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Financiële stromen tussen
de vennootschappen van de
NMBS-Groep
Opdracht van het Rekenhof
Sinds zijn oprichting op 1 januari 2005 is de structuur van de NMBS-Groep ingrijpend geëvolueerd, enerzijds door het verdwijnen van een groot aantal dochterondernemingen als gevolg van
de verkoop van ABX, anderzijds door de oprichting van een groot aantal nieuwe dochterondernemingen binnen de NMBS-Groep. Deze filialisering heeft een aantal nieuwe financiële stromen
tussen de moedermaatschappijen onderling en tussen de moedermaatschappijen en hun filialen
op gang gebracht.
Zowel de minister van Overheidsbedrijven (brief van 10 januari 2012) als de Kamer van Volksvertegenwoordigers (brief van 17 februari 2012) hebben het Rekenhof verzocht een audit uit te
voeren naar de geldstromen tussen de moedermaatschappijen (NMBS-Holding, NMBS, Infrabel)
en de filialen van de NMBS-Groep.
Het Rekenhof heeft op 1 juni 2012 zijn ontwerpverslag voorgelegd aan de bevoegde minister en
staatssecretaris, aan de FOD Mobiliteit en Vervoer en aan de drie moedermaatschappijen van
de NMBS-Groep. De reacties op het ontwerpverslag zijn verwerkt in voorliggend verslag aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Het verslag is gestructureerd op basis van de vier onderzoeksvragen, die betrekking hebben op
de publieke kerntaken van de NMBS-Groep en de financiële stromen binnen de NMBS-Groep, op
de beheersing van sommige financiële, juridische en doelmatigheidsrisico’s, op het schuldbeheer
en de schuldstabilisatie en op externe consultancyopdrachten.
Het Rekenhof heeft zich voor zijn werkzaamheden voornamelijk gebaseerd op gegevens van
het boekjaar 2011, voor zover deze al beschikbaar waren. Waar nodig werden gegevens van het
boekjaar 2010 gebruikt.

Structuur van de NMBS-Groep, interne samenwerking en financiële stromen
Eind 2011 hadden de overheidsbedrijven NMBS-Holding, NMBS en Infrabel samen rechtstreekse
of onrechtstreekse deelnemingen in 114 dochterondernemingen, waarvan de helft is opgericht
of opgenomen in de Groep na de opdeling van de vroegere NMBS.
De geconsolideerde rekeningen worden sinds 2005 opgemaakt op consortiumbasis, meer bepaald het consortium NMBS-Holding (waaronder de NMBS) & Infrabel. In 2011 werden aldus
50 ondernemingen integraal geconsolideerd, werd de vermogensmutatiemethode bij 37 ondernemingen gebruikt en werden 30 ondernemingen niet geconsolideerd.
De drie moedermaatschappijen geven aan dat geen enkele van hun dochterondernemingen taken
van openbare dienst uitvoert en zij dus de voorwaarden daarvoor in de wet van 21 maart 1991 niet
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hoeven na te leven. Gezien het grote aantal dochterondernemingen en ongeacht de interpretatie
van de wettelijke bepalingen, verdient het naar het oordeel van het Rekenhof niettemin aanbeveling dat de NMBS-Groep de statutaire opdrachten en activiteiten van de dochterondernemingen op eenvormige wijze zou analyseren en de activiteiten die zijn gerelateerd aan de taken van
openbare dienst van de moedermaatschappijen in kaart zou brengen.
Ondanks het streven naar een samenhangend beleid en een gemeenschappelijke strategie voor
de NMBS-Groep, o.a. via tal van werkafspraken vastgelegd in intragroepscontracten, wijst de
praktijk uit dat de samenwerking tussen de drie moedermaatschappijen soms moeizaam verloopt. Zo zijn er meningsverschillen over de beheersing van de uitgaven en de impact daarvan
op de door de NMBS-Holding te consolideren schuld en over de gehanteerde tarieven voor de
onderlinge facturatie op basis van de intragroepscontracten.
