoerd in juni, in juli werd een
grondige audit gefinaliseerd en het aankoopcontract werd op 22 september 1999
ondertekend.

De directie had een aankoopbod gedaan aan de aandeelhouders van SAIMA AVANDERO,
onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de raad van bestuur. Het
motief voor deze verwerving was een toegang te verkrijgen tot de Italiaanse markt,
evenals tot de Franse transportmaatschappij Edouard DUBOIS et fils. Het feit dat de
waarde van de onroerende goederen die de groep SAIMA AVANDERO bezit, meer dan
4 miljard BEF bedroeg, vormde bovendien een minimale garantie inzake activa. 

In aanwezigheid van de regeringscommissaris werd die aankoop op 16 juli 1999 goed-
gekeurd door vijftien leden van de raad van bestuur ; de drie overige leden waren ver-
ontschuldigd tegen een globale prijs van maximaal 7,4 miljard BEF voor de totaliteit van
de aandelen199.

Die aankoop werd in september en in november 1999 afgerond voor een bedrag van
6,4 miljard BEF. Eén der aandeelhouders had zijn recht een deel van het kapitaal te
behouden uitgeoefend. Door die operatie groeide de NMBS-groep met 22 integraal
geconsolideerde ondernemingen, 3 niet integraal geconsolideerde ondernemingen en 6
ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode wordt toegepast.

In februari 2000 heeft de directie aan de raad voorgesteld de call uit te oefenen die in
het aankoopcontract van SAIMA AVANDERO was ingeschreven voor het verwerven van
10% van de aandelen die nog in het bezit waren van een van de vroegere eigenaars. De
economische voorwaarden voor de uitoefening van die call waren bepaald in het basis-
contract, in verhouding tot de initiële aankoopprijs. 

Volgens de informatie, meegedeeld op de raad van bestuur van 26 mei 2000, zou de
groep SAIMA in 1999 een omzetcijfer van ongeveer 22 miljard BEF en een geconsoli-
deerde winst van ongeveer 63 miljoen BEF200 hebben gerealiseerd.

4.2.4 De evolutie van de strategie 

Naarmate zich meer verwervingskansen voordeden, ontwikkelde zich een strategie die
erop gericht was een geïntegreerd mondiaal net uit te bouwen201. Door de verwerving
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202
Het ABX-net wil aanwezig zijn in een aantal strategische landen (West-Europa, Azië en de Verenigde Staten)
en tegelijkertijd werken met partners in de andere regio’s zoals Oost-Europa of Afrika.

203
Om dat net op te richten vertegenwoordigden, eind maart 2000, de rechtstreekse investeringen (vastlig-
gende vaste activa) van ABX-België  2,5 miljard BEF, terwijl de investeringsuitgaven in het buitenland voor
de groep 16,4 miljard BEF bedroegen. De NMBS is van mening dat haar uitstekende rating (AA1 of AA+
volgens de beursnoteringsagentschappen) haar in staat heeft gesteld een aantal vennootschappen te ver-
werven met een aanzienlijke omzet, en dat zij zo de middelen heeft kunnen financieren die nodig zijn voor
hun viabilisering tegen zeer voordelige voorwaarden. Aansluitend op een vraag gesteld door de Vice-Eerste
Minister, verduidelijkt het Rekenhof dat de ontplooiing van deze vennootschappen  is geconcretiseerd met
behulp van leningen aangegaan binnen de NMBS-groep of door waarborgen (intentieverklaringen en let-
ters of confort) waarmee de moedermaatschappij zijn wil uitdrukt tot het behouden van haar deelneming.
Dit laat de betrokken dochteronderneming toe om de beste voorwaarden te bekomen bij financiële instel-
lingen.

204
Reeds in september 1998 had de raad van bestuur gevraagd een document te krijgen over de strategie van
de groep ABX, met de previsionele resultaten en de middelen die de groep continu zal moeten inzetten
met het oog op het opvolgen en beheren van de activiteiten van de groep.

205
Document raad van bestuur 2000/7.

206
De directie is van oordeel dat, indien de NMBS zich verplicht zou zien het ABX-net van de hand te doen,
zulks op termijn de verdwijning van iedere vorm van goederenvervoer zou betekenen.

van ondernemingen met een significant marktaandeel binnen hun sector wil de NMBS
thans een mondiale groep creëren die bekwaam is zijn klanten de faciliteit aan te bieden
te kunnen handelen met één gesprekspartner die hen geïntegreerde logistieke en trans-
portdiensten aanbiedt. De NMBS zou immers hebben vastgesteld dat partnerships op
een contractuele basis een intrinsieke zwakheid inhouden, hetgeen een te belangrijke
factor van onzekerheid vormt voor de ontwikkeling van ABX.

De omzet en de geografische activiteitenzone202 van de groep ABX werden voorgesteld
op de raad van bestuur van 24 september 1999. Volgens die voorstelling zou de groep
ABX een omzet vertegenwoordigen van om en bij de 100 miljard BEF mondiaal en zou
zij aanwezig zijn in 29 landen met 450 kantoren en 16.000 medewerkers203.

In september 1999 heeft de directie de raad van bestuur meegedeeld dat, als gevolg
van een studie die aan een internationaal consultantbureau was opgedragen, het alge-
meen management van de groep ABX zal worden toevertrouwd aan een ploeg van
ongeveer 35 personen. In iedere onderneming van de groep zullen er een lokale
managementcel en een interne controle komen. De raad van bestuur heeft een docu-
ment gevraagd waarin de strategie van de groep ABX wordt beschreven en waarin een
beeld wordt geschetst van de previsionele resultaten en van de middelen die de maat-
schappij continu zal moeten aanwenden voor het verzekeren van de opvolging en het
beheer van de activiteiten van de groep204.

Op de raad van bestuur van bestuur van 28 januari 2000205 werd de structuur van de
financiële participaties onderzocht op basis van een document uitgaande van de direc-
tie, die een proces van strategische hergroepering van de deelnemingen van de NMBS
per grote activiteitensectoren wou op gang brengen.

Tijdens de algemene vergadering van de aandeelhouders van 28 april 2000 heeft de
Minister van Mobiliteit en Vervoer bekendgemaakt dat de Staat wenste dat de strategi-
sche opties van de onderneming in een langetermijnperspectief zouden worden
geplaatst en zouden toelaten het voortbestaan en de leefbaarheid van de onderneming
te waarborgen206.

Op vraag van de raad van bestuur en gelet op de verbintenis die zij is aangegaan tijdens
de algemene vergadering van de aandeelhouders, heeft de directie de bijstand van een
internationaal consultant gevraagd. De bedoeling hiervan was aan de raad een strategi-
sche denkoefening te kunnen voorleggen over de ontwikkeling van de activiteiten die
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207
In een brief aan de Minister van Mobiliteit en vervoer, die dateerde van 13 maart 2000 wees de regerings-
commissaris erop dat “Indien verwijten zouden moeten worden gemaakt betreffende het filialiseringsbeleid
van de NMBS (inzonderheid in het zeer ruime domein van de logistiek), een van de eerste daarvan zeker de
geringe omvang van de middelen (buiten de financiële middelen) zou betreffen die ze thans aan de opvol-
ging van die belangen wijdt”.
De managementploeg van de groep ABX wordt thans samengesteld.

208
Zo heeft de raad in zijn vergadering van 29 april 1999 bijvoorbeeld akte genomen van de strategie die was
vooropgesteld met het oog op de ontwikkeling van het ABX-net en heeft hij de directie gemandateerd om
verder te gaan met de onderzoeken tot voorbereiding van de uitvoering van die strategie in Frankrijk en in
Italië, met dien verstande dat het dossier hem opnieuw zal moeten worden voorgelegd vóór er enige ver-
bintenis wordt aangegaan. 

209
Zie het hoofdstuk II betreffende het bestuur van de maatschappij.

210
Op 28 maart 2000 had de raad van bestuur, naar aanleiding van de voorstelling van de resultaten van de
dochtermaatschappijen die jaarlijks in de maand mei wordt gegeven, gevraagd in het bezit te worden
gesteld van omstandiger informatie dan het maandelijks (mondelinge) financieel verslag over de resultaten
van de groep ABX.

211
Zie punt 5 dat handelt over de controle door de Staat.

212
De facturatie is evenwel geen toereikende bron om die bijdrage deugdelijk te becijferen.

verband hielden met het goederenvervoer, met inbegrip van het managementdispositief
van de ABX-groep207. Die denkoefening is nog aan de gang en er is reeds over gedebat-
teerd op verscheidene raden van bestuur.

4.3 Commentaar

Het is duidelijk dat de directie de evolutie van de ontwikkelingsstrategie van het ABX-
net op gang heeft gebracht. De raad van bestuur werd echter regelmatig geïnformeerd
over de finaliteit van het ABX-project en ieder aankoopdossier werd formeel ter goed-
keuring aan de raad voorgelegd, dit in het kader van een benadering die hoofdzakelijk
steunde op een delegatie van bevoegdheden208 en binnen termijnen die enkel maar een
instemming of een weigering toelieten209.

Het directiecomité heeft regelmatig gerapporteerd aan de raad maar hem weinig finan-
ciële gegevens meegedeeld en zeker geen globale projectie over de resultaten van het
net. De meegedeelde gegevens vormden de weergave van de gevolgde strategie die er
vooreerst in bestond marktaandelen te verwerven om zodoende door te groeien tot een
voldoende grote omvang ; de rentabilisering daarvan zou vervolgens meerwaarden
opleveren.

Nadat de raad van bestuur daar herhaaldelijk had om gevraagd en nadat vervolgens de
Minister van Mobiliteit en Vervoer die de Staat als aandeelhouder vertegenwoordigde op
de algemene vergadering van 28 april 2000, daarop had aangedrongen, werd de informa-
tie die de directie verstrekt aan de raad over de evolutie van het ABX-net aanzienlijk ver-
beterd. Die verbetering, die in oktober 1999 waarneembaar was, kwam vooral tot uiting in
mei 2000 bij de jaarlijkse voorstelling van de resultaten van de belangrijkste filialen210.

Een recente tussenkomst van de regeringscommissaris niet te na gesproken211 werd de
kwestie van de compatibiliteit van die verwervingen met het maatschappelijk doel van
de NMBS nooit opgeworpen. Welnu, naarmate de ontwikkeling van het ABX-net zich
doorzette, kwam het verder en verder te staan van de eigenlijke spoorwegvervoeractivi-
teit. Een gewone complementariteit volstaat weliswaar ten aanzien van het maatschap-
pelijk doel van de NMBS. Er dient evenwel op te worden gewezen dat een beduidende
bijdrage van de dochterondernemingen van de NMBS in het goederenvervoer per spoor
zich nog niet in de realiteit heeft voorgedaan. Die bijdrage, in tonnage van de als expe-
diteur getransporteerde goederen, is door de NMBS op basis van de facturatie van de
prestaties212 becijferd op 11,6% in 1998 en op 9,8% in 1999.
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213
Op 25 februari 2000 heeft de raad van bestuur van de NMBS zijn goedkeuring gehecht aan de terugkoop
jegens de vroegere aandeelhouders van de aandelen die zij nog bezaten in de vennootschap SAIMA
AVANDERO (te weten 10%) en dit voor een bedrag van ongeveer 700 miljoen BEF.

214
De contouren van de opdrachten van de regeringscommissaris en de vraag welke de autonomie is waarover
hij beschikt, zijn beschreven in het hoofdstuk betreffende de opvolging van het beheerscontract.

Die complementariteit leek vrij evident op het Europese vlak, maar zou beter gestaafd
moeten worden wat de ontwikkelingen elders in de wereld betreft, temeer daar die
mondiale strategie eerder voortvloeit uit het behoud binnen de groep van overzeese
filialen van in 1998 en 1999 verworven Europese groepen, dan uit een vooraf uitgedacht
concept.

De verwervingen waarover het hierboven gaat zijn echter van recente datum en het is
voorbarig de resultaten ervan nu reeds te willen evalueren. Het vermogen van de onder-
neming om de groep THL/BAHNTRANS binnen de vastgestelde termijnen te saneren zal
in ieder geval determinerend zijn. 

5 De controle door de Staat

5.1 Recente tussenkomsten

Inzake de beslissingen met betrekking tot investeringen en deelnemingen in handelsacti-
viteiten is de regeringscommissaris vóór begin 2000 niet formeel tussengekomen.

In een brief van 29 februari 2000 heeft de Minister van Mobiliteit en Vervoer de rege-
ringscommissaris gevraagd een beslissing van de raad van bestuur213 op te schorten,
daarbij steunend op de opdracht, hem gegeven door artikel 23, § 2, van de wet van 21
maart 1991 betreffende de hervorming van sommige overheidsbedrijven, en waarbij hij
er moet op toezien dat het beleid van het overheidsbedrijf, inzonderheid het beheer dat
gevoerd wordt in uitvoering van artikel 13 (zie punt 2.2), de uitvoering van de opdrach-
ten van openbare dienst niet in het gedrang brengt214.

In een brief van 2 maart 2000 heeft de regeringscommissaris nadere uitleg en bijkomen-
de informatie gevraagd over volgende punten :

– Waarom heeft de NMBS beslist haar call zo snel uit te oefenen ?

– Hoe zal die investering worden gefinancierd ?

– Welke waren de voorafgaande analyses ?

De regeringscommissaris verduidelijkt zijn bekommernissen als volgt : “Het antwoord op
die vragen moet de verbintenis van de NMBS bevestigen dat de beslissing die op 25
februari 2000 ter uitvoering van artikel 13 van de bovengenoemde wet werd genomen,
geen hinderpaal vormt voor de uitvoering van de taken van openbare dienst. Het moet
eveneens de verbintenis van de NMBS bevestigen om het geplande investeringspro-
gramma te verwezenlijken, inzonderheid de voortzetting van de werken met betrekking
tot het HST-project.”

De regeringscommissaris vestigde tegelijkertijd de aandacht van de voorzitter van de
raad van bestuur en van de gedelegeerd bestuurder op de laattijdige toezending van de
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215
“Ook al is het een feit dat, overeenkomstig artikel 13 van de statuten, een oproeping voor en een agenda
van elke vergadering van de raad van bestuur acht dagen voor de voor de vergadering vastgestelde datum
aan de bestuurders (en aan de regeringscommissaris) worden gezonden, toch stelt men vrijwel zonder uit-
zondering vast dat die eerste toezending met andere wordt aangevuld; sommige daarvan zijn zeer laattij-
dig. Hetzelfde geldt voor de overzending van de documenten die voor beraadslaging aan de raad worden
toegezonden.” Over het betreffende ontwerp van beslissing werd op 22 februari een brief verstuurd voor
de vergadering van de 25e van dezelfde maand. Van de 27 documenten die aan de raad van bestuur van
25 februari 2000 werden voorgelegd waren er 11 die samen met de oorspronkelijke agenda waren toege-
stuurd, 11 werden er verstuurd op de 22e, 2 op de 23e, 1 op de 24e; 2 documenten werden tijdens de ver-
gadering zelf rondgedeeld.

216
Brief van 9 maart 2000.

217
“Terwijl de prefinanciering van de HST-Fin op 31 december 1999 46 miljard BEF bedroeg, was de schulden-
last daarentegen op hetzelfde ogenblik met 45 miljard BEF verminderd. Met andere woorden, de financie-
ringscapaciteit van de NMBS blijft intact”. De Nederlandse tussenkomst voor de HST, de voorschotten op
alternatieve financieringsverrichtingen en de schulden van de NMBS handelend als financieel tussenper-
soon ten overstaan van haar dochterondernemingen buiten beschouwing gelaten, bereikte de schuldenlast
op korte en op lange termijn effectief 131 miljard BEF op 31 december 1996, tegenover 86 miljard BEF op
31 december 1999.

documenten en/of wijzigingen aan de agenda van de raden van bestuur215. Tot slot heeft
hij de wens geuit dat belangrijke dossiers die thuishoren binnen het kader van de snelle
uitbreiding van het aankoopbeleid van de NMBS, beter gedocumenteerd en beter
gemotiveerd zouden worden.

In zijn antwoord heeft de voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS het volgende
aangevoerd216 :

– de uitoefening van de call is het logische gevolg van het contract tot de verwerving
van 90% van de aandelen van die Italiaanse groep en komt tegemoet aan de wens
van beide partijen om hun respectieve opties anticipatief te beëindigen ;

– die verwerving zal gebeuren tegen de voorwaarden bepaald in het initieel contract,
dat door de NMBS werd afgesloten op basis van diverse studies en analyses van een
internationaal consultant ;

– voor de financiering van die verwerving zal een lening worden aangegaan waarvan de
kosten in rekening zullen worden gebracht ten laste van de sector ABX en zal het
resultaat van de opdrachten van openbare dienst helemaal niet beïnvloeden ;

– deze financiering zal het vermogen van de onderneming om het geplande investe-
ringsprogramma uit te voeren niet aantasten217.

Bij de voorstelling door de directie van een omstandig verslag over de resultaten en de
vooruitzichten van de ondernemingen van de ABX-groep op de raad van bestuur van 26
mei 2000, heeft de regeringscommissaris herinnerd aan het vereiste dat er compatibili-
teit moet bestaan tussen de handelsactiviteiten en het maatschappelijk doel van de
NMBS. Tevens heeft hij gewezen op de opdracht die hij krachtens de wet moet vervul-
len, te weten erop toezien dat het beleid dat het overheidsbedrijf voert, inzonderheid
met betrekking tot de deelnemingen, geen belemmering vormt voor de uitvoering van
de taken van openbare dienst.

Op 31 mei 2000 heeft de Minister van Mobiliteit en Vervoer een brief geschreven aan de
regeringscommissaris en aan de bestuurders van de NMBS waarin de voorwaarden worden
toegelicht waaronder de Staat zijn voogdij uitoefent bij het nemen van een deelneming.

1 De bestuurders en de regeringscommissaris moeten steeds tijdig worden ingelicht over
de omvang, de aard en de gevolgen van de verbintenissen die de directie voorstelt.

2 Ieder dossier zou minstens een precieze financiële projectering moeten bevatten in
termen van meerwaarde en exploitatieresultaat.
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3 De impact op de schuldenlast, de door de NMBS verleende waarborgen en de
leningslasten zouden moeten worden gepreciseerd. Bovendien zouden de gelopen
commerciële en financiële risico’s met betrekking tot de herkapitaliseringsoperaties
moeten worden geëvalueerd.

Tenslotte was de Minister van Mobiliteit en Vervoer van oordeel dat een specifieke
lening het mogelijk zou maken duidelijk de daaraan verbonden intrestlasten te identifi-
ceren en zo de thesauriemiddelen vrij te houden voor de uitoefening van de opdrachten
van de NMBS.

5.2 Een onaangepast kader

De spoorweginvesteringen buiten de opdrachten van openbare dienst moeten worden
vermeld in het tienjarenplan 1996-2005 dat door de regering wordt goedgekeurd. Die
voorafgaande goedkeuring houdt echter geen voldoende waarborg in nopens hun
impact op de capaciteit van de maatschappij om haar verplichtingen van openbare
dienst na te komen, aangezien dat aspect geenszins wordt gecontroleerd.

Voor de investeringen in commerciële activiteiten die niet met het spoor te maken heb-
ben en de deelnemingen is daarentegen geen voorafgaande goedkeuring nodig, zodat
de controle van de Staat volledig steunt op de tussenkomst van de regeringscommissaris.

De staatstussenkomst in de aankoop van de familiale aandeelhouders van de 10% aan-
delen die nog niet in het bezit zijn van de NMBS, waarvan hierboven sprake, kan als
paradoxaal worden bestempeld aangezien het gaat om een operatie die (voor ongeveer
700 miljoen BEF) aansluit bij een initiële verwerving van 6,2 miljard BEF. Die tussen-
komst, en de briefwisseling waartoe ze aanleiding heeft gegeven, vormen evenwel de
illustratie van de moeilijkheden en de beperkingen van de voogdij van de Staat over de
handelsactiviteiten.

Indien een overheidsbedrijf enerzijds zou moeten aankijken tegen een weigering om
welke investering ook te mogen uitvoeren buiten het kader van zijn taken van openbare
dienst, zou zijn bestuursvrijheid enkel maar beperkt zijn tot de uitvoering van het
beheerscontract en tot enkele aanverwante handelsactiviteiten, wat duidelijk onverenig-
baar lijkt met het autonomiebeginsel vastgelegd in de wet van 21 maart 1991. Ander-
zijds moet de Staat zich kunnen indekken tegen een beheer waarbij geen risico’s worden
geschuwd ; wanneer dergelijk beheer op een mislukking uitdraait, kan het vermogen van
het bedrijf om zijn verplichtingen van openbare dienst uit te voeren in gevaar komen.

Het huidige wettelijk instrumentarium, waarbij de regeringscommissaris het recht heeft
om in beroep te gaan tegen, en de minister een vernietigingsrecht heeft respectievelijk
van beslissingen die de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in gevaar
zouden brengen, biedt geen voldoende waarborg dat de doelstelling, namelijk de vrij-
waring van die opdrachten, wordt bereikt. Dat instrumentarium is zelfs van die aard dat
het beide partijen in een moeilijke situatie kan brengen. 

Voor de Staat volstaat het onderzoek van ieder dossier afzonderlijk immers niet om het
vermogen van de onderneming te garanderen om haar verplichtingen van openbare
dienst na te komen. De hele commerciële strategie kan immers de toestand van de
onderneming doen verslechteren, en niet zozeer elke individueel genomen beslissing. In
het geval van een groep bestaande uit een honderdtal verbonden ondernemingen in
bijna dertig verschillende landen, zijn de kwaliteit van het management en de risicobe-
heersing bijvoorbeeld even belangrijk als de financiële planning die op het ogenblik van
de verwervingen wordt uitgewerkt.

Omgekeerd zou voor de NMBS iedere strategie op een mislukking kunnen uitlopen door
een tussenkomst van de Staat die verzet zou aantekenen tegen de laatste investeringen
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Het feit dat de regeringscommissaris eveneens wordt uitgenodigd op de vergaderingen van het directieco-
mité en van het beperkt comité stelt hem weliswaar in staat voorkennis te krijgen van de dossiers die aan de
raad van bestuur worden voorgelegd, doch in de praktijk neemt hij heel zelden deel aan de vergaderingen
van directiecomités. 

219
Dat criterium wordt gebruikt door artikel 13, § 2, 2°, van de wet van 21 maart 1991.

die worden gedaan binnen een bepaald project, waardoor de onderneming schaalvoor-
delen of commerciële hefboomeffecten aan zich voorbij ziet gaan die winst hadden kun-
nen opleveren.

Meer nog, een tussenkomst a priori en binnen een korte termijn van de regeringscom-
missaris en van de minister is moeilijk te realiseren218 ; dergelijke tussenkomst impliceert
een voogdijuitoefening van zeer nabij door de Staat op de beslissingen van de raad van
bestuur waardoor dit orgaan in die hypothese de bestuursbevoegdheid over de onder-
neming wordt ontnomen of de bestuurders eventueel van hun verantwoordelijkheid zou-
den worden ontlast.

De concrete implementatie van bepaalde van de algemene aanbevelingen die het
Rekenhof heeft geformuleerd in het hoofdstuk in verband met het bestuur van de
NMBS, kan weliswaar bijdragen tot een betere tenuitvoerlegging van die wettelijke
bepalingen, zowel wat de kwaliteit van de informatie met betrekking tot de commerciële
activiteiten als wat de termijn voor het onderzoek van de belangrijke dossiers betreft. 

In het onderhavige geval zou niettemin, naar analogie met vergelijkbare procedures die
werden ingesteld in belangrijke ondernemingen die gediversifieerde activiteiten uitoefe-
nen, moeten worden onderzocht of aan de autonomie van de NMBS inzake verbintenis-
sen aangegaan in het kader van commerciële activiteiten geen limietbedragen zouden
moeten worden verbonden.

Zo zou bijvoorbeeld op basis van door de Staat en de NMBS vast te leggen objectieve
criteria kunnen worden voorzien in gekwantificeerde grenzen. Dat zou bijvoorbeeld kun-
nen in de vorm van een percentage van de eigen middelen van het bedrijf219, of van een
schuldgraad uitgedrukt in de vorm van een breuk van de realisatiewaarde van de activa,
of andere criteria, of zelfs de combinatie van verschillende daarvan. 

Wat betreft het a priori vaststellen van de criteria die een objectivering moeten toelaten
van de overeengekomen grenzen voor de ontwikkeling van handelsactiviteiten, heeft de
NMBS meer bepaald de volgende opmerkingen geformuleerd.

“Het is niet mogelijk vooraf een objectieve grens vast te leggen, zoals het Reken-
hof voorhoudt. Immers, het risico dat gepaard gaat met het nemen van deelne-
mingen in ondernemingen of het aangaan van verbintenissen met hen wordt
gedetermineerd door endogene en exogene factoren zoals de activiteitssector
waarbinnen de onderneming actief is, de geografische markt, politieke en maat-
schappelijke onzekerheden, het gedrag van concurrenten, de conjunctuur, het in
de onderneming gevoerde beleid. De risicobeoordeling van een concrete onder-
neming kan bijgevolg niet in een aantal abstracte regels worden vastgelegd maar
vereist steeds een appreciatie in concreto.

Ten tweede is een momentopname zoals voorgesteld in een statische benadering
niet erg pertinent. Belangrijk zijn de verwachtingen inzake de cash-flows die die-
nen om de te delgen leningslast te financieren.

Wezenlijk is dat de politieke overheid door de deficits, die hun oorsprong vinden
in de uitvoering van de taken van openbare dienst wegens onvoldoende over-
heidsfinanciering, niet de ontwikkeling van de commerciële activiteiten van de
NMBS in het gedrang mag brengen, wat b.v. het geval zou zijn indien de investe-

156 De goede besteding van rijksgelden door de NMBS – Rekenhof, mei 2001

Commentaar
van de NMBS



ringen in de commerciële activiteiten zouden gerelateerd worden tot het eigen
vermogen. Een wetswijziging mag ook geenszins tot gevolg hebben dat de
opportuniteit van de strategie inzake commerciële activiteiten en de investeringen
dientengevolge onder het toezicht van de politieke overheid zouden worden
geplaatst en zodoende de door de richtlijn 91/440 gewaarborgde autonomie van
de NMBS inzake de ontwikkeling van nieuwe activiteiten in aan het spoorvervoer
aanverwante sectoren zou worden ingeperkt.

Het mogelijk nadeel dat het Rekenhof bij het huidig toezicht door de Regerings-
commissaris en de Minister onderkent, nl. dat het punctueel toezicht de hele stra-
tegie van het overheidsbedrijf ten gronde kan richten, krijgt geen oplossing in het
voorgestelde nieuwe systeem daar het eveneens als een hakbijl zou werken en
geen beoordelingsmarge openlaat. 

De rechtstreekse en onrechtstreekse investeringen in de commerciële activiteiten
brengen de NMBS geenszins in gevaar. Enerzijds is er de beperkte omvang van
deze investeringen en de verbintenissen die terzake zijn aangegaan, zowel in het
verleden als in de voorzienbare toekomst. Anderzijds beoordeelt de Raad van
Bestuur op gezette tijden de vooruitzichten inzake resultaten en cash-flows even-
als de in te zetten middelen om dit risico uit te sluiten.

De modaliteiten van de administratieve voogdij zijn minder beperkend dan wat
het Rekenhof laat uitschijnen als zijnde een loutere keuze tussen het al dan niet
schorsen en vernietigen van een beslissing van de Raad van Bestuur.”

Het Rekenhof handhaaft de mening dat het vaststellen van kwantitatieve criteria zowel
de belangen van de Staat als van de NMBS ten goede komt. Deze criteria dienen te
worden vastgesteld op basis van een ondernemingsplan aangepast aan de ontwikkelin-
gen van de groep, en die criteria dienen periodiek te worden geëvalueerd in functie van
de evolutie van de resultaten en de perspectieven.

6 Conclusies

Algemeen kan worden gesteld dat het vermogen van de onderneming om haar verplich-
tingen van openbare dienst na te komen, in feite globaal wordt beoordeeld, voorname-
lijk aan de hand van de evolutie van haar schuldgraad. 

Ook al moeten de investeringen en deelnemingen in handelsactiviteiten tijdens de
periode 1996-1999 worden gerelativeerd in die zin dat ze zijn becijferd op respectievelijk
14,1 en 14,7 miljard BEF, toch kan men niet om de vaststelling heen dat de ontwikkeling
van die activiteiten een structurele risicozone vormt, rekening houdend onder meer met
de ontoereikendheid van haar wettelijke beperkingen en de ontoereikendheid van de
actuele voorwaarden waaronder de Staat toezicht uitoefent.

Zoals het maatschappelijk doel van de NMBS thans omschreven is, bevat het geen enke-
le beperking van geografische aard en haar zeer ruime formulering kan bezwaarlijk een
beperking inhouden van de ontplooiing van de handelsactiviteiten.

De Staat heeft trouwens nooit het percentage vastgelegd van het eigen kapitaal van de
NMBS vanaf hetwelk een participatie met de meerderheid van twee derden van de
stemmen in de raad van bestuur moet worden goedgekeurd. Deze meerderheid is in
ieder geval vereist voor deelnemingen die 25% van het kapitaal van de betrokken doch-
teronderneming overschrijden.

Aangezien de ontwikkelingspolitiek van de NMBS betrekking had op deelnemingen die
ruim majoritair zijn, was de twee derden meerderheid in de meeste gevallen hoe dan
ook vereist. Die onvolkomen uitvoering van de wet wijst echter op de graad van autono-
mie die de Koning aan de onderneming heeft verleend.
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Met betrekking tot deze theoretische vaststelling, die niet in het bijzonder de NMBS aanbelangt, wijst de
NMBS er in haar commentaar op dat zij “geen beleid voert waarbij zij de overheveling van haar eigen com-
merciële activiteiten beoogt” en dat door het nemen van meerderheidsparticipaties het risico op het niveau
van de dochterondermingen beheersbaar is.

Meer nog, voornoemde bepalingen hebben betrekking op de goedkeuring van de deel-
nemingen in iedere dochteronderneming en vormen geen globale beperking van de
participaties van commerciële aard. 

Dat wettelijk instrumentarium volstaat derhalve niet om te voorkomen dat een toestand
zou ontstaan waarin de raad van bestuur van een openbare onderneming een aantal
participaties zou goedkeuren die, individueel genomen, niet de bedoelde maxima zou-
den overschrijden, maar die, globaal, voor gevolg zouden hebben dat het geheel der
handelsactiviteiten binnen de onderneming zouden worden overgedragen aan vennoot-
schappen, die ontsnappen aan iedere vorm van publiekrechtelijke controle en waarvan
het risicoprofiel niet beheersbaar zou zijn220.

Met uitzondering van de principiële goedkeuring van de spoorweginvesteringen die
worden vermeld in het door de regering goedgekeurde tienjareninvesteringsplan, steunt
de risicobeheersing door de Staat met het oog op het waarborgen van de opdrachten
van openbare dienst, zowel wat de deelnemingen als wat de directe investeringen in
handelsactiviteiten betreft, enkel op de controle die via de regeringscommissaris wordt
uitgeoefend.

Het Rekenhof is desbetreffend van oordeel dat het huidig wettelijk kader geen voldoen-
de waarborg biedt dat de doelstelling, namelijk het vrijwaren van de continuïteit van de
taken van openbare dienst, wordt gerealiseerd.

Wanneer enerzijds een overheidsbedrijf wordt geconfronteerd met het gegeven dat ieder
van zijn beslissingen om investeringen te doen buiten het kader van de opdrachten van
openbare dienst, geweigerd wordt, zou zulks neerkomen op een beperking van zijn auto-
nomie die manifest onverenigbaar is met de wet van 21 maart 1991. Anderzijds laat de
beoordeling van ieder dossier afzonderlijk niet toe de Staat waarborgen te bieden nopens
het vermogen de onderneming haar verplichtingen van openbare dienst na te komen.

Het Rekenhof beveelt aan te onderzoeken of in het bijzondere geval van de NMBS, de
autonomie van het bedrijf inzake commerciële activiteiten en het vrijwaren van zijn ver-
mogen om zijn opdrachten van openbare dienst uit te oefenen, niet beter zouden kun-
nen worden gewaarborgd door het vastleggen van vooraf becijferde objectieve criteria.
Zo zouden op basis van door de Staat en de NMBS te bepalen objectieve criteria
gekwantificeerde grenzen kunnen worden opgelegd in een vast te stellen vorm ; dat zou
bijvoorbeeld een percentage van de eigen middelen van het bedrijf kunnen zijn (dat cri-
terium wordt reeds in de wet gehanteerd) of een schuldgraad uitgedrukt in de vorm van
een breuk van de realisatiewaarde van die activa, of andere criteria.

Die verbetering van het wettelijk kader inzake de omkadering van de investeringen en
deelnemingen in handelsactiviteiten vergt een aanpassing van de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven die het prin-
cipe zou moeten vastleggen. De precieze criteria echter zouden kunnen worden bepaald
bij koninklijk besluit, bijvoorbeeld op het moment dat het beheerscontract wordt goed-
gekeurd, zodat die criteria kunnen worden aangepast op basis van de evolutie van de
waarborgen die de NMBS biedt met betrekking tot haar vermogen om haar opdrachten
van openbare dienst te kunnen vervullen.

Dat alles zou nog kunnen worden aangevuld door de verplichting een jaarlijks verslag op
te stellen waarin de onderneming aan de Staat verantwoording aflegt over haar vermo-
gen tot het uitvoeren van haar opdrachten van openbare dienst.
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221
Deze wettelijke bepalingen hebben evenwel niet bijgedragen tot een werkelijke financiële sanering van de
maatschappij. Zie hiervoor het hoofdstuk I met betrekking tot de Europese reglementering, punt 3.2.

222
Die context werd geschetst in het plan “Doelstelling 2005” dat werd goedgekeurd in de ministerraad van
16 februari 1996 en dat een integraal onderdeel is van het tweede beheerscontract 1997-2001.

Hoofdstuk VII
De boekhouding

Sectie I : Het boekhoudkundig kader

Over dit onderwerp werd in de opdrachtbrief gestipuleerd dat de boekhoudkundige
verplichtingen van de NMBS zullen worden beschreven, rekening houdend met de
diverse wettelijke en reglementaire bepalingen die op de maatschappij van toepassing
zijn en met de bedoeling aan te tonen in hoeverre de naleving van die verplichtingen
een invloed uitoefenen op de wijze waarop de kosten en opbrengsten van de taken van
openbare dienst in de rekeningen worden weergegeven.

1 Context

Het algemeen boekhoudkader voor het opstellen van de jaarrekening en het voeren van
de boekhouding door de NMBS wordt bepaald door artikel 27, § 1 van de wet van 21
maart 1991 betreffende de hervorming van sommige overheidsbedrijven. Dat artikel
stelt dat autonome overheidsbedrijven voor het voeren van hun boekhouding onderwor-
pen zijn aan de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de
ondernemingen en dat zij dienen te voorzien in een afzonderlijk stelsel van rekeningen
voor de activiteiten die verband houden met hun taken van openbare dienst, enerzijds,
en hun andere activiteiten, anderzijds. In dat verband kan worden aangestipt dat de
NMBS de door de wet van 17 juli 1975 en de uitvoeringsbesluiten opgelegde boek-
houdreglementering reeds toepast sinds het van kracht worden ervan. Het genoemd
afzonderlijk stelsel van rekeningen werd ingevoerd vanaf het boekjaar 1993.

In het kader van diverse herstructureringen van de maatschappij zijn verschillende speci-
fieke wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing op de NMBS. Die regelge-
ving had tot doel bij te dragen tot de realisatie van het financieel evenwicht van de
maatschappij221 door de aanpassing van boekhoudkundige bepalingen ten aanzien van
twee domeinen :

1) de kosten die verband houden met de uitvoering van de herstructurering, meer
bepaald het ten laste nemen van de sociale maatregelen en de organisatorische
ingrepen met het oog op de verbetering van de productiviteit ;

2) de financieringswijze van de investeringen en de boekingswijze van de daaraan ver-
bonden kosten gelet op het feit dat de NMBS eigenaar en beheerder is van de
infrastructuur.

De context waarbinnen die maatregelen zijn tot stand gekomen, zijn te situeren in de
geest van de Europese richtlijn 91/440, waarin een financiële gezondmaking van de
spoorwegondernemingen wordt beoogd222.

De specifieke regelgeving heeft een impact op de balansstructuur en op de resultaten
van de maatschappij van de opeenvolgende boekjaren. Ze heeft tevens een invloed op
de wijze waarop de kosten en opbrengsten van de opdrachten van openbare dienst in
de rekeningen worden weergegeven. De analyse daarvan wordt hierna per onderwerp
behandeld en tevens wordt de context van de regelgeving verder toegelicht.
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223
Artikel 164 van de programmawet van 30 december 1988. 

224
Overeenkomstig artikel 10 van het eerste beheerscontract, goedgekeurd krachtens het KB van 30 septem-
ber 1992 werd het artikel 164 van de programmawet van 30 december 1988 aangevuld met een paragraaf
4, waarin de aanleg van die voorziening voor risico’s en kosten werd voorzien.

225
Het gaat hier om subsidies die door de verschillende overheden werden toegekend met uitzondering van
de subsidies toegekend door de Europese Unie. 
Het koninklijk besluit van 24 december 1996 heeft gestipuleerd dat de NMBS de voorziening kan aanwen-
den tot dekking van de kosten verbonden aan de uitvoering van de maatregelen voorzien in het plan
“Doelstelling 2005”.

226
Zie het KB van 8 oktober 1976 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemin-
gen, artikel 19, en het KB van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen
rekeningstelsel.

2 Voorzieningen voor herstructureringskosten

Sinds 1988 heeft de NMBS met toepassing van specifieke wettelijke en reglementaire
bepalingen diverse voorzieningen voor herstructureringskosten aangelegd. Die voorzie-
ningen werden in de boekhouding gegroepeerd onder twee posten met name het
“ Moderniseringsfonds ” en de voorziening “ Doelstelling 2005 ”.

– Het “Moderniseringsfonds” (totaal initieel aangelegd bedrag : 28,85 miljard BEF)
werd gevormd door :

– de rechtstreekse afname in 1988 van 15 miljard BEF van de passiefrekening
“Rechtzetting van de waarde van de materiële vaste activa” in toepassing van de
programmawet van 30 december 1988223 ;

– de afname in 1992 van 12 miljard BEF van het door de Staat geplaatst kapitaal in
toepassing van het koninklijk besluit van 30 september 1992 houdende goedkeu-
ring van het eerste beheerscontract224 ;

– de toevoeging in 1990 van 1,85 miljard BEF aan de voorzieningen, via de resulta-
tenrekening, voor de herstructureringskosten van ABX (kosten van sociale begelei-
ding) .

– De voorziening “Doelstelling 2005” werd in toepassing van artikel 57 van de wet van
20 december 1995, houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen in 1996
gevormd door de transfer van het bedrag (91,9 miljard BEF) dat per 31 decem-
ber 1995 voorkwam onder de rubriek “Kapitaalsubsidies”225.

De wettelijke bepalingen werden ingevoerd om de NMBS toe te laten, in het kader van
het geleidelijk herstel van het financieel evenwicht, de herstructureringskosten te dragen
die achtereenvolgens werden omschreven in de ondernemingsplannen 1988-1992,
1993-1996 en in het plan “Doelstelling 2005”.

In het boekjaar 1999 werden de voorzieningen onder de noemers “Moderniserings-
fonds” en “Doelstelling 2005” samengevoegd aangezien beide dienen om de herstruc-
tureringskosten van de NMBS te dekken.

Wat de aanleg van de hiervoor genoemde voorzieningen betreft is er een belangrijk ver-
schilpunt te noteren tussen de boekhoudprincipes opgelegd door de wet van 17 juli
1975 en haar uitvoeringsbesluiten226 en de specifieke wettelijke en reglementaire bepa-
lingen van toepassing op de NMBS op basis waarvan de maatschappij telkenmale voor-
zieningen heeft kunnen aanleggen buiten de resultatenrekening om. De aanleg ervan
werd namelijk niet als kost tot uiting gebracht in de resultatenrekeningen maar werd
geboekt als een transfer tussen verschillende balansrubrieken. Op boekhoudkundig vlak
heeft die techniek het dus mogelijk gemaakt dat de aanleg van die voorzieningen de
resultaten niet negatief heeft beïnvloed. 
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227
De boekingen van zowel de herstructureringskosten als de besteding van de voorzieningen zijn in overeen-
stemming met de boekhoudreglementering daaromtrent van de voornoemde wet van 17 juli 1975.

228
In het rapport betreffende de opdracht tot doorlichting en analyse van de financiën van de NMBS alsook
van de weerslag van de boekhoudmechanismen die binnen de NMBS van kracht zijn, uitgevoerd in
opdracht van de Minister van Mobiliteit en Vervoer, wordt in dit verband vermeld dat “ indien deze voorzie-
ning niet werd aangelegd in 1995 door middel van een overboeking van de kapitaalsubsidies op het passief
van de balans, een voorziening ten laste van de resultaten van 1995 had gelegd moeten worden ten bedra-
ge van 13.223 miljoen BEF “. Het positief effect van de wet van 20 december 1995 (met betrekking tot de
voorzieningen) op de resultaten van de NMBS, werd door die consultant geraamd op ongeveer 15.565 mil-
joen BEF.

229
Ook op het niveau van de opdrachten van openbare dienst  neutraliseert de besteding van de aangelegde
voorzieningen het effect van de opgelopen kosten in het kader van de herstructurering. Het betreft inzon-
derheid de volgende herstructureringskosten :
1° de kosten verbonden aan niet productieve prestaties met betrekking tot reizigers- en goederenverkeer.

Hieronder worden verstaan : de niet productieve prestaties van treinbesturing- en begeleiding evenals
de prestaties in de diverse stations waarvan de productiviteit niet optimaal is; 

2° de kosten met betrekking tot het personeel waarvan de normale functie is afgeschaft;
3° de aan vorige kosten verbonden financiële kosten geldig tot en met 1997.

De NMBS heeft aldus de besteding van deze voorziening227 in resultaat kunnen boeken
ter dekking van de herstructureringskosten zodat in de periode 1988-1999 telkenjare
herstructureringskosten konden worden geboekt zonder de resultaten te bezwaren.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de bestedingen van de beschreven voor-
zieningen op het niveau van de resultatenrekening van de NMBS228 en op het niveau van
de resultatenrekeningen van de opdrachten van openbare dienst229 :

(in miljoen BEF)

Boekjaar Besteding van de voorziening
“Moderniseringsfonds” en “Doelstelling 2005”

Resultatenrekening Deel van (a)
NMBS geregistreerd in de

(a) resultatenrekeningen
van de opdrachten

van openbare dienst

1996 4.581,5 1.645,5

1997 4.933,1 1.641,0

1998 5.676,5 1.912,0

1999 5.699,6 1.539,1

Totaal 20.890,7 6.737,6

[De besteding van de voorzieningen (totaal bedrag van 20.890,7 miljoen BEF) werd in de
beschouwde periode als volgt geregistreerd over de verschillende opdrachten :

– 6.737,6 miljoen BEF werd toegewezen aan de twee opdrachten van openbare dienst.
Het betreft hier in hoofdzaak de kosten van personeelsleden, die werkzaam waren
voor de twee opdrachten van openbare dienst en waarvan de normale functie is
afgeschaft ;

– 8.089,7 miljoen BEF werd toegewezen aan de commerciële activiteiten van de
NMBS, in hoofdzaak het goederenvervoer per spoor. Het betreft voornamelijk de kos-
ten verbonden aan niet productieve prestaties voor personeelsleden belast met com-
merciële activiteiten ;

De goede besteding van rijksgelden door de NMBS – Rekenhof, mei 2001 161



230
Deze passage is ingevoegd ingevolge vraag 4) van de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en
Vervoer.

231
Niet optimale productiviteit betreft de prestaties die een aanwezigheid vereisen zonder dat er effectief pro-
ductieve arbeidsprestaties kunnen worden verricht, meer bepaald voor prestaties in het kader van treinbe-
sturing en –begeleiding, het rangeren van goederen- en reizigerswagons, evenals de prestaties in de diver-
se stations waarvan de productiviteit niet optimaal is.
Zo worden conducteurs bijvoorbeeld bij de uitoefening van hun ambt geconfronteerd met improductieve
tijd (de terugrit naar het eindstation op een bepaalde dag zonder passagiers van reizigerswagons). Per con-
ducteur wordt namelijk een staat bijgehouden van deze improductieve tijd en de hieraan gerelateerde indi-
recte bestuurskosten.
Deze precisering is ingevoegd ingevolge vraag 5c) van de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en
Vervoer.

De toewijzing aan de commerciële activiteiten wordt voornamelijk verklaard door het
feit dat het rangeren van goederenwagons, in vergelijking tot het rangeren van reizi-
gerswagons, meer improductiviteit in termen van tijdsbesteding met zich meebrengt.
(Het is namelijk zo dat het aantal en type van goederenwagons per rit sterk kan varië-
ren, terwijl het aantal en type van reizigerswagons per rit een vrij stabiel gegeven is) ;

– Het resterende gedeelte (6.063,4 miljoen BEF) werd (net als de desbetreffende kos-
ten) toegerekend aan het geheel van de sectoren, zijnde deze kosten die niet aan
één of andere opdracht/activiteit worden toegewezen. Het betreft hier onder meer
de kosten inzake prepensioenen en beschikbaarheidsverlof.]230

In de waarderingsregels werden de bestedingen verder als volgt gedefinieerd (voor elke
post wordt het relatief belang in het besteed bedrag van de gehele periode 1996-1999
aangeduid) :

– de bezoldigingen, sociale lasten inbegrepen, van de bedienden wiens betrekking
werd afgeschaft en van de bedienden ingedeeld bij het definitief kader verbonden
aan de herstructurering (27,2%) ;

– het verschil tussen de kosten berekend op grond van commerciële principes van de
prestaties van de diverse eenheden in de sectoren goederen en reizigers, en de reële
kosten die beïnvloed zijn door een niet optimale productiviteit (deel van de perso-
neelskosten met betrekking tot niet productieve prestaties) (37,4%)231 ;

– de kosten met betrekking tot de prepensioenen, de loopbaanonderbreking, de
opzeggingsvergoedingen, de vertrektoelagen en de bijdragen voor beschikbaar-
heidsverlof of verlof ter voorbereiding van de opruststelling (20,5%) ;

– de uitzonderlijke kosten verbonden aan de modernisering van materiële vaste activa
(inzonderheid rollend materieel) (1,6%) ;

– de financiële lasten verbonden aan de genoemde kosten (13,3%).

Per 31 december 1999 bedroeg het saldo van de voorzieningen “Moderniseringsfonds”
en “Doelstelling 2005” nog 78.288,3 miljoen BEF. In dat verband kan worden aangestipt
dat in uitvoering van de bepalingen opgenomen in het plan “Doelstelling 2005” in de
waarderingsregels jaarlijkse bestedingsplafonds zijn vastgelegd, zodanig dat er per 
31 december 2005 nog een saldo moet zijn van 27 miljard BEF. Vergeleken met die pla-
fonds was er per 31 december 1999 een onderbenuttiging van 4.755 miljoen BEF.

3 Financiering van de investeringen door kapitaalverhogingen

De wetsbepalingen die van toepassing zijn op de financiering van de investeringen heb-
ben betrekking op :
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232
De subsidies voor investeringen voor de taken van openbare dienst werden geboekt op het passief van de
balans, onder de rubriek “Kapitaalsubsidies”. De subsidies dienen vervolgens geleidelijk te worden afge-
boekt via de overboeking naar de post IV.C van de resultatenrekening “Andere financiële opbrengsten” vol-
gens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de gesubsidieeerde activa. De in resultaatname van de subsi-
dies neutraliseert de afschrijving op de gesubsidieerde activa. 

233
Die motivering is opgenomen in de parlementaire stukken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en
de Senaat gewijd aan de bespreking van het desbetreffende wetsontwerp, meer bepaald in stuk 1- 208/13
– 95/96, p. 19 van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in stuk 1-187/4 – 1995/1996, p. 59  van de
Senaat.

– de overheidstussenkomst voor de financiering van het investeringsprogramma voor
het binnenlands net ; 

– de financiering van het investeringsprogramma voor de HST-infrastructuur.