Uit een algemene doorlichting van de operationele stromen en de investeringsstromen blijkt dat,
wanneer hun respectievelijke exploitatiedotaties buiten beschouwing worden gelaten de NMBSHolding meer dan 95 % van haar omzet binnen de NMBS-Groep behaalt, vnl. op basis van doorrekeningen van de personeelskosten aan de NMBS en Infrabel. Infrabel realiseert nagenoeg 97 %
van haar omzet binnen de NMBS-Groep, voornamelijk door de heffing van de infrastructuurvergoeding en doorrekening van de energiekosten. De NMBS daarentegen realiseert haar omzet
voor meer dan 80 % buiten de NMBS-Groep.
Voor de boekjaren 2005-2010 heeft de NMBS-Holding 103,7 miljoen euro dividenden ontvangen
van haar dochterondernemingen, waarvan 93,0 miljoen euro van Eurostation. Aan de NMBS werden in totaal 1,8 miljoen euro dividenden uitgekeerd. Infrabel heeft geen dividenden ontvangen.

SLA’s, toezicht en beheersing van sommige risico’s
De beheerscontracten 2008-2012 bepalen dat de moedermaatschappijen van de NMBS-Groep
bij voorrang een beroep moeten doen op de onderlinge diensten. De onderlinge werkrelaties
moeten voornamelijk steunen op contractueel vastgelegde afspraken. De meeste daarvan zijn
sinds 2009 opgenomen in meer dan 90 Service Level Agreements (SLA’s).
De totstandkoming van deze SLA’s verliep soms moeizaam. De complexiteit en het grote aantal
kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) die moeten worden gehaald, houden bovendien het risico
in dat er tussen de moedermaatschappijen tegenstellingen in de hand worden gewerkt. De operationele processen met betrekking tot intragroepsverrichtingen zijn, dankzij de invoering van
de SLA’s, wel verbeterd. Niettemin, blijven er geschillen tussen de moedermaatschappijen over
de kwaliteit van de geleverde prestaties, de transparantie van de prijsberekening in de SLA’s en
de toegepaste intragroepsmarges, wat aanleiding geeft tot achterstallige facturaties en betalingen. Dat blijkt onder meer uit een analyse door het Rekenhof van vier SLA’s voor belangrijke
ondersteunende taken (HR prestaties, informatica, levering van elektriciteit en terbeschikkingstelling van gebouwen).
Hoewel een groot deel van de SLA’s voldoening geeft, zijn een betere omschrijving van de
dienstverlening, het gebruik van vereenvoudigde documenten met meetbare doelstellingen en
een beperkt aantal relevante indicatoren (KPI’s) mogelijke verbeterpunten. Bovendien is meer
transparantie in de prijsberekening en de aangerekende marges wenselijk.
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In het licht van de besparingsplannen die elke moedermaatschappij voorbereidt, moeten deze
drie overheidsbedrijven nagaan welke activiteiten in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd,
welke het voorwerp moeten uitmaken van een SLA en welke bij voorkeur worden uitbesteed aan
een dochteronderneming of aan derden.
Wat de dochterondernemingen betreft, zij genieten een grote autonomie in hun beheer. De
moedermaatschappijen oefenen hun toezicht voornamelijk uit via hun vertegenwoordigers in de
bestuursorganen van de dochterondernemingen.
Gelet op de veelheid van taken die de drie moedermaatschappijen aan hun dochterondernemingen toevertrouwen en de bijkomende beheerstaken die daaruit voortvloeien, verdient het
aanbeveling dat de opvolging van de dochterondernemingen op veralgemeende en eenvormige
wijze kan worden uitgeoefend binnen de hele NMBS-Groep. Op die manier kan voor de hele
NMBS-Groep een totaaloverzicht worden bekomen van mogelijke financiële risico’s en risico’s
op het vlak van de naleving van de wet- en regelgeving en interne procedures. Zo kunnen de moedermaatschappijen onder meer nagaan in welke mate de werking van de dochterondernemingen
bijdraagt tot het bereiken van hun eigen doelstellingen. Ook de interne-auditfunctie moet op
gelijke wijze worden uitgebouwd voor de moedermaatschappijen, waarbij voldoende aandacht
wordt besteed aan de specifieke risico’s die verbonden zijn met de activiteiten van de dochterondernemingen.