3.1 Kapitaalverhoging in het kader van het investeringsprogramma voor het 
binnenlands net

De tussenkomst die de overheid met ingang van het boekjaar 1996 ter beschikking stelt
in het kader van het investeringsprogramma van de maatschappij voor het binnenlands
net wordt overeenkomstig artikel 56, alinea 1 van de wet van 20 december 1995 hou-
dende fiscale, financiële en diverse bepalingen als volgt geboekt : 

– het kapitaal van de NMBS wordt verhoogd met de bedragen betaald door het Minis-
terie van Verkeer en Infrastructuur voor de financiering van de investeringen voor aan-
passing, vernieuwing en aanleg van de infrastructuur en voor de financiering van de
investeringen voor de bouw en ombouw van het rollend materieel voor het binnen-
lands vervoer van reizigers met treinen van gewone dienst ;

– als tegenwaarde voor de kapitaalverhogingen worden gewone aandelen uitgegeven
ten gunste van de Staat.

In de periode 1996-1999 werd het kapitaal verhoogd ten belope van 94,1 miljard BEF
(de schommelingen zijn gedetailleerd toegelicht onder punt 4).

Voor het van kracht worden van artikel 56, alinea 1 van de wet van 20 december 1995,
werden de overheidsdotaties voor de investeringen als kapitaalsubsidies geboekt over-
eenkomstig de boekhoudreglementering van de wet van 17 juli 1975232. De toepassing
van voornoemd artikel heeft op boekhoudkundig vlak voor gevolg dat de structuur van
de balans wordt gewijzigd : op balansniveau wordt de overheidstussenkomst namelijk
geboekt onder de rubriek I “ Kapitaal ” in plaats van onder de rubriek V “ Kapitaalsubsi-
dies ”. Beide rubrieken maken deel uit van het eigen vermogen van de vennootschap.

De gewijzigde boekingswijze (als verhoging van kapitaal in plaats van als kapitaalsubsi-
dies) werd doorgevoerd om de boeking van de subsidies aan te passen aan hun
opschrift in de begroting en daarbij het Europees recht strikt na te leven en de bereke-
ning van de netto financieringsbehoeften van de Staat in acht nemen. De boeking onder
de rubriek kapitaal werd met andere woorden in overeenstemming gebracht met het
opschrift van de basisallocatie van de begroting “ Deelname van de Staat in het kapitaal
van de NMBS met het oog op de financiering van de investeringen ”233.

3.2 Kapitaalverhoging in het kader van het investeringsprogramma voor de 
HST-infrastructuur

De maatschappij HST-Fin, NV van publiek recht, die ingevolge de wet van 17 maart 1997
werd opgericht, staat in voor de financiering van de HST-infrastructuur (de zuivere HST-
infrastructuur en een deel van de gemengde HST-infrastructuur). In het kader van de

De goede besteding van rijksgelden door de NMBS – Rekenhof, mei 2001 163



234
De modaliteiten ervan werden vastgelegd in de bijlage D van het beheersprotocol tussen de Staat, de HST-
Fin, de NMBS en de Federale Participatiemaatschappij, goedgekeurd bij KB van 20 mei 1997.

235
Krachtens het door de Staat, de HST-Fin, de NMBS en de Federale participatiemaatschappij gesloten
beheersprotocol wordt het kapitaal als volgt gestort :
– 63 miljard BEF voor 1 juni 1997, waarvan 44,15 miljard BEF in geld en 18,85 miljard BEF door inbreng

van een vordering jegens de NMBS ingevolge de overname van eerder door de NMBS aangegane
leningen bij de Europese investeringsbank ;

– 17 miljard BEF in geld op 30 juni 1997 ;
– 15 miljard in geld op 30 juni 1998, 1999 en 2000.

236
Via het systeem van kapitaalafnamen  (cfr. het KB van 24 december 1996) zouden de kosten van deze
afschrijvingen evenwel worden gecompenseerd ten bedrage van de ontrekking aan het kapitaal (zie punt
4.1) en bijgevolg geen effect op de resultatenrekening van de NMBS hebben gesorteerd.

237
Die berekeningswijze is vastgelegd in artikel 4, § 1 van de wet van 17 maart 1997 betreffende de financie-
ring van het HST-project. Overeenkomstig datzelfde artikel kunnen die preferente dividenden opwaarts of
neerwaarts worden aangepast volgens de nadere regels bepaald bij een in Ministerraad overlegd koninklijk
besluit, inzonderheid rekening houdend met de evolutie van de condities op de financiële markten en van
de omzet die de NMBS verwezelijkt bij de exploitatie van de HST. 
In het beheersprotocol tussen de Staat, HST-Fin, de NMBS en de Federale Participatiemaatschappij, goed-
gekeurd bij koninklijk besluit van 20 mei 1997, is de berekeningswijze van de dividenden vastgelegd.

financiering van het HST-project, werd het kapitaal van de NMBS verhoogd via een kapi-
taalinbreng voor een totaal bedrag van 125 miljard BEF door de vennootschap HST-Fin.
Als tegenprestatie van de kapitaalinbreng werden 1 miljard preferente aandelen zonder
stemrecht toegekend aan de NV HST-Fin. Deze aandelen bezitten een preferent karakter,
in de zin dat zij jaarlijks recht geven op een dividend. Het principe van die toekenning
werd vastgelegd in artikel 4 van de wet van 17 maart 1997 met betrekking tot de finan-
ciering van het HST-project234. Het kapitaal werd volstort volgens een welbepaald sche-
ma dat loopt over de periode 1997 – 2000235.

In algemene bewoordingen mag worden gesteld dat zowel de balans als de resultaten-
rekening van de NMBS in belangrijke mate zijn beïnvloed geworden door de oprichting
van HST-Fin in 1997. Immers :

– aangezien de financiering van het HST-project gebeurt via inbreng in kapitaal bij de
NMBS, zijn de schulden verbonden aan de financiering van het HST-project niet in
haar balans opgenomen (wel bij de vennootschap HST-Fin) ; de kosten van die schul-
den worden door de NMBS gedragen via de uitkering van preferente dividenden aan
HST-Fin. 

– in de veronderstelling dat niet was overgegaan tot de oprichting van HST-Fin, dan
had de NMBS deze schuld zelf in haar boekhouding moeten opnemen en was er
ongetwijfeld een negatief effect op de schuldpositie van de onderneming en had de
NMBS rechtstreeks de financiële kosten op deze schulden moeten dragen. In dit
geval zou de registratie van de interesten geen negatief effect hebben gehad op de
resultatenrekening van de NMBS in de periode tot 2005/2006, daar ze geactiveerd
hadden kunnen worden als intercalaire interesten. In de daaropvolgende jaren zou-
den ze echter wel ten laste van de resultatenrekening van de NMBS zijn gelegd
geworden onder de vorm van afschrijvingen236. Evenwel zou de NMBS, onder dezelf-
de hypothese, geen preferente dividenden moeten uitkeren aan HST-Fin. Tot en met
het boekjaar 2005 stemmen de genoemde jaarlijkse dividenden overeen met vaste
dividenden (5,9% van het volstort kapitaal) en, van 2006 tot en met 2020, met varia-
bele dividenden (een vast gedeelte van 3,9%, vermeerderd met 10% van de omzet
verwezenlijkt bij de exploitatie van de HST)237.

In toepassing van artikel 4, § 1, 3° van de wet van 17 maart 1997 kan HST-Fin in 2021
haar preferente aandelen converteren in een achtergestelde obligatielening, welke int-
rest zal opbrengen tegen de op dat ogenblik geldende marktvoorwaarden. Indien HST-
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Thans artikelen 617-619 en 874 van het Wetboek van vennootschappen, vastgesteld bij wet van
7 mei 1999, in werking getreden op 6 februari 2001 (KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen).

239
Overeenkomstig artikel 77bis “ mag geen uitkering  geschieden indien op de datum van afsluiting van het
laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge de uitkering
zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet
of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.(…) 
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door diegenen aan wie de uitkering is verricht, worden
terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met
de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. “
Artikel 77 ter bepaalt de voorwaarden tot het uitkeren van een interimdividend.

240
Parlementair Stuk van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1- 208/13 – 95/96, p. 18 en p. 24 ; Senaat 1-
187/4 – 1995 – 1996, p. 59.

Fin deze optie uitoefent in 2021, zal op dat ogenblik het maatschappelijk kapitaal van de
NMBS ten bedrage van 125 miljard BEF afnemen en zullen de schulden van de onderne-
ming ten bedrage van 125 miljard BEF toenemen. Zo bestaat er een latente schuld voor
de NMBS van 125 miljard BEF.

Luidens artikel 5, § 1, van voornoemde wet mag de NMBS dividenden uitkeren op de
preferente aandelen, gehouden door de HST-Fin, onafhankelijk van het behaalde resul-
taat en dus zonder te zijn gebonden aan de beperkingen bepaald in de artikelen 77bis
en 77ter238 van de vennootschappenwet. Die artikelen leggen strikte voorwaarden op
waaraan moet worden voldaan wanneer een onderneming wenst over te gaan tot het
uitkeren van (interim)dividenden239.

4 Afnamen van kapitaal

In artikel 56, derde lid van de genoemde wet van 20 december 1995 is de bepaling
opgenomen dat de Koning bij een in ministerraad overlegd besluit de voorwaarden
regelt waarop afnamen op het kapitaal kunnen worden verricht en, de boekingen die te
dien einde kunnen worden gedaan. 

Het koninklijk besluit van 24 december 1996 houdende uitvoering van dat artikel heeft
voorzien in twee types van afnamen van kapitaal en in twee boekingsmethoden :

– afname ten belope van de jaarlijkse toevoegingen aan de afschrijvingen van immate-
riële en materiële vaste activa voor taken van openbare dienst door tegenboeking
ervan onder de post I.D. van de resultatenrekening “Andere bedrijfsopbrengsten” ;

– voor elk boekjaar tot het boekjaar eindigend op 31 december 2005 afnamen ten
belope van de dividenden toegekend ter vergoeding van preferente aandelen in het
kader van de financiering van de investeringen noodzakelijk voor de realisatie van het
HST-project, door tegenboeking ervan onder de post XIII. B.1 van de resultatenreke-
ning “Resultaatverwerking – Onttrekking aan de eigen middelen – aan het kapitaal en
aan de uitgiftepremies”.

Bij de bespreking van het wetsontwerp werd de doelstelling om afnamen te doen van
het kapitaal, dat werd verhoogd met de staatstussenkomst voor investeringen, als volgt
omschreven240 :

– ten einde rekening te houden met de waardevermindering van de investeringen in
infrastructuur en rollend materieel ;
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In het boekjaar 1997 stemmen die afnamen overeen met de netto jaarlijkse afschrijvingen van de materiële
en immateriële vaste activa die aangewend worden voor de opdrachten van openbare dienst (=16.302,2
miljoen BEF), verminderd met een bedrag van 2.697,4 miljoen BEF. Die vermindering werd doorgevoerd
om technische reden, met name om een dubbel gebruik te vermijden op het vlak van de resultatenreke-
ning, hetzij de boeking van uitzonderlijke afschrijvingen en uitzonderlijke opbrengsten in het kader van de
beëindiging van alternatieve financiële verrichtingen.

242
In het boekjaar 1999 stemmen de afnamen van het kapitaal overeen met de netto jaarlijkse afschrijvingen
van de materiële en immateriële vaste activa die worden aangewend voor de taken van openbare dienst
(=17.073,3 miljoen BEF), verminderd met een bedrag van 482,4 miljoen BEF. Die vermindering werd door-
gevoerd om de afnamen van het kapitaal te beperken tot het bedrag van de tijdens het boekjaar door de
Staat betaalde sommen voor de financiering van de investeringen, toegelaten door het koninklijk besluit
van 24 december 1996 tot uitvoering van artikel 56 van de wet van 20 december 1995.

– in toepassing van het beginsel volgens hetwelk de Staat de kosten voor de infrastruc-
tuur mag dragen, toe te laten dat de activiteit betreffende de opdracht van openbare
dienst met betrekking tot de infrastructuur, de resultatenrekening van de NMBS niet
verzwaart ;

– de techniek kan worden aangewend om de weerslag op de resultatenrekening van
de historische schuldenlast van de maatschappij te neutraliseren. Verscheidene Euro-
pese landen (Frankrijk, Duitsland, Nederland) hebben op die manier en op aanraden
van de Europese Unie de lasten van hun spoorwegmaatschappijen verlicht ;

– de uitvoeringsbesluiten met betrekking tot de kapitaalverminderingen passen in de
algemene problematiek van het herstructureringsplan dat ertoe strekt het financieel
evenwicht van de NMBS te herstellen.

In onderstaande tabel wordt de kapitaalschommeling met betrekking tot de investe-
ringskredieten van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur over de periode 1996-
1999 weergegeven :

(in miljoen BEF)

Boekjaar Investeringskredieten Afnamen van het kapitaal Schommeling
betaald door het ten belope van van het kapitaal

Ministerie van Verkeer (D)
en

Infrastructuur Afschrijvingen Dividenden
(A) (B) (C) = (A) – (B+C)

1996 21.153 11.675 - 9.478

1997 24.342 13.605
241

3.676 7.061

1998 24.016 16.056 5.162 2.798

1999 24.612 16.591
242

8.021 0

Totaal 94.123 57.927 16.859 19.337

4.1 Afnamen van het kapitaal ten belope van de afschrijvingen

Wat betreft de impact van de kapitaalafnamen ten belope van de afschrijvingen, kunnen
volgende besluiten worden geformuleerd :

1° er is een positief effect op het resultaat van het boekjaar omdat de kost verbonden
aan de afschrijvingen van de activa aangewend voor de opdrachten van openbare
dienst, wordt geneutraliseerd door het boeken van de kapitaalafname als bedrijfsop-
brengst onder de rubriek “Andere bedrijfsopbrengsten”.
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De bedragen opgenomen in de tabel onder de kolommen “impact indien de oude wet van toepassing zou
zijn gebleven”, zijn geciteerd in het genoemd auditrapport dat door een externe consultant werd uitge-
voerd in opdracht van de Minister van Mobiliteit en Vervoer.

2° de boeking van de kapitaalafnamen onder de bedrijfsopbrengsten heeft betrekking
op de gesubsidieerde en niet gesubsidieerde activa die zijn aangewend voor de
opdrachten van openbare dienst, daar waar de tot het boekjaar 1995 bestaande boe-
kingswijze enkel de afschrijving van de gesubsidieerde vaste activa neutraliseerde
(door boeking van financiële opbrengsten als afname van de kapitaalsubsidie). De
impact van de alternatieve financiële verrichtingen buiten beschouwing gelaten, heeft
die boekingswijze een gunstiger weerslag op de resultaten dan de tot het boekjaar
1995 bestaande boekingswijze. Dit wordt geïllustreerd in de onderstaande tabel243.

(in miljoen BEF)

Boekjaar Impact van de Impact indien oude wet van Verschil
nieuwe wet toepassing zou zijn gebleven

van 20/12/1995 (D)

Bedrag van Afschrijving Afschrijving
afname subsidies subsidies

aan kapitaal <= 1995 (Investeringen
1996-1999)

(A) (B) (C) (A) – (B + C)

1996 11.675 (4.694) (1.925) 5.056

1997 13.605 (4.886) (4.387) 4.332

1998 16.056 (5.038) (6.089) 4.929

1999 16.591 (4.808) (7.391) 4.392

Totaal 57.927 (19.426) (19.792) 18.709  

Het positief effect van deze bijzondere bepaling op de resultaten van de NMBS
wordt volgens die gegevens voor de totale periode geraamd op 18,7 miljard BEF. 

De uitgevoerde vergelijking geeft een zuiver technische evolutie met als hypothese
dat de staatstussenkomst voor investeringen onveranderd zou zijn geboekt onder de
kapitaalsubsidies en dat voor het overige de financiering van investeringen en het
financieel beleid van de maatschappij wel hetzelfde blijven.

Om in te schatten wat de resultaten in de realiteit zouden zijn geweest zijn simulaties
van een eventueel gewijzigd beleid noodzakelijk, met name :

– de impact van alternatieve financiële verrichtingen in een context waarbij de
staatstussenkomst in investeringen als kapitaalsubsidie zou zijn geboekt ;

– een mogelijk andere financieringswijze van het HST-project dan de nu bestaande
(= via kapitaalinbreng van de HST-Fin).

3° de bij koninklijk besluit opgelegde boekingswijze van de kapitaalafnamen onder de
post I.D. van de resultatenrekening enerzijds en de boeking van de afschrijvingen
overeenkomstig de boekhoudreglementering anderzijds, hebben een disproportione-
le weerslag op het bedrijfsresultaat, omdat het geboekt bedrag onder de andere
bedrijfsopbrengsten betrekking heeft op de gewone en uitzonderlijke afschrijvingen
terwijl aan de kostenzijde de corresponderende gewone afschrijvingen zijn geboekt
bij de bedrijfskosten en de uitzonderlijke afschrijvingen bij de uitzonderlijke kosten.
De onderstaande tabel duidt aan welk gedeelte van de kapitaalafnamen betrekking
heeft op de normale afschrijvingen enerzijds en op de uitzonderlijke afschrijvingen
anderzijds.
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Er wordt van uitgegaan dat in 1999 de vermindering ten belope van 482,4 miljoen BEF proportioneel ver-
deeld is over normale en uitzonderlijke afschrijvingen.

245
In de resultatenrekeningen van de twee opdrachten van openbare dienst zijn de afnamen van kapitaal terug
te vinden onder de rubriek van de resultatenrekening : “ Bedrijfsopbrengsten – Afnamen van het kapitaal “
(zie sectie II, deel II, punt 2.4. en 3.5. van dit hoofdstuk).

(in miljoen BEF)

Boekjaar Eerste opdracht Tweede opdracht Totaal
van openbare dienst van openbare dienst

1996 2.086 9.589 11.675
1997 2.313 11.292 13.605
1998 3.643 16.208 19.851
1999 4.632 16.967 21.599

246
In de algemene boekhouding worden de afschrijvingen berekend op basis van de aanschaffingswaarde
daar waar op niveau van de resultatenrekeningen van de taken van openbare dienst, deze afschrijvingen
worden berekend op basis van de geherwaardeerde waarde van de desbetreffende activa. Dit is in overeen-
stemming met de principes van de beheersboekhouding (zie hieronder sectie II, deel II, punt 3.2. van dit
hoofdstuk).

(in miljoen BEF)

Boekjaar 1996 1997 1998 1999 244

Afnamen van het kapitaal die overeenstemmen met :

– Normale afschrijvingen 7.357 11.455 12.671 12.823

– Uitzonderlijke afschrijvingen 4.318 2.150 3.385 3.768

Totaal 11.675 13.605 16.056 16.591

4° de specifieke bepaling heeft op boekhoudkundig vlak voor gevolg dat de structuur
van de resultatenrekening wordt gewijzigd : opbrengsten die voorheen het financieel
resultaat beïnvloedden worden met ingang van 1996 opgenomen onder de bedrijfs-
opbrengsten en hebben bijgevolg een positieve impact op het bedrijfsresultaat. 

Vertaald naar het afzonderlijk stelsel van rekeningen kan worden vastgesteld dat de tech-
niek van de kapitaalafnamen ten belope van de afschrijvingen uitsluitend een weerslag
heeft op de twee opdrachten van openbare dienst245 en niet op de andere activiteitssec-
toren.

Door deze techniek worden immers op dat niveau : 

– De afschrijvingen die in de resultatenrekeningen van de opdrachten van openbare
dienst worden geregistreerd, gecompenseerd door de kapitaalafnamen ; 

– De afnamen op het kapitaal (ten belope van het bedrag gelijk aan de netto jaarlijkse
toevoeging aan de afschrijvingen) op niveau van de resultatenrekeningen van de
opdrachten van openbare dienst vanaf 1998 berekend op basis van de geherwaar-
deerde waarde246. Dit verklaart het verschil in kapitaalafnamen op niveau van de
NMBS met deze op niveau van de opdrachten van openbare dienst. 
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Volgens de wet van 17 juli 1975 en haar uitvoeringsbesluiten wordt de dividenduitkering geboekt door ont-
trekking aan de uit te keren winst, via de post XIII.F1 van de resultatenrekening “ Resultaatverwerking – uit
te keren winst – vergoeding van het kapitaal “.

4.2 Afnamen van het kapitaal ten belope van de dividenden

In toepassing van artikel 2 van het KB van 24 december 1996 tot uitvoering van artikel
56, wordt de kapitaalafname ten bedrage van de toegekende dividenden geboekt door
opneming onder de post XIII.B1 van de resultatenrekening “Resultaatverwerking – Ont-
trekking aan het eigen vermogen – aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies”247. Die
boekhoudkundige verrichting beïnvloedt bijgevolg niet het resultaat, maar de resultaat-
verwerking en het kapitaal.

In de periode 1997-1999 werden voor de volgende verschuldigde dividenden kapitaalaf-
namen geboekt :

– voor het boekjaar 1997 : 3.675,8 miljoen BEF ;

– voor het boekjaar 1998 : 5.162,5 miljoen BEF ;

– voor het boekjaar 1999 : 8.020,9 miljoen BEF.

5 De activering van de financiële kosten verbonden aan de betaling van dividenden
aan HST-Fin

In toepassing van artikel 5, § 2 van de wet van 17 maart 1997 betreffende de financiering
van het HST-project, kunnen de eventuele financiële kosten voor de betaling van de divi-
denden worden opgenomen in de aanschaffingswaarde van de materiële vaste activa
(geactiveerd), voor zover deze kosten betrekking hebben op de periode tot 31 decem-
ber 2005.

De geactiveerde financiële kosten worden lineair afgeschreven over een periode van 10
jaar, vanaf het jaar 2006, overeenkomstig de waarderingsregels vastgelegd door de Raad
van Bestuur van de NMBS.

De lasten worden door de activering en de toe te passen afschrijvingen gespreid over
een periode van 10 jaar (vanaf het boekjaar 2006) in plaats van deze volledig ten laste te
moeten nemen van het resultaat in het jaar dat zij ontstaan.

Met ingang van het boekjaar 1997 heeft de NMBS de financiële kosten verbonden aan
de dividenden geactiveerd voor de volgende bedragen :

– in het boekjaar 1997 : 19,5 miljoen BEF ;

– in het boekjaar 1998 : 145,4 miljoen BEF ;

– in het boekjaar 1999 : 280,9 miljoen BEF.
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6 Conclusies

In het kader van diverse herstructureringen van de NMBS zijn verschillende wettelijke en
reglementaire bepalingen uitgewerkt die een wezenlijke invloed hebben op haar reke-
ningen (balans en resultaten) en op de resultaten van de twee opdrachten van openbare
dienst.

Zo is er de vorming van voorzieningen voor herstructureringskosten die buiten de resul-
tatenrekening om wordt geregistreerd. Dit heeft tot gevolg dat in de periode 1988-1999
de NMBS telkenjare herstructureringskosten heeft kunnen boeken zonder de resultaten-
rekening te bezwaren. Op het niveau van de twee opdrachten van openbare dienst
bedroeg het positief effect voor de beschouwde periode aldus 6.737,6 miljoen BEF.

Ingevolge de wet van 20 december 1995 en haar uitvoeringsbesluit worden de investe-
ringskredieten die door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur worden gestort,
geregistreerd als een kapitaalsverhoging (voorheen als een kapitaalsubsidie). De NMBS
kan jaarlijks :

1) kapitaalafnamen boeken ten belope van de afschrijvingen op activa die gebruikt wor-
den voor de taken van openbare dienst. Deze techniek van kapitaalafnamen ten belo-
pe van de afschrijvingen heeft uitsluitend weerslag op de twee opdrachten van open-
bare dienst en heeft een positieve weerslag geressorteerd op de resultaten ervan ;

2) kapitaalafnamen boeken ten belope van de dividenden toegekend aan de maat-
schappij HST-Fin. Die boekhoudkundige verrichting beïnvloedt evenwel niet het
resultaat van de NMBS, noch de resultaten van de twee opdrachten van openbare
dienst maar heeft enkel effect op de resultaatverwerking en het kapitaal van de
NMBS.

De financiering van het HST-project gebeurt onder meer via inbreng in kapitaal bij de
NMBS waardoor de schulden verbonden aan de financiering van het HST-project niet in
haar balans zijn opgenomen. De eraan gerelateerde kosten worden door de NMBS
gedragen via de uitkering van preferente dividenden aan de HST-Fin.

In toepassing van artikel 4, § 1, 3° van de wet van 17 maart 1997 betreffende de finan-
ciering van het HST-project, kan HST-Fin in 2021 haar preferente aandelen converteren in
een achtergestelde obligatielening, welke intrest zal opbrengen tegen de op dat ogen-
blik geldende marktvoorwaarden. Indien HST-Fin deze optie uitoefent in 2021, zal op dat
ogenblik het maatschappelijk kapitaal van de NMBS ten bedrage van 125 miljard BEF
afnemen en zullen de schulden van de onderneming ten bedrage van 125 miljard BEF
toenemen. Zo bestaat er een latente schuld voor de NMBS van 125 miljard BEF.

In toepassing van artikel 5, § 2 van de vernoemde wet kunnen, tot slot, de eventuele
financiële kosten verbonden aan de betaling van dividenden worden geactiveerd. Door
de activering en de toe te passen afschrijvingen worden de lasten gespreid in plaats van
deze volledig ten laste te moeten nemen van het resultaat in het jaar dat zij ontstaan.
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248
Tot de infrastructuur behoort ook de infrastructuur in verband met het onthaal van de reizigers (stationsge-
bouwen, sanitaire installaties, stationsomgeving, toegang tot de perrons, …).

249
Periode 1992-1996: 12.118,2 miljoen BEF per jaar, niet geïndexeerd + een supplementair bedrag van
750 miljoen BEF per jaar in de periode 1993-1996.

250
Oorspronkelijk niet voorzien in het eerste beheerscontract. De te leveren prestaties werden toegevoegd
ingevolge het eerste, het tweede en het derde bijvoegsel bij het eerste beheerscontract, waarin ook de
jaarlijkse staatstussenkomst vanaf 1993 werd vastgelegd, waarvan 54 miljoen BEF voor het jaar 1996. Die-
zelfde jaarlijkse tussenkomst (mits jaarlijkse indexering) werd ingeschreven in het tweede beheerscontract.

Sectie II : De boekhoudkundige verwerking van de opdrachten van openbare dienst

Deel I : Situering van de onderzoeksopdracht

De opdrachten van openbare dienst zijn als volgt omschreven in artikel 156 van de wet
van 21 maart 1991 :

1) het binnenlands vervoer van reizigers met de treinen van de gewone dienst, met
inbegrip van de instandhouding van het daarvoor ingezette rollend materieel (hierna
aangeduid als eerste opdracht van openbare dienst) ;

2) het verwerven, de aanleg, het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de
infrastructuur, die bestaat uit alle uitrustingen van de baan248, van de seininrichting,
van de voorziening met elektrische stroom, alsook de terreinen waarop ze gelegen
zijn, enerzijds, en de investeringen in rollend materieel voor het binnenlands vervoer
van reizigers, anderzijds, (hierna aangeduid als tweede opdracht van openbare
dienst) ;

3) de prestaties die de NMBS moet leveren voor de behoeften van de Natie (hierna
aangeduid als derde opdracht van openbare dienst).

In het eerste en het tweede beheerscontract, respectieveli jk voor de
periode 1992-1996 en 1997-2001 worden die opdrachten gedetailleerd naar de inhoud
en naar de te realiseren output. 

In die beheerscontracten zijn ook de financiële verplichtingen voor de uitvoering van die
opdrachten vastgelegd. Met betrekking tot de periode 1996-1999 kunnen die verplich-
tingen als volgt worden samengevat : 

Eerste opdracht van openbare dienst

Binnenlands vervoer van reizigers Staatstussenkomst : 12.868,2 miljoen BEF in 1996 en vanaf
1997,12.868,2 miljoen BEF per jaar (franken 1996), jaarlijks
geïndexeerd 249.

Experiment spooraanbod lijn 26 (Brusselse Staatstussenkomst : 54 miljoen BEF (franken 1996) per jaar, 
Hoofdstedelijk Gewest) jaarlijks geïndexeerd 250.
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251
Het jaarlijks bedrag is identiek aan dat uit de periode van het eerste beheerscontract, met het verschil dat in
de periode van het tweede beheerscontract een jaarlijkse indexering wordt toegepast.

252
In het eerste beheerscontract werd de volgende tussenkomst overeengekomen: 11.000 miljoen BEF voor
het jaar 1992 en 15.000 miljoen BEF (franken 1992) voor de periode 1993-1996, jaarlijks te indexeren. Inge-
volge het derde bijvoegsel bij het eerste beheerscontract werd het bedrag voor 1996 bepaald op 23.000
miljoen BEF in het kader van de uitvoering van het investeringsplan 1996-2005. 

253
Op datum van 14 mei 1997 heeft de HST-Fin een kapitaalinbreng in de NMBS onderschreven van 125.000
miljoen BEF. Die inbreng werd als volgt volstort:
- 80.000 miljoen BEF in 1997;
- 15.000 miljoen BEF in 1998, 15.000 miljoen BEF in 1999 en 15.000 miljoen BEF in 2000.

254
Artikel 39 van het tweede beheerscontract bepaalt dat het bedrag aan de NMBS wordt gestort in drie schij-
ven van 6.183,2 miljoen BEF, elk ten laatste op 30 juni van de jaren 1999, 2000 en 2001.

255
Overeenkomstig de beheerscontracten wordt gerapporteerd over de eerste en de tweede opdracht. Overi-
gens is de (beperkte) staatstussenkomst voor de derde opdracht begrepen in de eerste of de tweede
opdracht.

Tweede opdracht van openbare dienst

Onderhoud, beheer en exploitatie van de – Staatstussenkomst : 24.000 miljoen BEF (franken 1996) per 
infrastructuur. jaar, jaarlijks geïndexeerd 251.

Realisatie van de geprogrammeerde inves- – Staatstussenkomst : 23.000 miljoen BEF (franken 1996) per
teringen in het plan 1996-2005. jaar, jaarlijks geïndexeerd 252 ;

– Kapitaalinbreng van 125.000 miljoen BEF van de HST-Fin
voor de financiering van het HST-project op grond van de 
wet van 17 maart 1997 253 ;

– Doorstorting aan de NMBS van de bijdrage toegekend door
Nederland aan België via de HST-Fin voor de meerkosten
aan het traject Antwerpen – Nederlandse grens (totaal
18.549,6 miljoen BEF) 254.

Derde opdracht van openbare dienst

De opdracht omvat een aantal heel beperkte – De staatstussenkomst is begrepen in de tussenkomst van de
en specifieke prestaties : vervoer van personen tweede opdracht, voor wat betreft de veiligheidscontroles in
opgelegd door ministeriële departementen, de Transmanche Terminal van Brussel-Zuid.
veiligheidscontroles in de Transmanche – Staatstussenkomst van 10 miljoen BEF (franken 1996) per
Terminal van Brussel-Zuid, allerlei verplich- jaar, vanaf 1997, jaarlijks geïndexeerd, voor de bevordering
tingen inzake voorbereiding en uitvoering van van het gecombineerd vervoer.
de civiele en militaire bescherming van de – Voor het vervoer van personen opgelegd door ministeriële
Natie. departementen moeten specifieke contracten worden geslo-

ten.

In de opdrachtbrief zijn in verband met de uitvoering van de opdrachten van openbare
dienst onderzoeksvragen geformuleerd die betrekking hebben op de adequaatheid van
het boekhoudstelsel om de financiële bewegingen in verband met die opdrachten te
onderscheiden van de handelsactiviteiten, de kwestie of de interne facturaties geba-
seerd zijn op een duidelijke regelgeving, de mogelijkheid om de financiële stromen in
verband met de opdrachten van openbare dienst af te zonderen, de aanwending van de
staatstussenkomsten voor de verwezenlijking van de opdrachten waarvoor ze bestemd
waren. Daarbij dient aangestipt dat de derde opdracht is geïntegreerd in de eerste en
tweede opdracht255.

De behandeling van vernoemde onderzoeksvragen verloopt in twee delen.

In deel II van deze sectie worden die onderzoeksvragen beantwoord die betrekking heb-
ben op wat in de opdrachtbrief als de “financiële bewegingen” werd omschreven.
Onder “financiële bewegingen” verstaan we in het kader van dit onderzoek de kosten
en opbrengsten, die in de afzonderlijke resultatenrekeningen worden geregistreerd met
betrekking tot de uitvoering (exploitatie) van de eerste en tweede opdracht van openba-
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re dienst. Aangezien het boekhoudstelsel door een reorganisatie vanaf het boekjaar
1998 ingrijpend werd gewijzigd, wordt in dit deel ook de problematiek van de interne
facturaties, en de in het beheerscontract vastgestelde waarderingsmethode behandeld.
Om op deze onderzoeksvragen een antwoord te kunnen verstrekken moet dus worden
teruggegrepen naar de resultatenrekeningen van de twee opdrachten van openbare
dienst.

Vervolgens wordt in deel III van deze sectie de onderzoeksvraag behandeld in verband
met wat in de opdrachtbrief de “financiële stromen” werd genoemd. Over deze finan-
ciële stromen wordt gerapporteerd in de financieringstabellen. De term “financiële stro-
men” moet immers ruimer worden opgevat dan de term “financiële bewegingen”. De
financieringstabel wordt dan ook niet alleen opgesteld op basis van de resultaten van de
twee opdrachten, maar ook op basis van de balans, en heeft tot voornaamste doel voor
beide opdrachten informatie te geven over de aanwending (en besteding) van alle over-
heidstussenkomsten.

Bepaalde vaststellingen en aanbevelingen die in deel II worden gedaan, hebben ook
hun weerslag op het deel III in de mate dat zij een invloed hebben op de totstandko-
ming van het nettoresultaat van het boekjaar (in het kader van de exploitatiefunctie). Zij
worden evenwel niet meer herhaald in de conclusies bij deel III van deze sectie.
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Deel II : Het boekhoudstelsel en de in het beheerscontract vastgelegde waarderings-
methode met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten van openbare
dienst

Onderzoeksvragen : Laat het boekhoudstelsel van de NMBS en de in het beheerscon-
tract vastgestelde waarderingsmethode toe op een behoorlijke wijze een onderscheid
te maken tussen de financiële bewegingen met betrekking tot de opdrachten van
openbare dienst en deze met betrekking tot de handelsactiviteiten ? 

Verlopen wat de opdrachten van openbare dienst betreft, de interen facturaties tussen
de bedrijfseenheden, service-eenheden en centrale coördinatie-eenheden volgens dui-
delijke en geëigende bepalingen ? 

Worden die bepalingen nageleefd en zijn ze billijk ?

1 Context

In het kader van dit onderzoek verwijst de term financiële bewegingen naar het geheel
van de kosten en opbrengsten in verband met de uitvoering van de opdrachten van
openbare dienst die boekhoudkundig worden gerapporteerd in de resultatenrekenin-
gen. De staatstussenkomsten die in dat verband zijn toegekend worden eveneens gere-
gistreerd in de resultatenrekening.

Om een antwoord te geven op de onderzoeksvragen moet worden nagegaan of en hoe
via het afzonderlijk stelsel van rekeningen de opdrachten van openbare dienst kunnen
worden afgezonderd van de handelsactiviteiten. De autonome overheidsbedrijven zijn er
overeenkomstig artikel 27, § 1, eerste lid, van de wet van 21 maart 1991 immers toe
gehouden te voorzien in een afzonderlijk stelsel van rekeningen die verband houden
met hun opdrachten van openbare dienst, enerzijds, en hun andere activiteiten, ander-
zijds.

Tegelijkertijd moet het boekhoudkundig stramien worden onderzocht dat aan de basis
ligt van het afzonderlijk stelsel met name :

– de analytische boekhouding in de periode 1996-1997 en de beheersboekhouding in
de periode 1998-1999 ;

– de waarderingsmethode in de beide periodes ;

– het systeem van interne facturaties dat werd ingevoerd vanaf 1998.

De analyse van de rapportering via de resultatenrekeningen tenslotte moet duidelijk
maken dat de kosten en opbrengsten (waaronder de staatstussenkomst) met betrekking
tot de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst de facto zijn geregistreerd.

De behandeling van de onderzoeksvragen wordt uitgesplitst in twee periodes, namelijk
1996-1997 en 1998-1999, gelet op de breuklijn qua boekhoudkundige registratie en
waarderingmethodiek door de invoering van de beheersboekhouding vanaf het boekjaar
1998.

De beheersboekhouding is met name de basis geworden voor het afzonderlijk stelsel
van rekeningen van opdrachten van openbare dienst. Daardoor zijn de resultaten vanaf
dat boekjaar, in vergelijking met de periode voordien, niet meer de reflectie van histori-
sche kostprijzen, maar refereren aan marktprijzen uitgaande van de “mark to market”-
methode. De vaststellingen en aanbevelingen van het college van commissarissen zijn
tevens de aanleiding geweest tot een tweevoudige herziening van het beheerscontract :

– de weergave van de waarderings- en boekingsmethodiek die aan de basis ligt van de
beheersresultatenrekeningen ;
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256
De analytische boekhouding van de NMBS is ruimer dan de registratie van exploitatiekosten en exploitatie-
opbrengsten. Ze wordt ook gebruikt voor de opvolging van de materiële en immateriële vaste activa, de
voorraden, de vorderingen en de schulden.

– de verplichte opstelling van tabellen van bronnen en aanwendingen zodat over de
financiële stromen, zijnde de ontvangsten en de uitgaven, kan worden gerapporteerd
op basis van de waarderingsregels, die van toepassing zijn in de algemene boekhou-
ding.

2 Boekhoudkundige registratie en rapportering in de periode 1996-1997

Om te voldoen aan de wettelijke verplichting, vastgelegd in artikel 27, § 1, van de wet
van 21 maart 1991 tot het houden van een afzonderlijk stelsel van rekeningen, heeft de
NMBS vanaf het boekjaar 1993 de resultatenrekeningen van de twee opdrachten van
openbare dienst afgeleid uit haar analytische resultatenrekeningen. Daartoe werd het
bestaande rekeningenstelsel van de analytische boekhouding aangepast en de metho-
dologie bepaald om de kosten en de opbrengsten te kunnen toerekenen naar de onder-
scheiden activiteitssectoren van de maatschappij, waaronder de twee opdrachten van
openbare dienst.

2.1 De analytische boekhouding van de kosten en de opbrengsten

De rol van de analytische boekhouding bestaat er volgens de boekhoudleer in de kosten
en de opbrengsten te verdelen per functie of activiteit, met andere woorden naar kos-
ten- en opbrengstenplaatsen, terwijl de algemene boekhouding volgens de boekhoud-
reglementering het mogelijk moet maken de kosten en de opbrengsten te registreren
naar de aard.

De NMBS heeft in haar analytische boekhouding via de rekeningen van de klasse 8 en 9,
die zijn gereserveerd voor de registratie van de kosten en opbrengsten naar bestem-
ming, de toegepaste exploitatiekosten en exploitatie-opbrengsten256 voor de periode
1996-1997 toegerekend overeenkomstig de principes eigen aan de analytische boek-
houding. De door de NMBS gebruikte analytische boekhouding wordt toegelicht in bij-
lage II. De analytische boekhouding in die vorm is bij de NMBS van toepassing sinds het
van kracht worden van de boekhoudwet van 17 juli 1975.

2.2 Het afzonderlijk stelsel van rekeningen voor de opdrachten van openbare dienst

Het systeem van de analytische boekhouding werd met ingang van het boekjaar 1993
aangepast om de kosten en opbrengsten met betrekking tot de twee opdrachten van
openbare dienst te kunnen isoleren in functie van de opmaak en van de rapportering
over het afzonderlijk stelsel van rekeningen van opdrachten van openbare dienst.

De aanpassing waarvan hiervoor sprake had de volgende ingrepen tot voorwerp :

1° de kosten en de opbrengsten worden uitgesplitst naar volgende eindbestemmingen :

– eerste opdracht van openbare dienst ;

– tweede opdracht van openbare dienst ;

– ander reizigersvervoer dan hetgeen onder de opdracht van openbare dienst valt ;

– goederenvervoer per spoor (B-cargo) ;

De goede besteding van rijksgelden door de NMBS – Rekenhof, mei 2001 175



257
In bijlage 7 bij het eerste beheerscontract en in bijlage 9 bij het tweede beheerscontract.

258
De belangrijkste regels kunnen als volgt worden samengevat :
– de kosten voor voorbereiding, onderhoud en herstelling van rollend materieel worden tussen de eindbe-

stemmingen verdeeld naar verhouding van het aantal km afgelegd voor elk vervoerstype. De statistische
informatie ter zake wordt bijgehouden in onderscheiden geïnformatiseerde systemen waarmee de
bewegingen van het rollend materieel worden gevolgd;

– de kosten in verband met de transportorganisatie worden verdeeld volgens verschillende sleutels met
als belangrijkste de afgelegde km per vervoertype;

– financiële kosten en opbrengsten worden over de eindbestemmingen verdeeld in functie van de mate-
riële en immateriële vaste activa en de voorraden, die per eindbestemming geïdentificeerd  zijn.

259
Vergadering van de raad van bestuur van 23 september 1993.

– stukgoederenvervoer (ABX) ;

– andere activiteiten die niet onder één van de vorige eindbestemmingen kunnen
worden ondergebracht.

2° het gedetailleerd boekhoudschema/rekeningenstelsel van de exploitatiekosten werd
zo aangepast dat de kosten met betrekking tot de activiteiten, die rechtstreeks aan
de verschillende eindbestemmingen kunnen worden toegerekend, worden geboekt
op afzonderlijke rekeningen en subrekeningen. Die rechtstreekse toewijzing heeft
betrekking op :

– activiteiten met betrekking tot het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de
spoorweginfrastructuur die volledig kunnen worden toegerekend aan de tweede
opdracht van openbare dienst, uitgaande van de definitie die aan de infrastructuur
werd gegeven in het beheerscontract257 ;

– activiteiten van het departement personenvervoer die kunnen worden toegewe-
zen hetzij aan de eerste opdracht van openbare dienst, hetzij aan de andere activi-
teiten van personenvervoer ;

– activiteiten inzake goederenvervoer per spoor en het stukgoederenvervoer die
kunnen worden toegerekend aan de opdrachten van niet openbare dienst ;

– uitzonderlijke kosten en uitzonderlijke opbrengsten en sommige voorzieningen
voor risico’s en kosten.

3° de exploitatiekosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan één van
de eindbestemmingen omdat de activiteiten (kosten voor de voorbereiding en het
onderhoud van het rollend materieel, kosten in verband met de transportorganisatie)
meerdere eindbestemmingen bestrijken, worden verdeeld over deze eindbestemmin-
gen. Daarvoor worden verdeelsleutels toegepast die verband houden met de aard
van de kosten.258

4° de residuele kosten die gezamenlijk de verschillende eindbestemmingen betreffen
(financiële kosten en kosten van de algemene diensten) worden verdeeld in functie
van de exploitatiegegevens van elk van de eindbestemmingen.

5° de verdeelsleutels werden per einde boekjaar binnen het geïnformatiseerd analytisch
boekhoudsysteem ingebouwd ;

6° alle exploitatieopbrengsten worden rechtstreeks aan de eindbestemmingen toege-
wezen op basis van hun aard. De staatstussenkomst, geboekt op afzonderlijke reke-
ningen, kan eenduidig uit de boekhouding worden afgeleid en rechtstreeks worden
toegewezen aan één van de twee opdrachten van openbare dienst.

Het boekhoudschema en de methodologie voor de verdeling van de bedrijfskosten per
opdracht van openbare dienst en per activiteitssector, werden door de raad van bestuur
goedgekeurd259.
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260
Overeenkomstig artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening
van de ondernemingen bepaalt het beheersorgaan de waarderingsregels. 

261
In het boekjaar 1993, het eerste toepassingsjaar, werden de gebruikte verdeelsleutels samengevat weerge-
geven evenals een gedetailleerd overzicht van de resultaten.

262
Bijlagen 5 en 9 bij het beheerscontract.

De constructie van het afzonderlijk stelsel van rekeningen en de gebruikte methodologie
waren in de vigerende organisatie een geëigende methode, gebruikelijk in de analyti-
sche boekhouding, om de exploitatiekosten en exploitatieopbrengsten (financiële bewe-
gingen) in verband met de opdrachten van openbare dienst te isoleren en bijgevolg te
onderscheiden van de exploitatiekosten en exploitatieopbrengsten van de commerciële
activiteiten. Het is immers mogelijk via het gedetailleerd rekeningenstelsel :

– de exploitatieopbrengsten afzonderlijk op te volgen per activiteit, waaronder de
opdrachten van openbare dienst ;

– de staatstussenkomst eenduidig te identificeren in het rekeningenstelsel ;

– het grootste deel van de exploitatiekosten rechtstreeks toe te rekenen naar de activi-
teitssectoren ;

– de exploitatiekosten die betrekking hebben op meerdere activiteitssectoren toe te
rekenen op basis van statistische productiegegevens ;

– de residuele kosten (inzonderheid de kosten van de algemene diensten en financiële
kosten) te verdelen volgens verdeelsleutels die gesteund zijn op exploitatiegegevens.

2.3 Waarderingsmethodiek

Voor de bepaling van de resultaten van de twee opdrachten van openbare dienst wor-
den de componenten ervan gewaardeerd tegen historische boekwaarde. Deze waarde-
ringsmethode is analoog aan de waarderingsmethode toegepast voor het voeren van de
algemene boekhouding. De Belgische boekhoudreglementering heeft immers in princi-
pe alleen de historische waarde als waarderingssysteem toegelaten voor de rapportering
over de vorderingen en schulden, kosten en opbrengsten via de balans en resultatenre-
kening. Conform met dat beginsel zijn de waarderingsregels bepaald door de raad van
bestuur van de maatschappij260.

2.4 Rapportering in verband met de resultaten van de opdrachten van openbare
dienst

Uitgaande van het afzonderlijk stelsel van rekeningen voor de activiteitssectoren, waar-
onder de twee opdrachten van openbare dienst, heeft de NMBS in toepassing van het-
geen in artikel 27, § 1, van de wet van 21 maart 1991 wordt bepaald, een samenvatten-
de staat betreffende de rekeningen van de opdrachten van openbare dienst als bijlage
bij de jaarrekening opgenomen. 

Die samenvattende staat werd gepubliceerd onder de vorm van een resultatenrekening
voor elk van de twee opdrachten van openbare dienst. 

Aangezien noch een specifiek koninklijk besluit is uitgevaardigd met betrekking tot de
normering van de rapportering voor alle overheidsbedrijven, noch in het eerste beheers-
contract bepalingen ter zake waren overeengekomen, gaven de resultatenrekeningen
voor het boekjaar 1996 een globaal overzicht van de kosten en de opbrengsten zonder
detaillering naar de aard ervan261. In het tweede beheerscontract werden de modellen
omschreven volgens dewelke de NMBS moet rapporteren over de resultaten van de
opdrachten van openbare dienst262. Voor het boekjaar 1997 werden de resultatenreke-
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Voor het boekjaar 1996 werd naast de gepubliceerde resultatenrekeningen gesteund op het afzonderlijk
stelsel van rekeningen om met het boekjaar 1997 vergelijkbare gegevens te kunnen weergeven.

ningen opgesteld volgens die modellen op basis van het beschreven afzonderlijk stelsel
van rekeningen.

Voor de periode 1996-1997 zijn de resultaten opgenomen in de hierna volgende
tabel263 :

(in miljoen BEF)

Eerste opdracht van Tweede opdracht van
openbare dienst (reizigers) openbare dienst (infrastructuur)

1996 1997 1996 1997

Bedrijfsopbrengsten 26.630,6 27.924,7 33.853,4 36.069,3

– Tariefopbrengsten 11.447,3 12.250,1 - -

– Nevenopbrengsten 175,0 150,4 243,6 238,3

– Staatstussenkomst 12.922,2 13.211,3 24.000,0 24.539,1

– Afname van het kapitaal 2.086,1 2.312,9 9.588,8 11.291,9

Bedrijfskosten 23.985,4 25.086,1 31.204,1 31.236,5

– Exploitatiekosten 22.387,7 21.946,9 21.178,8 21.594,6

– Dotatie afschrijvingen en voorzieningen 1.597,7 3.139,2 10.025,3 9.641,9

Bedrijfsresultaat 2.645,2 2.838,6 2.628,3 4.832,8 

Financiële kosten 635,7 561,3 3.282,8 2.921,5

Financiële opbrengsten 493,6 585,7 2.202,3 2.501,5

Financieel resultaat - 142,1 24,4 - 1.080,5 - 420,0

Courant resultaat 2.503,1 2.815,2 1.547,8 4.412,8

Uitzonderlijke kosten 689,6 3.784,7 1.397,7 2.255,4

Uitzonderlijke opbrengsten 219,6 3.123,7 2.318,6 2.084,3

Uitzonderlijk resultaat - 470,0 - 661,0 920,9 - 171,1

Resultaat van het boekjaar 2.033,1 2.202,0 2.468,7 4.241,7

Hierna wordt meer duiding gegeven omtrent de hierboven vermelde cijfergegevens.

1° Wat betreft de bedrijfsopbrengsten :

– de geboekte bedragen onder de rubriek staatstussenkomst zijn de bedragen die
de NMBS voor de betrokken boekjaren overeenkomstig het beheerscontract toe-
komen voor de exploitatie van het binnenlands vervoer van reizigers en voor de
exploitatie en het beheer van de vervoersinfrastructuur. Ze zijn bijgevolg eendui-
dig te identificeren in de resultatenrekening ;

– de afname van het kapitaal is geboekt ten belope van het bedrag gelijk aan de
netto jaarlijkse toevoeging aan de afschrijvingen van de materiële en immateriële
vaste activa, die worden aangewend voor de opdrachten van openbare dienst
zodat in de resultaten de afschrijvingen van de activa aangewend voor de
opdrachten van openbare dienst worden geneutraliseerd. Dat mechanisme, inge-
steld door artikel 56 van de wet van 20 december 1995, werd toegelicht in sectie I
van dit hoofdstuk VII ;

– de eigenlijke exploitatie-opbrengsten van het reizigersverkeer hebben betrekking
op het volledige gamma biljetten en treinkaarten van het binnenverkeer met trei-
nen van gewone dienst die per product worden opgevolgd en op een aantal
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nevenopbrengsten (parking, treingidsen,…). De eigenlijke exploitatie-opbrengsten
in verband met de tweede opdracht betreffen de concessievergoedingen voor de
bezetting van terreinen en gebouwen.

2° De uitzonderlijke opbrengsten zijn in hoofdzaak toe te schrijven aan de meerwaarden
op de verkopen van activa.

3° Wat betreft de exploitatiekosten :

– de exploitatiekosten van het reizigersvervoer hebben betrekking op de volgende
rubrieken : begeleiding en controle in de treinen, opmaak en verkoop van ver-
voerbewijzen, besturing van de treinen, ter beschikking stelling van rollend mate-
rieel, energiekosten, dotatie aan afschrijvingen en voorzieningen ;

– de exploitatiekosten voor het beheer van de infrastructuur betreffen de bediening
en het onderhoud van de installaties (sporen, signalisatie, bovenleiding, kunstwer-
ken), energiekosten, planning en regeling van het verkeer, dotaties aan afschrijvin-
gen en voorzieningen ;

– inzake de sociale lasten inzake pensioenen en arbeidsongevallen, wordt in de ana-
lytische boekhouding de staatstussenkomst ter zake als een vermindering daarvan
geboekt zodat uiteindelijk de geregistreerde kosten deze zijn, die de maatschap-
pij zelf moet dragen. 

4° De financiële opbrengsten en financiële kosten zijn respectievelijk toe te schrijven aan
verworven intresten op geldbeleggingen en verschuldigde intresten op uitstaande
schulden.

5° De uitzonderlijke kosten betreffen uitzonderlijke afschrijvingen en uitzonderlijke dota-
ties aan voorzieningen.

De resultatenrekeningen zijn de neerslag van de bewegingen die er in de loop van het
jaar zijn geweest in termen van kosten en opbrengsten verbonden aan de uitvoering van
de activiteiten in verband met de opdrachten van openbare dienst. De resultaten zijn
met andere woorden de uitdrukking van een economische realiteit uitgaande van :

– de waarderingsmethodiek eigen aan de algemene boekhouding en die gesteund is
op historische boekwaarden ;

– de beginselen van de algemene boekhouding opgelegd door de wet van 17 juli
1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.

Om de financiële stromen inzake de exploitatie te tonen zijn, op basis van de resultaten-
rekeningen (en van balansgegevens), bijkomende technische bewerkingen nodig waar-
mee de niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten worden geëlimineerd. Dat onderwerp
wordt toegelicht in deel III van deze sectie.

3 Boekhoudkundige registratie en rapportering in de periode 1998-1999

3.1 Situering

De boekhoudkundige registratie en rapportering zijn vanaf het boekjaar 1998 fundamen-
teel gewijzigd door de reorganisatie van de maatschappij in bedrijfs- en service-eenhe-
den en centrale coördinatie-eenheden en door de invoering van de beheersboekhou-
ding.

Aan de oorsprong van de reorganisatie van de maatschappij ligt het herstructurerings-
plan “Doelstelling 2005” dat door de raad van bestuur werd goedgekeurd op 15 febru-
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Eind 1994 werd op verzoek van de Minister van Verkeerswezen de financiële situatie van de NMBS en de
evolutie ervan tot in 2005 doorgelicht door een extern adviesbureau. Naar aanleiding van de vaststelling in
die studie, heeft de Minister aan de NMBS opgedragen maatregelen voor te stellen met het oog op het
evenwicht van de financiële situatie tegen 2005.

265
Artikel 1 van het tweede beheerscontract. Ingevolge bepaalde gebeurtenissen (de resultaten van het ver-
keer in de afgelopen jaren, de uitvoering van het investeringsplan 1996-2005 en de uitwerking van het tien-
jarenplan 2001-2010, de doorvoering van de herstructurering, een nieuw sociaal akkoord, de ondertekening
van het tweede beheerscontract, de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijnen, evoluties van
boekhoudkundige en financiële aard) werd het plan “Doelstelling 2005” geactualiseerd door de uitwerking
van verschillende mogelijke scenario’s. Onder het als meest waarschijnlijk voorkomend geactualiseerde sce-
nario (het zogenaamde scenario 8) blijven de resultaten positief ten overstaan van het oorspronkelijk plan
1996-2005, maar is er een stijging van de schuld met ongeveer 20 miljard BEF in vergelijking met het oor-
spronkelijk aangenomen plan. Het is evenwel op dit moment voor het Rekenhof onmogelijk te beoordelen
of dit weerhouden scenario van het plan zal worden gehaald. In deze optiek dient te worden vermeld dat
een externe consultant (in opdracht van de Minister van Mobiliteit en Vervoer) na een analyse van de hypo-
thesen die aan de basis liggen van dat scenario, van oordeel is dat de schuld waarschijnlijk nog hoger zal
liggen dan de geraamde 233,5 miljard BEF. De voogdijminister werd door middel van de documenten van
de raad van bestuur van 5 juni 2000 van het geactualiseerd scenario op de hoogte gebracht.

266
Artikel 20 van dat koninklijk besluit.

ari 1996 en dat erop gericht was een beter financieel evenwicht te bereiken tegen
2005264.

Dat plan heeft een verplichtend karakter gekregen omdat het als een integraal onder-
deel is opgenomen van het tweede beheerscontact, waarin is gestipuleerd dat de NMBS
“zich ertoe verbindt alles in het werk te stellen om het op 15 februari 1996 door de raad
van bestuur goedgekeurde plan “Doelstelling 2005”, te verwezenlijken en na te
leven”.265

Bedrijfseenheden, service-eenheden en centrale coördinatie-eenheden

In het genoemd herstructureringsplan is de reorganisatie van de maatschappij in
bedrijfs- en service-eenheden en centrale coördinatie-eenheden voorgesteld als een in-
strument om “ te komen tot een grotere transparantie wat betreft de kosten van de ver-
schillende activiteiten, een sterkere responsabilisering op alle niveaus en meer soepelhe-
den om in te spelen op de markt”.

Het concept van de nieuwe structuur was meer concreet ingegeven door volgende
managementoverwegingen :

– het beter onder controle houden van de kosten ;

– de mogelijkheid tot een gedetailleerde toewijzing van de (algemene) kosten in func-
tie van welafgebakende kostenplaatsen en activiteiten ;

– een duidelijke definitie van bevoegdheden om eenduidige managementbeslissingen
te kunnen treffen.

De invoering in het Belgische recht van de EEG-richtlijn 91/440 heeft eveneens geleid
tot de oprichting van afzonderlijke eenheden. Die richtlijn heeft de lidstaten opgelegd
een (tenminste) boekhoudkundige scheiding door te voeren tussen de activiteiten met
betrekking tot de exploitatie van de vervoerdiensten en de activiteiten betreffende het
beheer van de spoorweginfrastructuur. Dat principe werd in het Belgisch recht omgezet
door het koninklijk besluit van 5 februari 1997 waarin werd geopteerd voor een boek-
houdkundige scheiding266.

Het organogram zoals het er eind 1999 uitzag, is weergegeven in bijlage III. Centraal in
de nieuwe structuur staat de hergroepering van de activiteiten in autonome bedrijfs-,
service- en centrale coördinatie-eenheden. Een korte beschrijving van elke eenheid als-
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De essentie van die waarderingsregels, goedgekeurd door de raad van bestuur van 26 maart 1999, kan als
volgt worden samengevat :
– sommige per 31 december 1997 bestaande materiële vast activa waarover de eenheden het beheer krij-

gen worden gewaardeerd volgens de “mark to market”- methode (de terreinen en de materiële vaste
activa in exploitatie bestaande uit de gebouwen, de kunstwerken, de sporen en de seininstallaties) en
andere blijven gewaardeerd aan historische kostprijs (de immateriële vaste activa, de materiële vaste
activa in aanbouw, de materiële vaste activa gehouden met leasing en soortgelijke rechten, het rollend
materieel, het telecommunicatiematerieel, het gereedschap en meubilair);

– er worden financiële kosten berekend op basis van de waarde van de materiële, immateriële en financië-
le vaste activa en op het bedrag van de voorraden en dit op basis van de boekwaarde van het vorig
boekjaar;

– voor wat de sale and rent back-verrichtingen betreft, worden de door de maatschappij geboekte kosten
niet op het niveau van de eenheden doorgerekend [en bijgevolg ook niet aan de twee opdrachten van
openbare dienst.] Deze aanvulling vormt een element van antwoord op vraag 2b) van de Vice-Eerste
Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer. Voor die verrichtingen worden op het niveau van de een-
heden volgende registraties verricht:
– de afschrijvingen die zouden moeten gedragen worden indien die verrichting niet had plaats gehad;
– de financiële kosten op de boekwaarde van het rollend materieel bij afwezigheid van die verrichting;
– de als bedrijfsopbrengsten geboekte kapitaalafnamen worden bepaald op basis van de geherwaar-

deerde activa zodat de beheersmatige afschrijvingen met betrekking tot de activa aangewend voor
de opdrachten van openbare dienst, volledig worden geneutraliseerd.

mede de lijst van alle activiteiten per eenheid zijn opgenomen in bijlage IV. In die nieuwe
structuur blijven de wettelijke en statutaire organen van de maatschappij bestaan, name-
lijk de raad van bestuur, het beperkt comité en het directiecomité, elk met de hun toege-
kende bevoegdheden.

Beheersboekhouding

Om de bedrijfs- en service-eenheden en centrale coördinatie-eenheden beheersmatig
beter te kunnen opvolgen werd een boekhouding per eenheid ingevoerd. De invoering
van die beheersboekhouding is imperatief opgelegd. Artikel 67 van het tweede beheers-
contract heeft immers gestipuleerd dat de reorganisatie van de beheersboekhouding
operationeel moet worden gemaakt vanaf het jaar 1998 en dat de boekhouding van elke
eenheid centraal moet worden gevoerd om de uniformiteit te kunnen garanderen van de
boekhoudkundige waarderingsregels en van de controlemiddelen voor de boekhoud-
kundige gegevens en wel zodanig dat zonder dubbelzinnigheid de boeking geïdentifi-
ceerd kan worden van de compensaties en bijdragen van de Staat alsook van de finan-
ciële steun vanwege de Europese Unie.

3.2 Waarderings- en boekingsmethodiek van de beheersboekhouding

De invoering van de beheersboekhouding is gepaard gegaan met de toepassing van
waarderingsregels267 die verschillen van deze toegepast voor de algemene boekhouding
van de maatschappij. De waarderingsmethode, die zo dicht mogelijk wil aansluiten bij
de waardering van bepaalde kosten en opbrengsten aan marktomstandigheden, steunt
onder meer op de volgende principes :

– welbepaalde activa worden gewaardeerd volgens de “mark to market”-methode, op
basis waarvan de afschrijvingen worden berekend ;

– de prestaties en leveringen, die plaats vinden tussen de eenheden, worden intern
gefactureerd en dienen in principe marktprijzen te weerspiegelen ;

– de financiële kosten worden toegewezen aan de verschillende eenheden, uitgaande
van de veronderstelling dat elke financiële kost het gevolg is van een financiering van
de aan elke eenheid toegewezen activa, die al dan niet geherwaardeerd werden. Het
betreft met andere woorden beheersmatige financiële kosten op de ingebrachte (niet
gesubsidieerde) activa waarover elke eenheid het beheer krijgt ;
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De beheersboekhouding van de eenheden is geïntegreerd in de algemene boekhouding van de NMBS ten
einde te voldoen aan artikel 67 van het beheerscontract en om organisatorisch de uniformiteit van de boek-
houding te waarborgen.
Boekhoudtechnisch maakt een stelsel van verbindingsrekeningen het mogelijk voor elke interne en externe
verrichting van elke eenheid de verbinding te leggen tussen de boeking van een verrichting in de eenheid
en de centrale boekhouding. Dezelfde techniek laat toe alle interne facturaties op het niveau van de alge-
mene boekhouding te annuleren en de schulden en vorderingen, de toepassing van de BTW-reglemente-
ring en de thesaurie centraal op te volgen. Bijgevolg wordt de boekhouding van de maatschappij gevoerd
conform de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de onderne-
mingen en haar uitvoeringsbesluiten en met toepassing van de waarderingsregels van de maatschappij.

– de investeringen evenwel worden aan kostprijs geboekt.

De gewijzigde waarderingsmethode is in de plaats gekomen van de voorheen bestaan-
de methodiek die steunde op de historische aanschaffingswaarde. Het gevolg is dat de
informatie die wordt verstrekt via de resultatenrekeningen van de eenheden marktprijzen
reflecteren in plaats van historische kostprijzen.

De gewijzigde waarderingsmethodiek heeft een impact op de beheersboekhouding van
de eenheden en niet op de algemene boekhouding op basis waarvan de jaarrekening
wordt opgesteld268.

Wat betreft de boekingsmethodiek kunnen in de beheersboekhouding volgende basis-
kenmerken worden onderscheiden :

– elke eenheid heeft een algemene en analytische boekhouding van kosten en
opbrengsten ;

– het personeelsbestand, de immateriële, materiële en financiële vaste activa en de
voorraden zijn toegewezen per eenheid ;

– de boeking van kosten en opbrengsten op het niveau van de eenheden gebeurt op
basis van externe en interne facturaties en de directe toewijzing van bepaalde kos-
tensoorten. De boeking van extern gefactureerde kosten en opbrengsten gebeurt op
basis van bewijsstukken, uitgaande van derden. De directe toewijzing van kostensoor-
ten heeft betrekking op personeelskosten en op afschrijvingen en voorzieningen die
wegens de aard direct op het niveau van de eenheid worden geboekt. De interne
facturaties daarentegen hebben betrekking op de levering van prestaties tussen de
eenheden onderling. Het ingevoerd systeem van interne facturaties is typerend voor
de autonomie die op boekhoudkundig vlak aan elke eenheid is toegekend ;

– de boekhouding wordt centraal gecoördineerd en opgevolgd.

3.3 Het systeem van interne facturaties

Over dit onderwerp werden in de opdrachtbrief de volgende onderzoeksvragen gefor-
muleerd :

Verlopen, wat de taken van openbare dienst betreft, de “interne facturaties” tussen de
bedrijfseenheden, service-eenheden en centrale en coördinatie-eenheden van de
NMBS volgens duidelijke en geëigende bepalingen ?

Worden die bepalingen nageleefd en zijn ze billijk ?

De vragen worden in de hierna volgende punten behandeld na een korte toelichting van
het systeem.
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Deze passage is ingevoegd ingevolge vraag 1c) van de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en
Vervoer.

270
Deze passage vormt een element van antwoord op vraag  1c) van de Vice-Eerste Minister en Minister van
Mobiliteit en Vervoer.

3.3.1 De interne facturatie en de vaststelling van de transferprijzen

De transferprijzen zijn basiseenheidsprijzen per volume-eenheid betreffende de verschil-
lende activiteiten waarvan de lijst is opgenomen in bijlage IV. In het eerste jaar van toe-
passing (het boekjaar 1998), heeft een externe consultant op basis van de door hem
opgestelde bedrijfsplannen van de eenheden de transferprijzen berekend, waarbij voor
zover dat mogelijk was benchmarkgegevens werden verwerkt. Het daarbij gehanteerde
principe was dat de transferprijzen werden opgesteld op basis van de kostprijselemen-
ten per activiteit en dat naar de toekomst toe inefficiënties progressief zouden worden
weggewerkt om zo te komen tot meer marktconforme (en derhalve billijker) prijzen. De
consultant heeft zich gesteund op de kostprijzen uitgaande van de analytische boekhou-
ding van het referentiejaar 1996 en ze geactualiseerd voor 1998. Ze zijn goedgekeurd
door het directiecomité van 13 juli 1998.

De transferprijzen voor het boekjaar 1999 werden bepaald op basis van de bedrijfsplan-
nen per eenheid voor dat jaar en goedgekeurd door de raad van bestuur van 29 januari
1999.

Ook de beheersmatige financiële kosten en de infrastructuurvergoeding worden door
middel van interne facturen doorgerekend.

De facturatie van de gepresteerde activiteiten gebeurt door de opmaak van een interne
factuur, waarbij de transferprijs wordt toegepast op gepresteerde volumes.

[Via het systeem van interne facturatie wordt een volledige doorrekening beoogd van
alle kostenelementen naar die activiteiten, die betrekking hebben op de uitvoering van
de twee opdrachten van openbare dienst. De activiteiten van deze twee opdrachten van
openbare dienst zijn, zoals eerder reeds vermeld, ondergebracht in de eenheden
“Nationaal Reizigersvervoer” en “Netwerk”.

Naar analogie worden de kostenelementen met betrekking tot de commerciële activitei-
ten aan de desbetreffende eenheden (onder meer B-cargo, Internationaal Reizigersver-
voer) toegewezen.]269

[Uit een analyse van de interne facturaties per eenheid voor de jaren 1998 en 1999, blijkt
een groot deel van de interne kosten (52% in 1999) te worden doorgerekend aan de
eenheden “Nationaal Reizigersvervoer”en “Netwerk”.

Deze vaststelling kan ten dele worden verklaard door het feit, dat bepaalde kosten van
de activiteiten van de ene eenheden stapsgewijs en sequentieel worden doorgerekend
aan de andere eenheden : zo rekenen bijvoorbeeld de productie-eenheden hun kosten
door aan de beheers- en exploitatie-eenheden terwijl de beheerseenheden op hun
beurt de kosten doorrekenen aan bijvoorbeeld de exploitatie-eenheden. Dit systeem
van kostendoorrekening wordt wel eens aangeduid met de term “cascadesysteem”.]270

3.3.2 Is voor wat de taken van openbare dienst betreft het systeem van interne factu-
raties gesteund op duidelijke en geëigende bepalingen ?

Het systeem van interne facturaties wordt uniform voor alle eenheden toegepast en
geldt derhalve ook voor het afzonderlijk stelsel van rekeningen in verband met de taken
van openbare dienst dat is gesteund op de beheersboekhouding van de eenheden
“Nationaal reizigersvervoer” en “Netwerk”.
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Uit de eerste onderzoeken, die werden gevoerd binnen het jaar na de invoering van dit
intern facturatiesysteem, door zowel de interne audit (bijgestaan door een externe con-
sultant) als door het externe controleorgaan (in casu het college van commissarissen),
werden er een aantal elementen gesignaleerd die voor verbetering vatbaar waren :

– Wat de organisatie en taakverdeling betrof, werd er vastgesteld dat er een duidelijker
stelsel van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden diende te worden uitge-
bouwd, waarbij er een voldoende belang wordt gehecht aan het begrip “functie-
scheiding”. Zo diende er een duidelijker scheiding tussen de functie van registratie
(door de boekhoudkundige diensten) en de functie van facturatie (door de eenheid
die de prestaties levert) te worden ingevoerd en diende er ook een meer doorgedre-
ven scheiding tot stand te komen tussen de eenheid-klant en de eenheid-leverancier,
met als uiteindelijk doel een betere controle van de geleverde prestaties toe te
laten ;

– Inzake de opmaak en de controle van de interne facturen werd er gewezen op de vol-
gende specifieke tekortkomingen : niet in alle gevallen kon in voldoende mate wor-
den verzekerd of werd in elk geval niet op een voldoende wijze gedocumenteerd dat
er effectief uitgevoerde controles op de geleverde prestaties werden uitgevoerd.
Eveneens bestonden er niet voor alle geleverde prestaties contracten. In sommige
gevallen werd er bovendien geen formele goedkeuring gegeven door de raad van
bestuur aan, wegens omstandigheden, veranderde transferprijzen. 

Als concrete aanbeveling werd er dan ook voorgesteld een geïnformatiseerd en uni-
form operationeel facturatiesysteem te implementeren met een voldoende aandacht
voor de invulling van de volgende specificaties : een centraal beheer van de aangere-
kende transferprijzen en volume-indicatoren, het automatisch doorgeven van de fac-
turatiegegevens aan de boekhouding en de nauwkeurige opvolging van de uitge-
schreven facturen ;

– Wat de volume-indicatoren en de op deze basis doorgerekende transferprijzen
betreft, werd er in het eerste jaar van de invoering van het systeem vastgesteld dat er
in een aantal gevallen onvoldoende meting en afstemming van de gepresteerde
volumes gebeurden. Daarom werd er voorgesteld om voldoende duidelijke definities
van de verschillende activiteiten op te stellen en duidelijke procedures op te stellen
inzake de totstandkoming van volume-indicatoren en transferprijzen ;

– De uitwerking van een managementinformatiesysteem over de inkomende en uit-
gaande interne facturen en over de opvolging van de reële cijfers versus gebudget-
teerde cijfers diende te worden aangevat, omdat er werd vastgesteld dat daarover te
weinig managementinformatie beschikbaar was.

Op deze knelpunten, die dus in het aanvangsjaar werden gedetecteerd, reageerde de
NMBS in de loop van het jaar 1999 en 2000 met de volgende initiatieven : 

– Er werd een handleiding voor de organisatorische en boekhoudkundige opvolging
van de interne facturatie opgesteld, die door alle eenheden dient te worden nage-
leefd ;

– Er werd eveneens een boekhoudtechnisch systeem gecreëerd dat de eenheden de
mogelijkheid geeft permanent hun kosten- en opbrengstenstructuur op te volgen ;

– De structuur van de maatschappij, de activiteiten van de eenheden en de hiermee
samenhangende volume-indicatoren werden opnieuw bekeken en, indien noodzake-
lijk geacht, aangepast ;

– Meer en duidelijkere procedures van interne controle op het niveau van de verschil-
lende eenheden, met de nodige aandacht voor functiescheiding, werden uitgevaar-
digd ;
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Rapport van Ernst & Young, definitieve versie van 24 januari 2001, Executive summary, p. 5.

272
In 1999 werd er 656 miljoen BEF vanuit de eenheid “Internationaal reizigersvervoer”  toegewezen aan de
eenheid “Nationaal reizigersvervoer” (een bedrijfsopbrengst voor deze eenheid), ten opzichte van 399 mil-
joen BEF in 1998. Bovendien werd in het boekjaar 1999 nog 257 miljoen BEF als uitzonderlijke opbrengst
geboekt met betrekking tot het boekjaar 1998.

– Aan dezelfde externe consultant, die de interne audit bij het eerst gevoerde onder-
zoek assisteerde, werd er opnieuw gevraagd om de door hem reeds uitgevoerde
werkzaamheden te actualiseren, meer bepaald met betrekking tot de geregistreerde
resultaten in het eerste semester van het boekjaar 2000 in de diverse eenheden.

Uit dit nieuwe onderzoek bleek dat sommige knelpunten, die zich in de beginfase
hadden voorgedaan voor een deel nog bestaan : 

– Zo dient de interne controle nog steeds op een aantal punten te worden verbeterd ;

– Voor een aantal doorgerekende prestaties bestaan er nog steeds geen contracten
of bestaat er nog steeds geen formele afstemming van de geleverde prestaties en
doorgerekende bedragen ;

– De handleiding, die ondertussen is opgesteld (zie hoger), kan ervoor zorgen dat
de facturen boekhoudkundig goed worden verwerkt, maar heeft evenwel bij de
meeste eenheden niet geleid tot de uitwerking van operationele procedures op
het niveau van de eenheid. 

Toch stelt deze externe consultant in zijn meest recente rapport dat er ondertussen
bijkomende beslissingen werden genomen om te komen tot een nog meer perfor-
mant intern controlesysteem voor de interne facturaties, maar dat zij niet meer in het
kader van deze bijkomende opdracht konden worden geëvalueerd. De externe con-
sultant besluit dan ook als volgt : “Voor het welslagen van de voorgestelde verbete-
ringen is het van groot belang dat de verantwoordelijken van de eenheden, diensten
en afdelingen gesensibiliseerd worden van de noodzakelijkheid van een correcte, vol-
ledige en tijdige interne facturatie.”271

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de maatschappij in de loop van 1999 en
2000 aan het in 1998 ingevoerd systeem van interne facturaties progressief verbeterin-
gen heeft aangebracht maar dat voor een aantal punten nog acties moeten worden
ondernomen.

3.3.3 Worden die bepalingen nageleefd en zijn ze billijk ?

Bij de controle naar de toepassing van de procedures inzake interne facturaties, werd
vastgesteld dat voor sommige activiteiten de toegepaste berekeningsregels niet con-
form waren aan de goedgekeurde regels. 

– De opbrengsten van de vervoersbewijzen inzake bepaalde klassieke internationale
treinverbindingen werden in eerste instantie globaal geregistreerd bij de bedrijfseen-
heid “Internationaal reizigersvervoer”, terwijl een deel ervan toekomt aan de bedrijfs-
eenheid “Nationaal reizigersvervoer” (met name het binnenlands gebruik van die
klassieke internationale treinen)272. Het deel van deze opbrengsten dat de eenheid
“Internationaal reizigersvervoer” dient door te storten aan de bedrijfseenheid “Natio-
naal reizigersvervoer”, wordt bepaald op basis van een raming en niet op basis van
een volume-indicator, bij gebrek aan de nodige statistische gegevens. Die werkwijze
is niet consistent met de berekening van de andere transferprijzen, die normaliter op
basis van volume-indicatoren worden bepaald. Het is daarom niet mogelijk om een
volledig en precies oordeel inzake de eventuele onder- of overwaardering van deze
opbrengsten, geregistreerd bij de eenheid “Nationaal reizigersvervoer” (en kosten,
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In het boekjaar 1999 werd ten behoeve van de interne facturatie het percentage vastgesteld op 11,5 % van
de omzet (tariefopbrengsten en staatstussenkomst), maar het jaarbedrag werd per einde boekjaar gelimi-
teerd tot 2,9 miljard BEF, na een globale evaluatie van de prijs van de distributiekosten. Die kosten omvat-
ten 50 % personeelskosten (verkoop in de stations, naverkoopdiensten, informatie aan de reizigers, bewaar-
geving en parking, administratieve en logistieke steun voor de afrekening van de stationsontvangsten) en
50 % kosten van de beheersystemen.

274
Het effect daarvan is dat de eenheid “Nationaal reizigersvervoer” de kosten voor de distributie van de bil-
jetten zal moeten factureren aan de eenheid “Internationaal reizigersvervoer”.

geregistreerd bij de eenheid “Internationaal reizigersvervoer”) uit te spreken met
betrekking tot de boekjaren 1998 en 1999. Het is positief dat deze opbrengsten
vanaf het boekjaar 2001, net als de hierop betrekking hebbende kosten, rechtstreeks
zullen worden toegewezen aan de eenheid “Nationaal reizigersvervoer”, hetgeen de
transparantie van de registraties van kosten en opbrengsten met betrekking tot deze
activiteit verhoogt. Dat neemt evenwel niet de noodzaak weg om deze categorie van
opbrengsten duidelijk te identificeren en te meten.

– De distributie van vervoerbewijzen, zowel voor het nationaal als voor het internatio-
naal vervoer, is ondergebracht bij de bedrijfseenheid “Internationaal reizigersver-
voer”. Die eenheid factureert daarvoor aan de bedrijfseenheid “Nationaal reizigers-
vervoer” een bedrag op basis van een percentage van de omzet273. Die berekenings-
wijze werd vooralsnog toegepast omdat het factureren van bepaalde prestaties
afzonderlijk nog niet mogelijk was. De vaststelling van het toegepast percentage van
de omzet is gesteund op de berekening van de transferprijs bij de opstelling van het
business plan (= berekening van de samenstellende kostprijselementen) voor het
boekjaar 1998. 

Die werkwijze is niet consistent met de berekening van de andere transferprijzen, die
normaliter gebaseerd zijn op volume-indicatoren en dus principieel niet voor de tota-
liteit als een percentage van een omzet worden uitgedrukt. Alhoewel kon worden
vastgesteld dat de facturatie gebeurde na een evaluatie van de prijs van de distribu-
tiekosten, is een geactualiseerd onderzoek van de distributiekosten noodzakelijk om
een volledig en precies oordeel te kunnen uitspreken over de eventuele onder- of
overwaardering van deze kosten, geregistreerd bij de eenheid “Nationaal reizigers-
vervoer”.

Intern wordt deze problematiek tussen beide eenheden ondertussen besproken : om
deze activiteit beter te omschrijven en op een duidelijker manier te meten, worden er
door beide eenheden op dit moment, onder auspiciën van de eenheden “Strategie
en Ontwikkeling” en “Accountancy en Controlling”, gewerkt aan de totstandkoming
van een contract tussen beide eenheden aangaande de doorrekening van deze acti-
viteit.

In verband met deze activiteit dient tenslotte de vraag te worden gesteld waarom de
activiteiten inzake de verkoop van vervoersbewijzen en het geven van informatie aan
de loketten werden ondergebracht onder de eenheid “Internationaal reizigersver-
voer”, indien men rekening houdt met het feit dat de verkopen van de eenheid
“Nationaal reizigersvervoer” hoger liggen dan deze van de eenheid “Internationaal
reizigersvervoer”. Bijgevolg kan het meer aangewezen zijn deze activiteiten boek-
houdkundig-organisatorisch onder te brengen bij de eenheid, die de meeste
opbrengsten in dit verband genereert (in casu de eenheid “Nationaal reizigersver-
voer”)274.

– De facturatie van de bedrijfseenheid “Instandhouding Infrastructuur” aan de bedrijfs-
eenheid “Netwerk” gebeurde in de boekjaren 1998 en 1999 op basis van het in het
business plan weerhouden volume (het begrote volume) en niet op basis van de
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Doorgerekend bedrag  voor het onderhoud van de sporen: 7,3 miljard BEF in 1998 en 7,4 miljard BEF in
1999. Doorgerekend bedrag voor het onderhoud van de seininrichtingen: 2 miljard BEF in 1998 en 2,1 mil-
jard BEF in 1999.
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In aanvulling tot de werkwijze, oorspronkelijk geïmplementeerd in samenwerking met een externe consultant.

277
Aan het hoofd van elke eenheid staat een general manager.

278
De general managers hadden meer personeelsleden gevraagd, met name 42.339 werknemers voltijdse
equivalenten.

effectief uitgevoerde prestaties. Deze methode van het doorrekenen van de hiermee
samenhangende kosten aan deze laatste eenheid werd voor de bovenvermelde
boekjaren door de maatschappij verdedigd door te stellen dat de volume-indicator
niet als een goede maatstaf voor die facturatie kan worden beschouwd omdat een
voldoende kwaliteitsniveau voor instandhouding dient gewaarborgd te worden en
omdat aldus werd aangesloten bij de berekende kostprijs in de bedrijfsplannen275.

Vanaf 2001 is de berekeningsbasis gewijzigd, met naleving van de algemeen aanvaar-
de principes inzake transferprijzen. 

De vaststelling van de transferprijzen is zo opgevat dat progressief inefficiënties worden
verminderd om zo nauwer aan te sluiten bij marktprijzen. In dat verband kon worden
vastgesteld dat een aantal initiatieven zijn genomen.

– Zo wordt de methodologie, voornamelijk onder impuls van het directiecomité en de
centrale coördinatie-eenheden “Strategie & Ontwikkeling” en “Accountancy en Con-
trolling”, inzake de berekening van de transferprijzen vanaf januari 2001 aangepast
met als oogmerk het doorrekenen van inefficiënties in de toekomst tot een minimum
te beperken. 

Deze nieuwe methodologie276 bevat immers vanaf 2001 een middel om het niveau
van de doorgerekende transferprijzen te plafonneren tot op het niveau van deze van
het jaar 1998. Zodoende dienen bijvoorbeeld eventueel bijkomende geplande aan-
wervingen een gunstig effect te ressorteren op de productiviteit (de volumes), en
kunnen de ermee gepaard gaande additionele personeelskosten, ten gevolge van de
aanpassing van de methodologie, niet meer automatisch worden doorgerekend aan
de andere eenheden. 

– Aangezien de personeelskosten één van de meest belangrijke kostencomponenten
zijn, die worden doorgefactureerd tussen de verschillende eenheden van de NMBS,
stemde het directiecomité in dit verband op 11 december 2000 in met onder meer
het voorstel om :

– aan de managers en de general managers277 te vragen om de gebudgetteerde
resultaten van de eenheden in detail te analyseren en vervolgens (binnen de drie
maanden) verdere voorstellen te doen met als oogmerk de kosten van de eenhe-
den te verminderen alsmede de productiviteit te verhogen. In dit verband kan het
in de toekomst aangewezen zijn dat de general managers van elke eenheid wor-
den geëvalueerd op de begrote en uiteindelijk behaalde cijfers van de eenheid,
die ze leiden en waarvoor ze dus verantwoordelijk voor zijn. Zulke evaluatie
gebeurt op dit moment niet binnen de schoot van de NMBS, maar kan op termijn
ook een positief effect hebben op de uiteindelijke resultaten (en dus de doorgere-
kende transferprijzen) van de eenheden ;

– het aantal aanwervingen in 2001 te beperken, in de mate dat het aantal werkne-
mers samen niet meer bedraagt dan het aantal personeelsleden (41.261 voltijdse
equivalenten)278, zoals vastgesteld in het kader van een actualisatie van het her-
structureringsplan “Doelstelling 2005”. Dit cijfer van 41.261 voltijdse equivalenten
ligt hoger dan het aantal voltijdse equivalenten, dat oorspronkelijk werd vastge-
legd in de originele “Doelstelling 2005”.

De goede besteding van rijksgelden door de NMBS – Rekenhof, mei 2001 187



279
Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 7 april 2000.

Het uiteindelijk succes vanaf het jaar 2001 inzake deze voorstellen is van belang om de
doelstellingen van productiviteitsbeheersing en kostenbeheersing te realiseren. Gezien
de korte implementatieperiode, is het op dit tijdstip nog niet mogelijk om de billijkheid
ervan te beoordelen.

3.4 Afzonderlijk stelsel van rekeningen van opdrachten van openbare dienst

Het afzonderlijk stelsel van rekeningen van opdrachten van openbare dienst is sinds
1998 gesteund op de beheersboekhouding. 

Het college van commissarissen heeft in zijn verslag aan de algemene vergadering van
29 april 1999 met betrekking tot het boekjaar 1998, en in zijn managementletter aan de
raad van bestuur in verband met datzelfde boekjaar, erop gewezen dat de rapportering
over de resultaten van de opdrachten van openbare dienst op basis van de beheers-
boekhouding op dat ogenblik niet meer conform was met de in het beheerscontract
overeengekomen rapportering. Eveneens stelde het college van commissarissen dat de
beheersboekhouding was georganiseerd met het oog op de verstrekking van manage-
mentinformatie, eerder dan de verstrekking van informatie aan derden over de produc-
tiekosten en hun structuur en eerder dan de verstrekking van informatie over het afzon-
derlijk stelsel van rekeningen van opdrachten van openbare dienst.

In de tegensprekelijke procedure met de NMBS die daarop is gevolgd, heeft het college
van commissarissen erop aangedrongen dat naast de resultatenrekeningen van de
opdrachten van openbare dienst een “financieringstabel” zou worden opgesteld die het
mogelijk moet maken de financiële stromen in verband met die opdrachten te identifice-
ren. In aansluiting daarop heeft de financiële directie medio het tweede semester 1999
een begin gemaakt met de technische uitwerking daarvan.

De aanbevelingen van het college van commissarissen en de groeiende behoefte aan
transparantie zijn verder de aanleiding geweest tot onderhandelingen tussen de NMBS
en de Staat om het beheerscontract te wijzigen. Die onderhandelingen hebben geleid
tot een tweevoudige aanpassing van het tweede beheerscontract via een eerste bijvoeg-
sel279 :

1° een wijziging van de modellen opgelegd door de artikelen 20 en 29 volgens dewelke
over de resultaten van de opdrachten van openbare dienst moet worden gerappor-
teerd ;

2° de verplichte publicatie, naast de resultatenrekeningen, van tabellen van bronnen en
aanwendingen voor elk van de twee opdrachten van openbare dienst.

Door de aanpassing van het beheerscontract zijn de concepten die aan de basis liggen
van de beheersboekhouding, namelijk de waarderingsmethodiek (“mark to market”) en
de boekingsmethodiek (systeem van interne facturatie tussen bedrijfseenheden, service-
eenheden en centrale coördinatie-eenheden) als basis (aan)genomen voor de opstelling
van de resultatenrekeningen van de opdrachten van openbare dienst.

Boekhoudtechnisch is het rekeningenstelsel zo georganiseerd dat :

1° in de bedrijfseenheden “Nationaal reizigersvervoer” en “Netwerk” respectievelijk de
activiteiten in verband met de eerste opdracht van openbare dienst en de tweede
opdracht van openbare dienst zijn ondergebracht ;
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“De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op
31 juli 2001 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld in kennis.”
Artikel 1, lid 2, van Richtlijn 80/723/EEG, zoals gewijzigd bij de onderhavige richtlijn, is met ingang van 1
januari 2002 van toepassing. 

281
Artikel 3bis stelt in dit verband nog het volgende : 
“Om de in artikel 1, lid 2, bedoelde doorzichtigheid te waarborgen, nemen de lidstaten de nodige maatre-
gelen om ervoor te zorgen dat voor elke tot het voeren van een gescheiden boekhouding verplichte onder-
neming :
a) de interne rekeningen voor de verschillende activiteiten gescheiden zijn;
b) alle kosten en opbrengsten, op grond van consequent toegepaste en objectief te rechtvaardigen begin-

selen inzake kostprijsadministratie, correct worden toegerekend;
c) de beginselen inzake kostprijsadministratie volgens welke de gescheiden boekhouding wordt gevoerd,

duidelijk zijn vastgelegd.”

2° de resultatenrekeningen van de twee opdrachten van openbare dienst worden afge-
leid uit de analytische resultatenrekeningen van de hiervoor genoemde eenheden.
Het rekeningenstelsel laat toe ze daaruit te isoleren mits het doorvoeren van een aan-
tal bijkomende bewerkingen omdat de activiteiten van openbare dienst niet volledig
samenvallen met de activiteiten van de twee bedrijfseenheden.

Die techniek maakt het derhalve mogelijk de kosten en opbrengsten in verband met de
uitvoering van de opdrachten van openbare dienst te identificeren en af te zonderen van
deze voorkomend uit de commerciële activiteiten, weliswaar op basis van beheersresul-
tatenrekeningen en derhalve met inbegrip van de waarderingsmethodiek, eigen aan de
beheersboekhouding. Op te merken hierbij is dat de beheersboekhouding van de
NMBS geen boekingen op het niveau van de balansrekeningen omvat.

De richtlijn 2000/52/EG van de Commissie van 26 juli 2000 tot wijziging van richtlijn
80/723/EEG betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen Lidsta-
ten en openbare bedrijven wijzigt op fundamentele wijze de tot dan toe door de Euro-
pese Gemeenschap opgelegde verplichtingen. 

Zo wordt er aan de Lidstaten vanaf de inwerkingtreding van deze richtlijn280 opgelegd
dat de betrokken ondernemingen een degelijk gescheiden boekhouding voeren, aange-
zien dit aanzien wordt als “het geschiktste middel om een eerlijke en doeltreffende toe-
passing van de mededingingsregels op deze ondernemingen te waarborgen”.

Meer bepaald wordt in artikel 1, lid 2 de volgende verplichting bijkomend opgelegd : 

“Onverminderd de door de Gemeenschap vastgestelde specifieke bepalingen dragen
de Lidstaten ervoor zorg, dat de financiële en organisatorische structuur van elke tot het
voeren van een gescheiden boekhouding verplichte onderneming correct in de geschei-
den boekhouding wordt weergegeven, zodat daaruit duidelijk blijkt” :

a) welke kosten en opbrengsten met de verschillende activiteiten verband houden ;

b) volgens welke methoden, tot in bijzonderheden, de kosten en opbrengsten aan de
verschillende activiteiten worden toegerekend.”281

Op basis van deze artikelen concludeert de externe consultant die in opdracht van de
Minister van Mobiliteit en Vervoer een onderzoeksopdracht heeft vervuld, dat deze nieu-
we richtlijn, vanaf 2002, de inwerkingstelling van een analytische boekhouding verplicht
maakt, terwijl in het verleden de bestaande richtlijnen enkel het gebruik van afzonderlij-
ke rekeningen oplegden. 

Vermits de resultaten van de opdrachten van openbare dienst voortvloeien uit de
beheersboekhouding, stelt dezelfde consultant in dit verband nog het volgende : 

“Wij zijn van mening dat de beheersboekhouding afwijkt van de principes van analyti-
sche boekhouding opgelegd door de nieuwe richtlijn, omdat de analytische boekhou-
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Die visie wordt verdedigd door IFAC, zie Ifac Public Sector Committee, Government Financial Reporting,
Accounting issues and  practices, Perspectives on cost accounting for governments, chapter 4, “Cost
accounting and Financial Accounting”, nr. 102.

ding opgelegd door de richtlijn, zich moet baseren op de gegevens van de algemene
boekhouding, en niet op kostprijzen berekend in functie van de huidige waarde of van
transferprijzen.

Inderdaad, de analytische boekhouding is in essentie een uitsplitsing tussen verschillen-
de activiteiten van kosten en opbrengsten, zoals ze opgenomen zijn in de algemene
boekhouding.

De nieuwe richtlijn zal dus aan de NMBS de inwerkingstelling van een analytische boek-
houding eigen aan de rekeningen van opdrachten van openbare dienst opleggen.”

Die stelling moet worden genuanceerd om volgende redenen : 

– ondanks het feit dat het de meest gebruikelijke methode is om de kosten en
opbrengsten, zoals geregistreerd in de analytische boekhouding, rechtstreeks af te
leiden uit de algemene boekhouding, is het toch toegelaten om een analytische
boekhouding op te stellen op basis van een andere waarderingsmethodiek dan deze
van toepassing in de algemene boekhouding, voor zover dat er in een reconciliatie
tussen beide methoden wordt voorzien282 ;

– een eventuele toekomstige aanpassing van de Belgische boekhoudwetgeving, in
Europees verband, aan de IAS-normen (International Accounting Standards) zal tot
gevolg hebben dat de principes eerder aansluiten bij een marktgerichte waardering
(de implementatie van deze normen maakt momenteel het voorwerp uit van een ver-
dere discussie op Europees niveau).

Op basis van deze twee elementen kan men besluiten dat de beheersboekhouding kan
fungeren als een analytische boekhouding met betrekking tot de rekeningen van
opdrachten van openbare dienst, voor zover er in een duidelijke reconciliatie wordt voor-
zien met betrekking tot de geboekte kosten en opbrengsten, indien de waarderingsme-
thodiek van de algemene boekhouding wordt gevolgd. 

3.5 Resultaten van de twee opdrachten van openbare dienst 1998-1999

De opstelling van de resultatenrekeningen van de opdrachten van openbare dienst op
basis van de beheersboekhouding heeft consequenties ten aanzien van de voorstelling
van de resultaten :

1° de gewijzigde waarderingsmethodiek heeft een belangrijke impact op het resultaat
(zowel de omvang als de voorstelling) van de twee opdrachten van openbare dienst
omdat de bedrijfskosten en financiële kosten niet aansluiten bij een waardering op
basis van historische kostprijzen maar bij een “mark to market”-waardering ;

2° de gerapporteerde resultaten vanaf 1998 zijn niet vergelijkbaar met die van voor
1998 gelet op het feit dat de waarderingsmethode is veranderd en het systeem van
interne facturaties werd geïmplementeerd voor de doorrekening van een deel van de
kosten en opbrengsten.

De resultatenrekeningen 1998 en 1999 zijn opgesteld overeenkomstig de modellen
gevoegd bij de bijlagen 5 en 9 van het tweede beheerscontract, meer bepaald die van
1998 conform de oorspronkelijke versie van het beheerscontract, en die van 1999 con-
form de wijziging vastgelegd in het eerste bijvoegsel.
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Deze activiteit werd eerder besproken in punt 3.3.3.

284
In het hoofdstuk over de Europese regelgeving wordt de invoering van die vergoeding toegelicht.

De resultaten van de twee jaren zijn per rubriek evenwel onderling vergelijkbaar. 
Ze zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

(in miljoen BEF)

Eerste opdracht van Tweede opdracht van openbare
openbare dienst (reizigers) dienst (infrastructuur)

1998 1999 1998 1999

Bedrijfsopbrengsten 30.176,8 31.865,6 47.798,9 48.700,9

– Tariefopbrengsten 12.344,1 12.656,1 - -

– Nevenopbrengsten 298,3 164,1 135,9 21,3

– Staatstussenkomst 13.366,7 13.552,0 24.829,1 25.038,5

– Infrastructuurvergoeding - - 6.626,0 6.674,0

– Afname van het kapitaal 3.643,3 4.631,6 16.207,9 16.967,1

– Interne opbrengsten 524,4 860,9 - -

Bedrijfskosten 33.577,6 34.161,2 38.433,2 37.650,6

– Exploitatiekosten 28.932,6 30.236,4 26.721,6 25.752,9

– Infrastructuurvergoeding 4.547,0 4.348,9 - -

– Dotatie aan afschrijvingen 98,0 - 424,1 11.711,6 11.897,7
en voorzieningen 

Bedrijfsresultaat - 3.400,8 - 3.143,8 9.356,7 11.050,3

Financiële kosten 8,1 0,5 9.630,9 9.044,7

Financiële opbrengsten - - 83,7 73,1

Financieel resultaat - 8,1 - 0,5 - 9.547,2 - 8.971,6

Courant resultaat - 3.408,9 - 3.144,3 - 190,5 2.078,7

Uitzonderlijke kosten 0,1 20,7 2.961,1 4.041,5

Uitzonderlijke opbrengsten 0,1 277,8 123,8 957,8

Uitzonderlijk resultaat - 257,2 - 2.837,3 - 3.083,7

Resultaat van het boekjaar - 3.408,9 - 2.038,9 - 3.018,8 - 1.005,0

De basisgegevens in de beschouwde periode worden hierna becommentarieerd.

1° Bij de lezing van de bedrijfsopbrengsten moet worden rekening gehouden met vol-
gende verduidelijkingen :

– De tarief- en nevenopbrengsten zijn de eigenlijke exploitatieopbrengsten van het
binnenlands reizigersverkeer met treinen gewone dienst. Zij stemmen in deze
periode overeen met de omschrijving die gold in de vorige jaren, en zij werden
niet beïnvloed door de waarderingsmethodiek van de beheersboekhouding ;

– De interne opbrengsten, gerapporteerd onder de eerste opdracht van openbare
dienst, hebben hoofdzakelijk betrekking op de opbrengsten uit het binnenlands
gebruik van klassieke internationale treinen283 ;

– Het recht voor het gebruik van de infrastructuur is geboekt als bedrijfsopbrengst
van de tweede opdracht van openbare dienst.