Volgens de NMBS-Groep is de wetgeving op de overheidsopdrachten enkel van toepassing voor
de taken van openbare dienst van de drie moedermaatschappijen. De uitzondering voor de zgn.
verbonden ondernemingen, op basis waarvan welbepaalde contracten binnen de NMBS-Groep
kunnen worden toegewezen zonder toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving, geldt
nochtans niet op algemene wijze. In de praktijk moet voor elke opdracht afzonderlijk worden
nagegaan of aan de toepassingsvoorwaarden van deze uitzondering is voldaan. Bovendien belet
het loutere feit dat de dochterondernemingen geen taken van openbare dienst uitoefenen, op
zich niet dat welbepaalde opdrachten die ze toekennen toch onder het toepassingsgebied van
de overheidsopdrachtenregelgeving vallen. Het verdient aanbeveling dat de NMBS-Groep een
globale en grondige analyse uitvoert die uitmondt in eenduidige richtlijnen over de toepassing
van de overheidsopdrachtenregelgeving, rekening houdend met de principes geschetst in dit
verslag.
Om na te gaan in welke mate de activiteiten van de dochterondernemingen financiële of operationele risico’s inhouden voor hun moedermaatschappijen heeft het Rekenhof, rekening houdend
met zijn controlebevoegdheid, de relaties tussen de drie overheidsbedrijven en zeven geselecteerde filialen onderzocht. Deze analyse wil alleen bepaalde risico’s illustreren en beoogt geen
volledigheid.
De oprichting van een filiaal moet per definitie een meerwaarde bieden in vergelijking met de
uitvoering van dezelfde taken in eigen beheer. Ook moeten de doelstellingen van elke dochteronderneming binnen de NMBS-Groep een rechtstreeks aanknopingspunt vinden in het maatschappelijk doel van de drie moedermoedermaatschappijen. Het Rekenhof is van oordeel dat
opdrachten die de moedermaatschappijen toevertrouwen aan hun dochterondernemingen
steeds moeten zijn gebaseerd op duidelijke contractuele overeenkomsten en dat moet worden
nagegaan of die wel degelijk worden nageleefd. Bovendien moet worden vermeden dat verschillende ondernemingen binnen de NMBS-Groep onafhankelijk van elkaar in hetzelfde domein
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activiteiten ontwikkelen, om risico’s op het vlak van efficiëntie en kostenbeheersing te vermijden.
In de relatie tussen de moedermaatschappijen en hun dochters moet voldoende aandacht worden besteed aan het ondervangen van financiële risico’s en risico’s op het vlak van de naleving
van de wet- en regelgeving. Zo bestaat bij dochterondernemingen die zowel binnen als buiten de
NMBS-Groep commerciële activiteiten ontwikkelen het risico dat middelen van de NMBS-Groep
worden aangewend om de kosten te dragen voor verlieslatende opdrachten die de dochters uitvoeren voor derden.
Domeinconcessies en concessies van diensten die niet onder het toepassingsgebied ratione materiae van de overheidsopdrachtenregelgeving vallen, moeten niettemin met respect voor de
fundamentele rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur worden toegekend, in het
bijzonder met de beginselen van gelijke behandeling, transparantie en mededinging.
Bij financieel risicovolle transacties, bv. op het vlak van investeringen in vastgoed, moeten de
moedermaatschappijen het nodige toezicht uitoefenen om te vermijden dat zij verliezen moeten dragen op transacties met dochterondernemingen, terwijl deze laatste uiteindelijk winsten
realiseren.