De verplichting tot het instellen van een vergoeding voor het gebruik van de
infrastructuur is een uitvloeisel van de EEG-regelgeving, in de eerste plaats van de
basisrichtlijn 91/440, die het basisprincipe daaromtrent heeft ingevoerd284. Reke-
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285
Raad van bestuur van 26 februari 1999.

286
Volgens diezelfde berekeningswijze werd een deel van de totale infrastructuurvergoeding gefactureerd
door de eenheid “Netwerk” aan de andere gebruikers, met name “Internationaal reizigersvervoer” en “B-
Cargo”.

ning houdend met die reglementaire bepalingen heeft de raad van bestuur het
niveau van de gebruiksrechten en de berekeningswijze vastgesteld (met het
beding een aanpassing door te voeren in functie van de evolutie van de markt)285.
In artikel 69 van het eerste bijvoegsel bij het tweede beheerscontract werd boven-
dien het volgende gestipuleerd : “Het bedrag van de vergoeding en de verdeling
ervan zullen jaarlijks door de raad van bestuur worden herzien”.

De als opbrengsten geboekte vergoeding in de boekjaren 1998 en 1999 is con-
form aan het kader dat hiervoor werd geschetst. Ze werd voor het eerst in de
resultatenrekening van de opdrachten van openbare dienst ingeschreven in het
boekjaar 1998, gelet op de invoering van de beheersboekhouding als basis voor
het afzonderlijk stelsel van rekeningen. Ze is als dusdanig niet terug te vinden in
de resultaten van de NMBS ; 

– De afname van het kapitaal komt overeen met de afschrijvingen van de activa
gebruikt voor de opdrachten van openbare dienst, berekend op de geherwaar-
deerde activa, zodat de afschrijvingen die ook op een geherwaardeerde basis wer-
den bepaald, worden geneutraliseerd ;

– De staatstussenkomsten toegerekend aan elk van de twee opdrachten van open-
bare dienst, stemmen overeen met de in het beheerscontract verschuldigde
bedragen voor de compensatie van de kosten van die boekjaren.

2° Wat de bedrijfskosten betreft :

– De exploitatiekosten in de beide boekjaren hebben betrekking op de activiteiten
in verband met de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst en zijn vast-
gesteld volgens de beschreven waarderingsmethodiek en het systeem van interne
en externe facturaties. Via de interne facturaties worden de verschillende kostprijs-
elementen van de betreffende activiteiten (personeelskosten, afschrijvingen, finan-
ciële kosten, kosten van diensten en diverse goederen) doorgerekend en bepalen
dus mee de exploitatiekosten. Wat betreft de sociale lasten inzake pensioenen en
arbeidsongevallen worden analytisch de werkelijke kosten geboekt : de staatstus-
senkomst voor de pensioenen en arbeidsongevallen is analytisch in mindering
gebracht van de kosten ;

– De infrastructuurvergoeding die als bedrijfskost voor de eerste opdracht van
openbare dienst is geboekt stemt overeen met de door de bedrijfseenheid
“Nationaal reizigersvervoer” te betalen vergoeding voor het binnenlands vervoer
van reizigers met treinen van gewone dienst, berekend volgens de door de raad
van bestuur goedgekeurde berekeningswijze286 ;

– De afschrijvingen werden bepaald op de geherwaardeerde activa volgens de
“mark to market”-methodiek.

3° De financiële opbrengsten betreffen de afschrijving van de kapitaalsubsidies overeen-
stemmend met de afschrijving van de betrokken gesubsidieerde activa.

De financiële kosten betreffen de beheersmatige financiële kosten. Het zijn de intrest-
kosten (berekend tegen de gemiddelde rentevoet op de schuld op lange termijn) die
worden toegepast op de activa waarover de bedrijfseenheden “Nationaal Reizigers-
vervoer” en “Netwerk” zelf rechtstreeks het beheer hebben gekregen. 
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287
In de tabellen van bronnen en aanwendingen worden de beheersmatige financiële kosten geannuleerd en
vervangen door de reële financiële kosten zoals die blijken uit de algemene boekhouding. Het zijn deze
tabellen die onder de exploitatiefunctie, meer bepaald onder de financieringsmarge na vergoeding van het
kapitaal, de financiële stromen inzake de exploitatie uitdrukken.

288
Deze passage is ingevoegd ingevolge vraag 1a) van de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en
Vervoer.

[In dit verband kan nog worden gepreciseerd dat :

– de berekeningsbasis bij het begin van de invoering van de beheersboekhouding
wat betreft de materiële vaste activa de geherwaardeerde boekwaarde is van die
activa in exploitatie zoals die bestond per 31 december 1997 ongeacht de vroe-
gere financieringswijze of inbreng. Bij de bepaling van die geherwaardeerde
boekwaarde van de materiële vaste activa in exploitatie worden evenwel de vol-
gende waarden uitgesloten : de ontvangen kapitaalsubsidies en tussenkomsten
van derden met betrekking tot de hiervoor genoemde activa, de activa gefinan-
cierd door de HST-Fin en de sinds 1998 gerealiseerde investeringen met staatstus-
senkomst.

– die berekeningsbasis wordt in elk boekjaar aangepast in functie van de nieuwe
situatie van de geherwaardeerde boekwaarde van de in exploitatie zijnde activa
van het vorig boekjaar, maar met uitsluiting van de in exploitatie genomen inves-
teringen gefinancierd met middelen afkomstig van de HST-Fin, van de investe-
ringskredieten vanaf 1998, van de ontvangen kapitaalsubsidies en tussenkomsten
van derden287. Bovendien wordt de vermindering van de financiële lasten naar rata
van de intresten berekend op de vanaf 1998 gecumuleerde subsidies en investe-
ringskredieten, exclusief toegerekend aan de twee opdrachten van openbare
dienst.]288

De resultaten van deze eenheden vormen de basis voor de opmaak van de resultaten
van de opdrachten van openbare dienst. 

4° De uitzonderlijke opbrengsten en de uitzonderlijke kosten hebben hoofdzakelijk
betrekking op gerealiseerde meerwaarden op materiële vaste activa en inventariscor-
recties enerzijds en uitzonderlijke afschrijvingen anderzijds. 

5° De resultaten van de jaren 1998-1999 zijn per rubriek moeilijk te vergelijken met de
periode 1996-1997. Toch kan in dit verband worden vermeld :

1) de verschillen tussen beide periodes zijn in hoofdzaak te wijten aan : 

– enerzijds de doorrekening van beheersmatige financiële kosten vanaf 1998 (ten
opzichte van de registratie van de reële financiële kosten in de boekjaren 1996
en 1997). In het boekjaar 1999 bijvoorbeeld zijn de beheersmatige financiële
kosten voor de eerste opdracht van openbare dienst nagenoeg 2,2 miljard BEF
en voor de tweede opdracht van openbare dienst nagenoeg 7,7 miljard BEF
hoger dan de netto financiële kosten op basis van de algemene boekhouding ;

– anderzijds de implementatie van een infrastructuurvergoeding vanaf het boek-
jaar 1998. Deze infrastructuurvergoeding is een bedrijfsopbrengst voor de
tweede opdracht van openbare dienst (6,7 miljard BEF in 1999), en een
bedrijfskost voor de eerste opdracht voor het haar aangerekend gedeelte (4,3
miljard BEF in 1999) ; 

2) het feit dat de afschrijvingen worden geboekt op basis van de geherwaardeerde
waarde van de activa, heeft geen effect op de twee opdrachten van openbare
dienst omdat deze afschrijvingen worden geneutraliseerd door de afnamen van
het kapitaal die ook worden vastgesteld in functie van de geherwaardeerde waar-
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289
Deze passage is ingevoegd ingevolge vraag 1a) en 1b) van de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobili-
teit en Vervoer.

290
Deze passage evenals het punt 9) van de conclusies bij deel II van dit hoofdstuk vormen elementen van ant-
woord op vraag 1b) van de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer. De beheersboekhou-
ding kan niettemin bijdragen tot een verhoogde rendabiliteit van de maatschappij omdat één van de
belangrijkste doelstellingen ervan bestaat in een betere beheersing van de kosten en een responsabilise-
ring van de bedrijfs- en service-eenheden. Ook de vanaf 2001 ingevoerde maatregel om de doorgerekende
transferprijzen te plafonneren op het niveau van deze van het jaar 1998 kan een positieve bijdrage leveren
inzake rendabiliteit.

de van de activa. Dit onderwerp werd uitvoerig behandeld in sectie I van dit
hoofdstuk VII, het boekhoudkundig kader. 

[Conform het beheerscontract zijn de resultatenrekeningen van de twee opdrachten van
openbare dienst gebaseerd op de beheersboekhouding en zijn met andere woorden
beheersresultatenrekeningen. Dat wil zeggen dat de waarderings- en boekingsmetho-
diek van de beheersboekhouding is vertaald in het afzonderlijk stelsel van rekeningen
van de opdrachten van openbare dienst en verschillend is van de waarderingsregels,
toegepast voor de algemene boekhouding. De gewijzigde waarderingsmethodiek heeft
een belangrijke impact op het resultaat (zowel de omvang als de voorstelling) van de
twee opdrachten van openbare dienst omdat de bedrijfskosten en de financiële kosten
niet aansluiten bij een waardering op basis van historische kostprijzen maar bij een
“mark to market”-waardering. [Hieruit volgt dat de resultatenrekeningen voor de uitvoe-
ring van taken van openbare dienst geen adequaat instrument vormen om een antwoord
te bieden op de vraag of de door de Staat jaarlijks toegekende middelen volstaan om
de uitgaven verbonden aan de uitvoering van de twee opdrachten van openbare dienst
te dekken. Dat antwoord kan worden geboden aan de hand van de voor de twee
opdrachten van openbare dienst opgestelde financieringstabellen mits implementatie
van de aanbevelingen die hierna zijn opgenomen in de conclusies bij deel III.]289

Het is aan te bevelen, ten einde duiding te geven bij de interpretatie van de cijfers, de
impact van de beheersboekhouding op de resultaten van de twee opdrachten van open-
bare dienst te kwantificeren, door een vergelijking met de waarderingsgrondslagen die
in de algemene boekhouding worden gebruikt, volgens een in het beheerscontract over-
een te komen verslaggeving. 

De resultatenrekeningen geven informatie over de financiële bewegingen in verband
met de exploitatie (kosten en opbrengsten op basis van de beheersboekhouding). Om
te komen tot financiële stromen, zijn er noodzakelijkerwijze op basis van die resultatenre-
keningen en van balansgegevens, bijkomende technische bewerkingen nodig waarmee
de niet kasstromen worden geëlimineerd en het effect van de gewijzigde waarderings-
methodiek (“mark to market”) en de boekingsmethodiek (systeem van interne facturatie)
wordt gecorrigeerd.]290
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291
Inclusief de tussenkomst voor de trein-tram-busdag: respectievelijk 1,1 miljoen BEF in 1998 en in 1999

292
De tussenkomst voor het boekjaar 1999 bevat 10,3 miljoen BEF ontvangen in november 1999 voor het
boekjaar 1998. 
De tussenkomst ter bevordering van het gecombineerd vervoer kan betrekking hebben op de exploitatie of
op de investeringen naargelang de kwalificatie die er aan wordt gegeven door de Staat. Het gedeelte met
betrekking tot de exploitatie wordt geboekt in de resultatenrekening; het gedeelte met betrekking tot de
investeringen wordt geboekt als kapitaalsubsidie. Aangezien de kwalificatie door de Staat pas gekend is na
betaling van de tussenkomst, kan de kwalificatie van een eerder geboekte tussenkomst wijzigen.

293
Die bedragen stemmen niet exact overeen met de voor een bepaald begrotingsjaar in de rijksbegroting
ingeschreven kredieten omdat :
– de opgenomen bedragen in de begroting verwijzen naar de in het jaar te vereffenen kredieten die

betrekking hebben op een deel van de tussenkomst van het lopend jaar en een deel van de tussen-
komst van het jaar voordien (met het eerste en het tweede bijvoegsel bij het eerste beheerscontract,
werd de betalingswijze van de staatstussenkomst zo aangepast dat een deel van de kredieten met
betrekking tot het jaar A worden betaald in het jaar A+1, terwijl de betaling van andere kredieten binnen
het lopend jaar werd vervroegd. Die betalingswijze werd herhaald in het tweede beheerscontract).

– de NMBS in toepassing van de boekhoudreglementering ertoe verplicht is kosten en opbrengsten toe te
wijzen aan de periode waarop ze betrekking hebben (technisch gezien moet ervoor worden gezorgd dat
alle gebeurtenissen behorende tot het boekjaar ook tot dat boekjaar toegerekend worden: koninklijk
besluit van 8 oktober 1976, artikelen 9, 23 en 24) en het matching principle van overeenstemming tussen
opbrengsten en kosten in acht te nemen (dit principe verplicht na te gaan in hoeverre tegenover de in
de periode genoteerde opbrengsten wel alle kosten staan en/of tegenover in de periode gerealiseerde
kosten de corresponderende opbrengsten staan: koninklijk besluit van 8 oktober 1976, artikelen 12, 13,
19, 23, 24 en 27bis).

4 Identificatie van de staatstussenkomsten inzake exploitatie in de boekhouding

Uit het nazicht van de resultatenrekeningen kon worden vastgesteld dat in de periode
1996-1999 in de resultaten van de NMBS de volgende staatstussenkomsten zijn
geboekt.

(in BEF)

1996 1997 1998 1999

Compensatie van de kosten 
verbonden aan het binnenlands 
vervoer van reizigers291 12.868.200.000 13.157.300.000 13.312.700.000 13.498.000.000

Bijdrage in de exploitatiekosten
van het spoorwegaanbod in 
Brussel-Hoofdstad 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000

Compensatie van de kosten voor 
het onderhoud, het beheer en de 
exploitatie van de infrastructuur 24.000.000.000 24.539.100.000 24.829.100.000 25.038.500.000

Tussenkomst voor de bevordering
van het gecombineerd transport van
goederen292 - 11.768.939 1.008.456 20.800.000

Tussenkomst in de kosten van 
pensioenen en arbeidsongevallen 22.744.859.175 22.221.291.719 22.010.386.877 21.384.565.274  

Tussenkomst in de financiële kosten
van sommige alternatieve financiële 
verrichtingen 880.301.111 755.488.134 671.488.036 532.874.187

Totaal 60.547.360.286 61.068.948.792 60.878.683.369 60.528.739.461  

In de algemene boekhouding zijn die tussenkomsten geboekt overeenkomstig de boek-
houdreglementering (wet van 17 juli 1975 en uitvoeringsbesluiten) en zijn derhalve terug
te vinden onder de volgende rubrieken van de resultatenrekeningen293 :
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294
De bijdrage van de Staat is berekend overeenkomstig de gemeenschappelijke regelen voor de normalisatie
van de rekeningen van de spoorwegmaatschappijen in toepassing van de EEG-verordening 1192/69 (voor-
geschreven in artikel 157 van de wet van 21 maart 1991).

295
Financiële verplichtingen van de Staat vastgelegd in het eerste en het tweede beheerscontract.

296
Deze stemmen overeen met de volgens het beheerscontract verschuldigde bedragen voor de compensatie
van de kosten van die boekjaren.

297
Zie in dat verband de analyse van de resultatenrekeningen 1996-1999.

– de tussenkomsten voor de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst (com-
pensatie van de kosten verbonden aan het binnenlands vervoer van reizigers, bijdra-
ge in de exploitatiekosten van het spoorwegaanbod in Brussel-Hoofdstad, compen-
satie van de kosten voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de infra-
structuur en de tussenkomst voor de bevordering van het gecombineerd vervoer) zijn
geboekt onder de rubriek I.A. Omzet ;

– de tussenkomst in de kosten van pensioenen en arbeidsongevallen zijn geboekt
onder de rubriek I.D.”Andere bedrijfsopbrengsten”294 ;

– de tussenkomst in de financiële kosten van sommige alternatieve financiële verrichtin-
gen zijn geboekt onder de rubriek IV.C “Andere financiële opbrengsten”295.

Ook het afzonderlijk stelsel van rekeningen van de opdrachten van openbare dienst en
de analytische boekhouding (waarop het afzonderlijk stelsel van rekeningen is gesteund)
laten toe de staatstussenkomsten296 duidelijk te identificeren :

– de staatstussenkomsten voor de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst
zijn rechtstreeks terug te vinden onder de bedrijfsopbrengsten van de eerste
opdracht (compensaties voor kosten verbonden aan het binnenlands vervoer van rei-
zigers en voor de verbetering van het spoorwegaanbod in Brussel-Hoofdstad) en van
de tweede opdracht (compensaties voor het beheer, het onderhoud en de exploitatie
van de infrastructuur)297 ;

– de bijdrage in de kosten van de pensioenen en de arbeidsongevallen is in de analyti-
sche boekhouding op een daarvoor bestemde rekening geboekt als vermindering
van de sociale lasten, zodat als uiteindelijke kosten voor die post de werkelijk door de
maatschappij gedragen kosten zijn weergegeven ;

– de staatstussenkomst in de financiële kosten van sommige financiële verrichtingen is
in de analytische boekhouding geboekt als vermindering van financiële kosten op
een daarvoor bestemde rekening.

5 Conclusies

Laat het boekhoudstelsel van de NMBS en de in het beheerscontract vastgestelde
waarderingsmethode toe op een behoorlijke wijze een onderscheid te maken tussen de
financiële bewegingen met betrekking tot de opdrachten van openbare dienst en deze
met betrekking tot de handelsactiviteiten ? 

1) Het afzonderlijk stelsel van rekeningen laat toe de financiële bewegingen, in termen
van kosten en opbrengsten, in verband met de uitvoering van de opdrachten van
openbare dienst te identificeren en af te zonderen van deze voortkomend uit de
commerciële activiteiten. Boekhoudtechnisch is dat mogelijk op basis van de analy-
tische boekhouding in de periode 1996-1997 en op basis van de beheersboekhou-
ding in de periode 1998-1999.
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2) De resultaten van de opdrachten van openbare dienst vóór en na 1998 zijn echter
moeilijk te vergelijken omdat ze volgens een verschillende basis zijn opgesteld. Het is
aan te bevelen, teneinde duiding te geven bij de interpretatie van deze cijfers, de
impact van de beheersboekhouding op de resultaten van de twee opdrachten te
kwantificeren op basis van de waarderingsgrondslagen, die in de algemene boekhou-
ding worden gebruikt volgens een in het beheerscontract overeen te komen verslag-
geving.

3) Voor de periode 1996-1997 waren de constructie van het afzonderlijk stelsel van reke-
ningen en de gebruikte methodologie in de vigerende organisatie een geëigende
methode, gebruikelijk in de analytische boekhouding, om de exploitatiekosten en
exploitatieopbrengsten (financiële bewegingen) in verband met de opdrachten van
openbare dienst te isoleren en bijgevolg te onderscheiden van de exploitatiekosten
en exploitatieopbrengsten van de commerciële activiteiten.

4) De beheersboekhouding is in 1998 in essentie ingevoerd uit managementoverwegin-
gen, met name met het oog op : 

a) een betere beheersbaarheid van de kosten en de responsabilisering van de
bedrijfs- en service-eenheden ;

b) de afsplitsing tussen het beheer en de exploitatie van het netwerk in het kader van
de Europese regelgeving ;

c) de situering van de activiteiten in een concurrentieel kader. 

De invoering was initieel niet afgestemd op de informatieverstrekking aan derden
over de historische productiekosten en hun structuur en op de verstrekking van infor-
matie via het afzonderlijk stelsel van rekeningen van opdrachten van openbare dienst.
In het kader van een voldoende transparantie van de financiële gegevens werd het
beheerscontract aangepast door enerzijds de waarderings- en boekingsmethodiek als
basis te weerhouden voor het opstellen van de resultatenrekeningen van de opdrach-
ten van openbare dienst en anderzijds de verplichting tot het opstellen van tabellen
van bronnen en aanwendingen waarmee, ongeacht de toegepaste waarderingsme-
thodiek, over de financiële stromen kan worden gerapporteerd.

5) Conform het beheerscontract zijn de resultatenrekeningen van de twee opdrachten
van openbare dienst vanaf 1998 gebaseerd op de beheersboekhouding en zijn met
andere woorden beheersresultatenrekeningen. Dat wil zeggen dat de waarderings-
en boekingsmethodiek van de beheersboekhouding is vertaald in het afzonderlijk
stelsel van rekeningen van de opdrachten van openbare dienst en verschillend is van
de waarderingsregels, toegepast voor de algemene boekhouding. De gewijzigde
waarderingsmethodiek heeft de resultaten van de twee opdrachten van openbare
dienst negatief beïnvloed omdat deze niet aansluiten bij een waardering op basis van
historische kostprijzen maar aansluiten bij een “mark to market”-waardering.

De verschillen tussen beide periodes zijn in hoofdzaak te wijten aan : 

a) enerzijds de doorrekening van beheersmatige financiële kosten vanaf 1998 (ten
opzichte van de registratie van de reële financiële kosten in de boekjaren 1996 en
1997). In het boekjaar 1999 bijvoorbeeld zijn de beheersmatige financiële kosten
voor de eerste opdracht van openbare dienst nagenoeg 2,2 miljard BEF en voor
de tweede opdracht van openbare dienst nagenoeg 7,7 miljard BEF hoger dan de
netto financiële kosten op basis van de algemene boekhouding ;

b) anderzijds de implementatie van een infrastructuurvergoeding vanaf het boekjaar
1998. Deze infrastructuurvergoeding is een bedrijfsopbrengst voor de tweede
opdracht van openbare dienst (6,7 miljard BEF in 1999), en een bedrijfskost voor
de eerste opdracht voor het haar aangerekend gedeelte (4,3 miljard BEF in 1999).
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Verlopen wat de opdrachten van openbare dienst betreft, de interne facturaties tussen
de bedrijfseenheden, service-eenheden en centrale coördinatie-eenheden volgens dui-
delijke en geëigende bepalingen ? Worden die bepalingen nageleefd en zijn ze billijk ?

6) De invoering van het nieuwe systeem van interne facturaties vanaf 1 januari 1998
heeft onvermijdelijk moeilijkheden veroorzaakt op het gebied van interne controle.
Zowel de dienst interne audit (in samenwerking met een externe consultant) als het
college van commissarissen hebben in dat verband een aantal vaststellingen en aan-
bevelingen geformuleerd, met name : de invoering van een duidelijk stelsel van
bevoegdheden en verantwoordelijkheden, de implementatie van een uniform opera-
tioneel facturatiesysteem met een centraal beheer van de aangerekende transferprij-
zen en volume-indicatoren, de noodzaak tot een permanente evaluatie van het sys-
teem van transferprijzen, de naleving van het principe van de functiescheiding. De
maatschappij heeft in de loop van 1999 en 2000 een aantal initiatieven ontwikkeld
om op die aanbevelingen in te gaan : de opstelling van een handleiding en procedu-
res, de uitwerking van een managementinformatiesysteem, de opvolging van de
transferprijzen. Voor sommige onvolkomenheden (verbetering van de interne contro-
le op de geleverde prestaties, opstelling van contracten in bepaalde gevallen, uitwer-
king van operationele procedures), moeten nog acties worden ondernomen, of wor-
den de correctieve maatregelen bestudeerd.

7) Naast deze moeilijkheden op het vlak van interne controle, werd vastgesteld dat er
ook nog enkele knelpunten inzake doorfacturaties bestaan, meer bepaald inzake de
doorrekening aan de bedrijfseenheid “Nationaal reizigersvervoer” van de distributie-
kosten voor de aanmaak van vervoerbewijzen en de forfaitaire vaststelling van het
gedeelte van de klassieke internationale verbindingen voor binnenlands gebruik. Ook
deze problematiek wordt momenteel door de NMBS bestudeerd.

Werden de verschillende bedragen, die door de Staat werden gestort, aangewend
voor de verwezenlijking van de opdrachten van openbare dienst, waarvoor ze bestemd
waren ?

8) De staatstussenkomsten kunnen zowel in de algemene, de analytische boekhouding
als in de beheersboekhouding worden geïdentificeerd via een stelsel van daartoe
bestemde rekeningen.

9) Het afzonderlijk stelsel van rekeningen (d.w.z. de resultatenrekening) voor de uitvoe-
ring van opdrachten van openbare dienst vormt evenwel geen adequaat instrument
om een antwoord te bieden op de vraag of de door de Staat jaarlijks toegekende
middelen volstaan om de uitgaven verbonden aan de uitvoering van de twee
opdrachten van openbare dienst te dekken. Dat antwoord kan worden geboden aan
de hand van een zogenaamde financieringstabel.
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Deze tabellen worden ook wel vermogenstromentabel, financieringstabel of cash flow statement genoemd.

Deel III : Financiële stromen in verband met de opdrachten van openbare dienst. 
Tabellen van bronnen en aanwendingen

In de analyse die voorafging werd onderzocht of de kosten en opbrengsten (met inbe-
grip van de staatstussenkomst) in verband met de uitvoering van de opdrachten van
openbare dienst konden worden geïdentificeerd via het boekhoudstelsel in de resulta-
tenrekeningen. In dit deel wordt die analyse aangevuld door specifiek de kasstromen in
verband met de exploitatie alsmede de vermogensstromen van de balans te onderzoe-
ken. Die analyse omvat het onderzoek van de tabellen van bronnen en aanwendingen
van de twee opdrachten van openbare dienst ten einde volgende onderzoeksvragen
verder te beantwoorden :

Is het mogelijk de financiële stromen in verband met de opdrachten van openbare
dienst af te zonderen ? 

Werden de verschillende bedragen, die door de Staat werden gestort, aangewend
voor de verwezenlijking van de opdrachten van openbare dienst, waarvoor ze bestemd
waren ? 

1 Algemeen concept van een tabel van bronnen en aanwendingen

De tabel van bronnen en aanwendingen298 heeft tot doel de mutatie in de vermogenstro-
men te identificeren in de loop van een welbepaalde boekhoudperiode. Om daartoe te
komen is het noodzakelijk :

– op het niveau van de resultatenrekeningen de kosten en opbrengsten te elimineren
die geen weerslag hebben op de thesaurie ( de afschrijvingen, de dotatie aan en de
aanwending van voorzieningen, de kapitaalafname,…). Zodoende worden de vermo-
genstromen komende van de exploitatie geïdentificeerd ;

– de mutaties van de diverse balansposten tussen twee opeenvolgende periodes vast
te stellen. Het vermogen van een onderneming bestaat uit al haar activa- en passiva-
bestanddelen. Indien het een actiefstijging (toename van de aanschaffing van mate-
riële vaste activa,…) of een passiefdaling (vermindering van schulden,…) betreft, is er
sprake van vermogensaanwending. Indien het gaat om een passiefstijging (een kapi-
taalverhoging bijvoorbeeld om investeringen te financieren, een lening,…) of een
actiefdaling (verkoop van materiële vaste activa of deelnemingen…) is er sprake van
een vermogensbron.

Het opstellen van een financieringstabel laat dus toe voor een bepaalde periode vast te
stellen hoe vermogen (met name activa en passivabestanddelen van de onderneming) is
gebruikt (= aanwendingen) en hoe dit is gefinancierd (= bronnen).

Specifiek voor de NMBS wordt op het niveau van de twee opdrachten van openbare
dienst daarenboven beoogd : 

– informatie te geven over de aanwending (en besteding) van alle overheidstussenkom-
sten ;

– de waarderingsmethode “mark to market” te neutraliseren, waardoor eenzelfde waar-
deringsmethodiek wordt bekomen als deze van toepassing op de algemene boek-
houding van de NMBS.

Deze specifieke elementen worden hierna verder in extenso toegelicht. 
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Volgens de IASC-norm maakt het bedrijfskapitaal integraal deel uit van de exploitatiefunctie. Het bedrijfska-
pitaal van een onderneming geeft weer wat er overblijft van de activa realiseerbaar op korte termijn (voorra-
den, vorderingen op ten hoogste één jaar,…) nadat zij aan haar betalingsverplichtingen op korte termijn
(schulden op ten hoogste één jaar,…) heeft voldaan. 

300
De liquide middelen worden immers niet opgenomen in de financieringstabel (zie eerder in de tekst), maar
zijn een sluitpost van de financieringstabel. 

301
Nochtans kunnen beide begrippen niet worden gelijkgesteld, maar zijn ze dus eerder aanvullend: winst of
verlies is een rentabiliteitsindicator en cash flow is een algemene maatstaf voor de zelffinancieringsmogelijk-
heden van de onderneming. 

302
Daartegenover staan de kaskosten en kasopbrengsten, die wel een invloed uitoefenen op de vermogen-
stoestand van de onderneming (zoals de verkoop van biljetten of de ontvangen staatsbijdragen, of de per-
soneelskosten).

Het opstellen van zulke tabel van bronnen en aanwendingen is (tot nu toe) in de boek-
houdwetgeving niet verplichtend gesteld in België, in tegenstelling tot sommige andere
Europese landen. Nochtans blijkt uit de praktijk dat sommige Belgische bedrijven ook
een tabel van bronnen en aanwendingen opnemen als integraal onderdeel van de offi-
cieel gepubliceerde jaarverslagen. In verband met de opmaak ervan, kan verwezen wor-
den naar de toepasselijke internationale normen, en meer bepaald naar International
Accounting Standards (IAS) No. 7 “Cash flow statements” (hierna IAS 7), die in decem-
ber 1992 door het International Accounting Standards Committee (IASC) werd uitgevaar-
digd.

De tabel van bronnen en aanwendingen kan worden opgesplitst in de volgende delen,
namelijk de vermogenstromen voortkomend uit :

– de exploitatiefunctie ;

– het bedrijfskapitaal299 ;

– de investeringsfunctie ;

– de financieringsfunctie.

In de praktijk wordt bij de opmaak van de tabel van bronnen en aanwendingen tevens
een aansluiting gemaakt tussen de verschillende functies van de tabel en de beweging
van de liquide middelen300 tijdens het boekjaar.

Deze functies worden hieronder summier toegelicht. 

• Vermogenstromen voortkomend uit de exploitatiefunctie van de onderneming.

De exploitatiefunctie omvat de vermogenstromen die gegenereerd worden door de uit-
voering van de bedrijfsactiviteit van een onderneming. Het saldo van de ingaande en
uitgaande vermogenstromen wordt gedefinieerd als “cash flow”. De cash flow die een
onderneming genereert uit haar courante bedrijfsactiviteit is een maatstaf voor de zelffi-
nancieringsgraad van de onderneming. 

De cash flow van de onderneming wordt afgeleid uit de resultatenrekening, in de eerste
plaats uit het nettoresultaat behaald op het einde van een bepaald boekjaar (winst of het
verlies van het boekjaar)301.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit nettoresultaat wordt gecorrigeerd met een
aantal kosten en opbrengsten die geen invloed uitoefenen op de vermogenstoestand
van een onderneming, met name de niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten302 (zoals bij-
voorbeeld afschrijvingen, waardeverminderingen of terugnemingen van voorzieningen). 

Specifiek op het niveau van de opdrachten van openbare dienst van de NMBS, wordt
bijkomend de waarderingsmethodiek “mark to market” geneutraliseerd (zie verder).
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Financiële analyse van ondernemingen, Theorie en toepassing op de jaarrekening, 1985, H.E. Stenfert Kroese-
Leiden Antwerpen, H. Ooghe en C. Van Wymeersch, p. 90.

304
Het netto-resultaat zit reeds vervat in de exploitatiefunctie.

Op basis van deze vaststellingen, is één van de meest gebruikte definities van cash flow
de volgende :

Cash flow = Netto-resultaat van het boekjaar + niet-kaskosten – niet-kasopbrengsten. 

De vermogenstoestand van een onderneming wordt evenwel niet alleen beïnvloed door
de kaskosten en kasopbrengsten, maar ook door andere verrichtingen, die boekhoud-
kundig enkel in de balans van de onderneming worden geregistreerd (zoals ontleningen,
de aankoop van een gebouw, een kapitaalverhoging,…). 

Bijgevolg kan men maar een volledige verklaring van de wijziging van de liquide midde-
len terugvinden in de tabel van bronnen en aanwendingen waarin, naast de cash flow,
rekening wordt gehouden met de vermogenstromen van activa (uitgezonderd liquide
middelen) en passiva.303

• Vermogenstromen voortkomend uit de investeringsfunctie van de onderneming

De investeringsfunctie omvat de vermogenstromen komende van de investeringen en
desinvesteringen met betrekking tot de oprichtingskosten, de immateriële en materiële
vaste activa alsook met betrekking tot de financiële vaste activa (zie hierna).

Vermogenstromen uit de investeringsfunctie = 

(+) Investeringen in immateriële, materiële en financiële vaste activa en 
oprichtingskosten

(–) Desinvesteringen van dezelfde vaste activa

Door deze vermogenstromen (bronnen en aanwendingen) af te zonderen van de andere
vermogenstromen, wenst men op de volgende vragen te antwoorden : 

Zijn er geen onevenwichten inzake de aanwendingen ? Men kan bijvoorbeeld vaststellen
dat de toename van de materiële vaste activa (een aanwending van vermogen) signifi-
cant is. Deze toename dient een gunstig effect te hebben op de activiteiten verbonden
aan de twee opdrachten van openbare dienst.

• Vermogenstromen voortkomend uit de financieringsfunctie van de onderneming 

De financieringsfunctie weerspiegelt in essentie de vermogenstromen komende van de
variatie van het eigen vermogen en het vreemd vermogen (zowel op lange als op korte
termijn) van de onderneming. 

De volgende definitie vat de vermogenstromen, voortvloeiend uit de financieringsfunctie
samen : 

Vermogenstromen uit de financieringsfunctie = 

(+) Variatie in het eigen vermogen (exclusief resultaat304)

(+) Nieuwe leningen 

(–) Aflossingen 

(+/–) Overige

Diverse vragen in verband met het financieel beleid kunnen gesteld worden : is er een
aanvaardbare verhouding tussen externe en interne financiering, tussen financiering met
eigen en vreemd vermogen, tussen financiering op lange termijn en op korte termijn ? 
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Financiële analyse van ondernemingen, Theorie en toepassing op de jaarrekening, 1985, H. Ooghe en C.
Van Wymeersch, p. 126.

Deze vragen kunnen maar duidelijk worden beantwoord, indien de bewegingen op de
desbetreffende balansposten, na de nodige correcties, (zoals deze met betrekking tot
het eigen vermogen of het vreemd vermogen op korte en lange termijn, voor zover het
financieringen -leningen, leasingschulden en dergelijke- betreft) duidelijk in de tabel van
bronnen en aanwendingen worden afgescheiden van de mutaties van de andere balans-
posten.305

Op het niveau van de twee opdrachten van openbare dienst worden de desbetreffende
balansposten tot op heden niet geïdentificeerd. Bijgevolg is de tabel van bronnen en
aanwendingen beperkt tot de exploitatie- en investeringsfuncties (zie verder).

2 De tabellen van bronnen en aanwendingen op het niveau van de twee opdrachten
van openbare dienst

2.1 Reglementair kader

2.1.1 Tabellen van bronnen en aanwendingen op het niveau van de jaarrekening van de
NMBS

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 april 1997 in uitvoering van artikel 3, § 2,
van de wet van 17 maart 1997 betreffende de financiering van het HST-project, is de
NMBS er tevens toe gehouden elke semester een “financieringstabel” (bronnen en aan-
wendingen van de fondsen) op te stellen voor de onderneming in haar geheel.

In toepassing daarvan heeft de NMBS sinds 1997 tabellen van bronnen en aanwendin-
gen opgesteld die door de raad van bestuur worden goedgekeurd. De opgestelde
tabellen voor de boekjaren 1997, 1998 en het eerste semester van 1999, stemmen over-
een met het in de vakliteratuur aanbevolen klassiek patroon.

Het koninklijk besluit van 7 april 2000 tot goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het
tweede beheerscontract, waarin een specifieke rapportering inzake de bronnen en aan-
wendingen in verband met de opdrachten van openbare dienst wordt opgelegd, heeft
geleid tot een aangepaste presentatie van de tabellen op het niveau van de NMBS. Die
tabel wordt vanaf het tweede semester van 1999 opgebouwd rond drie functies :

1) de exploitatiefunctie bevat de vermogensstromen komende van de exploitatie van
de verschillende activiteiten ;

2) de investeringsfunctie omvat de vermogensstromen komende van de investeringen
en desinvesteringen zowel met betrekking tot de immateriële en materiële vaste acti-
va als de financiële vaste activa. De bronnen direct verbonden aan de productieve
activa (investeringskredieten van de Staat, tussenkomst van de HST-Fin en van Neder-
land, kapitaalsubsidies, tussenkomsten van derden en afstanden van activa) zijn onder
deze functie ondergebracht ;

3) de financieringsfunctie weerspiegelt in essentie de vermogensstromen komende van
de variatie van de vorderingen en de schulden en de geldbeleggingen.

Die tabellen op het niveau van de jaarrekening van de NMBS (waarvan de synthesetabel-
len 1996-1999 zijn opgenomen in bijlage VI bij dit rapport) worden in het kader van dit
rapport niet verder behandeld omdat zij geen antwoord bieden op de gestelde onder-
zoeksvragen.
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In aansluiting op de aanbevelingen van het college van commissarissen naar aanleiding van zijn verslag aan
de algemene vergadering van 28 april 2000 met betrekking tot het boekjaar 1999 en zijn managementletter
over hetzelfde boekjaar.

2.1.2 Tabellen van bronnen en aanwendingen op het niveau van de twee opdrachten
van openbare dienst

Ingevolge het eerste bijvoegsel bij het tweede beheerscontract werd aan de NMBS de
verplichting opgelegd dat over de opdrachten van openbare dienst moet worden gerap-
porteerd – niet meer alleen onder de vorm van resultatenrekeningen – maar ook onder
de vorm van tabellen van bronnen en aanwendingen. De inschrijving van die verplichte
rapportering in het beheerscontract is tot stand gekomen naar aanleiding van de vast-
stelling dat de resultatenrekeningen van de opdrachten van openbare dienst moeten
worden aangevuld met informatie over de werkelijke financiële stromen om de aanwen-
ding van de toegekende middelen transparant te maken306.

Het koninklijk besluit tot goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het tweede beheers-
contract is in werking getreden op 31 december 1999 zodat vanaf het boekjaar 1999
tabellen van bronnen en aanwendingen werden opgesteld en door de raad van bestuur
werden goedgekeurd samen met de jaarrekening van het boekjaar 1999. Ze zijn opge-
nomen in de toelichting bij de jaarrekening die is neergelegd bij de Nationale Bank van
België. Het in de gewijzigde artikels 20 en 29 opgenomen voorschrift dat de eerste
tabellen van bronnen en aanwendingen zullen betrekking hebben op het boekjaar 1998
is opgevolgd. Gelet op het feit dat ze werden opgemaakt na het verstrijken van de
goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening zijn ze evenwel niet opgenomen in de
mededeling aan de Nationale Bank en zijn ze evenmin voorwerp geweest van een speci-
fieke certifiëring.

Vóór 1998 was er geen specifieke rapportering over de financiële stromen opgelegd ;
alleen een rapportering onder de vorm van resultatenrekeningen.

Ten behoeve van dit auditrapport zijn er evenwel tabellen van bronnen en aanwendin-
gen opgesteld voor de boekjaren 1996 en 1997 volgens hetzelfde stramien als datgene
dat geldt voor de boekjaren 1998 en 1999.

De tabellen van bronnen en aanwendingen in verband met de opdrachten van openbare
dienst wijken voornamelijk op volgende punten af van voormelde IAS-7 norm :

1° een deel van de financieringsbronnen worden opgenomen onder de investerings-
functie ;

2° de financieringsfunctie is, met uitzondering van de tussenkomst van de Nederlandse
Staat in HST-Fin, globaal aan alle sectoren samen toegewezen (en derhalve alleen op
het niveau van de jaarrekening van de NMBS weergegeven).

2.2 Methodologie voor de opstelling van de tabellen van bronnen en aanwendingen
op het niveau van de opdrachten van openbare dienst

De financiële stromen worden afgeleid uit de balans en de beheersresultatenrekeningen,
inzonderheid :

– uit de resultatenrekeningen van de twee opdrachten van openbare dienst (zie hier-
voor punten 2.4 en 3.5 van deel II van deze sectie) ;
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– uit deze balansrekeningen, die werden toegewezen aan de bedrijfs-, service- en cen-
trale coördinatie-eenheden. De balansrekeningen, die werden toegewezen aan de
eenheden betreffen de materiële en immateriële vaste activa, de voorraden en de
financiële vaste activa. De andere balansrekeningen (voornamelijk de vorderingen,
schulden en de thesaurierekeningen) werden niet toegewezen aan de verschillende
eenheden van de maatschappij ;

– uit alle beheersresultatenrekeningen op het niveau van de eenheden, vanaf het boek-
jaar 1998 (zie hiervoor punt 3.5 van deel II van deze sectie). 

In de voorgestelde tabellen van bronnen en aanwendingen wordt een onderscheid
gemaakt tussen twee functies, met name :

1 de exploitatiefunctie bevat de vermogenstromen komende van de exploitatie van de
verschillende bedrijfsactiviteiten. Die netto stromen vormen de brutomarge van auto-
financiering die bekomen wordt uit het resultaat van het boekjaar, na eliminatie van
die kosten en opbrengsten die geen impact hebben op de thesaurie ;

2 de investeringsfunctie omvat de vermogenstromen komende van de investeringen en
desinvesteringen zowel met betrekking tot materiële en immateriële vaste activa als
financiële vaste activa. Ze zijn bij de NMBS uitgesplitst in :

– aanschaffing van productieve activa : investeringen in materiële en immateriële
vaste activa, wijziging van de voorraden en de verwerving van financiële vaste
activa ;

– bronnen direct gebonden aan die productieve activa : investeringskredieten van
de Staat, tussenkomst van de HST-Fin en van Nederland, kapitaalsubsidies, tus-
senkomsten van derden en afstanden van activa.

De financieringsfunctie en de thesaurie daarentegen betreffen alle activiteitssectoren van
de NMBS, waaronder de opdrachten van openbare dienst, met uitzondering van de
door de Staat gedane stortingen in het raam van de hogesnelheidslijn naar Nederland,
vermeerderd met de geïnde intresten op beleggingen van de overschotten ten opzichte
van de uitgevoerde investeringen en verminderd met de reeds uitgevoerde gecumuleer-
de investeringen. Dit nettobedrag wordt uitsluitend en integraal toegerekend aan de
tweede opdracht van openbare dienst.

Het niet uitsplitsen van de financieringsfunctie over de opdrachten van openbare dienst
houdt verband met volgende wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen :

1) de eenheid van thesaurie van de NMBS, waarvan het principe is bevestigd in artikel
69 van het aangepast beheerscontract ;

2) het voorschrift opgenomen in de aangepaste bijlagen 5 en 9 bij het beheerscontract
dat de schommelingen van de vorderingen, van de schulden, van de geldbeleggin-
gen en van de jaarlijkse positieve en negatieve verschillen (stortingen min investerin-
gen) voortkomend van de HST-Fin globaal op het niveau van de NMBS worden weer-
gegeven ;

3) de financiële tussenkomsten van de Staat zijn als een globale enveloppe toegekend,
enerzijds om de exploitatiekosten van het binnenlands vervoer van reizigers te dek-
ken en anderzijds om bij te dragen in de financiering van de investeringen die gepro-
grammeerd zijn op basis van het tienjarenplan 1996-2005 ;

4) de specifieke regels die zijn bepaald in verband met de financiering van het HST-pro-
ject, met name wat betreft de besteding van de toegekende middelen door de HST-
Fin en de middelen afkomstig van Nederland en inzonderheid de aanwending van de
nog niet gebruikte saldi (zie verder punt 2.3.2.5). 
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Definitieve versie (definitief na de totstandkoming van het eerste bijvoegsel bij het tweede beheerscontract)
goedgekeurd door de raad van bestuur van 28 maart 2000, nadat een eerste versie was goedgekeurd door
de raad van bestuur van 26 november 1999.

308
Het betreft: de afschrijvingen en terugnemingen van afschrijvingen op oprichtingskosten, materiële en
immateriële vaste activa, intercalaire intresten, de meer- en minderwaarden bij de realisatie van vlottende
en vaste activa, de onttrekkingen aan het kapitaal, dotaties, bestedingen en terugnemingen van voorzienin-
gen, de afschrijvingen en terugnemingen van afschrijvingen van de kapitaalsubsidies en van de tussenkom-
sten van derden voor investeringen, de niet betaalde kosten en de niet-geïnde opbrengsten, de geblok-
keerde financiële opbrengsten ter dekking van alternatieve financiële verrichtingen.

309
Dit betreft de commerciële activiteiten van de NMBS, waaronder het goederenvervoer per spoor, het stuk-
goederenvervoer (ABX),…

310
In bijlage V zijn de regels daaromtrent samengevat.

311
De verschuldigde dividenden worden in de resultatenrekening geboekt onder de rubriek resultaatverwer-
king. Ten belope van de verschuldigde dividenden worden kapitaalafnamen geboekt (zie sectie I). Bij de
bespreking van de investeringsfunctie wordt de rol van de HST-Fin nader toegelicht.

312
Economisch criterium = rollend materieel volgens de aanwending, vaste activa met betrekking tot de
infrastructuur aan de tweede opdracht van openbare dienst, andere vaste activa a rato van de afschrijvin-
gen, terugkoop ingevolge alternatieve financiële verrichtingen aan alle sectoren samen.

Om de toepassing van de methode te verzekeren werd een geheel van specifieke regels
opgesteld die noodzakelijk waren als gevolg van de indeling van de maatschappij in
bedrijfs- en service-eenheden en centrale coördinatie-eenheden enerzijds en de aflei-
ding van het afzonderlijk stelsel van rekeningen van opdrachten van openbare dienst uit
de beheersboekhouding anderzijds307.Hieronder wordt voor elk van de functies de
gebruikte methode kort toegelicht.

2.2.1 Exploitatiefunctie

Voor de periode 1996-1997 met betrekking tot de opdrachten van openbare dienst, is
de toegepaste methode, zoals in de vakliteratuur beschreven, gebaseerd op de elimina-
tie van kosten en opbrengsten die geen kasstromen vertegenwoordigen308.

Dezelfde eliminaties moeten gebeuren voor de periode 1998-1999 met betrekking tot
de twee opdrachten van openbare dienst. Doch de methode is complexer, gelet op de
reorganisatie van de maatschappij in bedrijfs- en service-eenheden en centrale coördina-
tie-eenheden, de toegepaste waarderingsmethodiek (mark to market) en boekingsme-
thodiek (systeem van interne facturaties) vanaf het boekjaar 1998. De toepassing ervan
moet garanderen dat naast de eliminatie van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten het
effect van de “mark to market”- waardering wordt geneutraliseerd. De uitsplitsing van
de marge van zelffinanciering tussen de opdrachten van openbare dienst, de andere
opdrachten309 en alle opdrachten samen, gebeurt hetzij door een rechtstreekse toewij-
zing, hetzij onrechtstreeks door de toepassing van verdeelsleutels310.

Tenslotte wordt de vergoeding van het kapitaal onder de exploitatiefunctie verwerkt. Die
vergoeding betreft de dividenden betaald aan de HST-Fin in het lopende boekjaar, ver-
schuldigd vanaf het boekjaar 1997 ingevolge de inbreng van kapitaal in de NMBS door
de HST-Fin voor de financiering van het HST-project311.

2.2.2 Investeringsfunctie wat betreft de immateriële en materiële vaste activa en de
voorraden

De gerealiseerde investeringen in immateriële en materiële vaste activa en de voorraad-
schommelingen die geïdentificeerd zijn per eenheid worden naar de opdrachten van
openbare dienst en de andere sectoren toegerekend op basis van een economisch crite-
rium, met name het gebruik dat door elke eenheid van haar activa wordt gemaakt in het
lopend boekjaar312.

De goede besteding van rijksgelden door de NMBS – Rekenhof, mei 2001 205



313
Hieruit volgt dat de inbreng in natura van de NMBS in HST-Fin niet onder de investeringsfunctie wordt
opgenomen aangezien deze desinvestering wordt vergoed met aandelen.

314
De afstanden in het kader van de alternatieve financiële verrichtingen worden toegerekend aan alle secto-
ren samen.

315
Met uitzondering van de afstanden door omruiling tegen andere activa.

316
In het opgelegd model door het eerste bijvoegsel bij het tweede beheerscontract, zijn de investeringen in
financiële vaste activa als aparte rubriek in de financieringstabel opgenomen.

De bronnen die in de tabel voorkomen zijn de rechtstreeks aan investeringen toegewe-
zen bronnen : de investeringskredieten van de Staat in uitvoering van het beheerscon-
tract, de financiering door de HST-Fin van de uitgevoerde investeringen in de loop van
het boekjaar, de financiering met de bijdrage toegekend door de Nederlandse Staat
voor de bouw van de hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en de Nederlandse grens, de
kapitaalsubsidies, de tussenkomsten van derden voor de investeringen en de afstanden
(verkoop) van activa, met uitzondering313 van afstanden door omruiling tegen andere
activa.

Wat de uitsplitsing van de belangrijkste bronnen over de opdrachten van openbare
dienst en de andere sectoren betreft, zijn de volgende regels van toepassing :

– de investeringskredieten betaald door de Staat en de kapitaalsubsidies worden inte-
graal toegerekend aan de opdrachten van openbare dienst. Er wordt met andere
woorden niet het economisch criterium gehanteerd dat werd toegepast voor de aan-
wendingen (die toerekeningswijze is toegepast naar aanleiding van de onderhande-
lingen over de aanpassing van het tweede beheerscontract) ;

– de stortingen gedaan door de HST-Fin en de Staat (tussenkomst van Nederland)
stemmen overeen met de in het boekjaar uitgevoerde investeringen. De nog niet
aangewende saldi zijn terug te vinden onder de financieringsfunctie op het niveau
van de NMBS en worden in de volgende boekjaren als bronnen in de tabellen geïnte-
greerd in functie van de uitgevoerde investeringen voor de opdrachten van openbare
dienst ;

– de andere bronnen (afstanden, tussenkomsten derden) worden wel verdeeld volgens
het genoemde economisch criterium314.

2.2.3 De investeringsfunctie wat betreft de financiële vaste activa

De bronnen bestaan uit de verkoopprijzen van de afstanden van die activa en de terug-
betaalde borgtochten. De aanwendingen betreffen de gestorte bedragen voor de ver-
werving van de financiële vaste activa en de gestorte borgtochten315. De aangenomen
regel is dat de financiële vaste activa eerst aan een bepaalde eenheid worden toegewe-
zen volgens hun activiteiten en vervolgens verdeeld naar de opdrachten van openbare
dienst en de andere sectoren evenredig met de opbrengsten uit interne en externe fac-
turaties van de eenheden. 

Het effect daarvan is dat vooral de investeringen in financiële vaste activa waarvan de
activiteit verband houdt met de dienstverlening inzake infrastructuur, een weerslag heb-
ben op de opdrachten van openbare dienst, terwijl de investeringen inzake financiële
vaste activa met betrekking tot zuiver commerciële activiteiten, meer bepaald inzake het
stukgoederenvervoer, geen weerslag hebben op de opdrachten van openbare dienst316.
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Brief van het college van commissarissen van 19 november 1999, opgenomen als document van de raad
van bestuur van 26 november 1999. Bij zijn analyse heeft het college van commissarissen wel een aantal
aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot een meer transparante opstelling van de tabellen, met
name :
– de aanbeveling de waarderingsregels te verfijnen of te wijzigen wanneer veranderingen in de activitei-

ten, in de structuur van het vermogen of in de economische dan wel technologische omstandigheden
dat noodzakelijk maken;

– de aanbeveling de eenheden boekhoudkundig zo te organiseren dat de activiteiten zoveel mogelijk
worden ondergebracht bij de eenheden die in realiteit ervoor verantwoordelijk zijn en dit met het oog
op de vereenvoudiging van de vaststelling van de marge van autofinanciering.

2.3 Evaluatie van de methode tot opstelling van de tabellen van bronnen en
aanwendingen

De evaluatie van de tabellen dient te gebeuren op twee niveaus, met name enerzijds
vanuit het oogpunt van de reglementaire bepalingen en anderzijds vanuit een bedrijfs-
economisch standpunt (het principe van transparantie).

2.3.1 Evaluatie vanuit het oogpunt van de regelmatigheid

De NMBS heeft deze tabellen van bronnen en aanwendingen (vanaf het boekjaar 1999)
opgesteld in overeenstemming met de basisprincipes, vastgelegd in het aangepast
beheerscontract en in overeenstemming met de ter zake geldende waarderingsregels. 

Deze tabellen zijn opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening en zijn er bijgevolg
een integraal deel van.

In het kader van zijn wettelijke controleopdracht over de jaarrekening 1999, heeft het
college van commissarissen in dit verband gestipuleerd dat “de tabellen zijn opgesteld
overeenkomstig de modellen opgelegd door het eerste bijvoegsel bij het tweede
beheerscontract en met toepassing van de door de raad van bestuur goedgekeurde
regels en dat ze, rekening houdend met de bepalingen van het beheerscontract en de
toepasselijke regels, een getrouw beeld geven van de financiële stromen in verband met
de opdrachten van openbare dienst”.

Wat de aangewende methode betreft kan bovendien worden vermeld dat het college
van commissarissen heeft geoordeeld dat de voorgestelde tabellen inzake middelen en
opbrengsten van de opdrachten van openbare dienst een geëigende basis zijn om de
financiële stromen van die opdrachten te kunnen opvolgen, rekening houdend met de
goedgekeurde waarderingsregels en de aanpassing van het beheerscontract317.

2.3.2 Evaluatie vanuit het principe van transparantie

Uitgaande van bedrijfseconomische overwegingen worden hierna een aantal knelpunten
en aanbevelingen toegelicht die kunnen bijdragen tot een meer transparante presenta-
tie van de tabellen. Ze hebben betrekking op boekhoudkundig-organisatorische aspec-
ten en op te wijzigen wettelijke, reglementaire en contractuele (beheerscontract) bepa-
lingen.

2.3.2.1 De bepaling van de brutofinancieringsmarge

De NMBS heeft een beheersboekhouding ingevoerd, waarbij de onderneming boek-
houdkundig en organisatorisch wordt opgesplitst in eenheden, die elk wel afgebakende
activiteiten uitvoeren. De boekhoudkundige registratie van de resultaten gebeurt per
eenheid, zodat voor elke eenheid een beheersmatig resultaat kan worden vastgesteld.
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De additionele herwerkingen die nodig zijn om te komen tot de resultaten per eenheid vloeien voort uit het
feit dat :
– de bedrijfseenheid “Nationaal reizigersvervoer” een aantal activiteiten verricht die niet behoren tot de

taken van openbare dienst;
– de bedrijfseenheid “Netwerk” intermediaire activiteiten ontwikkelt waarvan de kosten worden doorge-

factureerd naar andere activiteiten.

Bij de bepaling van de brutofinancieringsmarge kunnen volgende knelpunten worden
aangehaald :

– de resultaten van de twee opdrachten van openbare dienst vallen niet volledig
samen met die van de bedrijfseenheden “Nationaal reizigersvervoer” en “Netwerk”.
Ze worden afgeleid uit de analytische resultaten van die eenheden mits een aantal
herwerkingen318 ;

– zowel vanuit het standpunt van de interne als de externe controle is de controleer-
baarheid bijzonder complex, omdat de eliminaties van alle niet-kaskosten en niet-kas-
opbrengsten (de beheersresultaten worden immers geregistreerd in alle eenheden)
moeten worden nagekeken ;

– door de herstructurering in bedrijfs- en service-eenheden en centrale coördinatie-
eenheden en de invoering van de beheersboekhouding (waarderingsmethodiek
“mark to market en het systeem van interne facturaties”) diende de maatschappij een
aantal verdeelsleutels te ontwikkelen om de brutofinancieringsmarge vast te stellen
aangaande de twee opdrachten van openbare dienst.

Omwille van de transparantie en de vereenvoudiging aangaande de opmaak van de
tabellen voor de twee opdrachten van openbare dienst, is het aangewezen om de activi-
teiten zo te herschikken en/of te complementeren dat de activiteiten van de desbe-
treffende eenheden samenvallen met de activiteiten in het kader van de opdrachten van
openbare dienst, zonder aan het principe van de beheersboekhouding en de organisa-
torische indeling in eenheden te tornen.

Een dergelijke herschikking biedt volgende voordelen :

1) de resultaten van de twee opdrachten van openbare dienst, enerzijds het vervoer van
reizigers met treinen van gewone dienst en anderzijds het onderhoud, beheer en
exploitatie van de infrastructuur kunnen eenduidig en rechtstreeks worden afgeleid
uit de resultaten van respectievelijk de bedrijfseenheden “Nationaal reizigersvervoer”
en “Netwerk” ;

2) de afleiding van de brutofinancieringsmarge van de twee opdrachten van openbare
dienst kan worden vereenvoudigd doordat :

– het aantal toe te passen verdeelsleutels vermindert ;

– het aantal bewerkingen afneemt, hetgeen de totstandkoming van de tabellen
minder complex maakt ;

3) het aantal interne facturaties in zekere mate kan worden verminderd ;

2.3.2.2 De toewijzing van de materiële en immateriële vaste activa en de voorraden aan
de diverse eenheden

In toepassing van de algemene principes voor de boekhouding van de verschillende
eenheden, worden de materiële en immateriële vaste activa en de voorraden opgesplitst
tussen de eenheden. Een correcte toewijzing en registratie op het niveau van de eenhe-
den is van belang om het juiste bedrag van afschrijvingen, financiële kosten of waarde-
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In dat verband kan er worden op gewezen dat telkenjare, na controle, inventariscorrecties worden geboekt.

320
Deze passage is ingevoegd ingevolge vraag 2b) van de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en
Vervoer.

321
Voor de periode 1996-1999 heeft voornamelijk de investering in de NV Eurostation een invloed gehad op
de investeringsfunctie van de tabellen van bronnen en aanwendingen van de twee opdrachten van openba-
re dienst (zie punt 3.2.2 van deze sectie).

verminderingen op voorraden in de beheersboekhouding van elke eenheid toe te wij-
zen.

Met betrekking tot de materiële vaste activa en de voorraden heeft het college van com-
missarissen dienaangaande aanbevelingen geformuleerd om tot een betere overeen-
stemming te komen tussen de boekhoudkundige inventaris en de fysische inventarisa-
tie319 :

– de activa worden toegewezen op basis van een correcte permanente inventaris die
jaarlijks wordt afgestemd op de fysische realiteit ;

– de aan eenheden toegewezen activa dragen de goedkeuring weg van de verschillen-
de eenheden. In dat verband is het aangewezen om deze toegewezen activa formeel
te laten bevestigen door de managers van de verschillende eenheden.

2.3.2.3 De toewijzing van de financiële vaste activa

Bij de voorstelling van de financiële stromen wordt er in de voorgestelde tabellen van
uitgegaan dat de verdeling van de bronnen en de aanwendingen over de opdrachten
van openbare dienst en de andere sectoren is gebaseerd op de hypothese dat de finan-
ciële vaste activa bijdragen tot het ontwikkelen van de activiteiten van de onderscheiden
sectoren. [Hieruit volgt dus dat een verdeelsleutel wordt gebruikt om de stromen met
betrekking tot de financiële vaste activa volgens de bovenvermelde hypothese te verde-
len over de verschillende opdrachten.]320

Het gevolg daarvan is dat een gedeelte van de investeringen in de financiële vaste acti-
va ten laste wordt gelegd van de opdrachten van openbare dienst (evenals in mindere
mate een gedeelte van de middelen verworven bij de afstand van die activa). De facto
hebben vooral de investeringen in financiële vaste activa waarvan de activiteit verband
houdt met de dienstverlening inzake infrastructuur, een weerslag op de opdrachten van
openbare dienst, terwijl de desbetreffende investeringen met betrekking tot het stuk-
goederenvervoer (ABX), geen weerslag hebben op de opdrachten van openbare dienst
en de verwerving van andere financiële activa er een geringe impact op hebben.

Met het oog op een transparante voorstelling van bronnen en aanwendingen inzake
financiële vaste activa, is het aan te bevelen :

– het uitgangspunt te expliciteren en de motivering voor de toewijzing aan de eenhe-
den uitvoerig te omschrijven in de waarderingsregels evenals de verdere verdeling
naar de opdrachten van openbare dienst321 ;

– bij een homogene indeling van de opdrachten van openbare dienst onder de
bedrijfseenheden “Nationaal reizigersvervoer” en “Netwerk”, de bronnen en aan-
wendingen in verband met de opdrachten van openbare dienst, te beperken tot die
eenheden.

2.3.2.4 Investeringsfunctie

Bij de analyse van de methode kunnen volgende punten onder de aandacht worden
gebracht die te maken hebben met de specifieke regelgeving die inzake investeringen
van kracht is :
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Deze passage is ingevoegd ingevolge vraag 2a) van de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en
Vervoer. Met betrekking tot de opmerking van de minister dat de niet-aangewende saldi HST-Fin (bron) glo-
baal in de financieringsfunctie worden geregistreerd terwijl de vergoeding van het kapitaal (aanwending)
enkel ten laste van de tweede opdracht van openbare dienst wordt gelegd, dient er te worden verwezen
naar het feit dat de nog niet aangewende saldi in de volgende boekjaren als bronnen in de tabellen worden
geïntegreerd in functie van de uitgevoerde investeringen.

– de gerealiseerde investeringen zijn over de opdrachten van openbare dienst en de
andere activiteiten verdeeld volgens een economisch criterium (gebruik van de activa
in de loop van het boekjaar) terwijl de staatstussenkomst rechtstreeks en volledig is
toegewezen aan de twee opdrachten van openbare dienst ;

– de staatstussenkomst voor de klassieke investeringen en een deel van de gemengde
HST-investeringen zijn globaal toegewezen voor de realisatie van het investeringspro-
gramma, gedefinieerd in het beheerscontract en niet voor een periodiek geprogram-
meerde uitvoering ;

– inzake de toegekende middelen voor de investering in het HST-project, is het niet
gebruikt saldo ingebracht door de HST-Fin toegewezen aan het geheel van de
opdrachten terwijl daarentegen het niet gebruikt saldo afkomstig van de Nederland-
se inbreng wordt geregistreerd onder de tweede opdracht van openbare dienst ;

2.3.2.5 De financiële stromen met betrekking tot de vorderingen, schulden en 
thesaurie

Overeenkomstig het beheerscontract worden de bewegingen van de vorderingen, schul-
den en thesaurie toegewezen aan het geheel van de activiteiten van de NMBS. Dat
betekent dat de bewegingen op die balansposten, in tegenstelling tot de immateriële,
materiële vaste activa en de voorraden niet aan de onderscheiden eenheden en activi-
teiten van de maatschappij worden toegewezen en dus evenmin aan de verschillende
opdrachten van openbare dienst (met uitzondering van het nog niet aan de investerin-
gen besteed saldo van de tussenkomst van Nederland).

[Enkel de financiële stromen, die betrekking hebben op de exploitatie- en investerings-
functie van de twee opdrachten van openbare dienst kunnen op dat niveau worden ge-
ïdentificeerd, aangezien de financieringsfunctie globaal op het niveau van de NMBS
wordt toegewezen.]322

Onder de financieringsfunctie zijn ingevolge wettelijke en reglementaire bepalingen een
aantal bijzondere rapporteringen weergegeven (bij de analyse van de tabellen van bron-
nen en aanwendingen wordt uitvoerig ingegaan op dit punt), met name :

– overeenkomstig artikel 3, § 2 van de wet van 17 maart 1997 betreffende de financie-
ring van het HST-project, heeft de NMBS de mogelijkheid om, op haar verantwoorde-
lijkheid de door de HST-Fin ingebrachte middelen voorlopig aan te wenden voor
andere doeleinden in afwachting van de effectieve betaling van de betrokken inves-
teringsuitgaven. In toepassing van die regelgeving is het nog niet gebruikt saldo in
het betrokken boekjaar onder de globale financieringsfunctie opgenomen ;

– overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 mei 1999 tot uitvoering van
artikel 15 van de wet van 17 maart 1997 betreffende de financiering van het HST-pro-
ject, besteedt de NMBS de lening toegekend in het kader van de aanleg van het tra-
ject van de spoorwegverbinding voor de hogesnelheidslijn van Antwerpen tot de
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Aangezien er geen sprake is van juridisch zelfstandige entiteiten, zullen er indien de toepassing wordt over-
wogen, verdeelsleutels moeten worden overeengekomen op twee niveaus, namelijk enerzijds voor de ver-
deling tussen bedrijfs-, service- en centrale coördinatie-eenheden en anderzijds voor de toewijzing naar de
activiteiten, waaronder de opdrachten van openbare dienst.

Nederlandse grens integraal en uitsluitend aan de voorbereiding en aanleg van dat
traject. Dit heeft tot gevolg dat, in tegenstelling tot de financiering die door de HST-
Fin aan de NMBS wordt toegekend, het nog niet gebruikt saldo wordt opgevolgd op
een afzonderlijke thesaurierekening en in de financieringfunctie is gereserveerd voor
de tweede opdracht van openbare dienst ;

– de staatstussenkomst wordt globaal toegekend voor de uitvoering van het tienjaren
investeringsplan.

Indien naar analogie met de regeling die bij koninklijk besluit is getroffen voor de aan-
wending van de middelen afkomstig van de Nederlandse Staat, een gelijkaardige opvol-
ging wordt nagestreefd voor de staatstussenkomst en de inbreng van de HST-Fin zijn
wettelijke, reglementaire en contractuele (beheerscontract) aanpassingen noodzakelijk
binnen het kader van een centrale thesaurie, met name :

1) een overeen te komen periodiek gebonden toewijzing en opvolging van de staatstus-
senkomst, te bepalen via het beheerscontract ;

2) een wijziging van de wet van 17 maart 1997 en het uitvoeringsbesluit met betrekking
tot het voorlopig gebruik van het nog niet aangewend saldo gestort door de HST-Fin.

Indien er naar wordt gestreefd de balansposten -die onder de financieringsfunctie glo-
baal voor de NMBS zijn opgenomen- nog verder uit te splitsen (dus bovenop hetgeen is
voorgesteld inzake de investeringsfondsen), naar de verschillende activiteiten, waaron-
der de opdrachten van openbare dienst, is een nauwkeurig onderzoek van de haalbaar-
heid daaromtrent vereist. 

Een dergelijke presentatie vereist immers dat alle balansposten over de bedrijfs-, 
service- en centrale coördinatie-eenheden worden uitgesplitst en verder worden toege-
wezen naar de opdrachten van openbare dienst en de andere activiteiten. Die toewijzing
stelt weinig problemen voor de balansposten materiële vaste activa, immateriële vaste
activa en voorraden (reeds geïdentificeerd per eenheid) en de commerciële vorderingen
en commerciële schulden, maar kan problemen scheppen voor de andere balansposten
zoals de financiële schulden323.

3 Analyse van de tabellen van bronnen en aanwendingen

De tabellen van bronnen en aanwendingen worden hierna in synthesevorm weergege-
ven voor de boekjaren 1996-1999, telkens uitgesplitst voor de eerste en de tweede
opdracht van openbare dienst. In bijlage VII zijn de gepubliceerde tabellen van bronnen
en aanwendingen van de twee opdrachten van openbare dienst met betrekking tot het
boekjaar 1999 bijgevoegd.

Uit de tabellen kunnen volgende globale conclusies worden getrokken :
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Voor een volledige situering van de overschotten/tekorten moet worden gewezen op het feit dat per
31 december 1995 een vordering van de NMBS op de Staat werd geannuleerd ten belope van
14.165.476.909 BEF door een evenwaardige vermindering van de kapitaalsubsidies. Door die verrichting is
er met andere woorden een latente prefinanciering door de NMBS in het kader van de investeringen voor
de opdrachten van openbare dienst ten belope van het genoemd bedrag.

325
Artikel 77 van het eerste beheerscontract en artikel 49 van het tweede beheerscontract.

– In de beschouwde periode is er voor het geheel van de bronnen en aanwendingen
en voor elk boekjaar, behalve voor het boekjaar 1997, een negatief saldo voor de
opdrachten van openbare dienst, hetgeen betekent dat de bestedingen de ter
beschikking zijnde externe middelen overtreffen. Vooral de investeringen in materiële
en immateriële vaste activa beïnvloeden deze situatie. Per opdracht beschouwd kan
worden gesteld dat de eerste opdracht van openbare dienst voor de boekjaren 1996
en 1999 afsluit met een negatief saldo, terwijl de boekjaren 1997 en 1998 afsluiten
met een positief saldo. De tweede opdracht van openbare dienst sluit voor de volle-
dige periode af met een negatief saldo. 

– Het negatief/positief saldo wordt opgevangen onder de financieringsfunctie op glo-
baal NMBS-niveau, met uitzondering van het niet gebruikt saldo van de gedane stor-
tingen afkomstig van de Nederlandse Staat, die gereserveerd zijn voor de tweede
opdracht van openbare dienst. 

De positieve of negatieve marge van autofinanciering moet worden beoordeeld in het
geheel van de vermogensstromen voor de beide opdrachten van openbare dienst
samen324. Dat kan worden afgeleid uit het eerste en het tweede beheerscontract waarin
is gestipuleerd dat indien een van de afzonderlijke rekeningen betreffende één van de
opdrachten van openbare dienst een overschot vertoont, dit overschot volledig en
definitief verworven blijft voor de NMBS en dat het in voorkomend geval dient als bijdra-
ge tot de financiële herstructurering in de zin van artikel 9 van de richtlijn 91/440/EEG.325

De basisgegevens worden hierna derhalve afzonderlijk toegelicht. 
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326
De resultatenrekeningen werden toegelicht onder punten 2.4 en 3.5 van deel II in deze sectie.

327
Het al of niet voorkomen van de infrastructuurvergoeding in de beschouwde periode (respectievelijk in de
resultatenrekening – punten 2.4 en 3.5 van deel II in deze sectie – en in de financieringstabel van de twee
taken van openbare dienst) kan als volgt worden weergegeven voor de verschillende jaren :

Boekjaar Infrastructuurvergoeding Eliminatie van deze Deel van de infrastructuur-
in de resultatenrekening infrastructuurvergoeding in vergoeding in de

van de twee opdrachten van de financieringstabel financieringstabel van de twee
openbare dienst opdrachten van openbare

dienst

1996 - - -

1997 - - -

1998 12 maanden 12 maanden -

1999 12 maanden 3 maanden 9 maanden

In de tabellen van bronnen en aanwendingen op het niveau van de NMBS is deze niet-kasstroom geëlimi-
neerd. Daarentegen wordt op het niveau van de twee opdrachten van openbare dienst deze niet-kasstroom
niet geëlemineerd in toepassing van het beheerscontract.

3.1 Exploitatiefunctie

3.1.1 Brutofinancieringsmarge

De brutofinancieringsmarge in verband met de opdrachten van openbare dienst toont
de vermogenstromen die voortkomen uit de uitvoering van de activiteiten “binnenlands
vervoer met treinen van gewone dienst” en “onderhoud en uitbating van de infrastruc-
tuur”.

Boekhoudtechnisch wordt ze voor elke opdracht afgeleid uit de resultatenrekeningen
mits de eliminatie van de niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten326. Ter situering van de
geëlimineerde bedragen wordt verwezen naar de analyse van de methode (zie punt
2.2.1. van dit deel). Daarin werd aangetoond dat het isoleren van de vermogenstromen
uit de resultatenrekeningen van de twee opdrachten diende te gebeuren door :

– de eliminatie van de kosten en opbrengsten zonder weerslag op de thesaurie ;

– het neutraliseren van het effect van de “mark to market”-waardering vanaf het boek-
jaar 1998.

Op het niveau van de tweede opdracht van openbare dienst

Met betrekking tot de brutofinancieringsmarge op het niveau van de tweede opdracht
van openbare dienst, valt op dat deze voor de eerste 3 boekjaren (1996, 1997 en 1998)
varieert tussen –139 miljoen BEF en 831,9 miljoen BEF. In 1999 daarentegen valt even-
wel het omvangrijk positief saldo op ten belope van 5.035,3 miljoen BEF, dat hoofdzake-
lijk als volgt kan worden verklaard : de infrastructuurvergoeding werd in de post “elimi-
naties” volledig geannuleerd in 1998 en slechts ten dele in 1999, namelijk voor het
gedeelte met betrekking tot de periode van 1 januari tot en met 31 maart 1999. Deze
eliminaties werden toegepast, aangezien de infrastructuurvergoeding overeenkomstig
het koninklijk besluit van 11 december 1998 tot omzetting van de EEG-richtlijnen 95/18
en 95/19 pas eisbaar werd vanaf 1 april 1999.

Bijgevolg, in tegenstelling tot de jaren 1996, 1997 en 1998, bevat de financieringstabel
in 1999 op het niveau van de tweede taak van openbare dienst nog de opbrengsten van
de infrastructuurvergoeding voor 9 maanden, of 5.005,5 miljoen BEF.327

Indien men met deze infrastructuurvergoeding helemaal geen rekening zou hebben
gehouden voor het boekjaar 1999, waardoor een vergelijking tussen alle boekjaren op
een consistente wijze mogelijk zou worden, bedroeg de brutofinancieringsmarge maar
29,8 miljoen BEF (in plaats van het gerapporteerd saldo van 5.035,3 miljoen BEF). Dit
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328
In de tabel van bronnen en aanwendingen wordt rekening gehouden met de betaalde dividenden. In de
resultaatverwerking daarentegen wordt overeenkomstig de boekhouddoctrine rekening gehouden met de
verschuldigde dividenden met betrekking tot het boekjaar. Het verschil tussen beide is te verklaren door het
feit dat de toegekende dividenden van een bepaald boekjaar X gedeeltelijk in het boekjaar X en gedeelte-
lijk in het boekjaar X+1 worden betaald.

329
Overeenkomstig artikel 4, §1, 2°, van de wet van 17 maart 1997 betreffende de financiering van het HST-
project, verlenen de preferente aandelen waarop de HST-Fin heeft ingeschreven door de kapitaalinbreng bij
de NMBS, recht op preferente dividenden. De omvang ervan is ingeschreven in datzelfde artikel en de be-
talingsmodaliteiten ervan zijn geregeld in het beheersprotocol gesloten tussen de Staat, HST-Fin, de NMBS
en de Federale Participatiemaatschappij, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 20 mei 1997.

330
De toerekening aan de eerste opdracht van openbare dienst en de andere opdrachten heeft te maken met
het feit dat een deel van de betaalde dividenden betrekking heeft op het nog niet voor investeringen aan-
gewend saldo. Dit is conform de aangenomen waarderingsregels.

bedrag ligt in het verlengde van de brutofinancieringsmarge, die gerapporteerd werd in
de boekjaren 1996, 1997 en 1998.

Op het niveau van de eerste opdracht van openbare dienst

De brutofinancieringsmarge op het niveau van de eerste opdracht van openbare dienst
voor de eerste 3 boekjaren (1996, 1997 en 1998) schommelt tussen 759 miljoen BEF en
3.026,5 miljoen BEF. In 1999 daarentegen valt evenwel het negatief saldo op ten belope
van –725,6 miljoen BEF. 

Omwille van het feit dat er 9 maanden infrastructuurvergoeding in 1999 niet werden
geëlimineerd (zie hierboven), die gedeeltelijk een kost vertegenwoordigen voor de eer-
ste opdracht van openbare dienst, ontstond dit significant negatief saldo voor de eerste
opdracht.

Indien deze kost ten laste van de tweede opdracht van openbare dienst echter volledig
zou zijn geëlimineerd in 1999 (ten belope van 3.438,5 miljoen BEF), zou er in plaats van
een negatief saldo van –725,6 miljoen BEF een positief saldo zijn gerapporteerd voor
een bedrag van 2.685,9 miljoen BEF. Dit bedrag, dat op een consistente basis werd
bekomen in vergelijking met de voorgaande periode, ligt dan ook in de lijn van de 
brutofinancieringsmarge van de andere jaren. 

3.1.2 Vergoeding van het kapitaal

De in de tabel weergegeven vergoeding van het kapitaal heeft betrekking op het door
de opdrachten van openbare dienst te dragen deel van de betaalde dividenden328 aan
de HST-Fin, die worden toegekend bij toepassing van de wettelijke en reglementaire
bepalingen329. De te betalen vergoeding weegt vooral op de tweede opdracht van
openbare dienst omdat de ingebrachte middelen bestemd zijn voor de financiering van
de infrastructuur en in mindere mate voor de eerste opdracht van openbare dienst en de
andere opdrachten330.

Deze vergoeding vertoont een stijgende tendens, aangezien ze wordt berekend in func-
tie van het effectief volstort kapitaal door de HST-Fin. 

3.2 Investeringsfunctie

3.2.1 Investeringen in materiële en immateriële vaste activa en voorraden

De gerealiseerde investeringen (=aanwendingen) voor de twee opdrachten van openba-
re dienst overtreffen in elk boekjaar, behalve in het boekjaar 1997, de toegewezen bron-
nen.
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331
Subsidies betreffen kapitaalsubsidies van openbare overheden, met name:
– de Staat voor andere investeringen dan in infrastructuur en in rollend materieel bestemd voor het bin-

nenlands vervoer van reizigers;
– de Europese Gemeenschap in het kader van intrestbonificaties voor de financiering van het HST-project

(vanaf april 1997 wordt die tussenkomst gestort aan de HST-Fin), de ontplooiing van de terminal van
Bressoux, de modernisering en electrificatie van de spoorwegas Athus-Meuse.

– de andere Belgische overheden (gewesten, provincies, gemeenten).
332

Het betreffen tussenkomsten van andere dan openbare overheden. 

3.2.1.1 De aanwendingen

De investeringen toegerekend aan de eerste opdracht van openbare dienst hebben
voornamelijk betrekking op de verwerving en de modernisering van het rollend mate-
rieel. Ze bedragen 9,5 miljard BEF in 1996 , 7,5 miljard BEF in 1997, 5,3 miljard BEF in
1998, en ongeveer 7,5 miljard BEF in 1999.

De investeringen toegerekend aan de tweede opdracht van openbare dienst hebben
betrekking op de infrastructuur, met name :

– investeringen in infrastructuur van het klassiek spoorwegnet met het oog op de
instandhouding ervan ;

– capaciteitsverhogende investeringen in het klassiek spoorwegnet ;

– investeringswerken in het kader van de hogesnelheidslijn (voornamelijk de westtak
Brussel-Franse grens en een deel van de oosttak, Brussel-Luik).

De gerealiseerde investeringen in materiële en immateriële vaste activa evolueren van
25,9 miljard BEF in 1996, over 23,3 miljard BEF in 1997, naar 27,7 miljard BEF in 1998 en
30,5 miljard BEF in 1999.

3.2.1.2 De bronnen

De specifiek toegewezen bronnen worden in de beschouwde periode gevormd door :

– hoofdzakelijk de staatstussenkomst en de inbreng van de HST-Fin (vanaf 1997) ;

– in bijkomende orde door subsidies331, tussenkomsten van derden332 en afstanden van
activa.

Ter situering van de bronnen moet worden rekening gehouden met volgende verduide-
lijkingen :

1) Van de investeringen voor opdrachten van openbare dienst (klassieke infrastructuur,
een deel van de HST-infrastructuur voor gemengd gebruik en rollend materieel voor
het binnenlands vervoer van reizigers) kan het gedeelte waarvan de projecten ten
laste vallen van de begroting van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur in de
boekhouding worden geïdentificeerd. Het is in de onderstaande tabel geplaatst
naast de jaarlijkse staatstussenkomst.
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Deze bedragen maken een integraal deel uit van de totaliteit van de bedragen, die zijn  opgenomen onder
de lijn “investeringen in materiële en immateriële vaste activa” (aanwendingen). 

334
Zie de synthesevorm van de tabellen onder de lijn “Staatstussenkomst” onder de kolom “Eerste opdracht”.

335
Zie de synthesevorm van de tabellen onder de lijn “Staatstussenkomst” onder de kolom “Tweede
opdracht”.

336
In het boekjaar 1998 werd bovendien onder de materiële vaste activa, die door de Staat worden gefinan-
cierd, een bedrag geboekt van 1.138.730.693 BEF, overeenstemmend met de tussenkomst van de Staat in
de terugkoop van rollend materieel bij het einde van een alternatieve financiële verrichting (toepassing van
artikel 46 van het tweede beheerscontract). De tussenkomst werd geboekt als een kapitaalsubsidie en  was
opeisbaar in het jaar 2000.

337
Artikel 37 van het tweede beheerscontract.

338
Jaarlijkse rapportering over de stand van de uitvoering van het tienjaren investeringsplan overeenkomstig
artikel 22 van het tweede beheerscontract en jaarlijkse rapportering over de inhoud van het jaarprogramma
van alle spoorweginvesteringen overeenkomstig artikel 20 van het eerste beheerscontract en artikel 24 van
het tweede beheerscontract.

(in BEF)

Investeringen333 Staatstussenkomst Staatstussenkomst Totaal
ten laste van de toegewezen aan de toegewezen aan de staatstussenkomst

begroting van het investeringen investeringen en
Ministerie van ten gunste van de ten gunste van de (A) + (B)

Verkeer en eerste opdracht tweede opdracht
Infrastructuur van openbare van openbare

dienst334 dienst335

(A) (B)

1996 18.214.046.929 7.678.337.252 13.474.762.748 21.153.100.000

1997 21.045.380.153 7.475.254.731 16.866.390.069 24.341.644.800

1998336 25.805.862.525 5.013.851.945 19.002.348.055 24.016.200.000

1999 30.717.120.497 6.862.433.601 17.749.366.399 24.611.800.000

Totaal 95.782.410.104 27.029.877.529 67.092.867.271 94.122.744.800

Deze tabel illustreert de fluctuaties in de prefinanciering Staat-NMBS. In de jaren
1996-1997 is er een positief saldo van de staatstussenkomst, een saldo dat evenwel
negatief wordt in de daarop volgende jaren. Over die saldi wordt er niet afzonderlijk
gerapporteerd in de tabel van bronnen en aanwendingen omdat overeenkomstig het
beheerscontract de staatstussenkomst globaal wordt toegekend voor de realisatie
van het tienjaren investeringsplan337. Er wordt wel over gerapporteerd in twee afzon-
derlijke verslagen die zijn opgelegd door het beheerscontract338 :

Wat specifiek de kwestie betreft of de staatstussenkomst wordt aangewend voor de
doeleinden waarvoor ze bestemd zijn, kan het volgende worden geconcludeerd :

– de gerealiseerde investeringen waarvan de projecten ten laste vallen van de
begroting van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur bedragen voor de
beschouwde periode globaal 95,8 miljard BEF en overstijgen in dezelfde periode
de ter beschikking gestelde middelen (94,1 miljard BEF) ;

– indien ervoor wordt geopteerd de staatstussenkomst directer te relateren aan de
uitgevoerde investeringen, moet het beheerscontract worden aangepast waarbij
een projectmatige opvolging wordt opgelegd en afgezonderd in de boekhou-
ding, naar analogie met de opgelegde boekingswijze van de tussenkomst afkom-
stig van Nederland (zie eerder in de tekst). 

Het deel investeringen met betrekking tot de openbare dienst dat niet is gedekt door
investeringskredieten van de Staat komt ten laste van de eigen middelen van de NMBS.
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339
Artikel 2 van de wet van 17 maart 1999.

340
De verdere volstorting ten belope van 15.000.000.000 BEF is bepaald op 30 juni 2000.

341
Het bedrag van 29,1 miljard BEF (de periode 1996-1999) is samengesteld uit het totaal bedrag van 64 mil-
jard BEF (zie tabel) – de toegewezen investeringen ten belope van 34,9 miljard BEF met betrekking tot de
periode 1991-1995.

2) Vanaf het boekjaar 1997 werd de financiering van het HST-project, waarvoor de
NMBS voordien instond met eigen middelen, herzien. De volgende sleutelgegevens
zijn van belang :

– In uitvoering van de wet van 17 maart 1997 betreffende de financiering van het
HST-project, werd de HST-Fin opgericht met als doelstelling “deel te nemen in het
kapitaal van de NMBS om bij te dragen tot de verwezenlijking van de infrastruc-
tuur en de aanschaffing van rollend materieel noodzakelijk voor de exploitatie van
de lijnen voor de hogesnelheidstrein op het Belgisch grondgebied”339. Op datum
van 14 mei 1997 heeft de HST-Fin ingeschreven op 1 miljard geprivilegieerde aan-
delen van de NMBS zonder stemrecht voor een bedrag van 125 miljard BEF. Op
31 december 1999 waren die aandelen volstort ten belope van 110 miljard BEF
volgens de volgende wettelijk bepaalde kalender :

– op 14 mei 1997 : een inbreng in speciën ten belope van 22.000.000.000 BEF
en een transfer naar de HST-Fin van twee leningen gesloten door de NMBS bij
de Europese Investeringsbank ten bedrage van 18.854.075.000 BEF ;

– op 31 mei 1997 : een inbreng in speciën van 22.145.925.000 BEF (tot
31 december 1997 waren de inbrengen ten belope van 80 miljard BEF vol-
daan) ;

– op 30 juni 1997 : een inbreng in speciën van 17.000.000.000 BEF ;

– op 30 juni van de jaren 1998 en 1999 : volstorting telkens ten belope van
15.000.000.000 BEF340.

– Die bedragen zijn als volgt terug te vinden in de tabel van bronnen en aanwendin-
gen :

– van de op 31 december 1997 ingebrachte middelen ten belope van 80 mil-
jard BEF, waarvan 61.145.925.000 BEF in speciën en 18.854.075.000 BEF door
de overname van schulden, werd 46.955.294.039 BEF toegerekend aan de
gerealiseerde investeringen in de periode 1991-1996 en 6.727.536.623 BEF
aan de in het boekjaar 1997 uitgevoerde investeringen ;

– verder zijn voor elk boekjaar de aanwendingen en de bronnen in de tabel
weergegeven ten belope van de kosten van de uitgevoerde investeringen en is
het niet aangewend saldo in het boekjaar geregistreerd onder de globale
financieringsfunctie van de NMBS ;

– de gerealiseerde investeringen met HST-Fin-middelen in de beschouwde
periode hebben hoofdzakelijk betrekking op infrastructuur (tweede opdracht
van openbare dienst) met name 23,9 miljard BEF tegen een totaal van 29,1 mil-
jard BEF341 (het ander gedeelte betreft voornamelijk de aanschaffing van rol-
lend materieel).
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342
De totale investeringen aangaande het HST-project bedroegen 104,3 miljard BEF op 31 december 1999.
Daarvan werd 64 miljard BEF gefinancierd door de HST-Fin, 19,1 miljard BEF door de NMBS,
16,1 miljard BEF door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (=aandeel in de gemengde investeringen
voor het binnenlands gebruik en HST-gebruik), 4,6 miljard BEF door de Europese Gemeenschap, 287 mil-
joen BEF met middelen afkomstig van Nederland en 263 miljoen BEF door middelen van Eurostation.  

343
De impact op de opdrachten van openbare dienst is een gevolg van de toerekening van de financiële vaste
activa naar de eenheden in functie van de activiteiten.

(in BEF)

Investeringen, Gedeelte toegewezen
gefinancierd met aan de tweede
HST-Fin middelen opdracht van

(A) 342 openbare dienst

1991-1995 34.946.294.039 34.130.048.360

1996 12.009.000.000 7.637.000.000

1997 6.727.536.623 6.042.612.959

1998 5.041.000.000 5.041.000.000

1999 5.311.174.412 5.228.341.747

Totaal 64.035.005.074 58.079.003.066

– In verband met de HST-investeringen is een specifieke rapportering opgelegd. In
toepassing van het koninklijk besluit van 13 april 1997 tot uitvoering van artikel 3,
§ 2, lid 2, van de wet van 17 maart 1997 betreffende de financiering van het HST-
project, moet de NMBS immers aan de Minister van Mobiliteit en Vervoer en aan
de HST-Fin trimestriële en jaarlijkse verslagen voorleggen over de stand van uit-
voering van de HST-investeringen en de bestemming van de door HST-Fin inge-
brachte fondsen voor de verwezenlijking van die investeringen. De financiële en
boekhoudkundige gegevens van die verslagen moeten worden geattesteerd door
de commissarissen-revisoren van de NMBS, die hun rapporten moeten overleg-
gen aan de Minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de HST-Fin.

– Wat betreft de tussenkomst van Nederland, waarvan de eerste schijf ten belope
van 6.183.200.000 BEF in 1999 werd gestort, is onder de investeringsfunctie van
de bronnen en aanwendingen het bedrag ten belope van de in dat jaar gereali-
seerde investeringen terug te vinden (129.734.199 BEF) en het nog niet gebruikt
saldo onder de financieringsfunctie als bron van de tweede opdracht van openba-
re dienst (5.993.546.927 BEF).

3.2.2 Investeringen in financiële vaste activa

Het effect op de aanwendingen in de beschouwde periode in verband met die participa-
ties betreft in hoofdzaak kapitaalvolstortingen van de NV Eurostation ten belope van
cumulatief 884 miljoen BEF. Dit bedrag vertegenwoordigt het belangrijkste deel van de
totale aanwendingen voor de gehele periode met betrekking tot de opdrachten van
openbare dienst van 1.406 miljoen BEF343.

Wat de investeringen in financiële vaste activa betreft moet tenslotte worden vermeld
dat :

– er geen staatstussenkomst is voorzien ; de bronnen (totaal over de periode :
239,8 miljoen BEF) vermeld in de tabel zijn de middelen bekomen door de afstanden
van financiële vaste activa ;
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344
Het totaal van de aanschaffingen in de periode 1996-1999 bedroeg 15,5 miljard BEF. 

345
Volgens de regels zijn die financiële vaste activa toegerekend aan de exploitatie-eenheid ABX.

346
Artikel 4 van het koninklijk besluit van 13 april 1997 in uitvoering van artikel 3, §2 van de wet van 17 maart
1997 stipuleert het volgende:
“De voorlopige aanwending van de fondsen ingebracht door de HST-Fin, bedoeld in artikel 3, §2, eerste
lid, van de voornoemde wet van 17 maart 1997, dient specifiek door het Directiecomité van de NMBS te
worden toegestaan. Het Directiecomité dient daartoe de nodige regelingen en maatregelen te treffen om
de Minister van Vervoer en de HST-Fin ervan te verzekeren dat er voldoende fondsen beschikbaar zijn om
tegemoet te komen aan de HST-investeringen, zoals voorzien in de kalender bedoeld in artikel 1.
Het Directiecomité van de NMBS kan enkel in aanwezigheid van de Regeringscommissaris bij de NMBS
over de voorlopige aanwending van de fondsen beslissen. Wanneer deze laatste oordeelt dat deze aanwen-
ding de betaling van de HSTinvesteringsuitgaven op de voorziene vervaldagen in het gedrang zou kunnen
brengen, kan deze aanwending enkel geschieden met akkoord van de Minister van Financiën en de Minister
van Vervoer”.
Voor wat betreft de voorlopige aanwending heeft het directiecomité bij elke inbreng van de fondsen door
de HST-Fin in aanwezigheid van de regeringscommissaris een beslissing ter zake genomen om het nog niet
gebruikt saldo als volgt voorlopig aan te wenden:
– de dekking van de dagelijkse thesauriebehoeften;
– de terugbetaling binnen de contractuele limieten van eerder aangegane leningen;
– de plaatsing van het eventueel saldo, overeenkomstig de goedgekeurde principes inzake financieel

beleid.
347

Van de financieringsmiddelen ten belope van 80 miljard BEF in het boekjaar 1997, ingebracht in het kapi-
taal van de NMBS door de HST-Fin, is 34.946,3 miljoen BEF toegerekend aan de investeringen met betrek-
king tot de periode 1991-1995, 12.009 miljoen BEF aan de investeringen van 1996, 6.727,5 miljoen BEF
aan de investeringen van 1997 en 26.317,2 miljoen BEF betreft het nog niet aangewend saldo. De toewij-
zing aan de periode 1991-1996 vindt men in 1997 terug onder de financieringsfunctie, niet onder de inves-
teringsfunctie (aangezien het een financiering – kasstroom – van het boekjaar 1997 betrof).

– de belangrijke aanschaffingen in de beschouwde periode hebben betrekking op de
participaties in de ABX-groep voor een totaal bedrag van 13 miljard BEF344. Ze heb-
ben in toepassing van de goedgekeurde regels geen impact op de opdrachten van
openbare dienst345.

3.3 Financieringsfunctie

De financieringsfunctie geldt voor het geheel van de NMBS met uitzondering van het
nog niet gebruikt saldo van de “tussenkomst Nederland” dat is gereserveerd voor de
tweede opdracht van openbare dienst. Dat betekent dat de schommelingen in de com-
ponenten van de financieringsfunctie (vorderingen, schulden en thesaurie) niet gehecht
zijn aan één bepaalde activiteit, maar bestemd worden voor de dekking van de financie-
ringsbehoeften van alle sectoren samen. De synthesetabel van bronnen en aanwendin-
gen voor de periode 1996-1999 op het niveau van de NMBS is opgenomen in bijlage VI.

Er wordt gewezen op een aantal specifieke gegevens.

1) Overeenkomstig artikel 3, § 2, van de wet van 17 maart 1997 betreffende de financie-
ring van het HST-project, heeft de NMBS de mogelijkheid om, op haar verantwoorde-
lijkheid, de door de HST-Fin ingebrachte middelen voorlopig aan te wenden voor
andere doeleinden in afwachting van de effectieve betaling van de betrokken inves-
teringsuitgaven.

In het koninklijk besluit van 13 april 1997 in uitvoering van artikel 3, § 2, van de
genoemde wet van 17 maart 1997 zijn de verdere modaliteiten ter zake bepaald346.
Ingevolge die bepalingen werd onder de post “vermindering en toeneming van de
schuld” het niet gebruikt saldo geïntegreerd in het geheel van de activiteitssectoren
van de maatschappij.

Samengevat zijn de investeringen met de HST-Fin-middelen als volgt terug te vinden in
de tabellen van bronnen en aanwendingen op het niveau van de jaarrekening van de
NMBS (zie bijlage VI)347 :
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348
Daarvan heeft 18.854.075.000 BEF betrekking op de overname van schulden door de HST-Fin. Het niet-
gebruikt saldo HST-Fin ten  belope van 7.463.094.338 BEF in 1997 in de financieringstabel bestaat voorna-
melijk uit het het bedrag ten belope van 26.317.169.338 BEF (nog niet aangewend saldo in 1997) –
18.854.075.000 BEF.

349
Beide bedragen (64.035 miljoen BEF en 45.965 miljoen BEF) geven een totaal van 110 miljard BEF. Dat
bedrag stemt overeen met het totaal volstorte kapitaal door de HST-Fin per 31 december 1999.

(in BEF)

Investeringen Nog niet
met HST-Fin Aangewend

middelen saldo348

(totaal)

1991-1995 34.946.294.039 -

1996 12.009.000.000 -

1997 6.727.536.623 26.317.169.338

1998 5.041.000.000 9.959.000.000

1999 5.311.174.412 9.688.825.588

Totaal349 64.035.005.074 45.964.994.926

Op 27 maart 2000 heeft een externe consultant van de Minister van Overheidsbedrij-
ven de opdracht gekregen een onderzoek door te voeren naar het correct gebruik
van de middelen die door de HST-Fin aan de NMBS ter beschikking worden gesteld.
De conclusies van die audit – die evenwel enkel betrekking had op de financierings-
tabellen op het niveau van de jaarrekening van de NMBS – kunnen als volgt worden
samengevat :

a) de prefinanciering van het HST-project die een gevolg is van het verschil tussen de
beschikbaarheid van de fondsen ter beschikking gesteld door de HST-Fin en de
investeringsuitgaven, werd conform de wettelijke bepalingen voorlopig aange-
wend voor andere doeleinden ;

b) de globalisering van de financiële stromen met betrekking tot het HST-project in
de thesaurie van de NMBS, laat niet toe het tijdelijk gebruik te identificeren door-
heen de verhoging van de activa of de vermindering van de passiva. De opvol-
ging van het gebruik is slechts mogelijk indien de prefinanciering op een afzon-
derlijke rekening is geïdentificeerd, hetgeen wettelijk niet is voorzien. Indien een
dergelijke identificatie wordt overwogen is een wetswijziging noodzakelijk ;

c) het directiecomité heeft de voorlopige aanwending omschreven, zoals wettelijk
bepaald. In dat verband werd de notie “dagelijks beheer van de thesaurie” niet
duidelijk vastgelegd. Niettemin heeft de financiële directie een raming van de
behoeften ter zake kunnen voorleggen. Uit de controle van de externe consultant
is gebleken dat er geen indicatie is van een eventuele overtreding van de door
het directiecomité opgelegde voorwaarden ;

d) het wettelijke kader stipuleert dat het directiecomité maatregelen moet nemen
om te verzekeren dat fondsen beschikbaar zijn om de investeringsuitgaven te dek-
ken. Eind 1997, 1998 en 1999, beschikte de NMBS over bevestigde kredietlijnen
en andere financieringsfaciliteiten voor bedragen die ruim het globaal bedrag van
de prefinanciering overtreffen.
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350
Het nog niet aangewend saldo (5.993.546.927 BEF) is terug te vinden in de jaarrekening ingevolge de boe-
king op een specifieke thesaurierekening onder de actiefrubriek “geldbeleggingen”:
– storting uitgevoerd op 30 juni 1999 183.200.000
– interesten op beleggingen 97.308.352
– gerealiseerde investeringen per 31 december 1999  - 286.961.425

5.993.546.927
Van de gerealiseerde investeringen heeft 129.734.199 BEF (zie dit bedrag in de financieringstabel) betrek-
king op het jaar 1999.
Op de passiefrekening van schulden op ten hoogste één jaar, is de volgende boeking terug te vinden:
– storting uitgevoerd op 30 juni 1999 6.183.200.000
– interesten op beleggingen      97.308.352

6.283.508.352
351

Op grond van artikel 1 van dat koninklijk besluit kent de Staat aan de NMBS een lening toe van
18.549.600.000 BEF voor een termijn van zeven jaar (later om te zetten in kapitaal), gestort in drie opeen-
volgende schijven van 6.183.200.000 BEF uiterlijk op 30 juni van elk van de jaren 1999, 2000 en 2001. Het
betreffende bedrag is de inbreng van de Nederlandse Staat (823 miljoen NLG) voor de meerprijs van het
traject naar aanleiding van de aangenomen tracéwijziging.