Schuldbeheer en -stabilisatie
De geconsolideerde netto financiële schuld is in de tijdspanne 2005-2007, de periode van de
eerste beheerscontracten, aangegroeid van 2.057,9 miljoen euro tot 2.593,5 miljoen euro. Dat
globaal cijfer stemt overeen met de schuldopbouw bij de NMBS-Holding die wordt gecompenseerd door de positieve kaspositie van Infrabel en de NMBS. Die laatste twee vennootschappen konden op 31 december 2007 vrij blijven van financiële schulden enerzijds door de positieve
kasstromen uit de bedrijfsactiviteiten (Infrabel), anderzijds door de injectie van bedrijfskapitaal
voor een bedrag van 510,0 miljoen euro via kapitaalverhogingen onderschreven door de NMBSHolding (NMBS).
In de periode 2008-2011, die van de tweede beheerscontracten, is de geconsolideerde netto financiële schuld verder aangegroeid tot 3.072,0 miljoen euro.
De beheerscontracten 2008-2012 hebben als norm opgelegd dat de geconsolideerde netto financiële schuld en de financiële schuld van elke vennootschap zouden stabiliseren op het niveau van
2008, berekend volgens de voorschriften van de beheerscontracten (“financiële schuld beheerscontract”). Uit de analyse van de cijfers blijkt dat deze doelstelling op geconsolideerd niveau niet
wordt gehaald op 31 december 2011. De geconsolideerde netto “financiële schuld beheerscontract” is toegenomen met 178,4 miljoen euro tot 2.141,9 miljoen euro op 31 december 2011.
Na de vaststelling van de precaire financiële toestand vanaf 2009 en van het risico dat steeds verder werd afgeweken van de schuldstabilisatie, hebben de drie vennootschappen, in akkoord met
de minister van Overheidsbedrijven, het engagement aangegaan de netto financiële schuld te
stabiliseren op geconsolideerd niveau met als horizon 2012, in plaats van de eerder vastgelegde
limiet (niveau 2008) in de beheerscontracten 2008-2012. De consensus over die engagementen
is echter verbroken in 2011 en er is nog geen nieuw gezamenlijk perspectief voorgelegd.
De vooruitzichten van de exploitatiebudgetten 2012 van elke vennootschap samen met een aantal nu al bekende externe factoren (de vermindering van de investeringstoelagen van Infrabel
en van de NMBS-Groep als geheel, de ondersteuning van NMBS-Logistics in het kader van het
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goedgekeurde dossier door de Europese Commissie en van de precaire liquiditeitspositie) kunnen ertoe leiden dat bij ongewijzigd beleid, de geconsolideerde netto “financiële schuld beheerscontract” de eerstvolgende jaren toeneemt met om en bij de 400,0 miljoen euro. Dat betekent
dat een stabilisatie van de geconsolideerde netto financiële schuld tegen eind 2012 niet wordt
gehaald, evenmin, a fortiori, als de oorspronkelijke doelstelling van de beheerscontracten.
Het deel van de financiële schuld dat buiten de definitie in de beheerscontracten valt met het oog
op de stabilisatie (financiële schuld “buiten beheerscontract”) is het deel waarvoor de vennootschappen overwegend niet zelf een beleidsverantwoordelijkheid dragen maar dat voortvloeit uit
het beleid van de overheid om haar bijdragen in de financiering van investeringen in de tijd te
spreiden en de tussentijdse financiering over te laten aan de drie vennootschappen van publiek
recht.
In de periode 2008-2011 is de financiële schuld “buiten beheerscontract” toegenomen met
477,9 miljoen euro. De recente begrotingsmaatregel om vanaf 2012 de aanschaf van rollend materieel door de NMBS voor een bedrag van 108,0 miljoen euro te laten prefinancieren door de
NMBS-Holding, zal die financiële schuld dienovereenkomstig doen toenemen. Ook de projecten
van publiek private samenwerking (PPS) Diabolo en Liefkenshoek Rail Link (LHRL) hebben financiële consequenties voor de vennootschappen en finaal voor de Staat via de exploitatietoelagen.
De Europese en nationale regelgevingen en de beheerscontracten 2008-2012 hebben verplichtingen opgelegd die tot doel hebben een transparante boekhouding te voeren die het mogelijk
maakt activiteiten van openbare dienst en commerciële activiteiten te scheiden, om zo aan te
tonen dat er geen kruissubsidiëring is.