2) Wat betreft de tussenkomst van Nederland aangaande de investeringen in de HST-lijn
tussen Antwerpen en de Nederlandse grens, is het nog niet gebruikt saldo onder de
financieringsfunctie (als bron van de tweede opdracht van openbare dienst) terug te
vinden350.

Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 mei 1999 tot uitvoering van
artikel 15 van de wet van 17 maart 1997 betreffende de financiering van het HST-pro-
ject besteedt de NMBS de lening toegekend in het kader van de aanleg van het tra-
ject van de spoorwegverbinding voor hogesnelheidstreinen van Antwerpen tot de
Nederlandse grens integraal en uitsluitend aan de voorbereiding en aanleg van dat
traject351. Dit heeft tot gevolg dat, in tegenstelling tot de financiering die door de
HST-Fin aan de NMBS wordt toegekend voor de realisatie van het HST-project en die
wettelijk in de algemene thesaurie van de NMBS is geïntegreerd :

a) de door de Belgische Staat toegekende financiering voor de realisatie van de
hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en de Nederlandse grens enerzijds wordt
geboekt op een specifieke thesaurierekening onder de actiefrubriek “geldbeleg-
gingen” (uitgevoerde stortingen plus de intresten op de beleggingen min de aan-
wending voor de realisatie van de investeringen) ; 

b) de boeking op een specifieke passiefrekening van de schulden op ten hoogste
één jaar (stortingen + de intresten op beleggingen) ; 

c) de rechtstreekse toewijzing van het niet gebruikt saldo in de financieringsfunctie
van de tabel aan de tweede opdracht van openbare dienst.

4 Conclusies

Is het mogelijk de financiële stromen in verband met de opdrachten van openbare
dienst af te zonderen ? 

Als antwoord op de onderzoeksvragen kunnen uit de analyse de volgende vaststellingen
worden geformuleerd.

1) De in het beheerscontract voorgeschreven regels en de uitgewerkte methode door
de NMBS maken het mogelijk de bronnen en de aanwendingen in verband met de
twee opdrachten van openbare dienst af te zonderen van die van de andere opdrach-
ten, evenwel alleen met betrekking tot de exploitatie- en de investeringsfunctie. Dit
laat toe voor die twee functies per boekjaar de financiële stromen af te zonderen. 
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De financieringsfunctie daarentegen (mutatie in de vorderingen, de schulden en de
thesaurie), zoals voorgeschreven in het beheerscontract, kan, met uitzondering van
de “tussenkomst Nederland”, niet worden afgezonderd voor de twee opdrachten
van openbare dienst. Ze wordt globaal op het niveau van de NMBS toegewezen. De
stromen ervan dienen met andere woorden ter dekking van de financieringsbehoef-
ten van alle sectoren samen. Dat gegeven houdt verband met de eenheidsstructuur
van de maatschappij en de daarmee verband houdende centrale thesaurie. Hieruit
volgt dat de verdere aanwending van deze financieringsmiddelen (inzonderheid de
niet-aangewende saldi en de aan een eerdere periode toegewezen bronnen, zie punt
2a)) niet verder gedurende het boekjaar kan worden opgevolgd. 

Het Rekenhof beveelt aan dat de haalbaarheid wordt onderzocht om, zelfs binnen het
kader van een centraal beheerde thesaurie, de financieringsfunctie boekhoudkundig
af te zonderen voor de opdrachten van openbare dienst en de andere activiteiten.
Een nauwkeurig onderzoek van de haalbaarheid is vereist omdat het immers noodza-
kelijk zal zijn de nog niet uitgesplitste balansposten (kapitaal, vorderingen en schul-
den, thesaurie) volgens te definiëren verdeelsleutels te verdelen over de eenheden
en vervolgens over de verschillende opdrachten.

2) Uit de analyse van de cijfergegevens over de periode 1996-1999 kan worden vastge-
steld dat voor de twee opdrachten van openbare dienst de aanwendingen de ter
beschikking zijnde middelen (bronnen) overtreffen, voor wat de exploitatie- en inves-
teringsfunctie betreft :

a) de negatieve eindsaldi zijn in de periode vrijwel uitsluitend toe te schrijven aan het
feit dat de aanwendingen de bronnen overtreffen voor wat betreft de investerin-
gen in materiële en immateriële vaste activa. Die vaststelling moet worden genu-
anceerd in de zin dat de middelen afkomstig van HST-Fin ten belope van 80 mil-
jard BEF in 1997 ten dele zijn toegewezen aan investeringen met betrekking tot
de periode 1991-1995 ; en dat het nog niet aangewend saldo van dat jaar evenals
de nog niet aangewende saldi van de gestorte bedragen in de beschouwde perio-
de pas in de volgende boekjaren als investeringsbronnen worden geïdentificeerd
voor de opdrachten van openbare dienst. Wat betreft de “tussenkomst Neder-
land”, wordt het nog niet aangewend saldo in de volgende boekjaren eveneens
geregistreerd als investeringsbron, al naar gelang van de uitvoering van de desbe-
treffende investeringen en wordt rechtstreeks toegerekend aan de tweede
opdracht van openbare dienst ;

b) de brutofinancieringsmarge, na vergoeding van het kapitaal is voor de twee
opdrachten samen in de beschouwde periode nog positief, behalve in 1998. In
dat verband dient aangestipt dat de financiële kosten en de vergoeding voor het
kapitaal (dividenden) in de toekomst verder zullen wegen op de financieringsmar-
ge. Met ingang van het boekjaar 1999 wordt de brutofinancieringsmarge tevens
beïnvloed door de opname van de infrastructuurvergoeding (nochtans geen reële
kasstroom voor de NMBS) in de tabel van bronnen en aanwendingen ;

c) mocht de infrastructuurvergoeding volledig zijn geweerd uit de tabel, dan zou de
brutofinancieringsmarge voor de eerste opdracht een positief saldo van 2.685,9 mil-
joen BEF bedragen (in plaats van het negatief saldo van –725,6 miljoen BEF) en zou
de brutofinancieringsmarge voor de tweede opdracht een positief saldo van
29,8 miljoen BEF bedragen (in plaats van het gerapporteerde saldo van 5.035,3 mil-
joen BEF) ;

d) de financieringsbehoefte van de twee opdrachten van openbare dienst wordt in
de beschouwde periode opgevangen via de globale financieringsfunctie van de
NMBS, hetzij door een daling van geldbeleggingen en vorderingen enerzijds, het-
zij door een toename van schulden anderzijds.
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3) De goedgekeurde tabellen van bronnen en aanwendingen voor de opdrachten van
openbare dienst voor het boekjaar 1999, die overigens zijn opgenomen in de toelich-
ting bij de jaarrekening en als dusdanig ter beschikking zijn van derden via de neer-
legging bij de Nationale Bank van België, zijn opgesteld met in acht name van de
wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen. De tabellen voor de andere
boekjaren zijn voorgesteld volgens dezelfde uitgangspunten.

4) Volgende aanbevelingen kunnen bijdragen tot een transparantere voorstelling van de
tabellen van bronnen en aanwendingen :

a) het is aangewezen om de activiteiten van de bedrijfseenheden “Nationaal reizi-
gersvervoer” en “Netwerk” zo te herschikken en/of te complementeren dat de
activiteiten samenvallen met de activiteiten in het kader van de opdrachten van
openbare dienst. Een dergelijke herschikking moet het mogelijk maken de interne
facturaties te verminderen en de vaststelling van de brutofinancieringsmarge te
vereenvoudigen ;

b) het is daarbij nodig dat de toewijzing aan de eenheden van de materiële en
immateriële vaste activa gebeurt op basis van een permanente inventaris die jaar-
lijks is afgestemd op de fysische realiteit ;

c) wat betreft de investeringen in financiële vaste activa dient te worden aangestipt
dat de bronnen en aanwendingen ter zake zijn toegewezen aan de bedrijfs-, service-
en centrale coördinatie-eenheden en vervolgens aan de opdrachten van openbare
dienst uitgaande van de hypothese dat de financiële vaste activa bijdragen tot het
ontwikkelen van de activiteiten van de onderscheiden opdrachten, op basis van
een economisch criterium.

Met het oog op een transparante voorstelling is het aan te bevelen de motivering
voor de toewijzing aan de eenheden uitvoerig te omschrijven in de waarderings-
regels.

Werden de verschillende bedragen, die door de Staat werden gestort, aangewend
voor de verwezenlijking van de opdrachten van openbare dienst, waarvoor ze bestemd
waren ? 

Uitgaande van de bepalingen van het beheerscontract, moet deze vraag worden beoor-
deeld in functie van de globaliteit van de financiële stromen voor de opdrachten van
openbare dienst en van de mogelijke overschotten die er per saldo zouden zijn. Daarin
is immers gestipuleerd dat eventuele overschotten die zouden blijken uit de afzonderlij-
ke rekeningen van de opdrachten van openbare dienst, voor de NMBS verworven blijven
als bijdrage tot haar financiële herstructurering. De globale financieringsfunctie laat ech-
ter niet toe de verdere aanwending van de financieringsmiddelen, gestort door de Staat,
gedurende een bepaald boekjaar op te volgen.

5) Het onderzoek levert verder de volgende vaststellingen op : 

a) Wat betreft de staatstussenkomst voor de investeringen :

– de uitgevoerde investeringen die met de staatstussenkomst worden gesubsi-
dieerd kunnen in het boekhoudstelsel worden geïdentificeerd ;

– de staatstussenkomst wordt globaal toegekend voor de uitvoering van het
tienjaren investeringsplan ;

– voor het geheel van de beschouwde periode (tot en met 31 december 1999) is
er een prefinanciering door de NMBS ten belope van 1,7 miljard BEF. Die situ-
atie is de resultante van een prefinanciering vanwege de Staat in de periode
1996-1997 en van de NMBS in de periode 1998-1999 ;

224 De goede besteding van rijksgelden door de NMBS – Rekenhof, mei 2001



– inzake de HST-investeringen met middelen die afkomstig zijn van de Neder-
landse Staat (vanaf 1999), zijn de bronnen en aanwendingen onder de investe-
ringsfunctie weergegeven ten belope van de uitgevoerde investeringen in het
boekjaar. Het nog niet aangewend saldo is geïdentificeerd op een afzonderlijke
rekening en in de financieringsfunctie geregistreerd als bron van de tweede
opdracht van openbare dienst. In de volgende boekjaren wordt het dan als een
investeringsbron geregistreerd ; 

– om een opvolging van de staatstussenkomst mogelijk te maken die direct ver-
bonden is met de uitgevoerde investeringen, is een zodanige aanpassing van
het beheerscontract noodzakelijk dat een periodiek gebonden toewijzing van
de tussenkomst aan de uitgevoerde investeringen mogelijk is.

b) Wat betreft de staatstussenkomst voor de exploitatie :

– de tussenkomst voor pensioenen stemt overeen met het staatsaandeel in de
pensioenlast, berekend als het verschil tussen de totale pensioenlast enerzijds
en het werkgevers- en werknemersaandeel anderzijds. Door die rechtstreekse
toewijzing verschijnt voor de exploitatie als kost alleen het door de maatschap-
pij te dragen gedeelte in de pensioenlast ;

– de tussenkomsten voor de eigenlijke exploitatie met name deze voor het bin-
nenlands vervoer van reizigers en voor het beheer, het onderhoud en de
exploitatie van de infrastructuur, die op forfaitaire basis zijn vastgesteld, bepa-
len samen met de andere kasopbrengsten en de kaskosten de financierings-
marge van de exploitatiefunctie van elk van de twee opdrachten van openbare
dienst en het uiteindelijk positief of negatief saldo. 

c) Wat de investerings- en exploitatiefunctie betreft : cumulatief voor de volledige
periode, behalve in het boekjaar 1997, overtreffen voor beide functies de aanwen-
dingen de bronnen, zodat er geen aanwijzing is dat er per saldo enige transfer is
geweest tussen de twee opdrachten van openbare dienst en de andere activiteiten.

6) Inzake de HST-investeringen met middelen van de HST-Fin, zijn in elk boekjaar de
aanwendingen en de bronnen onder de investeringsfunctie weergegeven ten belope
van de kosten van de uitgevoerde investeringen. Het nog niet aangewend saldo is in
het boekjaar geregistreerd onder de globale financieringsfunctie op het niveau van
de NMBS. Het niet aangewend saldo wordt in de volgende boekjaren in de tabel als
bron opgenomen voor de opdrachten van openbare dienst, naar gelang de verdere
uitvoering van de investeringen.

Indien naar analogie met de regeling getroffen bij koninklijk besluit voor de aanwen-
ding van de middelen afkomstig van de Nederlandse Staat (opvolging op een geï-
dentificeerde afzonderlijke rekening) een gelijkaardige opvolging wordt nagestreefd,
is een wijziging van de wet van 17 maart 1997 en het uitvoeringsbesluit met betrek-
king tot het voorlopig gebruik van het nog niet aangewend saldo gestort door de
HST-Fin, noodzakelijk.
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352
De boekhouding van ABX wordt autonoom gevoerd, met uitzondering van de opvolging van de investerin-
gen in materiële vaste activa.  De investeringen in materiële vaste activa uitgevoerd door ABX worden
opgevolgd in het centraal gegevensbestand van de NMBS voor de opvolging van al haar investeringen in
materiële vaste activa.

353
Er kon niet gesteund worden op de controlebevindingen van de interne auditafdeling van de NMBS, aan-
gezien er tot nu toe geen intern onderzoek werd verricht naar de procedures van het registratiesysteem van
de investeringen.  In het controleprogramma van het jaar 2001 van de interne auditafdeling is een onder-
zoek van de investeringscyclus als onderzoeksthema opgenomen.

Sectie III : De boekhoudkundige verwerking van de investeringen

Onderzoeksvraag : Laten de procedures met betrekking tot het investeringsbeleid toe
de conformiteit van de boekhoudkundige registraties in termen van juistheid, volledig-
heid, bestaan, eigendom en bestemming te garanderen ? 

1 Context

In het kader van onderhavig onderzoek werd nagegaan in hoeverre de bestaande proce-
dures voor de opvolging van de investeringen en de toepassing ervan, voldoende waar-
borgen bieden voor de boekhoudkundige registratie van de investeringen met betrek-
king tot de taken van openbare dienstverlening in termen van juistheid, bestaan, eigen-
dom en bestemming.

De NMBS hanteert een boekhoudsysteem en een geheel van procedures die éénvormig
zijn voor de registratie van zowel de investeringen met betrekking tot de openbare
dienstverlening als de investeringen die te maken hebben met andere activiteiten (meer
bepaald de commerciële activiteiten) van de NMBS. De boekhouding wordt centraal
beheerd352.

Het onderzoek heeft zich toegespitst op een beoordeling van de boekhoudkundige regi-
stratiesystemen en de interne controles. Hierbij werd gesteund op de controlebevindin-
gen353 van externe auditbureaus. Het onderzoek heeft als doelstelling de procedures van
het registratiesysteem te beoordelen in de mate dat zij beantwoorden aan de gangbare
principes van interne controle zoals ondermeer het bestaan van functiescheiding, de vrij-
waring van activa, de volledigheid en de juistheid van de investeringsuitgaven. Vervol-
gens werd de toepassing van de investeringsprocedures getoetst via een wetenschappe-
lijk onderbouwde steekproef. Er werd bij het nemen van de steekproef geen onder-
scheid gemaakt tussen de investeringen voor de uitvoering van de opdrachten van
openbare dienst en de investeringen voor de uitvoering van commerciële activiteiten,
aangezien de gegevens worden beheerd binnen hetzelfde informatiebestand en de pro-
cedures voor de registratie van investeringen niet van elkaar afwijken. 

2 Het boekhoudsysteem van de NMBS

Naast de algemene boekhouding voert de NMBS een analytische boekhouding waarvan
de structuur aansluit bij de organisatie en de aard van activiteiten van de NMBS. De
algemene boekhouding steunt in ruime mate op de analytische boekhouding. Het reke-
ningensysteem van de algemene boekhouding is niet dermate gedetailleerd dat het de
mogelijkheid biedt om de individuele boekingen van een bepaalde investering te identi-
ficeren. Alle individuele boekingen zijn evenwel terug te vinden in de analytische boek-
houding. Periodiek worden de gegevens in de algemene boekhouding overgenomen. 
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354
Het voorziene budget werd vastgesteld op basis van de economische voorwaarden van het jaar 1994. 

355
Een bedrag dat pro memorie is vermeld in het tienjarenplan.

De analytische boekhouding laat tevens toe om een onderscheid te maken tussen de
investeringen voor commerciële activiteiten en de activiteiten die te maken hebben met
de uitvoering van opdrachten van openbare dienst. De analytische boekhouding staat in
relatie met de budgettaire boekhouding, zodat er een nauwgezette opvolging mogelijk
is van de uitvoering van de investeringen in relatie met de gebudgetteerde investerin-
gen, inzonderheid het tienjareninvesteringsplan 1996 – 2005, goedgekeurd door de
Ministerraad op 5 juli 1996.

Naar aanleiding van de uitgevoerde audits naar de boeking van de investeringen in de
HST-lijn werd door de NMBS rekening gehouden met de aanbevelingen om een strikt
gebruik van afzonderlijke rekeningen binnen de algemene boekhouding te voorzien voor
het registreren van investeringen, specifiek voor de HST-lijn. Het rekeningenstelsel van
de algemene boekhouding werd in die mate gestructureerd dat er een onderscheid kan
worden gemaakt tussen klassieke investeringen en de investeringen in de HST-lijn. Dit
onderscheid beantwoordt aan de inhoud van artikel 3, 2de alinea van de genoemde wet
van 17 juli 1975, waarin wordt gestipuleerd dat “indien een onderneming onderscheiden
economische activiteiten uitoefent, wordt voor elk van de activiteiten een afzonderlijk
systeem van rekeningen aangelegd”.

3 De investeringen in de periode 1996 – 1999

Zowel de klassieke investeringen als de verwezenlijking van het HST-project kaderen in
het tienjareninvesteringsplan 1996 – 2005, waarvoor een budget354 van 370,3 miljard BEF
werd uitgetrokken. Ongeveer 70% van dit budget is bestemd voor investeringen in
infrastructuur en 30% voor investeringen in rollend materieel en andere uitrustingen.
Voor het binnenlands net omvatten de investeringen hoofdzakelijk werken voor instand-
houding en modernisering van de bestaande lijnen, de voortzetting van de elektrificatie
en capaciteitsuitbreidingen, ondermeer naar Brussel, de aanleg van bijkomende sporen,
investeringen in rollend materieel en in de onthaalstructuur van reizigers.

Ter bevordering van het goederenvervoer voorziet het plan hoofdzakelijk de modernise-
ring van de sporen en de daarbij horende aanpassing van de seininrichtingen, de stan-
daardisatie van een groot “vrijeruimteprofiel” om het gecombineerd vervoer te bevorde-
ren, de voltooiing van de aangevatte elektrificatiewerken, de modernisering van termi-
nalinstallaties in de havens en de oprichting van multifunctionele platformen in de drie
gewesten.

De investeringen in het HST-project beogen een volledige verwezenlijking van de infra-
structuur van grens tot grens tegen het jaar 2005 en de aanschaffing van rollend mate-
rieel en andere uitrustingen bestemd voor de HST.

Binnen het budget van het tienjareninvesteringsplan ten belope van 370,3 miljard BEF
werden de volgende financieringsbronnen aangeduid :

– staatstussenkomst van 191 miljard BEF voor de uitvoering van klassieke investeringen
en 36,6 miljard BEF voor de uitvoering van investeringen in het HST-project, waarvan
het gebruik gemengd is ;

– een deel van de kapitaalinbreng van de HST-Fin ten belope van 79,5 miljard BEF ;

– eigen fondsen van de NMBS ten belope van 62,7 miljard BEF, uitsluitend voor de uit-
voering van klassieke investeringen, waarvan 47,3 miljard BEF355 op basis van alterna-
tieve financieringen ;
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356
Het totaal bedrag aan investeringen in rollend materiaal geeft een enigszins vertekend beeld aangezien de
investeringen voor een bedrag van 34.519 miljoen BEF geen betrekking hebben op de aankoop van nieuw
materiaal maar het gevolg zijn van de terugkoop van rollend materiaal bij de beëindiging van alternatieve
financieringsoperaties.

357
Het negatieve bedrag van investeringen in rollend materiaal voor het jaar 1998 is het gevolg van de boe-
king van creditnota’s die volgen op aankoopfacturen geregistreerd in het boekjaar 1997.

358
De boeking van intercalaire intresten is een toepassing van artikel 22bis van het KB van 8 oktober 1976 dat
de mogelijkheid biedt tot opname in de aanschaffingswaarde van de immateriële en materiële vaste activa
van de rente op vreemd vermogen die wordt gebruikt voor hun financiering, doch slechts voor zover zij
betrekking heeft op de periode welke de bedrijfsklaarheid van deze activa voorafgaat.  Aangezien in de
loop van 1997 de financiering van het HST-project gebeurt met eigen middelen die verkregen werden via
een kapitaalinbreng van HST-Fin, werd de boeking van intercalaire intresten met ingang van het jaar 1998
alleen nog toegepast voor de financiële kosten verbonden aan de betaling van de dividenden aan HST-Fin.

359
De omvang van de intercalaire intresten voor 1996 is te wijten aan een bijkomende activering van 783 mil-
joen BEF die betrekking heeft op de periode 1 januari 1991 – 30 juni 1996, naar aanleiding van een externe
audit over de boeking van intercalaire intresten.  

360
Intercalaire intresten, algemene kosten op HST-investeringen, en bijdragen van derden in de financiering
zijn niet gebudgetteerd. 

361
Bijvoorbeeld in de sector “Telecom”.

– de tussenkomst door derden ten belope van 0,5 miljard BEF voor de uitvoering van
klassieke investeringen.

Voor de periode 1996 – 1999 werden de volgende investeringen in immateriële en
materiële vaste activa geregistreerd, waarvan een overzicht wordt gegeven :

(in miljoen BEF)

1996 1997 1998 1999 TOTAAL

Klassieke investeringen 28.774 33.910 36.768 37.860 137.312

- infrastructuur 10.847 14.966 18.569 19.017 63.314

- rollend materiaal356 16.940 18.047 16.168 16.723 67.878

- informatica en diverse 987 897 2.031 2.120 6.120

HST lijn 20.531 11.514 9.339 11.888 53.272

- infrastructuur 14.641 8.206 8.625 11.572 43.319

- rollend materiaal357 4.125 2.330 - 30 35 6.460

- informatica en diverse 20 3 0 0 347

- intercalaire intresten358 1.745359 975 744 281 3.146

Totaal 49.305 45.424 46.107 49.748 190.584

4 De boekhoudkundige registratie van de investeringen

4.1 De vastlegging van investeringsbudgetten

De NMBS voert spoorweginvesteringen uit die kaderen binnen het tienjareninvesterings-
plan360 en plant daarnaast niet-spoorweginvesteringen361. Het tienjareninvesteringsplan
bevat zowel klassieke investeringen als investeringen in de HST-lijn. Jaarlijks worden
investeringsprogramma’s opgesteld waarvan de budgetten kaderen binnen het tienjaren-
investeringsplan. Deze worden voorgelegd aan de Minister van Verkeer en Infrastructuur,
deels ter goedkeuring voor wat betreft de investeringen gefinancierd door het Ministerie
van Verkeer en Infrastructuur, deels ter informatie. De programma’s bevatten de inhoud
(aard en bestemming) van de investeringen onder de vorm van investeringsprojecten en

228 De goede besteding van rijksgelden door de NMBS – Rekenhof, mei 2001



362
Van elke investering wordt de financieringswijze (overheidsgeld, eigen middelen, tussenkomst van derden,
HST-Fin of gemengde financiering) vastgesteld door het toekennen van een financieringscode.

363
Bij aanvang van de uitvoering van de investeringen wordt een kredietnummer toegekend. Het toekennen
van een kredietnummer heeft als doel enerzijds een vastgesteld budget toe te kennen voor de uitvoering
van een investering binnen het investeringsprogramma en anderzijds de uitvoering van de investeringsuit-
gaven op te volgen.  Dit nummer wordt behouden gedurende de volledige periode van het werk. 

het uitvoeringsschema van de investeringen. De investeringsprojecten worden verder in
detail uitgewerkt voor de uitvoering en de opvolging ervan. Essentieel is dat alle investe-
ringen een programmanummer krijgen, ongeacht of ze gesubsidieerd worden of niet,
aangezien er geen investeringsuitgaven kunnen worden geboekt zonder een program-
manummer. De programmanummers leggen het verband tussen de verschillende rubrie-
ken van het investeringsprogramma en de opvolging van de uitvoering van de investe-
ringen en leggen de band met de “groene lichten”. Voor iedere investering wordt voor-
af de financieringswijze vastgelegd362 conform de bepalingen vastgelegd in het beheers-
contract en de wet betreffende de financiering van het HST-project van 17 maart 1997.
De vastlegging van de financieringswijze van de investeringsprojecten bij de opstelling
van het budget maakt een a posteriori controle mogelijk teneinde na te gaan of de
financiering van de uitgevoerde investeringen daadwerkelijk is uitgevoerd conform het
jaarlijks investeringsbudget, goedgekeurd door zowel de raad van bestuur als het Minis-
terie van Verkeer en Infrastructuur. Bij aanvang van de investering wordt een goedge-
keurd budget toegekend per project363. Alle investeringsuitgaven worden in de analyti-
sche boekhouding geregistreerd en toegerekend aan het desbetreffende projectnum-
mer. De geregistreerde uitgaven worden jaarlijks vergeleken met het budget. 

4.2 De samenstelling van de investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven worden door de NMBS onderverdeeld in vier kostencatego-
rieën :

1) de personeelskosten : die alle personeelskosten omvat van het personeel in verhou-
ding tot de verrichte werkzaamheden voor de uitvoering van investeringen. 
De personeelskosten worden vastgesteld op basis van de op lokaal niveau geregi-
streerde prestaties per personeelslid toegewezen voor de uitvoering van een
opdracht binnen investeringsprojecten. Vervolgens worden de geregistreerde presta-
ties gekwantificeerd op centraal niveau op basis van de loonbarema’s van toepassing
op het personeel dat voor de uitvoering van de investering werd ingezet.

2) de materiaalkosten : die voornamelijk de kostprijs van de materialen omvat die afge-
nomen werden van de aangelegde voorraden van de NMBS voor de uitvoering van
investeringen.
Het verbruik van materialen wordt vastgesteld op basis van de afnamebons die wor-
den opgesteld bij verbruik van de materialen, waarvoor de NMBS een voorraad aan-
legt met het oog op het uitvoeren van zowel investeringen als herstellingswerken. De
materialen worden voor de vaststelling van de kostprijs gewaardeerd tegen aan-
schaffingsprijs of vervaardigingsprijs (in de meeste gevallen tegen gemiddelde een-
heidsprijzen) ;

3) de kosten van ondernemingen : die overeenkomen met de facturen afkomstig van
derden voor de uitvoering van aannemingswerken ;

4) andere kosten : die allerlei kosten omvat die verband houden met investeringen (fac-
turatie van diensten, ondermeer door TUC RAIL, kosten van onteigeningen, enz.).
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364
Als dekking voor de algemene kosten werd tot het jaar 1996 een toeslag van 12% aangerekend op de kost-
prijs van de materiaalkosten, een toeslag van 2% op de kostprijs van aannemingswerken en 8% - 10% voor
de “andere kosten”, die zowel de algemene kosten dekken op lokaal niveau als de kosten van de algemene
diensten op centraal niveau moet dekken.

365
De uitgaven van de NMBS worden op lokaal niveau geregistreerd door de lokale boekhoudbureaus die ver-
spreid zijn over het hele land.

Naast de rechtstreeks toerekenbare kosten zijn er de niet rechtstreeks toerekenbare kos-
ten die ofwel verband houden met de uitvoering van de investeringen ofwel een deel
van de algemene beheerskosten van de NMBS die worden toegewezen aan de investe-
ringsuitgaven. De niet rechtstreeks toewijsbare kosten die verband houden met de uit-
voering van de investeringen zijn ondermeer de kosten voor de administratieve afhande-
ling ingevolge de afgifte van materialen en de kosten voor de administratieve afhande-
ling van inkomende facturen van aannemingswerken. Deze kosten worden berekend
door een procentuele toeslag toe te passen op de kostprijs van de afgeleverde goede-
ren of de gefactureerde kostprijs van de werken364.

De algemene beheerskosten worden toegerekend op basis van verdeelsleutels, waarbij
er echter wordt op toegezien dat de toegerekende algemene onkosten bedrijfsecono-
misch in verhouding staan tot de prestaties die door de algemene diensten werden
geleverd voor de uitvoering van de investeringen.

De toerekening van de algemene kosten is vastgelegd in het beheerscontract. De toere-
keningsmethode voor algemene kosten toegepast op de investeringen van de periode
1996 – 1997 is vastgelegd in de bijlage 6 van het beheerscontract 1992 – 1996. Hierbij
werd het algemeen principe gehanteerd dat “deze algemene kosten en beheerskosten
op eenduidige wijze … worden verdeeld over alle prestaties en activiteiten van de
NMBS. Dit behelst zowel de exploitatie, de investeringen en prestaties voor derden als
het herstellen van de schade ten gevolge van ongevallen”. De toerekeningsmethode
werd gewijzigd met ingang van het boekjaar 1998 met de invoering van de beheers-
boekhouding waarbij de NMBS werd onderverdeeld in bedrijfseenheden en service-een-
heden. De toerekeningsmethode werd vastgelegd in de bijlage 8 bij het tweede
beheerscontract 1997 – 2001, waarin wordt gesteld dat “de kosten die niet rechtstreeks
toe te wijzen zijn aan een bepaalde activiteit, worden geboekt als indirecte kosten en
volgens de ABC-methode (Activity Based Costing) éénduidig worden omgeslagen over
alle prestaties en activiteiten van de centrale en coördinatie-eenheden”.

4.3 De vaststelling van investeringsprocedures

Het boekhoudkundig beheer van de investeringen werd geformaliseerd in een handlei-
ding met een beschrijving van de te volgen procedures. De procedures dienen door alle
lokale boekhoudbureaus van de NMBS365 te worden nageleefd zodat de registratie van
de investeringen op een uniforme en consequente wijze wordt uitgevoerd.

Binnen het boekhoudkundig systeem werden interne controles ingebouwd die er moe-
ten voor zorgen dat de investeringsuitgaven op een volledige en correcte wijze worden
geregistreerd. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de registratie
van direct toewijsbare kosten en niet direct toewijsbare kosten. De directe kosten wor-
den geregistreerd op basis van materiële verantwoordingsdocumenten waarbij binnen
het systeem de principes van functiescheiding en autorisatie worden gerespecteerd.
Tevens worden door de financiële dienst van de NMBS controles verricht naar de nale-
ving van de procedures en de boekingen van de investeringsuitgaven bij de lokale boek-
houdbureaus. De indirecte kosten worden hoofdzakelijk door het geïnformatiseerde sys-
teem op automatische wijze gegenereerd. Op basis van een aantal vastgelegde parame-
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366
Het gaat om een rapport opgesteld door een college van de bedrijfsrevisorenkantoren, de Burg. C.V. Pee-
ters, Dupont & Partners en de Scc Ghyoos, Koevoets, Rosier & Co en een rapport opgesteld door het
bureau Coopers & Lybrand.

367
Het rapport van deze audit dateert van 27 september 2000 en werd uitgevoerd in opdracht van de Federa-
le Participatiemaatschappij door het bedrijfsrevisorenkantoor Pricewaterhouse Coopers & Partners (PWC).

ters worden maandelijks de indirecte kosten berekend die worden toegerekend aan de
investeringen.

5 De beoordeling van de investeringsprocedures

Het Rekenhof heeft voor de beoordeling van de investeringsprocedures gesteund op de
bevindingen van auditrapporten van externe audits die betrekking hebben op een
onderzoek naar de investeringen en heeft de naleving van de procedures gecontroleerd
op basis van een steekproef.

5.1 Algemene beoordeling van de investeringsprocedures

De diverse procedures met betrekking tot de registratie van de investeringen werden
ons toegelicht door de verantwoordelijken van de diverse diensten. Op basis van de
gegeven toelichtingen en onderzoeksrapporten van de financiële diensten van de
NMBS, werd nagegaan in hoeverre de procedures voldoende garantie bieden voor een
correcte registratie en opvolging van de investeringen. 

De registratie van de investeringsuitgaven gebeurt gedecentraliseerd via de lokale boek-
houdbureaus, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende informaticatoepassin-
gen, afhankelijk van de aard van de kosten (facturen, prestaties personeel, verbruik
materiaal, …). Deze informaticatoepassingen leveren de gegevens voor het bijhouden
van de analytische en algemene boekhouding. Binnen het geheel van de informatiesys-
temen zijn in voldoende mate interne controles ingebouwd die de juistheid, tijdigheid
en de volledigheid van de registraties moeten waarborgen. Hierbij dient te worden aan-
gestipt dat door de gedecentraliseerde registratie van de investeringsuitgaven, het risico
van een onvolledige of niet tijdige registratie toeneemt. De financiële dienst van de
NMBS is zich bewust van deze problematiek. De financiële dienst streeft door het aan-
brengen van verbeteringen van de interne controlemaatregelen binnen haar informatie-
systemen naar een hogere graad van zekerheid inzake de volledige toerekening binnen
de juiste tijdsperiode en de tijdigheid van de registratie van investeringsuitgaven. 

Een evaluatie van de investeringsprocedures van de NMBS komt aan bod in twee rap-
porten van externe deskundigen in opdracht van de Europese Commissie366 en één rap-
port in opdracht van de Federale Participatiemaatschappij (FPM)367.

In die rapporten werd een kritische analyse gemaakt van de functionering van de NMBS-
boekhouding met betrekking tot de registratie van de investeringen in het algemeen en
in het bijzonder met betrekking tot de boekhoudkundige verwerking van de HST-investe-
ringen. De beschrijving en de kritische analyse hielden een onderzoek in van de toege-
paste procedures en van de methode van de boekhoudkundige transacties evenals van
de mechanismen van interne controle.

In die rapporten is als eindconclusie geformuleerd dat de administratieve en boekhoud-
kundige mechanismen van de interne controle op een adequate wijze zijn geconci-
pieerd, dat de bestaande procedures adequaat zijn voor de boekhoudkundige registra-
tie van de verrichtingen, inzonderheid deze die te maken hebben met de HST en dat
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368
De onrechtstreeks toewijsbare kosten worden sedert 1998 op een aparte rekening geboekt.  Dit kostenbe-
standdeel bedraagt  5% à 7% van de totale kostprijs van de investeringen.

369
De berekening werd uitgevoerd door het bureau Coopers & Lybrand als onderdeel van een onderzoek over
de boeking van intercalaire intresten in het kader van het HST project, in opdracht van de Europese Com-
missie.  Het onderzoek heeft betrekking op de periode van 1 januari 1991 tot 30 juni 1996.  Een bijkomen-
de evaluatie werd later door hetzelfde bureau uitgevoerd voor de periode van 1 juli 1996 tot en met
24 april 1997. 

370
De vastgestelde positieve en negatieve verschillen heffen elkaar op over de onderzochte periode van vijf jaar.

371
De toepassing van de financiering van de algemene kosten in het kader van de financiering van de HST-
infrastructuur werd bevestigd door de raad van bestuur volgens de notulen van de vergadering van 25 sep-
tember 1998.

geen significante tekortkomingen werden vastgesteld in de toepassing van de richtlijnen
en procedures.

De niet rechtstreeks toe te wijzen algemene kosten368 worden bepaald op basis van
gebudgetteerde gegevens aangezien men slechts op het einde van een boekjaar
beschikt over de werkelijk gemaakte algemene kosten van het boekjaar. Op het einde
van het jaar worden er afwijkingen vastgesteld tussen de werkelijke kosten en de toege-
rekende kosten. De vastgestelde afwijkingen geven geen aanleiding tot een correctie
van de toegerekende algemene kosten van het afgelopen boekjaar, maar leiden tot een
aanpassing van de toe te passen verdeelsleutels voor de toerekening van de algemene
kosten in het volgende boekjaar.

De impact van de afwijkingen werd door een extern auditbureau369 beoordeeld aan de
hand van een herberekening van de toegerekende algemene kosten op basis van de
werkelijke algemene kosten in plaats van de gebudgetteerde cijfers voor de periode
1993 – 1997. Op basis van een vergelijking tussen de herberekende cijfers en de in de
boekhouding opgenomen cijfers wordt geoordeeld dat de vastgestelde afwijkingen niet
noemenswaardig zijn370.

Aangezien dezelfde procedures van toepassing zijn voor de registratie van alle investe-
ringen, kan men, rekening houdende met de door ons uitgevoerde evaluatie, de conclu-
sies van de externe deskundigen omtrent de beoordeling van de investeringsprocedures
generaliseren voor de registratie van zowel investeringen in de HST als voor de klassieke
investeringen.

Tenslotte werd vastgesteld dat de financiering van de algemene kosten, toegewezen aan
de investeringen in het boekhoudkundig informatiesysteem, als volgt wordt gealloceerd
in functie van de financieringswijze :

– het gedeelte van de algemene kosten die onderdeel zijn van de klassieke investerin-
gen en van de gemengde HST-investeringen worden geregistreerd als door de Staat
te financieren kosten ;

– het gedeelte van de algemene kosten die onderdeel zi jn van de zuivere
HST-investeringen in infrastructuur tot 31 december 1997 werden geregistreerd als
door de HST-Fin te financieren kosten. Vanaf het boekjaar 1998 zijn ze – met terug-
werkende kracht tot 1991 – geregistreerd als te financieren met eigen middelen van
de NMBS371.

5.2 De naleving van de investeringsprocedures

Aansluitend op een algemene beoordeling van de geïmplementeerde investeringspro-
cedures werd de naleving van de investeringsprocedures en de betrouwbaarheid van de
interne controles getoetst aan de realiteit. Gezien de omvang van de investeringen
beperkt de controle zich tot een selectie van de in de boekhouding geregistreerde
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372
Deze parameters zijn een betrouwbaarheid van 90%, een maximaal toegelaten foutenfractie van 5% en een
verwachte foutenfractie van 2%.

373
Van deze veronderstelling wordt uitgegaan op basis van de conclusies van de controlewerkzaamheden over
het boekhoudkundig systeem ter gelegenheid van externe audits en van het College van Commissarissen
naar aanleiding van het certifiëren van de jaarlijkse rekeningen.   

374
De uitvoering van de controlewerkzaamheden werd enigszins bemoeilijkt door de onbeschikbaarheid van
een deel van de interne documenten als verantwoording van de investeringsuitgaven waarvan de werken
door de NMBS zelf werden uitgevoerd. De onbeschikbaarheid is een gevolg van een situatie van overmacht
(brand), het verlies van documenten bij verhuisactiviteiten en het niet naleven van de richtlijnen rond de
bewaringstermijn (voor interne documenten is een termijn van drie jaar voorzien) door sommige lokale
boekhoudbureaus. In tegenstelling tot de interne verantwoordingsdocumenten, worden de externe verant-
woordingsdocumenten (facturen) centraal bewaard. Het belang van deze vaststelling moet in zijn juiste per-
spectief worden geplaatst in de zin dat dit niet betekent dat er investeringsuitgaven zijn geboekt zonder
verantwoording.

investeringsuitgaven. Om tot een gefundeerde en redelijk betrouwbare uitspraak te
komen over de naleving van de investeringsprocedures en de betrouwbaarheid van de
interne controles werd de selectie vastgesteld op basis van een wetenschappelijk onder-
bouwde statistische steekproef. Om de naleving van de investeringsprocedures te
beoordelen, werd de “attribute sampling” als steekproefmethode toegepast. Deze
steekproefmethode werd verkozen aangezien er een uitspraak wordt gedaan over kwali-
tatieve kenmerken van een populatie (in casu de investeringsuitgaven). Bijgevolg werd er
bij de selectie geen rekening gehouden met kwantitatieve kenmerken, zoals de omvang
van het investeringsbedrag. 

Omwille van efficiëntieoverwegingen werd één steekproef genomen voor de investe-
ringsuitgaven over de periode 1996 – 1999. De omvang van de steekproef is afhankelijk
van een aantal parameters372, meer bepaald de mate van zekerheid die men wenst over
de betrouwbaarheid van de uitspraken die men doet op basis van de uitgevoerde con-
trolewerkzaamheden, het maximaal aantal fouten dat men tolereert en het aantal fouten
dat men verwacht. De laatste twee parameters worden bepaald in functie van een
beoordeling over de betrouwbaarheid van het systeem. De betrouwbaarheid van het
boekhoudsysteem van de NMBS wordt hoog ingeschat op basis van de eigen evaluatie
in het kader van deze audit en de beoordelingen van externen373. Aldus werd een steek-
proef genomen die toelaat om met een zekerheid van 90% een correcte uitspraak te
doen over de onderzoeksvragen in verband met de registratie van investeringen. 

Op basis van de controlewerkzaamheden aan de hand van de beschikbare verantwoor-
dingsdocumenten374, werden de volgende vaststellingen gedaan, die in het kader van
deze audit als relevant worden beschouwd.

a) De naleving van de interne procedures voor goedkeuring van prestaties van eigen
personeel

Wat de verantwoordingsdocumenten betreft van prestaties van eigen personeel betrok-
ken bij de uitvoering van investeringswerken, werden tekortkomingen vastgesteld in de
naleving van de voorziene interne procedures tot goedkeuring van de geleverde presta-
ties. Deze procedures hebben als doel zekerheid te bekomen over de juistheid van de
gegevens ingevoerd in het informatiesysteem. Het belang van deze vaststelling moet
genuanceerd worden aangezien deze tekortkomingen uiteindelijk geen aanleiding heb-
ben gegeven tot verkeerde registraties. Dit wordt verklaard door het feit dat binnen het
informatiesysteem voldoende interne controles zijn ingebouwd waarmee een verkeerde
invoer van gegevens kan worden opgespoord, en desgevallend aanleiding geeft tot cor-
recties. 
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375
Voor de periode 1996-1999 werd budgettair voorzien dat 16% van de investeringsuitgaven met eigen mid-
delen wordt gefinancierd.  Voor een deel van deze investeringen kan er geen onduidelijkheid bestaan over
de financieringswijze aangezien het gaat om investeringen die uitsluitend voor commerciële activiteiten van
de NMBS worden aangewend.

b) De vaststelling van de financieringswijze van investeringen

Voor alle investeringen van de steekproef was de geregistreerde financieringswijze con-
form het goedgekeurd investeringsbudget.  Desalniettemin was het voor een aantal
investeringen, gefinancierd met eigen middelen van de NMBS, moeilijk om de juistheid
van de financieringswijze te beoordelen. Een verklaring hiervoor is dat de wettelijke
bepalingen opgenomen in het beheerscontract omtrent de financieringswijze in een
beperkt aantal gevallen375 enige ruimte voor interpretatie openlaat. In deze gevallen
werd een overeenkomst bereikt over de financieringswijze op basis van besprekingen
tussen de NMBS en het Bestuur van het Vervoer te Land (BVL) van het Ministerie van
Infrastructuur en Verkeer. Bij navraag bij de financiële diensten van de NMBS blijkt dat er
geen officieel document bestaat, die de overeenkomst over de financieringswijze beves-
tigt. De beslissing tot financiering met eigen middelen van de rangeerlocomotieven, de
uitrusting en gereedschap van werkplaatsen dat niet als onroerend door bestemming
kan worden beschouwd, en een deel van het patrimonium is hiervan een illustratie. 

c) De overschrijding van “groene lichten”

De detailgegevens in verband met de vastgestelde knelpunten zijn weergegeven in het
rapport onder hoofdstuk IV “Opvolging van de investeringen”. De controle op het
niveau van de NMBS heeft uitgewezen dat het ontbreken van “groene lichten” in hoofd-
zaak te wijten is aan de overschrijding van de oorspronkelijk geraamde investeringsuitga-
ven. De procedure waarbij een aanvraag moet worden ingediend op het moment dat
men een overschrijding voorziet, wordt niet consequent nageleefd door een aantal loka-
le departementen, die de verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de inves-
teringen. Nochtans hebben de lokale departementen voldoende instructies ontvangen
over de te volgen procedures en worden zij maandelijks geïnformeerd over de stand van
uitvoering van de investeringsuitgaven door de centrale financiële diensten van de
NMBS.

Aangezien het ontbreken van de bijkomende goedkeuring door het BVL geen aanlei-
ding geeft tot het stopzetten van de uitvoering van de investeringen, leidt dit bij de uit-
voering van de investering tot een overschrijding van de goedgekeurde kredieten, gefi-
nancierd door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. De meeruitgaven van de uit-
gevoerde investeringen blijft geregistreerd als gefinancierd door het Ministerie van Ver-
keer en Infrastructuur. In deze gevallen verliest het “groen licht” aan betekenis als voor-
afgaand machtigingsinstrument tot het uitvoeren van investeringsuitgaven, gefinancierd
met middelen van het Ministerie. 

d) Besluit over de naleving van de investeringsprocedures

Op basis van de onderzoeksbevindingen van de steekproef kan het besluit worden
geformuleerd dat de procedures voor de registratie van de investeringsuitgaven in vol-
doende mate worden nageleefd. Evenwel wordt erop gewezen dat de procedure van de
“groene lichten”, overwegend in het geval van overschrijding van toegestane “groene
lichten”, in onvoldoende mate wordt nageleefd.  Tevens is de naleving van de voorziene
procedures in verband met de goedkeuring van geleverde prestaties door eigen perso-
neel voor verbetering vatbaar teneinde voldoende zekerheid te bekomen over de juist-
heid van de ingevoerde gegevens.
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Wat betreft de financieringswijze van een aantal investeringsuitgaven verdient het aan-
dacht om in de gevallen dat er ruimte is voor interpretatie van de wettelijke bepalingen,
de financieringswijze van deze investeringsuitgaven formeel te expliciteren.

6 Conclusies

Op basis van de controlebevindingen van externe auditbureaus en de door het Reken-
hof uitgevoerde controlewerkzaamheden kan worden geconcludeerd dat de procedures
van het boekhoudsysteem voor de registratie van investeringsuitgaven in voldoende
mate beantwoorden aan de gangbare principes van interne controle. De procedures
laten toe de conformiteit van de boekhoudkundige registraties in termen van juistheid,
volledigheid, bestaan, eigendom en bestemming te garanderen.

Wat de naleving van de procedures betreft zijn er geen relevante onregelmatigheden
vastgesteld die afbreuk doen aan de conformiteit van de geregistreerde investeringsuit-
gaven over de periode 1996 – 1999.

Inzake de procedure van de “groene lichten” beveelt het Rekenhof een strikter toezicht
op de naleving van de procedure aan, zowel door de NMBS als door het BVL. Op het
moment dat men, op basis van de voortgang van de investeringsuitgaven, een over-
schrijding van een investeringskrediet inschat, dient er door de bevoegde diensten van
de NMBS een aanvraag tot bijkomend “groen licht” te worden ingediend op basis van
een raming van de meerprijs van de investering. Alzo kan het BVL haar controlebe-
voegdheid over de investeringsuitgaven gefinancierd met middelen door het Ministerie
van Verkeer en Infrastructuur ten volle uitoefenen. 
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699
ABX Transport

& Logistic

700
THL Logistics 

Gmbh

50
Thyssen Haniel 

Logistic
Beteiligungs-

gesellschaft mbH

1039
Thyssen Haniel 
Logistic Intern. 

Gmbh

1047
Thyssen Haniel 

Logistic
International AG

66
Thyssen Haniel 

Safety First 
Verwaltungs-

gesellschaft mbH

101
Thyssen Haniel 
Logistic Gmbh 

Reinkraft

65
Haeger &
 Schmidt

GmbH

524
China-Trans 

Gesellschaft für
Schiffahrt und 

Handel mbH

1076
Kifhora

748
Thyssen Haniel 
Logistic Holding 

Inc.

338
Thyssen Haniel 

Logistics
(Singapore)

Pte. Ltd.

1073
Lias Gr. L.C.

1075
Limonit Gr. 

Um. II

1046
Thyssen Haniel 
Euro-Logistik

750
Bahntrans

GmbH

334
THL AG
(Basel)

1030
THL SA 

(Barcelona)

1077
 Kabyle 

Grundstück.
Radebeul

     COLLICO 
Verpackungs-

logistik & Service
GmbH

379
Handel- en 

scheepvaartmij 
Thyssen

165
THL Travel

GmbH

    409
Thyssen Hanie

Air BV

18
Berzen

Spedition
GmbH

664
Textil

Spedition
Lübbecke

GmbH

333
THL

International SA
(Barcelona)

335
THL (H.K.) Ltd.
(Hong-Kong)

248
THL

International sa
(Paris)

330
THL Pty. Ltd.

(Australie)

    331
THL nv

(Zaventem)

   Jiangxi 
Chinesisch-
Deutsche

GmbH

1125
THL Inc.
(Canada)

   710
THL Inc.

(Etats-Unis)

    337
THL Ltd.

 (Thailand)

    336
THL Sdn.Bhd.

 (Malaysia)

1390
Textil -Aufbereitung 

Weser-Nord
GmbH

741
 Hanauer 
Umschlag
und Lager

GmbH

    1391
Textil-Logistic-
Zentrum GmbH

638
POP

 Prozeßlogistik
mbH & Co.KG

  637
POP

Prozeßlogistik
mbH

1392
SAM-Textil 

Handels-GmbH

254
RKE nv

1340
Affrètements

van Reeth
SARL

1074
Kreas

Grundst. 
Umsch. I

  525
Coil

Terminal nv

340
THL Ltd. 
Customs
Broking

339
THL Ltd.
Sea & Air
Freight

327
THL

Container
Line Ltd

244
Amerford 

International
Corporation

245
THL Custom 
Brokers Inc.

1406
Amerford

International 
Ltd.

1393
Textil-

Centrum 
Janikowo

1338
Hansa

Markenartikel
Distributions 

GmbH

Ace
Eagle

Freight

Galee
Trading 

Company

Amerford 
International

Republic
Air and Sea 
consolidators

Eagle
Freight

Southern
Bunkers

Southern 
Ships

Agencies

1385
Fusion Freight 

Management Ltd.

597
INESTA

Spedition GmbH

1371
Eagle Freight 

Holding
(Afrique du Sud)

   680
Unitrans Ltd.

(Japon)

        1313
Hansa Markenart. 

Logistik
GmbH&Co.

      1312
Hansa Markenart. 

Logistik
Beteiligungs
GmbH

INTEGRATION
GLOBALE

-
INTEGRALE

CONSOLIDATIE

MISE EN EQUIVALENCE
-

VERMOGENSMUTATIE

INTEGRATION 
PROPORTIONNELLE

-
EVENREDIGE

CONSOLIDATIE

Andere
financiÎle

activa

Ondernemingen 
waarmee een 
deelnemings-
verhouding

bestaat

Verbonden 
ondernemingen

Entreprises
liées

Entreprises
avec lesquelles
il existe un lien
de participation

Autres 
immobilisations

financières

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

35%

50%

90%90%
100% 100%100%

64%

80%

50%

64%

50%

61,46%

100%

90%

26%

51%

100%

100%

50%

100%

100%

50%

100%

100%50%

89,99%
+0,01%

35%

99,99%
+0,01%

49%

Situation au 31 décembre 1998 - Situatie op 31 december 1998

35%

 90%

80%

80%

79%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

NE PAS 
CONSOLIDER

-
NIET TE

CONSOLIDEREN

         610 
KOLAG Koblenzer

Lagerhaus- & 
Spedition-

gesellschaft mbH

100%

90%95% 100% 100%25%
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B
ij

la
g

e



242 De goede besteding van rijksgelden door de NMBS – Rekenhof, mei 2001

S
IT

U
AT

IO
N

 3
1 

D
E

C
E

M
B

R
E

 1
99

9 
- T

O
E

S
TA

N
D

 3
1 

D
E

C
E

M
B

E
R

 1
99

9
In

te
r 

Fe
rr

y 
B

oa
ts

IN
TE

G
R

AT
IO

N
 G

LO
B

A
LE

-
IN

TE
G

R
A

LE
 C

O
N

S
O

LI
D

AT
IE

M
IS

E
 E

N
 E

Q
U

IV
A

LE
N

C
E

-
V

E
R

M
O

G
E

N
S

M
U

TA
TI

E

H
om

e

C
ré

di
t

Im
m

ob
ili

er
 -

W
on

in
gk

re
di

et

N
E

 P
A

S
 

C
O

N
S

O
LI

D
E

R
-

N
IE

T 
TE

C
O

N
S

O
LI

D
E

R
E

N

IN
TE

G
R

AT
IO

N
 

P
R

O
P

O
R

TI
O

N
N

E
LL

E
-

E
V

E
N

R
E

D
IG

E
 C

O
N

S
O

LI
D

AT
IE

T.
R

.W
.

R
ai

lto
ur

Tr
an

su
rb

 
C

on
su

lt

S
C

T 
N

oo
rd

C
am

ra
il

Tu
c 

R
ai

l

E
ur

o 
Li

èg
e 

TG
V

E
ur

os
ta

tio
n

Fo
nc

iè
re

 R
dF

 
- V

as
tg

oe
dm

ij 
Fr

an
kr

ijk
st

r.

E
ur

o 
Im

m
o 

S
ta

r

H
.V

.H
. 

In
te

rn
at

io
na

l

A
ut

oc
ar

e 
E

ur
op

e

Z.
C

.R
.

U
ni

lo
g

Te
rm

in
al

A
th

us

IC
F

Fr
ig

os
ui

ss
e

7,
69

10
,3

4

11
,5

4

10
0,

-

99
,9

7

25
,0

1

H
IT

 R
ai

l

B
ru

xe
lle

s 
M

id
i

7,
5

9,
09

25
,-

75
,-

75
,-

10
0,

-

99
,2

0

99
,9

8

99
,9

9

A
nd

er
e 

fin
an

ci
ël

e
ac

tiv
a

O
nd

er
ne

m
in

ge
n 

w
aa

rm
ee

 e
en

 
de

el
ne

m
in

gs
-

ve
rh

ou
di

ng
 b

es
ta

at

Ve
rb

on
de

n 
on

de
rn

em
in

ge
n

E
nt

re
pr

is
es

 li
ée

s

E
nt

re
pr

is
es

 a
ve

c 
le

sq
ue

lle
s 

il 
ex

is
te

 u
n 

lie
n 

de
 p

ar
tic

ip
at

io
n

A
ut

re
s 

im
m

ob
ili

sa
tio

ns
fin

an
ci

èr
es

Th
al

ys
In

te
rn

at
io

na
l

1,
-

29
,-

S
ys

ra
il

50
,-

99
,5

4

22
,5

2

94
,8

0

65
,6

8

C
A

 N
E

N

55
,-

25
,-

25
,-

33
,-

E
ur

at
el

A
B

X
N

ed
er

la
nd

25
,-

24
,5

23
,0

7

B
C

C
le

ar
in

g
7,

19

O
C

H
Z

50
,-

D
.P

.M
.L

.
10

,-
13

,3
3

13
,3

3

50
,-

X

E
ur

of
im

a
9,

8

31
,2

5

26
,9

3

3,
6C
C

B
51

,-

W
oo

dp
ro

te
ct

B
el

gi
um99

,8
9

50
,-

43
,9

1

P
ub

lif
er

C
ig

og
ne

-
S

hu
tt

le

In
te

rm
an

33
,3

3

50
,-

N
.F

.T
.i.

89
,7

6

50
,-

C
N

C
Fe

rr
y-

B
oa

ts
 

In
te

rm
od

al

50
,-

D
ep

ai
re

99
,9

8

17
,0

4

0,
89

C
E

PA

B
itl

ar

Ve
rb

on
d 

B
eh

an
de

la
ar

s 
G

oe
de

re
n

5,
48

R
ai

lto
ur

 T
O

4,
29

0,
41

88
,-

A
B

X
 T

.&
L.

Tr
ac

k

G
en

er
al

Pa
rc

el
6,

65

Fi
na

nc
iè

re
TG

V
H

S
T-

Fi
n

IC
R

R
14

,9
9

S
ca

ld
ir

ai
l

50
,-

E
.B

.T
.

14
,0

7

A
C

TS
B

el
gi

ë
13

,-

A
B

X
 L

og
is

tic
s 

H
ol

di
ng

Te
rm

in
al

 E
.C

.E
.

50
,4

2
2,

85

R
ai

l W
eb

10
0,

-
C

ha
rl

er
oi

 D
ry

 
Po

rt
33

,3
3

G
ru

pp
o

S
ai

m
a

A
va

nd
er

o

IC
 W

es
t

35
,-

10
,-

1,
42

10
0,

-

10
0,

-

90
,-

B
ij

la
g

e



De goede besteding van rijksgelden door de NMBS – Rekenhof, mei 2001 243

699
ABX Transport

& Logistics
GmbH

700
ABX Logistics 

GmbH

50
ABX Logistics 
Beteiligungs-

gesellschaft mbH

1039
ABX Logistics 
International

GmbH

1047
ABX Logistics 
International

(Switzerland) AG

66
ABX Logistics 

Safety First GmbH

101
ABX Logistics 

Rheinkraft
GmbH

65
Haeger &
 Schmidt

GmbH

524
China-Trans 

Gesellschaft für
Schiffahrt und 

Handel mbH1076
Kifhora

748
ABX Logistics 

(USA)
Holding Inc.

338
ABX Logistics 

(Singapore)
Pte. Ltd.

1073
Lias Gr. L.C.

Duisburg
OHG

1075
Limonit Gr. 

Um. II

1046
ABX Contract 

Logistics GmbH

750
ABX Logistics/

Bahntrans
GmbH

334
ABX Logistics 

(Switzerland) AG

1030
ABX Logistics 
(España) S.A.

1077
 Kabyle 

Grundstück.
Radebeul

    1616 COLLICO 
Verpackungs-

logistik & Service
GmbH

379
Handel- en 

scheepvaartmij 
ABX Logistics

B.V.

165
THL Travel

GmbH

18
Berzen

Spedition
GmbH

664
Textil

Spedition
Lübbecke

GmbH

333
ABX Logistics
International
(España) S.A.

335
ABX Logistics 
(Hong Kong)

Ltd.

248
ABX Logistics 

(France)
S.A.

330
ABX Logistics 

(Australia)
Pty. Ltd.

    331
ABX Logistics 

(Belgium)
N.V.

   Jiangxi 
Chinesisch-
Deutsche

GmbH
1125

ABX Logistics 
(Canada)

Inc.

   710
ABX Logistics 

(USA)
Inc.

    337
ABX Logistics 

(Thailand)
Ltd.

    336
ABX Logistics 

(Malaysia)
Sdn.Bhd.

1390
Textil -Aufbereitung 

Weser-Nord
GmbH

    1391
TLZ Textil-Logistik-

Zentrum
GmbH

638
POP Gesellschaft 
für Prozeßlogistik

mbH & Co. KG

  637
POP Verwaltungs-
gesellschaft für
Prozeßlogistik

mbH

1392
SAM-Textil

Handelsgesell-
schaft mbH

254
RKE
N.V.

1340
AFFRETE-

MENTS
VAN REETH

S.A.R.L..

1074
Kreas

Grundst. 
Umsch. I

  525
Coil Terminal 

N.V.

340
ABX Logistics 
(Taiwan) Ltd. 

Customs Broking

339
ABX Logistics 
(Taiwan) Ltd.

Sea & Air Freight

327
ABX

Logistics
Container
Line Ltd.

244
Amerford 

International
Corporation

245
ABX Logistics

Customs Brokers 
Inc.

1406
Amerford

International 
Ltd.

1393
Textil-

Centrum 
Janikowo

1338
Hansa

Markenartikel
Distributions 

GmbH

1404
Ace Eagle

Freight
Ltd.

1403
Galee

Trading 
Company

Ltd.

250
Amerford 

International
Ltd.

1407
Republic

Air and Sea 
Consolidators

Ltd.

1402
Eagle

Freight
Ltd.

1408
Southern
Bunkers

Ltd.

1405
Southern 

Ships
Agencies

Ltd.

1385
Fusion Freight 

Management Ltd.

597
INESTA

Spedition GmbH

        1371
Eagle Freight 

Holdings
(Proprietary)

Ltd.      

   680
Unitrans Ltd.

        1313
Hansa Markenart. 

Logistik
GmbH & Co.

      1312
Hansa Markenart. 

Logistik
Beteiligungs
GmbH

INTEGRATION
GLOBALE

-
INTEGRALE

CONSOLIDATIE

MISE EN EQUIVALENCE
-

VERMOGENSMUTATIE

INTEGRATION 
PROPORTIONNELLE

-
EVENREDIGE

CONSOLIDATIE

Andere
financiële

activa

Ondernemingen 
waarmee een 
deelnemings-
verhouding

bestaat

Verbonden 
ondernemingen

Entreprises
liées

Entreprises
avec lesquelles
il existe un lien
de participation

Autres 
immobilisations

financières

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

90%

100%

90%90%
100% 100%100%

100% 100%100%95%

64%

80%

50%

64%

61,46%

100%

90%

26%

51%

100%

100%

100% 100%25%

50%

100%

100%

50%

100%

100%

50%

89,99%
+0,01%

35%

99,99%
+0,01%

49%

Situation au 31 décembre 1999 - Situatie op 31 december 1999

 90%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

NE PAS 
CONSOLIDER

-
NIET TE

CONSOLIDEREN

         610 
KOLAG Koblenzer

Lagerhaus- & 
Speditions-

gesellschaft mbH

100%

50%

100%

35%

50%

35%

100%

100%

100%

100%

100%

 85%

640

Pan-Globe

75,69%

341 ABX 
Logistics-

Hae Young 
Korea Ltd.

...
Andernacher 
Getreide- und 
Lagergesell-
schaft mbH

B
ij

la
g

e



244 De goede besteding van rijksgelden door de NMBS – Rekenhof, mei 2001

80
0

A
B

X
 L

og
is

tic
s

H
ol

di
ng

 B
.V

.

81
0

K
er

st
en

 H
un

ik
 

A
m

st
er

da
m

 B
.V

.

80
4

Li
nk

 L
in

e 
E

ur
op

a 
B

.V
.

80
7

K
er

st
en

 H
un

ik
 

H
oo

fd
do

rp
 B

.V
.

81
1

K
er

ta
in

er
 L

in
es

 
B

.V
.

80
1

A
B

X
 L

og
is

tic
s 

Tr
uc

ki
ng

 B
.V

.

81
2

K
er

st
en

 
C

on
tin

en
ta

l
U

ni
lo

ad
 B

.V
.

80
5

Va
t C

on
ta

in
er

 
S

er
vi

ce
 B

.V
.

80
9

P
ro

 L
og

is
tic

s 
N

ed
er

la
nd

 B
.V

.

80
8

U
ni

te
d 

N
VO

C
C

 
Li

ne
s 

B
.V

.

80
2

A
B

X
 L

og
is

tic
s 

Tr
an

sp
or

t B
.V

.

80
3

K
er

st
en

 H
un

ik
 

S
ch

ee
pv

aa
rt

 
M

aa
ts

ch
ap

pi
j B

.V
.

86
1

K
er

st
en

 H
un

ik
 

(Ir
el

an
d)

 L
td

.

86
2

B
lu

eb
el

l T
ra

ns
po

rt
 

Li
m

ite
d

86
0

K
er

st
en

 
C

on
tin

en
ta

l
U

ni
lo

ad
 L

td
.

84
0

K
er

st
en

 H
un

ik
 

G
m

bH

83
0

K
er

st
en

 H
un

ik
 

N
.V

.

85
0

K
er

st
en

 H
un

ik
 

(N
.I.

) L
td

10
0%

10
0%

98
,9

1%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

S
itu

at
io

n 
au

 3
1.

12
.9

9-
 S

itu
at

ie
 o

p 
31

.1
2.

99

10
0%

E
nt

re
pr

is
es

lié
es

Ve
rb

on
de

n 
on

de
rn

em
in

ge
n

O
nd

er
ne

m
in

ge
n 

w
aa

rm
ee

 e
en

 
de

el
ne

m
in

gs
-

ve
rh

ou
di

ng
be

st
aa

t

E
nt

re
pr

is
es

av
ec

 le
sq

ue
lle

s
il 

ex
is

te
 u

n 
lie

n
de

 p
ar

tic
ip

at
io

n

A
ut

re
s 

im
m

ob
ili

sa
tio

ns
fin

an
ci

èr
es

A
nd

er
e

fin
an

ci
ël

e
ac

tiv
a

IN
TE

G
R

A
TI

O
N

G
LO

B
A

LE
-

IN
TE

G
R

A
LE

C
O

N
S

O
LI

D
A

TI
E

M
IS

E
 E

N
 E

Q
U

IV
A

LE
N

C
E

-
V

E
R

M
O

G
E

N
S

M
U

TA
TI

E

N
E

 P
A

S
 

C
O

N
S

O
LI

D
E

R
-

N
IE

T 
TE

C
O

N
S

O
LI

D
E

R
E

N

IN
TE

G
R

A
TI

O
N

 
P

R
O

P
O

R
TI

O
N

N
E

LL
E

-
E

V
E

N
R

E
D

IG
E

C
O

N
S

O
LI

D
A

TI
E

80
6

B
.V

. 
E

ur
op

ee
sc

he
 

H
an

de
l- 

en
 

Tr
an

sp
or

t-
m

aa
ts

ch
ap

.

10
0%

10
0%

K
er

st
en

 H
un

ik
 

Tr
an

sp
or

te
s 

In
te

rn
ac

io
na

is
Li

m
iti

da

60
%

S
ea

gh
a

Ll
oy

d 
A

nv
er

so
is

A
tla

nt
ic

 H
ou

se

W
ic

o 
C

.V
.

81
3

H
ud

ig
 &

 K
er

st
en

 
C

on
tin

en
t -

 
Ir

el
an

d 
Li

ne
 B

.V
.

81
4

H
ud

ig
 &

 K
er

st
en

 
C

on
tin

en
t -

 
Ir

el
an

d 
Li

ne
 C

.V
.

81
5

H
ud

ig
 &

 K
er

st
en

 
C

on
tin

en
t-

Ir
el

an
d

Li
ne

 L
im

ite
d

85
1

K
er

st
en

 C
ar

go
 

S
er

vi
ce

s 
(N

.I.
) L

td
.

50
%

49
%

50
%

2% 10
0%

10
0%

10
0%

40
9

A
B

X
 L

og
is

tic
s 

N
ed

er
la

nd

B
ij

la
g

e



De goede besteding van rijksgelden door de NMBS – Rekenhof, mei 2001 245

Saima Avandero SpA
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AB Travel Srl
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1. Registratie van de exploitatiekosten

De analytische boekhouding van de NMBS is zo georganiseerd dat de kosten worden

geboekt in functie van het departement of de algemene dienst die verantwoordelijk is voor

het beheer en binnen het departement in functie van de uitgeoefende activiteiten. Het

rekeningenstelsel is zo geconstrueerd dat de exploitatiekosten gedetailleerd kunnen worden

opgevolgd per type activiteit en daarbinnen per deelactiviteit door de toekenning van

rekeningen- en subrekeningennummers.

De initiële kostenplaatsen die werden weerhouden zijn de volgende :

- algemene diensten;

- departement infrastructuur;

- departement materieel;

- departement transport;

- departement B-Cargo;

- departement aankopen;

- ABX;

- kosten van algemene aard die niet overeenstemmen met een bijzondere activiteit en

waarvoor geen departement of dienst in het bijzonder verantwoordelijk is

(waardeverminderingen op vorderingen, dotaties aan voorzieningen, minderwaarde op

de realisatie van activa).

Aangezien de analytische boekhouding tot doel heeft de kosten van de exploitatie te

kennen, worden de niet rechtstreeks productieve kosten verdeeld over de

eindkostenplaatsen. Daartoe worden inzonderheid volgende verdelingen toegepast :

1° de algemene kosten, gemeenschappelijk voor alle activiteiten van de NMBS, worden in

toepassing van de beheerscontracten verdeeld over de investeringskosten enerzijds en
de exploitatiekosten anderzijds1.Het quotum van de algemene kosten dat naar de

investeringen gaat wordt over alle investeringswerken verdeeld door toepassing van

een verhogingspercentage; het gedeelte dat naar de exploitatie gaat wordt verdeeld

tussen de departementen in functie van hun exploitatiekosten;

2° de sociale lasten worden verdeeld over de departementen en de algemene diensten in

functie van hun personeelskosten;

3° kosten van algemene aard die het gevolg zijn van een gewone bedrijfsactiviteit worden

over de activiteiten van de departementen verdeeld in functie van de aard van de

kosten;

4° kosten van algemene aard die niet het gevolg zijn van een gewone bedrijfsactiviteit

worden niet verdeeld tussen de departementen  maar blijven op  afzonderlijke

rekeningen geboekt;

5° de financiële kosten en opbrengsten worden op afzonderlijke rekeningen geboekt voor

het geheel van de maatschappij.

                                                          
1
 Het eerste beheerscontract heeft gestipuleerd dat de algemene kosten en beheerskosten op

éénduidige wijze, volgens het algemeen reglement financiën van de NMBS, moeten worden

verdeeld over  alle prestaties van de NMBS

Het tweede beheerscontract heeft dat principe bevestigd, maar aangepast aan de gewijzigde interne

structuur van de maatschappij (indeling in bedrijfs- en service-eenheden vanaf het boekjaar 1998)

door te stipuleren dat kosten die niet rechtstreeks toe te wijzen zijn aan een bepaalde activiteit,

worden geboekt als indirecte kosten en volgens de ABC-methode (Activity Based Costing)

eenduidig omgeslagen over alle prestaties en activiteiten van de centrale en coördinatie-eenheden

en dat het boekhoudkundig resultaat van die centrale en coördinatie-eenheden wordt geboekt op de

activiteiten van de bedrijfs- en service-eenheden.
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De door de NMBS gebruikte analytische boekhouding 
in de periode 1996-1997
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Het rekeningenstelsel is verder zo geconstrueerd dat binnen elk departement de kosten

per type activiteit en per deelactiviteit kunnen worden opgevolgd via rekeningen- en

subrekeningennummers.

Zo worden de kosten van het departement infrastructuur onder meer

geboekt/toegerekend naar de activiteiten “bediening van de installaties” (verder

onderverdeeld per soort installatie: seininrichting, bewaking overwegen, telecom,…), en

naar “onderhoud van de installaties” (verder onderverdeeld per type installatie:

kunstwerken, gebouwen, seininrichting, bovenbouw van de baan, onderbouw van de

baan, telecom,…). De kosten van het departement materieel worden geboekt volgens

het type materieel dat moet worden onderhouden (elektrische locomotieven,

diesellocomotieven, elektrische voertuigen, getrokken reizigerswagens,

goederenwagens, HST-stellen,…) en voor elk type onderscheiden naar de aard van de

onderhoudskosten (voorbereiding, herstelling, transformatie, herstelling van

onderdelen,….). In het departement transport zijn de kosten verdeeld over vier

hoofdactiviteiten: beheer van de stations (verder onderverdeeld in: stationsdirectie,

coördinatie, personeelsbeheer,…), personenvervoer (verder gedetailleerd naar:

aanmaking van  vervoerbewijzen, begeleiding en controle in de treinen, rangeren,

circulatie van de treinen,…), goederenvervoer (onderverdeeld in rangeren, circulatie van

de treinen, factage, administratieve verrichtingen,…), transportkosten per type materieel

en energiekosten. De kosten eigen aan het departement B-Cargo (beheerskosten),

worden opgevolgd naar de soort van het transport (staalnijverheid, scheikundige

nijverheid, auto-industrie,…) en die van ABX  volgens de aard van de algemene kosten:

personeelskosten, kosten van interim personeel, van privé-vervoerders van

publiciteit,…. 2. De kosten van de algemene diensten worden opgevolgd per dienst en de

sociale lasten worden afzonderlijk geboekt naar de soort (rust- en

overlevingspensioenen, jaarlijkse vakantie, sociale werken, sociale zekerheid,

beroepsvorming, kledingfonds, medische dienst,….).

2. Registratie van de exploitatie-opbrengsten

In de analytische boekhouding worden de opbrengsten nagenoeg op dezelfde wijze

opgenomen als in de algemene boekhouding. Ze zijn in beide boekhoudingen

onderscheiden naar grote categorieën: binnenlands vervoer van personen, internationaal

vervoer van personen, goederenvervoer per spoor, stukgoederenvervoer, accessoire

opbrengsten en per categorie naar het soort product.

3. Relatie tussen de algemene en analytische boekhouding

In het rekeningenstelsel zijn de algemene en analytische boekhouding met elkaar

gelieerd. Elke boeking van kosten in de algemene boekhouding heeft tot gevolg dat de

desbetreffende spiegelrekening wordt gecrediteerd in de analytische boekhouding.

Anderzijds heeft elke boeking van opbrengsten in de algemene boekhouding als gevolg

dat de desbetreffende spiegelrekening wordt gedebiteerd in de analytische boekhouding.

Deze spiegelrekeningen hebben dus een controlefunctie waarmee de overeenstemming

tussen de algemene en de analytische boekhouding kan worden opgevolgd. De

boekhouding is derwijze georganiseerd dat elke maand een volledige overeenstemming

wordt gerealiseerd tussen de algemene en de analytische boekhouding.
                                                          
2
 ABX heeft bovendien een eigen analytische boekhouding.
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Bijlage III
Organogram
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1. De bedrijfseenheden

De bedrijfseenheden zijn onderverdeeld in productie-, beheers- en exploitatie-eenheden.

1.1. Productie-eenheden

De kernactiviteiten van de vier productie-eenheden kunnen als volgt worden omschreven :

• de eenheid “Instandhouding infrastructuur” staat onder meer in voor het onderhoud van de

sporen, de onderstations en de bovenleidingen, alsmede voor het onderhoud van de

kunstwerken. Tevens is deze eenheid verantwoordelijk voor de opslag en de distributie van

bepaalde voorraadartikelen;

• de eenheid “Onderhoud op lange termijn van rijtuigen, motorrijtuigen en locomotieven”

verricht onder meer het onderhoud en de herstelling van de rijtuigen en de locomotieven. Zij

staat ook in voor de modernisering van het rollend materiaal alsmede voor de herstelling

en/of de fabricatie van de benodigde wisselstukken;

• de eenheid “Onderhoud op korte en middellange termijn van rijtuigen, motorrijtuigen en

locomotieven” staat voornamelijk in voor kleine onderhoudswerken alsmede het in

gereedheid brengen en het reinigen van de locomotieven en de rijtuigen;

• de eenheid “Onderhoud wagons” is onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud en de

herstelling van de wagons.

1.2. Beheerseenheden

De drie beheerseenheden groeperen de hierna vermelde kernactiviteiten :

• de eenheid “Netwerk” is verantwoordelijk voor het beheer van de netwerk-infrastructuur,

het leveren van de benodigde elektriciteit, alsmede het beheer van de toegang tot dit

netwerk en het operationaliseren van dit netwerk;

• de eenheid “Bestuurders en treinmaterieel” levert de bestuurders en zorgt voor de besturing

van  de HST-treinen, de elektrische motorstellen en de dieselmotorenstellen. Tevens levert

deze eenheid de elektrische tractie van reizigers- en goederentreinen alsmede de

dieseltractie van reizigers- en goederentreinen. Tenslotte levert deze eenheid ook de

rijtuigen;

• de entiteit “Patrimonium” is verantwoordelijk voor het beheer van  de gebouwen en

terreinen van de NMBS.

1.3. Exploitatie-eenheden

De exploitatie-eenheden staan in voor de volgende activiteiten :

• de eenheid “Nationaal reizigersvervoer” is verantwoordelijk voor het voorzien van de

begeleiding van de treinen. Tevens staat deze eenheid in voor het transport van de reizigers,
voor zover dit het nationaal treinvervoer betreft;

• de eenheid “Internationaal reizigersvervoer” is verantwoordelijk voor de distributie van de

vervoersbewijzen alsmede de uitbating van de catering-diensten en de couchette-treinen.

Tevens is deze entiteit verantwoordelijk voor het transport van de reizigers, voor zover dit

het internationaal vervoer betreft;
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Beschrijving van de activieiten per eenheid en lijst van de activiteiten



• de eenheid “Goederenvervoer (B-Cargo)” is verantwoordelijk voor het transport, de

marketing en de organisatie van het goederenvervoer, alsmede het beheer van de

goederenwagons;

• ABX  staat in voor het pakjesvervoer.
3

2. Service-eenheden

De service-eenheden (zes in totaal) vervullen in essentie diensten ten behoeve van alle andere

eenheden van de maatschappij:

• de eenheid “Informatica” levert de mainframe-diensten, ontwikkelt en onderhoudt de nodige

software en koopt en installeert de nodige hard- en software. Tevens is deze entiteit

verantwoordelijk voor de opleiding aangaande de informaticatoepassingen aan de
personeelsleden van de andere eenheden;

• de dienst “Personeelsadministratie en beheer sociale zaken” is verantwoordelijk voor alles

wat de personeelsadministratie betreft en voor de dienst bestuursgeneeskunde;

• de eenheid “Aankopen” verleent aan de andere eenheden assistentie bij de benodigde

(externe) aankopen van de andere eenheden;

• “Facility management” produceert het benodigde drukwerk, staat in voor de bereiding van

de maaltijden ten behoeve van het personeel en is verantwoordelijk voor het klein

onderhoud en de schoonmaakdiensten. Tevens biedt deze entiteit allerlei algemene diensten
aan en verhuurt het voertuigen (aan de andere eenheden);

• de eenheid “Telecom” is verantwoordelijk voor de basisstructuur inzake telecommuni-

catiediensten binnen de NMBS, de nodige netwerken en de operationele communicatie;

• de eenheid “Corporate prevention services” is verantwoordelijk voor de medische diensten

(deel arbeidsgeneeskunde).

3. Centrale coördinatie-eenheden

De centrale coördinatie-eenheden (zeven in totaal, zie het organogram) hebben een

coördinerende, toeleverende of ondersteunende functie ten behoeve van het algemeen beleid van

de maatschappij.

                                                          
3
 In zijn managementletter in verband met het boekjaar 1998 heeft het college van commissarissen

opgemerkt dat ABX een autonome boekhouding voert waarvan de verrichtingen niet automatisch

zijn gecentraliseerd in de boekhouding van de NMBS. De integratie in de NMBS-boekhouding is

gereduceerd tot een maandelijkse overname van de geboekte saldi. Het college heeft erop gewezen

dat die werkwijze ingaat tegen hetgeen bepaald is  in artikel 67 van het tweede beheerscontract.

Hierin is gestipuleerd dat voor elke eenheid de boekhouding centraal moet worden gevoerd. De

maatschappij heeft geantwoord dat: 1) de bij ABX ingestelde beheersboekhouding doeltreffend is

en de directie in staat stelt een duidelijk en gedetailleerd zicht te hebben, 2) de procedure werd

ingevoerd en geleidelijk verfijnd lang voor de herstructurering van de NMBS op 01.01.1998 van

kracht werd, 3) rekening houdend met de boekhoudkundige voorgeschiedenis van ABX en de

recente evolutie op nationaal en internationaal vlak het niet wenselijk is het huidig

boekhoudsysteem grondig te wijzigen.
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Overzicht activiteiten Aperçu des activités
a. Instandhouding Infrastructuur a. Maintenance Infrastructure

1 Onderhoud sporen Entretien des voies

79 Onderhoud onderstations & bovenleidingen Entretien des sous-stations et des caténaires

80 Onderhoud seininrichting Entretien de la signalisation

2 Onderhoud onderstations, verlichting en verwarming Entretien des sous-stations, éclairage et chauffage

83 Onderhoud kunstwerken Entretien des ouvrages d'art

3 Opslag & distributie voorraaditems II Distribution & entreposage des approvisionnements MI

4 Aannemingen infrastructuur Entreprises infrastructure

5 Fabricatie & installatie van spooruitrusting, seininrichting &
installaties

Fabrication & installation d'équipements pour la voie, la signalisation et
les installations

6 Investeringswerken aan eigen II installaties Investissements sur installations propres à MI

b. Onderhoud lange termijn b. Entretien long terme

7 Onderhoud & herstelling locomotieven Entretiens & réparations des locomotives

8 Onderhoud & herstelling motorrijtuigen Entretiens & réparations des automotrices

9 Onderhoud & herstelling rijtuigen Entretiens & réparations des voitures

10 Onderhoud & herstelling HST Entretiens & réparations des rames TGV

11 Opslag & distributie voorraaditems OL Distribution et entreposage des approvisionnements EL

12 Modernisering van rollend materieel Modernisation du matériel roulant

13 Herstelling wisselstukken Réparation de pièces de rechange

84 Fabricatie wisselstukken Fabrication de pièces de rechange

14 Investeringswerken aan eigen OL installaties Investissements sur installations propres à EL

90 Diverse activiteiten Activités diverses

c. Onderhoud korte termijn c. Entretien court terme

15 Klein onderhoud locomotieven Petits entretiens des locomotives

16 Klein onderhoud motorrijtuigen Petits entretiens des automotrices

17 Klein onderhoud rijtuigen Petits entretiens des voitures

18 Klein onderhoud HST Petits entretiens des rames TGV

19 Klaarmaken & reinigen motorrijtuigen, rijtuigen en HST Préparation & nettoyage des automotrices, des voitures et des rames
TGV

20 Investeringswerken aan eigen OK installaties Investissements sur installations propres à EC

91 Diverse activiteiten Activités diverses

d. Onderhoud wagens d. Entretien wagons

21 Revisies wagens Révisions des wagons

81 Diverse activiteiten Activités diverses

22 Klein onderhoud & herstelling wagens Petits entretiens & réparation wagons

23 Aannemingen wagens Entreprises wagons

24 Herstelling van wisselstukken Réparation de pièces de rechange

85 Fabricaties van wisselstukken en voorraaditems Fabrication de pièces de rechange et stock

25 Investeringswerken aan eigen OW installaties Investissements sur installations propres à EW

86 Opslag & distributie voorraaditems OW Distribution & entreposage des approvisionnements EW

e. Patrimonium e. Patrimoine

26 Aanbieden patrimonium Exploitation du patrimoine

f. Netwerk f. Réseau

27 Beheer netwerkinfrastructuur Gestion de l'infrastructure du réseau

28 Beheer toegang netwerk Gestion de l'accès au réseau

29 Operationaliseren netwerk Opérationalisation du réseau

30 Leveren electricteit Livraison de l'électricité

31 Vormen, rangeren & schouwen vrachtmat. Formation, triage & contrôle des wagons

32 Distributie vervoersbewijzen Distribution de titres de transport

33 Reinigen stations Nettoyage des gares

34 Klein onderhoud sporen Petits entretiens de la voie

35 Reinigen treinen Nettoyage des trains

82 Vorming & rangering reizigersmaterieel Formation & triage du matériel voyageurs

g. Treinen g. Trains

36 Leveren en besturen van HST-treinen Fourniture et conduite des TGV

37 Leveren en besturen van elektrische motorstellen Fourniture et conduite des automotrices électriques

38 Leveren en besturen van dieselmotorstellen Fourniture et conduite des automotrices diesel

39 Leveren elektrische tractie reizigerstreinen Fourniture de la traction électrique pour trains de voyageurs

40 Leveren dieseltractie reizigerstreinen Fourniture de la traction diesel pour trains de voyageurs



Overzicht activiteiten Aperçu des activités
87 Leveren elektrisch tractie goederentreinen Fourniture de la traction électrique pour trains de marchandises

75 Leveren dieseltractie goederentreinen Fourniture de la traction diesel pour trains de marchandises

76 Leveren van rijtuigen Fourniture de voitures

77 Leveren tractie vorming & rangering treinen Fourniture de la traction pour la formation & triage des trains

78 Leveren van know-how en studies Fourniture du know-how & études

h. Reizigers Nationaal h. Voyageurs Intérieur

41 Begeleiden van treinen Accompagnement des trains

42 Transport Reizigers Nationaal Transport Voyageurs Intérieur

i. Reizigers Internationaal i. Voyageurs International

43 Distributie vervoersbewijzen Distribution de titres de transport

44 Catering Catering

45 Diensten aan boord van WL & couchettetreinen Services à bord des Wagons-lits & trains couchettes

46 Transport Reizigers Internationaal Transport Voyageurs International

j. B-Cargo j. B-Cargo

47 Transport, Marketing & organisatie B-Cargo Transport, Marketing & gestion B-Cargo

92 Beheer wagens Gestion des wagons

k. Personeel k. Personnel
48 Medische diensten Services médicaux

49 Personeelsadministratie & Sociale Zaken Administration du personnel & Affaires Sociales

50 Activiteiten door de Staat betoelaagd Activités subsidiées par l'Etat

93 Kas voor geneeskundige verzorging Caisse des soins de santé

l. Informatica l. Informatique

51 Mainframe diensten Services mainframe

52 Ontwikkeling software (incl. edifer en consultancy) Développement du software (incl. edifer et consultancy)

73 Onderhoud software Entretien du software

74 Aankoop & installatie van hardware en software Achat & installation du hardware et du software

89 Netwerkdiensten en bureautica Services réseau et bureautique

88 Opleiding van het personeel van andere eenheden Formation du personnel des autres unités

m. Facility Management m. Facility Management

53 Produceren drukwerk Production d'imprimés

54 Bereiden van maaltijden Préparation de repas

55 Schoonmaak & klein onderhoud Nettoyage & petits travaux d'entretien

56 Aanbieden algemene diensten Fourniture de soutiens généraux

57 Verhuur van wegvoertuigen Location de véhicules automobiles

n. Aankopen n. Achats

58 Aanbieden aankoopdiensten Fourniture de services d'achat

o. Telecom o. Télécom

59 Geschakelde diensten Gestion des réseaux commutés

60 Basisstructuur Exploitation des structures de base

61 Informatiessystemen Gestion des systèmes d'information

62 Operationele telecommunicatie Téléphonie opérationnelle

63 Radionetwerken Liaison radio

p. Centrale Coördinatie-eenheden p. Unités Centrales et de Coordination

Management-fee CCE Management-fee UCC

Communicatie Communication

64 Strategie & ontwikkeling Stratégie et développement

65 Accounting & Controlling Accounting & Controlling

66 Veiligheid & milieu Sécurité & environnement

67 Human resources Politique des ressources humaines

68 Algemeen secretariaat Secrétariat général

69 Communicatie Communication

70 Juridische zaken Affaires juridiques

71 Interne audit Audit interne

72 Raad van Bestuur & Directie Conseil d'Administration & Direction

q. Corporate Prevention Services q. Corporate Prevention Services

94 Corporate Prevention Services Corporate Prevention Services
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• De afschrijvingen en terugnemingen van afschrijvingen op materiële en immateriële activa, de

waardeverminderingen en terugnemingen van waardeverminderingen op materiële en

immateriële vaste activa, de afschrijvingen en terugnemingen van afschrijvingen van

kapitaalsubsidies en tussenkomsten van derden voor de investeringen, de onttrekkingen van het

kapitaal, de intercalaire intresten, zijn uitgesplitst volgens het gebruik (= de facto de regel

toegepast voor de boeking van de onttrekking van het kapitaal);

• bepaalde dotaties, bestedingen en terugnemingen van voorzieningen, de afschrijving van het

kapitaal en de oprichtingskosten worden direct toegewezen4;

• meer- en minderwaarden bij de realisatie van vaste en vlottende activa, bepaalde dotaties,

bestedingen en terugnemingen van voorzieningen, waardeverminderingen en terugnemingen

van waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering, vorderingen, andere

vlottende activa en financiële vaste activa worden proportioneel verdeeld volgens de

opbrengsten voortvloeiend uit de interne en externe facturaties van de eenheden;

• de beheersmatige financiële kosten worden geëlimineerd en vervangen door de geboekte netto

financiële kosten (= financiële kosten van het boekjaar min de financiële opbrengsten van het

boekjaar). Deze worden toegerekend aan de eenheden in functie van de toegewezen netto

activa;

• de financiële resultaten ingevolge de cash flow en cash drain5 van de eenheden worden niet

toegewezen aan de opdrachten van openbare dienst in het boekjaar 1999 (eerste jaar van

toepassing) aangezien artikel 69 van het eerste bijvoegsel bij het tweede beheerscontract dat

heeft opgelegd;

• voor de betaalde dividenden aan de HST-Fin is een specifieke verwerking aangenomen:

- het deel met betrekking tot de reeds uitgevoerde HST- investeringen wordt toegerekend

volgens de lokalisering van de uitgevoerde investeringen (hoofdzakelijk infrastructuur, dus

tweede opdracht van openbare dienst);

- het deel met betrekking tot het nog niet gebruikt saldo wordt verdeeld zoals de netto

financiële kosten.

Die opsplitsing houdt verband met het feit dat overeenkomstig artikel 3, §2, van de wet van 17

maart 1997 betreffende de financiering van het HST-project, de NMBS de mogelijkheid heeft

om op haar verantwoordelijkheid de middelen voorlopig voor andere doeleinden aan te wenden

in afwachting van de effectieve betaling van de betrokken investeringsuitgaven;

• het courant resultaat van de eenheden wordt verdeeld tussen de opdrachten van openbare dienst

en de andere opdrachten om het effect van de interne facturaties in vergelijking met de kostprijs

te neutraliseren.

� de uitzonderlijke resultaten van de verschillende eenheden met uitzondering van de eenheden

“Nationaal reizigersvervoer” en “Netwerk” worden niet verdeeld tussen de twee opdrachten

van openbare dienst en de andere opdrachten omdat de samenstelling van transferprijzen

uitsluitend berekend wordt op basis van de resultaten van de gewone bedrijfsvoering.

                                                          
4
 De besteding van de voorzieningen (= niet kasopbrengst) die op het vlak van de resultatenrekeningen de

desbetrefffende herstructureringskosten neutraliseert, wordt als niet kasopbrengst in de tabel van bronnen en

aanwendingen geëlimineerd (De impact van de aanleg en de besteding van de voorzieningen is toegelicht in

sectie I van hoofdstuk VII over het boekhoudkundig kader).

5
 Het betreft een tekort in de vermogenstroom voortkomend uit de exploitatiefunctie.
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Bijlage V
Samenvatting van de regels voor de bepaling
van de marge van brutofinanciering
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1996 1997 1998 1999

NMBS NMBS NMBS NMBS

Exploitatiefunctie
- Nettoresultaat van het  boekjaar (a)
- Eliminaties (b)
- Bruto-financieringsmarge (a) + (b) = (c)

- Vergoeding kapitaal (d)

Financieringsmarge na vergoeding kapitaal
(c) - (d) = (e)

2.181.946.417
3.285.057.007
5.467.003.424

-

5.467.003.424

3.038.437.844
5.148.523.634
8.186.961.478

2.107.575.282

6.079.386.196

3.721.747.094
2.605.786.855
6.327.533.949

5.440.106.709

887.427.240

3.549.843.829
-130.056.961

3.419.786.868

5.826.250.000

-2.406.463.132

Investeringsfunctie
1) Materiële en immateriële vaste activa en

voorraden

a) Aanwendingen (f)
- Investeringen in materiële en
  immateriële vaste activa
- Voorraadwijzigingen

b) Bronnen (g)
- Staatstussenkomst
- HST-Fin
- Tussenkomst Nederland
- Subsidies
- Tussenkomst derden
- Afstanden (desinvesteringen)

c) Totaal bronnen – aanwendingen
(g) – (f) = (h)

2) Financiële vaste activa

a) Aanschaffingen (= aanwendingen) (i)

b) Afstanden (= bronnen) (j)

c) Totaal bronnen – aanwendingen
 (j) – (i) = (k)

49.471.486.794
48.118.048.185

1.353.438.609

39.009.986.865
21.153.100.000

-
-

  1.352.087.168
        25.008.621
16.479.791.076

-10.461.499.829

656.720.903

89.115.921

-567.604.982

44.799.027.710
44.444.160.772

354.866.938

43.379.916.460
24.341.644.800
6.727.536.623

-
1.411.045.876

1.192.912
10.898.496.249

-1.419.111.250

599.293.222

126.525.171

-472.768.051

49.098.834.343
45.962.180.007

3.136.654.336

33.074.850.136
24.016.200.000
5.041.000.000

-
498.237.365
56.989.290

3.462.423.481

-16.023.984.207

6.363.237.284

127.878.960

-6.235.358.324

50.646.519.748
49.466.900.630

1.179.619.118

37.623.051.653
24.611.800.000
5.311.174.412

129.734.199
305.659.711
171.694.116

7.092.989.215

-13.023.468.095

7.915.562.075

65.790.898

-7.849.771.177

Financieringsfunctie
- Vorderingen:

Toename ( = aanwending)
Afname  (= bron)

- Schulden:
Toename (= bron)
Afname (= aanwending)

- Niet gebruikt saldo HST-Fin (= bron)

- Niet gebruikt saldo tussenkomst
Nederland (=bron)

- Geldplaatsingen:
Toename  (=aanwending)
Afname (=bron)

Totaal bronnen – aanwendingen inzake de
financieringsfunctie

206.922.490

7.494.858.133

-

-

2.139.679.236

5.562.101.387

10.329.048.077

20.806.245.027

7.463.094.338

-

22.127.798.183

-4.187.506.895

4.078.351.795

1.821.045.003

9.959.000.000

-

9.155.608.499

21.371.915.291

760.705.166

12.789.140.976

9.688.825.588

5.993.546.927

4.431.105.921

23.279.702.404
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Bijlage VI
Synthesetabel van bronnen en aanwendingen 
op het niveau van de jaarrekening voor de periode 1996-1999
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1999 Bijlage 5

Eerste opdracht van openbare dienst

BRONNEN EN AANWENDINGEN

(Zonder schommeling van de vorderingen, de schulden, de geldbeleggingen en de jaarlijkse

positieve of negatieve verschillen – stortingen min investeringen – voortkomend van HST-Fin

en van de Staat in het raam van de tussenkomst van Nederland).