Zowel de NMBS-Holding als de NMBS voeren een gescheiden boekhouding die het mogelijk
maakt de financiële schuld tussen de verschillende activiteiten uit te splitsen.
De activiteiten van openbare dienst van de NMBS-Holding genereren operationele kasstromen
die het mogelijk maken de intresten op de schuld te vergoeden en ook nog het nominale bedrag
van de schuld af te lossen, in die mate dat de financiële schuld in de publieke sector gedaald is van
900,0 miljoen euro begin 2008 tot 481,4 miljoen euro eind 2011. Zolang de publieke sector nog
een financiële schuld heeft, is er, bij een correcte boekhoudkundige verwerking, geen risico van
kruissubsidiëring tussen de publieke en de commerciële sector.
De financiële schuld van de commerciële sector van de NMBS-Holding is nauw verweven met de
“historische” financiële schuld van het ABX-dossier enerzijds en van het goederenvervoer en het
internationaal reizigersvervoer anderzijds. De structurele problemen daaromtrent vormen een
belangrijk bijkomend aandachtspunt. De overblijvende activiteit van goederenvervoer binnen de
NMBS kan, met de huidige vooruitzichten, onvoldoende kasstromen genereren om de intresten
op de schuld en a fortiori de aflossing ervan te vergoeden, zodat die alleen maar kan aangroeien.
Bij de opsplitsing van de NMBS-Groep in drie vennootschappen van publiek recht werd de historische financiële schuld voor een bedrag van 2.057,9 miljoen euro toegewezen aan de NMBS-Holding. Die schuld is in hoofdzaak (1.890,0 miljoen euro) een schuld van de commerciële sectoren
en vormt een omvangrijk structureel probleem.
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De historische financiële schuld met betrekking tot het ABX-dossier is geëvolueerd van
1.210,8 miljoen euro op 1 januari 2005 naar 1.729,7 miljoen euro op 31 december 2011. Tegenover
die schuld staan geen activiteiten en geen operationele kasstromen, waardoor zij niet kan worden aangezuiverd.
De historische financiële schuld met betrekking tot de sectoren goederenvervoer per spoor en
internationaal reizigersvervoer, activiteiten die binnen de groep zijn gebleven, is samengevoegd
met de eigen commerciële activiteiten van de NMBS-Holding. De operationele kasstromen van
de NMBS-Holding en de opbrengsten uit dividenden van de filialen zijn nauwelijks voldoende om
de intresten op de schuld en de investeringen met eigen middelen te dekken. Dit gedeelte van
de financiële schuld kon alleen worden afgebouwd (van 679,2 miljoen euro op 1 januari 2005 tot
532,9 miljoen euro op 31 december 2011) met niet-recurrente inkomsten uit verkopen van activa
in de periode 2008-2011.
Het Rekenhof heeft de kwestie van de historische schuld aangekaart in zijn verslag van oktober
2008 Federale financiering van de opdrachten van openbare dienst van de NMBS, Infrabel en de
NMBS-Holding. Ondertussen zijn echter geen beslissende stappen gezet.
Vóór 2005 zijn alternatieve financieringen onder de vorm van “cross border leasings” een belangrijke bron geweest om de financieringsbehoeften te dekken. De nettoschuld op 31 december 2011 bedraagt nog 1.098,2 miljoen euro en is volledig op de balans geboekt. De financiële
constructies rond die verrichtingen zijn niet ongevoelig gebleken voor de kredietcrisis en de crisis
op de financiële markten. Ze vergen een permanente risicoanalyse.
De NMBS-Holding heeft de impact van de kredietcrisis kunnen ondervangen door de herschikking van de verplichtingen ten aanzien van de tegenpartijen en heeft in één geval nog een rechtszaak lopen tegen één financiële instelling.
De mogelijkheid dat nog bijkomende risico’s moeten worden afgedekt, is niet uitgesloten. Dat
hangt af van de toegekende rating aan de tegenpartijen en aan de NMBS-Holding zelf. De rating van de NMBS-Holding is bovendien van belang om de te betalen intresten op de financiële
schuld te bepalen op het ogenblik dat (her)financieringen moeten gebeuren. De omvang van de
(her)financieringen bedroeg 600,0 miljoen euro in 2011 en zal ongeveer 650,0 miljoen euro
bedragen in 2012.