1. BRUTO-AUTOFINANCIERINGSMARGE NA VERGOEDING VAN HET KAPITAAL

(uitgaande van de resultaten van RN en van het resultaat uit de gewone

bedrijfsuitoefening van de andere eenheden)

Netto-resultaat -2.038.890.292

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening van d -1.251.249.462

   andere eenheden dan RN en Netwerk

Afschrijvingen, terugnemingen van afschrijvingen 3.783.873.242

   waardeverminderingen en terugnemingen van

   waardeverminderingen op materiële en immateriële

   activa, op kapitaalsubsidies en op tussenkomsten van

   derden voor investeringen

Onttrekking aan het kapitaal -4.631.555.245

Dotaties, bestedingen en terugnemingen van voo -607.022.487

Meerwaarden en minderwaarden bij realisatie van 0

   en vlottende activa

Infrastructuurvergoeding (indien niet van toepass 1.146.178.731

   privé-operatoren : eerste 3 maanden 1999)

Financiële kosten (verschil, met inbegrip van het 1.676.712.777

 van het dividend van HST-Fin met betrekking tot de

 stortingsoverschotten)

Niet uitgegeven kosten en niet geïnde opbrengst 449.677.809

Diverse : 171.250.553

waardeverminderingen op voorraden, vorderingen en

bestellingen in uitvoering :

inventarisoverschotten :

Bruto-autofinancieringsmarge vóór -1.301.024.374

vergoeding van het kapitaal

Vergoeding van het kapitaal 0

Bruto-autofinancieringsmarge na -1.301.024.374

vergoeding van het kapitaal
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Bijlage VII
De gepubliceerde tabellen van bronnen en aanwendingen voor
de twee opdrachten van openbare dienst voor het boekjaar 1999
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2. STROMEN MET BETREKKING TOT DE IMMATERIELE

EN MATERIELE INVESTERINGEN EN DE VOORRAADWIJZIGINGEN

Investeringskrediet van de Staat 6.862.433.601

Tussenkomsten van HST-Fin en de Staat (tussen- 0

   komst van Nederland) ten belope van de tijdens

   de periode uitgevoerde investeringen

Kapitaalsubsidies en tussenkomsten van derden 12.991.089

Afstanden van activa 120.211.054

Totaal bronnen 6.995.635.744

Uitgevoerde investeringen 7.567.783.596

Voorraadwijzigingen 467.217.758

Totaal aanwendingen 8.035.001.354

Netto-stromen -1.039.365.610

3. STROMEN MET BETREKKING TOT DE FINANCIELE

VASTE ACTIVA

Afstanden en ontvangen borgtochten 11.024.952

Aanschaffingen en gestorte borgtochten 111.764.593

Netto-stromen -100.739.641

4. SAMENVATTING VAN DE NETTO-STROMEN

Bruto-autofinancieringsmarge na vergoeding -1.301.024.374

   van het kapitaal

Stromen met betrekking tot de immateriële en -1.039.365.610

   materiële investeringen en de voorraadwijzigingen

Stromen met betrekking tot de financiële vaste activa -100.739.641

Totale netto-stromen -2.441.129.625



1999 Bijlage 9

BRONNEN EN AANWENDINGEN

(Zonder schommeling van de vorderingen, de schulden – behalve nog niet besteed saldo van

de tussenkomst van Nederland -, de geldbeleggingen en de jaarlijkse positieve of negatieve

verschillen – stortingen min investeringen – voortkomend van HST-Fin en van de Staat in het

raam van de tussenkomst van Nederland).

1. BRUTO-AUTOFINANCIERINGSMARGE NA VERGOEDING VAN HET

KAPITAAL

(uitgaande van de resultatenrekening van Netwerk  en van het resultaat

uit de gewone bedrijfsuitoefening van de andere eenheden)

Netto-resultaat -1.005.057.238

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening van de 665.842.673

   andere eenheden dan RN en Netwerk

Afschrijvingen, terugnemingen van afschrijvingen, 16.541.823.594

   waardeverminderingen en terugnemingen van

   waardeverminderingen op materiële en immateriële

   activa, op kapitaalsubsidies en op tussenkomsten van

   derden voor investeringen

Onttrekking aan het kapitaal -16.967.120.877

Dotaties, bestedingen en terugnemingen van voorzieningen -151.771.400

Meerwaarden en minderwaarden bij realisatie van vaste 0

   en vlottende activa

Infrastructuurvergoeding (indien niet van toepassing op -1.668.498.499

   privé-operatoren : eerste 3 maanden 1999)

Financiële kosten (verschil, met inbegrip van het gedeelte 6.832.562.265

 van het dividend van HST-Fin met betrekking tot de

 stortingsoverschotten)

Niet uitgegeven kosten en niet geïnde opbrengsten -17.059.766

Diverse : -93.020.926

waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering 

en vorderingen : -53.728.493

inventarisoverschotten : -39.292.433

Bruto-autofinancieringsmarge vóór vergoeding 4.137.699.826

   van het kapitaal

Vergoeding van het kapitaal 3.293.210.493

Bruto-autofinancieringsmarge na 844.489.333

   vergoeding van het kapitaal
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5. SAMENVATTING VAN DE NETTO-STROMEN

Bruto-autofinancieringsmarge na vergoeding van 844.489.333

   het kapitaal

Stromen met betrekking tot de immateriële en -7.156.893.546

   materiële investeringen en de voorraadwijzigingen

Stromen met betrekking tot de financiële vaste activa -579.573.460

Stromen met betrekking tot de financiering 5.993.546.927

Totale netto-stromen -898.430.746

2. STROMEN MET BETREKKING TOT DE IMMATERIELE

EN MATERIELE INVESTERINGEN EN

DE VOORRAADWIJZIGINGEN

Investeringskrediet van de Staat 17.749.366.399

Tussenkomsten van HST-Fin en de Staat (tussen- 5.358.075.946

   komst van Nederland) ten belope van de tijdens de

   periode uitgevoerde investeringen

Kapitaalsubsidies en tussenkomsten van derden 435.569.722

Afstanden van activa 149.323.017

Totaal bronnen 23.692.335.084

Uitgevoerde investeringen 30.478.714.177

Voorraadwijzigingen 370.514.453

Totaal aanwendingen 30.849.228.630

Netto-stromen -7.156.893.546

3. STROMEN MET BETREKKING TOT DE FINANCIELE

VASTE ACTIVA

Afstanden en ontvangen borgtochten 37.947.528

Aanschaffingen en gestorte borgtochten 617.520.988

Netto-stromen -579.573.460

4. STROMEN MET BETREKKING TOT DE FINANCIERING

nog niet besteed bedrag van de tussenkomst van 5.993.546.927

Nederland (stortingen + interesten op tijdelijke

overschotten - uitgevoerde gecumuleerde 

investeringen)
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Andere bijlagen*

* Het betreft de documenten die verband houden met de opdracht van het Rekenhof in uitvoering van de
resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers dd. 11 mei 2000 en de tekst van de commentaren die
aan het Hof werden toegezonden in het kader van de tegensprekelijke procedure.
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CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

DE BELGIQUE

BELGISCHE KAMER VAN

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

1214

DOC 50 0489/006DOC 50 0489/006

C H A M B R E   2 e  S E S S I O N  D E  L A  5 0 e  L É G I S L A T U R EK A M E R    2 e   Z I T T I N G  V A N  D E  5 0 e  Z I T T I N G S P E R I O D E 1999 2000

PROPOSITION DE RÉSOLUTIONVOORSTEL VAN RESOLUTIE

11 mei 2000 11 mai 2000

Documents précédents :
Doc 50 0489/ (1999-2000) :
001 : Proposition de résolution de M. Somers, Mme Coenen et MM.

Depreter, Bartholomeeussen, Wauthier et Vanoost.
002 : Amendement.
003 : Rapport.
004 : Texte adopté par la commission.
005 : Amendements présentés après le dépôt du rapport.
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LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,

1. appuie la demande du gouvernement de réaliser
une étude approfondie et objective de tous les flux fi-
nanciers à l’intérieur et autour de la SNCB ;

2. demande au gouvernement de lui communiquer
les résultats de cette étude aussitôt qu’il en disposera ;

3. demande au gouvernement de lui transmettre un
premier rapport intermédiaire dans les trois mois. Le
rapport final devra être transmis au gouvernement dans
les neuf mois. Le gouvernement présentera ce rapport,
ainsi que ses conclusions, un moins plus tard à la Cham-
bre;

4. confie à la Cour des comptes la mission de contrô-
ler le bon emploi par la SNCB des deniers publics, en
application des articles 5 et 5bis de la loi du 29 octobre
1846 organique de la Cour des comptes, modifiée par
la loi du 10 mars 1998, en vue de répondre aux ques-
tions formulées par la ministre de la Mobilité et des Trans-
ports dans sa lettre du 7 avril 2000 adressée à la Cham-
bre.(1)

DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS,

1. ondersteunt de opdracht van de regering om een
grondig en objectief onderzoek te laten verrichten naar
alle financiële stromen in en rond de NMBS ;

2. vraagt de regering haar de resultaten van dit on-
derzoek mee te delen van zodra de regering deze in
haar bezit heeft ;

3. vraagt de regering binnen drie maanden een eer-
ste interimrapport over te zenden aan de Kamer. Het
eindrapport dient binnen negen maanden aan de rege-
ring overgezonden te worden. De regering legt dit rap-
port, samen met haar besluiten, één maand later voor
aan de Kamer;

4. draagt aan het Rekenhof de taak op toezicht uit te
oefenen op de goede besteding, door de NMBS, van
rijksgelden, en zulks met toepassing van de artikelen 5
en 5bis van de organieke wet van 29 oktober 1846 op
de oprichting van het Rekenhof, zoals gewijzigd bij de
wet van 10 maart 1998 om te antwoorden op de vragen
die door de minister van Mobiliteit en Vervoer gesteld
werden in haar brief aan de Kamer van 7 april 2000.(1)

(1) Verslag van de heer Ludo Van Campenhout (DOC 50 0489/003)
Bijlage.

(1) Rapport de M. Ludo Van Campenhout (DOC 50 0489/003) An-
nexe.

Centrale drukkerij van de Kamer - Imprimerie centrale de la Chambre
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Brussel, 7 september 2000
Regentschapsstraat 2
1000  BRUSSEL

A 1 – 1.856.760 B6

Mijnheer de Voorzitter,

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het Rekenhof
in een resolutie van de plenaire vergadering van 11 mei 2000
de opdracht gegeven, bij toepassing van de artikelen 5
en 5bis van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van
het Rekenhof, de goede besteding van de rijksgelden, door de
NMBS, te controleren.

Het Rekenhof heeft u bij brief van 6 juni 2000 de onder-
zoeksvragen medegedeeld die tegemoet kunnen komen aan de be-
kommernissen die de Kamer heeft geformuleerd naar aanleiding
van de goedkeuring van die resolutie. Overeenkomstig de ex-
terne procedure die door het Rekenhof bij de controle op de
goede besteding van de rijksgelden wordt gevolgd, hebben die
vragen het voorwerp uitgemaakt van een studie waarbij werd
nagegaan of de informatie, nodig om op die vragen te kunnen
antwoorden, beschikbaar is. Daartoe werden gedachtewisselin-
gen gehouden met de Vice-Eerste Minister en Minister van Mo-
biliteit en Vervoer en met de vertegenwoordigers van de NMBS.

Hieruit is gebleken dat de onderzoeksvragen die het Re-
kenhof voorlopig in aanmerking had genomen, kunnen worden be-
vestigd. Er werden evenwel enkele aanvullende elementen aan
toegevoegd, rekening houdend met de ingewonnen informatie en
de ontvangen reacties.

De heer H. DE CROO
Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie
1008  BRUSSEL

B
ij

la
g

e

Opdrachtbrief met kenmerk A1 – 1.856.760 B06 
van het Rekenhof van 7 september 2000
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Het Rekenhof neemt zich dan ook voor op de hiernavolgen-
de onderzoeksvragen te antwoorden, zulks voor de periode
1996-1999.

*

*   *

De Europese regelgeving

Het eerste oogmerk zal erin bestaan de Europese richt-
lijnen inzake de organisatie en de boekhoudkundige verwerking
van de activiteiten met betrekking tot het vervoer per spoor
te beschrijven. Er zal worden nagegaan in hoeverre de Belgi-
sche Staat deze richtlijnen heeft omgezet in de nationale re-
gelgeving en in hoeverre de regelgeving werd nageleefd door
de NMBS en de Belgische Staat.

Het boekhoudkundig kader

De boekhoudkundige verplichtingen van de NMBS zullen
eveneens worden beschreven, rekening houdend met de diverse
wettelijke of reglementaire bepalingen die op de maatschappij
van toepassing zijn en met de bedoeling aan te tonen in hoe-
verre de naleving van die verplichtingen een invloed uitoe-
fent op de wijze waarop de kosten en opbrengsten van de taken
van openbare dienst in de rekeningen worden weergegeven.

De uitvoering van de taken van openbare dienst

Laat het boekhoudstelsel van de NMBS en de in het be-
heerscontract vastgelegde evaluatiemethode toe op een behoor-
lijke wijze een onderscheid te maken tussen de financiële be-
wegingen met betrekking tot de opdrachten van openbare dienst
en deze met betrekking tot de handelsactiviteiten ?  Is het
mogelijk de financiële stromen in verband met de opdrachten
van openbare dienst af te zonderen ?

Werden de verschillende bedragen die door de Staat wer-
den gestort, aangewend voor de verwezenlijking van de taken
van openbare dienst waarvoor ze bestemd waren ?

De taken van openbare dienst, de bedrijfseenheden en de ser-
vice-eenheden en de dochterondernemingen van de NMBS

Verlopen, wat de taken van openbare dienst betreft, de
"interne facturaties" tussen de bedrijfseenheden, service-
eenheden en centrale en coördinatie-eenheden van de NMBS
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evenals de relaties tussen de NMBS en haar dochterondernemin-
gen volgens duidelijke en geëigende bepalingen ?

Worden die bepalingen nageleefd ?

Zijn die "interne facturaties" tussen de bedrijfseenhe-
den en de service-eenheden alsook de facturaties tussen de
NMBS en haar dochterondernemingen billijk ?

De investeringen

Het Rekenhof acht het niet mogelijk een oordeel uit te
brengen met betrekking tot elk van de investeringen waartoe
in de loop van de jongste jaren is overgegaan. Het meent
daarentegen dat een onderzoek van de investeringsprocedures,
daarin begrepen het onderzoek van de door de NMBS ingebouwde
evaluatie van die investeringen, het mogelijk zou maken op de
meeste vragen van de parlementsleden dienaangaande een ant-
woord te verstrekken.

De investeringen in de openbare dienstverlening

Laten de procedures m.b.t. het investeringsbeleid toe
de conformiteit van de boekhoudkundige registraties in termen
van juistheid, volledigheid, bestaan, eigendom en bestemming
te garanderen ?

Biedt de werkwijze voor het uitstippelen, het goedkeuren
en het opvolgen van het investeringsbeleid van de NMBS vol-
doende garanties in termen van verwachte resultaten en risi-
cobeheersing ? Is er in een opvolging voorzien met betrekking
tot de uitvoering en de aard van deze investeringen en ge-
beurt er een evaluatie naar de impact van deze investeringen
op de uitvoering van de taken van openbare dienst. Daartoe
zal een onderscheid worden gemaakt tussen, enerzijds, de uit-
werking en de aanpassing van het tienjaarlijks investerings-
plan (waarvoor de tussenkomst van de regering vereist is) en,
anderzijds, de opvolging door het Bestuur van het Vervoer van
de door de NMBS na te leven verplichtingen.

Verstrekken de procedures inzake goedkeuring en controle
van de overheidsopdrachten gegund in het raam van de taken
van openbare dienst redelijke zekerheid dat n.a.v. die op-
drachten de regelgeving wordt gerespecteerd ?
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De investeringen en deelnemingen in handelsactiviteiten

Welke zijn, wat de investeringen en deelnemingen in de
handelsactiviteiten betreft, de verplichtingen en beperkingen
die aan de NMBS worden opgelegd door de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische overheids-
bedrijven, de statuten van de vennootschap en de beheerscon-
tracten ? Worden die verplichtingen nageleefd ?

Is in het voorbereidings-, beslissings- en opvolgings-
proces van de investeringen en deelnemingen in handelsactivi-
teiten, een evaluatie geïntegreerd van de impact van die in-
vesteringen op de financiële toestand en de resultaten van de
NMBS ?

Biedt die evaluatie voldoende garanties voor de NMBS om
haar verplichtingen van openbare dienst na te komen ?

Het bestuur

Beantwoorden de structuur van en het beslissingsproces
binnen de bestuursorganen van de NMBS aan de principes van
"corporate governance" ? Die principes houden onder meer in
dat :

• de doelstellingen van de organisatie en de strategie voor
het bereiken ervan duidelijk zijn vastgelegd door de be-
stuursorganen, met naleving van de wettelijke regels en
voorschriften ;

• de bestuursorganen voor het bereiken van hun doelstellin-
gen voorzien in voldoende interne controleprocedures
binnen de organisatie, waarbij een interne auditdienst of
auditcomité op de naleving ervan toeziet ;

• de verstrekte informatie over de financiële situatie, het
bestuur en de doelstellingen van de organisatie beant-
woordt aan de gestelde kwaliteitsvereisten inzake ver-
slaggeving en normen zoals accuraatheid en tijdigheid ;

• de structuur van de bestuursorganen voldoende transparant
is en de bevoegdheden van de diverse bestuursorganen vol-
doende zijn afgebakend teneinde belangenconflicten en
machtsconcentraties te vermijden.

De beheerscontracten

Bestaan er studies die, bij het beslissings- en opvol-
gingsproces van de beheerscontracten en hun bijvoegsels, toe-

B
ij

la
g

e



De goede besteding van rijksgelden door de NMBS – Rekenhof, mei 2001 273

A 1 – 1.856.760 B6 5

laten om het evenwicht te beoordelen tussen de wederzijdse
verplichtingen van de Belgische Staat en de NMBS ?

Wordt door de federale regering geëvalueerd of de be-
heerscontracten worden nageleefd ? Is die evaluatie voldoen-
de, objectief en relevant ?

*

*   *

Gelet op de resultaten van zijn studie heeft het Reken-
hof beslist de uitvoering van die opdracht onder de leiding
van zijn college toe te vertrouwen aan leden van zijn audito-
raat en aan externe deskundigen. Die externe deskundigen zul-
len met inachtneming van de door de regelgeving inzake over-
heidsopdrachten voorgeschreven procedures worden aangesteld.

Het Rekenhof meent dat zijn ontwerpverslag kan worden
opgesteld binnen een termijn van vijf maanden na de verzen-
ding van de opdrachtbrief aan de Vice-Eerste Minister en
Minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de NMBS. Nadien
moet het Rekenhof evenwel nog een tegensprekelijke procedure
voeren met de geauditeerden, waarna het definitieve verslag
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers zal worden toegezon-
den.

Ingaand op uw verzoek zal het Rekenhof tegen 15 oktober
as. de Kamer van Volksvertegenwoordigers informeren over de
stand van de werkzaamheden van zijn audit.

Het Rekenhof :
    Op last : De Eerste Voorzitter,
De Hoofdgriffier,

   J. VAN de VELDE.
F. VAN DEN HEEDE.
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VERTALING

Voorlopig verslag betreffende de audit van de NMBS – commentaar en vragen.

Mijnheer de Eerste Voorzitter,

Mijnheer de Hoofdgriffier,

Onder verwijzing naar uw brief van 28 maart 2001 zal ik mijn commentaar in twee fasen

meedelen.

In een eerste fase zal ik een aantal opmerkingen of bemerkingen maken.

De audit bestreek de jaren 1996 tot 1999.  Een aantal van de opmerkingen die het Rekenhof

gemaakt heeft betreffen eveneens, en terecht, feiten die zich in de loop van het jaar 2000

hebben afgespeeld.

Ik zal die opmerkingen dus laten vergezeld gaan van enige aanvullende commentaar als dit

kan bijdragen tot een betere informatie van het Rekenhof.

• Wat de Europese reglementering betreft, deel ik volledig de aanbevelingen die het

Rekenhof formuleert op basis van de tekortkomingen van de Staat terzake.  Meer

inzonderheid:

- Wat de schuld betreft heb ik binnen de Regering een debat op gang gebracht in

het raam van een uiteenzetting van de toestand van de NMBS in diverse

opzichten (Corporate Governance, financiële toestand, ontwikkeling van

handelsactiviteiten, …)

Ik wil zowel met de regering als met de NMBS het debat voortzetten over de te

nemen maatregelen om een financieel herstel van de NMBS te bewerkstelligen,

aangezien de Staat geen afdoend antwoord heeft geboden op de uit de richtlijn

91/440 voortvloeiende verplichtingen.

- Wat de toegang tot het net betreft, werd binnen de regering eveneens een

uiteenzetting gegeven over het potentieel discriminerend karakter voor andere

spoorwegondernemingen.

Ik heb overigens tevens gewezen op het belang van de vaststelling van de

infrastructuurvergoeding ten aanzien van de intramodale, maar ook en vooral

ten aanzien van de intermodale concurrentie.  Het rechtvaardigt de oprichting

van een van de operator onafhankelijk orgaan met verscheidene bevoegdheden

op dat vlak.  Sedert oktober 2000 is er binnen de regering gedebatteerd over de

oprichting van een federaal instituut voor de mobiliteit dat het gebrek aan

afdoende maatregelen in het kader van de Europese reglementering moet

verhelpen, maar dat er ook toe moet bijdragen dat de problematiek van de

mobiliteit op een geïntegreerde benadering kan rekenen.

• De reflectieoefening van de raad van bestuur in oktober 2000 over het Corporate

Governance (bladzijde 68) verliep gelijktijdig met de hervorming van de NMBS

waarover binnen de regering van gedachte werd gewisseld.
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en Minister van Mobiliteit en Vervoer
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• Het ontwerpverslag stelt op blz. 141 dat de overeenstemming met het maatschappelijk

doel nooit ter sprake is gebracht, met uitzondering van een recente interventie van de

regeringscommissaris.

Dit zou echter genuanceerd kunnen worden in die zin dat deze onverenigbaarheid, of

althans het feit dat sommige handelsactiviteiten soms in strijd zijn met het

maatschappelijk doel zelf van de NMBS, eveneens werd aangesneden in de algemene

uiteenzetting over de NMBS aan de regering waarvan hierboven sprake was.  Die

onverenigbaarheid kwam eveneens aan bod in de recente debatten binnen de regering

over de “hervorming” van de NMBS.

Tenslotte steunde de motivering van de brief die eind februari 2000 aan de

regeringscommissaris werd toegestuurd uiteraard op deze bekommernis.

Als aanvulling bij deze bemerkingen heb ik een lijst van meer technische vragen opgesteld

over precieze passages uit het ontwerpverslag.

U weet dat het akkoord over de NMBS dat de regering einde maart laatstleden heeft

goedgekeurd, nog moet worden omgezet in een hervorming van de wet van 21 maart

1991.

De onderhandelingen betreffende het derde beheerscontract zullen trouwens

binnenkort een aanvang nemen.

De “eisen” die de NMBS zal stellen, zullen waarschijnlijk overeenstemmen met de

beslissing van de raad van bestuur gebaseerd op de actualisering van het plan

Doelstelling 2005 en op de beheersresultaten van de opdrachten van openbare dienst.

Om die reden handelt een groot deel van de vragen over dat onderwerp.

De antwoorden op die vragen zouden, als u daarmee kan instemmen, in het definitief

verslag ingevoegd kunnen worden zodat het parlement - en de regering – zouden

beschikken over een werkbaar instrument voor de uitoefening van hun respectieve

bevoegdheden.

1.

a) Mag uit uw verslag worden afgeleid dat de resultaten van de opdrachten van openbare

dienst, die zijn voorgelegd op basis van de waarderingsregels die specifiek voor de

beheerscomptabiliteit zijn goedgekeurd door de raad van bestuur, en die aan de basis

liggen van de eisen van het management in verband met de exploitatiedotaties, niet de

kosten omvatten die de maatschappij werkelijk heeft gedragen voor het uitoefenen van

de opdrachten van openbare dienst ?

Wat de beheersmatige financiële kosten betreft, die pro rata op de activiteiten van de

activa waarvan ze het beheer verzekeren worden aangerekend, moet men begrijpen dat

het gaat om “fictieve” kosten die de financieringskost van de activa (intrest)
vertegenwoordigen alsof er geen enkele financiering door de Staat was ?
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b) Als de resultaten zoals gedefinieerd onder a) niet de werkelijke kosten in dat verband

omvatten, kan men dan op basis van de hiernavolgende bijkomende elementen
1
 die in

het auditverslag onder de aandacht werden gebracht, stellen dat de voor de opdrachten

van openbare dienst in 1998 en 1999 voorgestelde beheersresultaten geen relevante

grondslag vormen voor het rechtvaardigen van de beslissingen van de raad van bestuur

van 5 en 30 juni 2000
2
, daar deze grondslag niet "objectief" is (geen weerspiegeling

van de werkelijk gedragen kosten) en daar een bijkomende financiële

tegemoetkoming, ceteris paribus, niet van aard zou zijn de economische rendabiliteit

op structurele wijze te verbeteren ?

c) Wat is de juiste betekenis van de voorlaatste paragraaf van bladzijde 25 van

hoofdstuk 7 : "Uit een analyse van de interne facturaties per eenheid voor de jaren

1998 en 1999, blijken de meeste interne kosten te worden doorgerekend aan de

eenheden "Nationaal Reizigersvervoer" en "Netwerk" ?

2.

a) Betekent de commentaar die in verband met de tabellen van de bronnen en

aanwendingen wordt geformuleerd dat de tabellen van de bronnen en aanwendingen

geen voorstelling geven van de cash flows of cash drains noch van de werkelijke

rendabiliteit van de uitoefening van de opdrachten van openbare dienst, inzonderheid

omdat de financierings- en thesauriefunctie globaal zijn toegekend aan alle sectoren
3

(met uitzondering van de tussenkomst van Nederland voor de HST) ?

Bijvoorbeeld ,

• de niet-aangewende saldi van de stortingen van HST-Fin worden aangerekend op

de financieringsfunctie van de NMBS, terwijl de vergoeding van het door HST-Fin

ingebrachte kapitaal een last is die vooral ressorteert onder de tweede opdracht van

openbare dienst (4,2 miljard in 98 en 99) en die in stijgende lijn zal gaan;

• heeft deze contradictie gecumuleerd met andere bijzondere (hiernavermelde)
waarderingsregels niet tot gevolg dat de saldi van de tabellen van de opdrachten

van openbare dienst systematisch negatief worden ?

• de cessies die zijn gebeurd in het raam van de alternatieve financiële verrichtingen

worden aangerekend op alle sectoren samen.

                                                          
1 Blz. 62

• De resultaten van de opdrachten van openbare dienst vastgesteld volgens dezelfde waarderingsregels als de algemene

boekhouding waren in 1996 en 1997 positief.

• Het geactualiseerd plan omvat geen enkele maatregel die een vertaling zou zijn van een verbetering van de resultaten

ingevolge een door de onderneming bewust gekozen strategie.

• De stijging van de productiviteit is enkel gebaseerd op de vermindering van het tewerkstellingsvolume.

• De ramingen die zowel in het initieel plan als in het geactualiseerd plan zijn vervat, zijn lineair en omvatten geen

significant scenario voor de verbetering van de prestaties van het beheer. De enige overwogen maatregel tot

verbetering van de productiviteit berust immers op een vermindering van het volume van de tewerkstelling.

• De procedures voor het opstellen van de interne facturaties tussen de activiteitencentra, die bepalend zijn voor de

resultaten van de verschillende activiteiten, vertonen nog tekortkomingen.

• Voor bepaalde activiteiten zijn de toegepaste berekeningsregels niet in overeenstemming met de regels goedgekeurd door

de raad van bestuur (blz. 27, hoofdstuk 7).
2 Die beslissingen machtigden de directie om onderhandelingen met de minister aan te vatten om een hogere bijdrage van

de Staat te verkrijgen voor de exploitatie van de opdrachten van openbare dienst op basis van het feit dat deze opdrachten

"een "structureel tekort" zouden vertonen, een belangrijke factor van het tekort op lange termijn". (blz. 62)
3 Niettegenstaande het feit dat die tabellen in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften.
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b) Leidt de vraag sub a) tot dezelfde conclusie op basis van andere regels zoals de

aanrekening op de opdrachten van openbare dienst van een gedeelte van de

investeringen in de financiële vaste activa, ook al gaat het om activiteiten die geen

weerslag hebben op de uitoefening van de opdrachten van openbare dienst, zoals het

verzenden van pakjes ?

Waren deze laatste twee regels (in verband met de alternatieve financiële verrichtingen

en de financiële vaste activa) ook doorslaggevend bij het opstellen van de rekeningen

van het beheersresultaat voor de opdrachten van openbare dienst ?

3. Is het op basis van de vragen 1 en 2 en op basis van de commentaar in verband met het

plan Doelstelling 2005, zowel het initiële als de door de NMBS geactualiseerde versie

(pagina's 61 tot 65) opportuun te stellen dat het feit te beslissen om reeds voor tien jaar

de exploitatiedotaties op basis van de actualisatie van het plan Doelstelling 2005 te

verhogen, noch de belangen van de onderneming op zich noch dat van de werknemers

of de treingebruikers of de aandeelhouders op geen enkele wijze zou ten goede komen

aangezien zulks de beheersorganen van de NMBS er niet toe zou verplichten een

strategie te definiëren om haar rendabiliteit op structurele wijze te verbeteren, en zo

het resultaat van een goed presterend beheer weerspiegelend.

Het verslag definieert op pagina 64 dat "Het ondernemingsplan de wil van de

onderneming te kennen moet geven om haar resultaten te verbeteren en de strategie en

de in te zetten middelen moet preciseren om hierin te slagen" ... . "De directie moet

worden geëvalueerd op de mate waarin ze ertoe heeft bijgedragen dat die

doelstellingen worden bereikt" zijn voorwaarden voor een ondernemingsplan om echt

doeltreffend te zijn.

Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat de Staat zijn verantwoordelijkheden niet heeft

opgenomen ten aanzien van de historische schuld van de NMBS ("De financiële

gezondmaking, en meer in het bijzonder de vermindering van de schuld, werd niet op

bevredigende wijze in het Belgisch recht omgezet") en dat hij nog maatregelen in dat

verband moet nemen. Dat is natuurlijk stof voor een ander debat.

4. De voorzieningen gegroepeerd onder de posten "Moderniseringsfonds" en

"Doelstelling 2005", zijn ingesteld om de herstructureringskosten te dekken die in de

opeenvolgende ondernemingsplannen zijn gedefinieerd, met name in hoofdzaak

kosten met betrekking tot de personeelskosten, zonder de resultaten te bezwaren.  Die

voorzieningen werden slechts ten belope van 32 % toegewezen als opbrengst van de

rekeningen van de opdrachten van openbare dienst (6.737,6 miljoen op

20.890,7 miljoen in totaal) (blz. 3, hoofdstuk 7).

a. Hoe verklaren dat die voorziening slechts voor 32 % ten goede is gekomen van de

opdrachten van openbare dienst als het die sectoren zijn die volgens de

beheersorganen van de NMBS structureel negatieve resultaten vertonen en waarvan de

enige productiviteitsfactor die als de oorzaak ervan wordt beschouwd, de

personeelskosten zijn ?  (cf. supra)

b. Waarom komt die voorziening ten belope van 68 % ten goede van de overige sectoren

terwijl ze enerzijds niet structureel verlieslatend zijn en terwijl anderzijds de

personeelskosten één van de voornaamste bestanddelen zijn van de kosten die tussen
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de verschillende eenheden van de NMBS worden gefactureerd ?  Gebeurt de

toewijzing van de voorzieningen aan de verschillende sectoren niet a rato van de

"consumptie" van de herstructureringskosten ?

5.

a. Nog steeds wat de herstructureringskosten betreft (p.2. hoofdstuk 7), zou het mogelijk

zijn in het onderzoeksverslag de redenen te expliciteren waarom de voorzieningen

(gevormd door de herstructureringsfondsen) nog op substantiële wijze zouden worden

aangewend voor de toekomstige kosten, daar de doelstelling van het

tewerkstellingsvolume vastgelegd in Doelstelling 2005 niet zal worden verwezenlijkt,

en het personeelseffectief integendeel in 2000 nog is toegenomen ?

- Bezoldiging, …, van de beschikbare personeelsleden door opheffing van

betrekking en van de personeelsleden toegewezen aan de definitieve formatie

verbonden aan de herstructurering (gedeelte van aanwending van de

voorziening: 27,2 %)

- Lasten in verband met  brugpensioenen (premies?), vooropzegvergoedingen,

vertrektoelagen,… (gedeelte van aanwending van de voorziening: 20,5 %)

b. Afhankelijk van het op die vraag verstrekte antwoord en rekening houdend met het feit

dat de voorziening onderaangewend is ten opzichte van de voorziene plafonds, zou het

niet opportuun zijn de mogelijkheden inzake benutting van de voorziening te

herdefiniëren tesamen met de heractualisering en de goedkeuring van het strategisch

financieel herstelplan van de onderneming ?

c. Wat betekent het bedrag van 37,4 % aanwending van de provisie voor het annuleren in

de resultatenrekening van het aandeel van de lonen van het personeel dat overeenstemt

met de “niet productieve prestaties” ?  Zou het voorts mogelijk zijn de betekenis van

die termen die tot verwarring aanleiding zouden kunnen geven, te preciseren ?

6. Op bladzijde 135 kan men lezen dat de aankopen uitgevoerd van 96 tot 99 geen

aanleiding hebben gegeven tot bestemde leningen, maar met de beschikbare middelen

gefinancierd konden worden.

Voetnoot 195 op p.139 handelt anderzijds over de beweringen van de NMBS dat zij de

middelen die nodig zijn voor hun leefbaarheid tegen zeer voordelige voorwaarden

heeft kunnen financieren.

• Moet uit de commentaar op blz. 135 worden afgeleid dat de rating van de

NMBS haar beter in staat heeft gesteld “de middelen die nodig zijn voor hun

leefbaarheid tegen zeer voordelige voorwaarden te financieren” door de

aankoop zelf te financieren, zonder hiervoor een lening te moeten aangaan ?

• Zo ja, moet daaruit afgeleid worden dat het in de eerste plaats de overgekochte

dochtermaatschappijen zijn die voordeel halen uit de rating van de NMBS (via

hun “leefbaarheid”) en de NMBS onrechtstreeks als aandeelhouder ?

• Zo ja, is dit verenigbaar met de regels van het Europees recht ?
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Ik dank u voor het gevolg dat u aan mijn brief zal verlenen.

Hoogachtend,

Isabelle DURANT
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VERTALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

Raad van Bestuur

De Voorzitter

Brussel, 27 april 2001

Mijnheer W. DUMAZY

Eerste Voorzitter van het Rekenhof

Regentschapsstraat 2

1000 BRUSSEL

Mijheer de Eerste Voorzitter,

De Raad van Bestuur van de NMBS heeft op zijn vergadering van 27 april jongstleden de

commentaar van de NMBS goedgekeurd bij het voorlopig rapport van het auditoraat van het

Rekenhof met betrekking tot “de controle op de goede aanwending van overheidsgelden door

de NMBS”.

Wij verzoeken U in bijlage een exemplaar van dat document te willen vinden.

Met de meeste hoogachting,

Etienne SCHOUPPE Michel DAMAR

Gedelegeerd bestuurder Voorzitter van de Raad van Bestuur
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Brief van 27 april 2001 van de Voorzitter van de Raad van Bestuur 
en de gedelegeerd bestuurder van de NMBS (met in bijlage de 
commentaar van de NMBS op het voorlopig rapport van 
het auditoraat van het Rekenhof)
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VERTALING

Voorlopig rapport van het auditoraat van het Rekenhof betreffende de

controle op de goede aanwending van overheidsgelden door de NMBS.

Commentaar van de directeur-generaal van het Bestuur van het Vervoer te Land van het

Ministerie van Verkeer en Infrastructuur en van de regeringscommissaris bij de NMBS.

1. Uit hoofde van mijn functie als directeur-generaal van het Bestuur van het Vervoer te Land van

het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur enerzijds, en van mijn functie als

regeringscommissaris bij de NMBS anderzijds, die ik respectievelijk uitoefen sedert juli 1991 en

oktober 1992, ben ik rechtmatig betrokken partij bij het voorlopig rapport van het auditoraat van

het Rekenhof betreffende de controle op de goede aanwending van overheidsgelden door de

NMBS.

De beschouwingen die hierna volgen slaan niet op mijn persoon, maar wel op de functies die ik

sedert verschillende jaren uitoefen.

2. Vooreerst stel ik met tevredenheid vast dat ruimschoots het bewijs is geleverd dat de NMBS goed

omspringt met de overheidsgelden.

Ik stel eveneens vast dat geen beduidende onregelmatigheid werd geconstateerd t.a.v. de

bestaande wettelijke en reglementaire bepalingen.

3. Op herhaalde plaatsen verwijst het voorlopig rapport van het Rekenhof naar het Bestuur van het

Vervoer te Land en naar de regeringscommissaris bij de NMBS.

In dat verband wil ik herinneren aan volgende feiten :

- Sedert 17 juli 2000 heb ik geen persoonlijk contact meer gehad met het Rekenhof hoewel ik,

in het ene geval (Bestuur van het Vervoer te Land) een eindverantwoordelijke ben, en, in het

andere geval (regeringscommissaris bij de NMBS) de enige verantwoordelijke ben.

Alle contacten die het Rekenhof met het Bestuur van het Vervoer te Land heeft gehad, hebben

plaatsgehad op het niveau van de dienst “Spoorvervoer”, zonder dat ik ooit ben

tussengekomen.

Voor zover nodig, ik heb er steeds op gewezen dat ik mij volledig en onmiddellijk ter

beschikking zou houden.

- Men moet kunnen aanvaarden dat, voor de leiding en het beheer van een federale

administratie, alle handelingen die een leidend ambtenaar stelt, niet noodzakelijkerwijze

geweten zijn door zijn diensten en ambtenaren, zelfs al staat daar tegenover dat die laatsten op

de hoogte zijn van alle handelingen behorende tot het dagelijks beheer of verband houdende

met de technische aspecten.

- Zodra de opdracht van het Rekenhof gedefinieerd was en die opdracht begon te lopen (17 juli

2000), heb ik de gelegenheid gehad de aandacht te vestigen op het feit dat sedert oktober 1992,

vanaf wanneer ik ben aangetreden als regeringscommissaris bij de NMBS, ik er altijd vanuit

ben gegaan dat, al was het maar om deontologische redenen, de niet technische dossiers die

onder deze laatste functie ondergebracht konden worden, sensu stricto uitsluitend bestemd

waren voor de opeenvolgende Ministers die voor het spoorvervoer verantwoordelijk waren en

voor de bestuurs- en directieorganen van de NMBS.

B
ij

la
g

e

Commentaar van 2 mei 2001 van de directeur-generaal van het Bestuur
van het Vervoer te Land en Regeringscommissaris van de NMBS
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Ik wil me echter niet uitspreken over de vraag of die situatie een invloed heeft gehad op de

inhoud van het voorlopig rapport van het Rekenhof.  Ik weet daarentegen wel dat bepaalde

punctuele, maar belangrijke, dossiers een volledig licht hadden kunnen werpen op de uitgevoerde

audit.  In dat verband citeer ik bijvoorbeeld het geval van sommige deelnemingen van de NMBS

in buitenlandse ondernemingen, het dossier inzake de GTS–aandelen, het beheer van de

overheidsopdrachten of de opvolging van de boekhoudkundige, financiële en budgettaire

kwesties.

4. Wat mijzelf betreft wens ik duidelijk te zijn over het punt dat er op ieder ogenblik een goed

onderscheid moet kunnen worden gemaakt tussen het oordeel dat men kan uitspreken over het

verleden, waarvoor precieze wetgevingen en reglementeringen bestonden, en de aanbevelingen

die men kan formuleren wat de toekomst betreft en die veronderstellen dat die wetgevingen en

reglementeringen worden gewijzigd.

Hiermee wil ik geen kritiek uitbrengen op het voorlopig rapport van het Rekenhof.  Het is eerder

een opmerking die mij toelaat in te gaan op de volgende punten.

5. Het Rekenhof schrijft ergens in zijn voorlopig rapport dat “de bevoegdheden die de wet aan de

regeringcommissaris bij de NMBS toekent, en de wijze waarop de uitoefening van die

bevoegdheden is georganiseerd, kunnen leiden tot het beperken van de reële draagwijdte ervan”;

die gedachte, eventueel anders geformuleerd, vindt men ook op andere plaatsen van het voorlopig

rapport terug.

Over dit zeer kapitale en fundamentele punt wil ik graag precies zijn : als ik me baseer op onder

andere de parlementaire werkzaamheden ter voorbereiding van de wet van 21 maart 1991 en op

de rechtsleer, lees ik de wet van 21 maart 1991 op een andere wijze dan het Rekenhof.

In essentie en schematisch gesteld, ben ik immers van oordeel dat :

- de wet van 21 maart 1991 vooreerst de toekenning nastreeft van zeer ruime autonomie aan

bepaalde instellingen die voordien op een of andere wijze ressorteerden onder de wet van

15 maart 1954;

- de wet van 21 maart 1991 beperkt vooral die autonomie voor wat de opdrachten van openbare

dienst betreft ; zij worden geregeld door een beheerscontract.

Ondanks de wijze waarop ze zijn georganiseerd – ik zal daar later op terugkomen – blijf ik

poneren – tot bewijs van het tegendeel – dat de bevoegdheden die aan de regeringscommissaris

bij de NMBS zijn toegekend, werden uitgeoefend overeenkomstig de vigerende wettelijke

bepalingen, te weten art. 23, §2, van de wet van 21 maart 1991 dat naar art. 13 van dezelfde wet

verwijst.

6. Elders in het voorlopig rapport schrijft het Rekenhof dat “de regeringscommissaris bij de NMBS

tegelijkertijd directeur-generaal is van het Bestuur van het Vervoer te Land, de bevoegde dienst

van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, en dat het van oordeel is dat die situatie het

Bestuur er niet toe aanspoort zijn rol van afzonderlijk controleorgaan ten volle te vervullen”.

Over dit andere zeer belangrijke punt wens ik ook duidelijkheid te scheppen : gelet op de

bestaande wetten en reglementen, kan ik moeilijk begrijpen hoe het Bestuur, in de huidige

context, als “afzonderlijk controleorgaan” kan worden gekwalificeerd waar het om hogere

principes gaat, en dit quasi op dezelfde voet als al de andere controleorganen die rechtstreeks

door de wet van 21 maart 1991 zijn opgericht.
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Ter staving van mijn twijfel, zou ik het volgende willen opmerken.

- Het Bestuur wordt nergens bij naam vernoemd in de basiswetgeving inzake de NMBS (wet

van 23 juli 1926, wet van 21 maart 1991 en KB van 28 september 1992).

- Het wordt daarentegen wel geciteerd in alle beheerscontracten die tussen de Staat en de

NMBS zijn gesloten.

- Er komen zestien “vermeldingen” voor in het beheerscontract (met inbegrip van het tweede

bijvoegsel).

- Enkele “vermeldingen” handelen over de adviesformulering.  Die adviezen werden steeds

uitgebracht met strikte naleving van de principes van onafhankelijkheid en collegialiteit.  In

dat verband wil ik met klem wijzen op de sterk onderbouwde en zeer omstandige adviezen die

het Bestuur van het Vervoer te Land heeft uitgewerkt m.b.t. het IC-IR vervoersplan van de

NMBS in 1998.

- Andere “vermeldingen” betreffen de deelname aan vergaderingen of onderzoeken van

bepaalde precieze onderwerpen.

Alle acties die daaruit zijn voortgevloeid, werden door het Bestuur van het Vervoer te Land en

door zijn ambtenaren in alle onafhankelijkheid uitgevoerd, met dien verstande evenwel, zoals het

Rekenhof opmerkt, dat bepaalde tekortkomingen, die in de regel niet op het conto van het Bestuur

mogen worden geschreven, reëel zijn.  “Niets wat mensen ondernemen” is perfect, vooral omdat

het hier gaat om bijzonder complexe materies ; de gemaakte opmerkingen komen dan ook goed

van pas om in de toestand verbetering te brengen.

- In tegenstelling tot de twee voorgaande punten is de rol die het Bestuur van het Vervoer te

Land vervult veel concreter op het vlak van de investeringen.

Voor zover ik weet is die rol steeds in volledige onafhankelijkheid uitgeoefend :

a) overeenkomstig de bepalingen van het beheerscontract zijn alle jaarlijkse

investeringsprogramma’s van de NMBS (met inbegrip van de amendementen) door de

opeenvolgende ministers verantwoordelijk voor het spoorvervoer goedgekeurd op basis

van rapporten die door het Bestuur van het Vervoer te Land zijn opgesteld;

b) hoewel het de directeur-generaal van het Bestuur van het Vervoer te Land toekomt alle

punctuele dossiers te viseren die voorstellen bevatten inzake investeringsbeslissingen van

de NMBS die voor staatsfinanciering in aanmerking komen, is hij slechts zeer

uitzonderlijk in het beheer van dergelijke dossiers tussenbeide gekomen.

- Op een bepaald beslissingsniveau kan uiteraard niemand als verantwoordelijke worden

aangewezen indien, niettegenstaande de vigerende wetten en reglementen, sommige

ambtenaren van het Bestuur van het Vervoer te Land betreuren dat de nieuwe Belgische

context sterk geëvolueerd is in die zin dat de administratie een bepaalde mate van slagkracht

heeft verloren.

- In het raam van de transponering in Belgisch recht van de Europese richtlijnen betreffende het

spoor wens ik bovendien op te merken dat :

a) alle reglementaire bepalingen die genomen werden tot stand zijn gekomen met de

expliciete instemming van de Europese Commissie;

b) de ambtenaren van het Bestuur van het Vervoer te Land en die van de Technische

steundienst der Spoorwegen die bepalingen in volledige onafhankelijkheid uitoefenen,

met inbegrip van die betreffende de infrastructuurvergoeding ; terloops weze opgemerkt

dat het hier om een bijkomende werkbelasting voor de administratie gaat;
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c) wat de Technische Steundienst der Spoorwegen betreft, zie ik niet goed in hoe men het

zou kunnen stellen zonder de medewerking van gespecialiseerde personen die alles

afweten van de tecnnieken die bij de NMBS worden gehanteerd ; in tegenstelling tot wat

men lijkt te hebben gedacht, is dit zeker een waarborg van onafhankelijkheid enerzijds, en

een pluspunt om de veiligheid van het Spoorvervoer te verbeteren anderzijds.

7. Ik wil geen waardeoordeel uitspreken over de aanbevelingen die het Rekenhof formuleert wat

betreft de toekomst.

De ervaring van de voorbije jaren laat me echter toe een persoonlijke bedenking te opperen.

De functie van regeringscommissaris bij de NMBS is door de wet aan één persoon toevertrouwd,

terwijl de taken die deze persoon moet vervullen talrijk, gediversifieerd en belangrijk zijn.

Aanvankelijk, m.a.w. op het ogenblik van de totstandkoming en de uitvoering van de wet van

21 maart 1991, was gesteld dat de functie van regeringscommissaris bij de NMBS waargenomen

moest worden door een federaal ambtenaar ; dezelfde regeling werd trouwens ook gevolgd voor

andere economische overheidsbedrijven.  De “onafhankelijkheidsbekommernis” was zeker niet

uit het oog verloren.

Wat de NMBS betreft, bepaalt het KB tot aanstelling van haar regeringscommissaris uitdrukkelijk

dat de persoon die deze functie zal vervullen, verkozen wordt omwille van het feit dat hij

directeur-generaal van het Bestuur van het Vervoer te Land is en hij de nodige ervaring bezit op

het gebied van het Spoorvervoer.  Met dat gegeven moet rekening worden gehouden, vooral als

men oordeelt over het verleden.

Het creëren van positieve synergieën tussen het Bestuur van het Vervoer te Land en de

regeringscommissaris bij de NMBS was inderdaad een duidelijke betrachting in de periode 1991-

1992.  Dat was ook het gevoel in talrijke andere domeinen sedert oktober 1992, wat ongetwijfeld

heeft toegelaten de controle op de NMBS gevoelig te versterken.

Indien de functies van directeur-generaal van het Bestuur van het Vervoer te Land en van

regeringscommissaris bij de NMBS waren gescheiden geweest, zou het risico groot geweest zijn

dat men had moeten vaststellen dat er twee veel zwakkere en minder coherente

controlebevoegdheidspolen waren geweest die nochtans binnen gelijkaardige domeinen actief

waren geweest.

Vanuit mijn optiek acht ik het nuttig niet aan deze beschouwing voorbij te gaan op een ogenblik

dat men de toekomst wil herstructureren.  In mijn ogen is zij des te meer pertinent als men weet

dat de Ministerraad op 30 maart 2001 beslist heeft de opdrachten van de regeringscommissaris bij

de NMBS nog te verruimen.

8. Tenslotte wijs ik erop dat ik niets heb op te merken over het gewijzigde document RB2001/127

dat de raad van bestuur van de NMBS van 27 april 2001 heeft goedgekeurd.

2 mei 2001

P. FORTON

Directeur-generaal van het Bestuur van het Vervoer te

Land en regeringscommissaris bij de NMBS
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