Consultancy
Binnen de NMBS-Groep bestaat geen gemeenschappelijke definitie van consultancy. De moedermaatschappijen hanteren een eigen definitie en eigen boekingsregels voor de verschillende
rekeningen, waarbij ze zo goed mogelijk het gemeenschappelijke boekhoudplan in acht nemen.
Ze zijn het er wel over eens dat deze term moet worden voorbehouden voor consultancy van
strategische aard en hij dus niet per definitie betrekking heeft op elke inschakeling van externen
voor het uitvoeren van intellectuele prestaties (bv. op het vlak van informatica).
De NMBS-Groep heeft geen gemeenschappelijk consultancybeleid en binnen de maatschappijen bestaat evenmin een formeel consultancybeleid. De maatschappijen doen voornamelijk een
beroep op consultancy indien zij er vanuit gaan dat hun personeelsleden niet over de vereiste
kennis en competenties beschikken of niet beschikbaar zijn op het gewenste moment, of omdat
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in bepaalde domeinen zij van oordeel zijn dat het advies van onafhankelijke deskundigen wenselijk of verplicht is.
De verschillende controlemaatregelen bij de operationele directies en de interne audit moeten
behouden blijven en versterkt worden om ervoor te zorgen dat de prioriteit van het project en
van de vereiste consultancy, de precieze behoeften, de omvang van de opdrachten en de kosten systematisch geëvalueerd worden en om erop toe te zien dat de wetgeving op overheidsopdrachten wordt nageleefd, in het bijzonder bij gunningen via onderhandelingsopdrachten zonder
bekendmaking. De projecten moeten ook achteraf worden geëvalueerd, onder meer om te bepalen in hoeverre de consultancy heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen
van de maatschappij.
Het management van de verschillende maatschappijen brengt geregeld verslag uit aan de beheersorganen over de kosten voor consultancy in ruime zin. Voor grote projecten zoals de implementatie van de ERP’s (geïntegreerde informaticapakketten voor het beheer van de bedrijfsprocessen) SAP werd ook een kosten-batenanalyse uitgevoerd. Die verschillende rapporteringen
hebben kunnen leiden tot de stopzetting van een project, de uitbreiding van zijn budget of een
wijziging van zijn perimeter.
De verschillende boekingsmethodes en het gebrek aan eenduidige definitie maken het moeilijk consultancykosten te identificeren en erover te rapporteren. De overstap naar internationale
boekhoudnormen (IFRS), de invoering van SAP en de belangstelling voor die thematiek binnen
en buiten de NMBS-Groep hebben bijgedragen tot een meer transparante rapportering. Er moeten echter nog verder inspanningen worden geleverd om consultancykosten zo correct mogelijk
te boeken, bij voorkeur door de instructies op elkaar af te stemmen op het niveau van de NMBSGroep.
Het totaal van de consultancykosten in ruime zin die bij de drie moedermaatschappijen werden
geïdentificeerd voor de periode 2005-2011 bedraagt 837,5 miljoen euro. De strategische consultancy heeft daarin slechts een gering aandeel. Een aanzienlijk deel van de consultancyopdrachten van de NMBS-Holding komt niet ten goede aan de NMBS-Holding zelf, maar komt tegemoet
aan gemeenschappelijke behoeften op het niveau van de groep of aan specifieke behoeften van
de andere ondernemingen van de NMBS-Groep (voornamelijk de NMBS en Infrabel).
Tussen 2005 en 2009 namen de kosten voortdurend toe, vanaf 2008 bovendien opmerkelijk sneller. De stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de ERP-projecten en aan een reeks informaticaprojecten die al dan niet verband houden met de ERP’s. Na 2009 beginnen de kosten voor consultancy te dalen. Eerst lichtjes, in 2010, en daarna meer uitgesproken in 2011. De daling komt
vooral doordat de vernoemde projecten grotendeels of volledig werden beëindigd en doordat
vanaf het tweede semester van 2010 besparingsplannen werden geïmplementeerd in het kader
van de schuldstabilisatie tegen 2012.
Voor de activiteitsdomeinen die niet tot de core business van de NMBS-Groep behoren, zoals
gespecialiseerde financiële, strategische en juridische aspecten en informatica, is het inschakelen van externe consultants moeilijk te vermijden, gezien de complexe socio-economische
omgeving waarin de maatschappijen opereren. Voor de zuiver operationele consultancy kunnen structurele oplossingen worden gevonden, zoals internalisering van de competenties door
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het aantrekken van personeel met een gespecialiseerd profiel en/of het opleiden van bestaand
personeel. Daartoe moet de aandacht in het bijzonder uitgaan naar kennisoverdracht, zodat de
maatschappijen minder afhankelijk worden van externe leveranciers (bijvoorbeeld inzake SAP)
en zodat de permanente invloed verkleint die de leveranciers zouden kunnen uitoefenen op het
denken en handelen van de maatschappijen van de NMBS-Groep.
Een deel van de consultancykosten kan onrechtstreeks worden gekoppeld aan de structuur van
de NMBS-Groep vanaf 2005. De verschillende maatschappijen zijn immers van oordeel dat er externen moeten worden ingeschakeld, bv. om hun belangen ten aanzien van de anderen te vrijwaren of omdat de knowhow niet voldoende is gespreid over de maatschappijen. De splitsing van de
groep heeft bovendien geleid tot de verdubbeling van bepaalde diensten, die nu elk consultants
inschakelen (communicatie, juridisch departement, strategie enz.).
Naast de consultancykwestie moet ook rekening worden gehouden met de middelen die verloren gaan door de complexiteit van de structuur. De besparingen moeten voortkomen uit een
betere samenwerking tussen de maatschappijen en het elimineren van dubbel werk. De maatschappijen menen echter dat een grotere samenwerking op het vlak van consultancy de kosten
niet sterk zal terugdringen, aangezien de behoeften van de maatschappijen verschillend kunnen
zijn en synergieën dan ook moeilijk te realiseren zijn.
Uit de gedeeltelijke analyse van de consultancy in de dochterondernemingen blijkt dat, wanneer dochterondernemingen consultants inschakelen voor taken die ze uitvoeren ten behoeve
van andere ondernemingen van de NMBS-Groep, de kosten in de financiële rapportering bij de
ondernemingen die van de dienstverlening gebruik maken vaak weinig transparant zijn en dat er
door die tussenstap marges kunnen ontstaan. Overigens rijst ook de vraag wat het nut is van het
inschakelen van een dochteronderneming als die de opdrachten deels uitbesteedt.
Naar het oordeel van het Rekenhof is het moeilijk in te schatten wat de impact van de toekomstige structuur van de NMBS-Groep op de consultancy zal zijn. Het zou fout zijn ervan uit te
gaan dat de meerkosten uit de oude structuur automatisch verdwijnen door de structuur aan te
passen. Integendeel, een nieuwe herstructurering zou mogelijk bijkomende consultancykosten
kunnen veroorzaken, bv. wanneer andermaal een beroep wordt gedaan op consultancy voor de
herziening van de architectuur van de ERP’s en van de SLA’s.
Een verduidelijking en een meer rationele verdeling van de bevoegdheden tussen de maatschappijen van de NMBS-Groep zou een gunstig effect kunnen hebben. Niettemin zouden de consultancykosten vooral gunstig kunnen worden beïnvloed door een betere samenwerking en sturing
binnen de NMBS-Groep, ongeacht de gekozen optie.
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Opdracht van het Rekenhof
Onder impuls van de Europese regelgeving over de liberalisering van het spoorwegvervoer (Richtlijn 91/440/EEG betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap en de latere wijzigingen) is de voormalige NMBS sinds 1 januari 2005 opgedeeld in drie naamloze vennootschappen van publiek recht, zoals bepaald door de wet van
21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (de
“wet van 21 maart 1991”): de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel.
De NMBS-Holding staat in voor de coördinatie- en ondersteuningsactiviteiten voor de
NMBS-Groep (beheer van de financiën en het patrimonium, juridische dienst, terbeschikkingstelling van het personeel enz.). De NMBS is de spoorwegexploitant, die alle activiteiten omvat die betrekking hebben op het vervoer van reizigers alsook op het onderhoud en
het beheer van het rollend materieel1. Infrabel is belast met het onderhoud en het beheer
van de infrastructuur en de regel- en veiligheidssystemen.
De structuur van de NMBS-Groep2 is sinds zijn oprichting op 1 januari 2005 ingrijpend geëvolueerd, enerzijds doordat een groot aantal dochterondernemingen zijn verdwenen ingevolge de verkoop van ABX, anderzijds doordat een groot aantal nieuwe dochterondernemingen zijn opgericht binnen de de NMBS-Groep. Zo maakten op 31 december 2011, naast
de drie moedermaatschappijen, 114 dochterondernemingen deel uit van de NMBS-Groep.
Bijlage 1 bevat een overzicht van de moedermaatschappijen en hun dochterondernemingen;
bijlage 2 bevat de kerngegevens van alle ondernemingen van de groep.
Door deze filialisering zijn er een aantal nieuwe financiële stromen tussen de moedermaatschappijen onderling en tussen de moedermaatschappijen en hun dochterondernemingen
op gang gebracht.
In een brief van 10 januari 2012 heeft de minister van Overheidsbedrijven, Ontwikkelingssamenwerking en Wetenschapsbeleid het Rekenhof ingelicht dat de federale regering wenst
te beschikken over een studie van de huidige financiële stromen binnen de moedermaatschappijen van de NMBS-Groep (NMBS-Holding, NMBS, Infrabel) en tussen de moedermaatschappijen en hun dochterondernemingen.
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op haar beurt, in een brief van 17 februari 2012, het Rekenhof verzocht een audit uit te voeren naar de geldstromen tussen de moedermaatschappijen en de dochterondernemingen van de NMBS-Groep.
De Kamer van Volksvertegenwoordigers kan op basis van artikel 5 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof het Rekenhof belasten over te gaan tot een
audit in de diensten en instellingen die onder zijn controlebevoegdheid vallen. De NMBSHolding, de NMBS en Infrabel zijn autonome overheidsbedrijven die op grond van de ge1
2

Tot begin 2011 stond de NMBS ook in voor het goederenvervoer. Sinds 1 februari 2011 is dit goederenvervoer ondergebracht bij haar nieuwe dochteronderneming NMBS Logistics.
De NMBS-Groep omvat zowel de drie moedermaatschappijen als hun dochterondernemingen. In dit verslag wordt
de term “dochteronderneming” gebruikt, naar de terminologie van de wet van 21 maart 1991. Het gaat om alle
rechtspersonen waarin de NMBS-Holding, de NMBS of Infrabel rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming
bezitten.
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noemde wet van 21 maart 1991 onderworpen zijn aan de controle van het Rekenhof. Geen
enkele dochteronderneming heeft echter het statuut van autonoom overheidsbedrijf 3 en
geen enkele is bijgevolg onderworpen aan de controle van het Rekenhof.
Draagwijdte en methode van het onderzoek
Dit verslag bevat de bevindingen van de audit die het Rekenhof heeft verricht naar aanleiding van het verzoek van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het Rekenhof geeft,
op basis van een algemene beschrijving van de structuur en de taken van de drie moedermaatschappijen van de NMBS-Groep en hun dochterondernemingen, een zo transparant
mogelijk beeld van de onderlinge financiële stromen. Daarnaast wordt specifiek ingegaan
op de financiële schuld van de NMBS-Groep en op de uitgaven voor consultancy.
Het Rekenhof heeft dit onderzoek uitgevoerd op basis van de volgende onderzoeksvragen:
•

•
•

•

Op welke wijze oefenen de maatschappijen van de NMBS-Groep hun publieke kerntaken uit en met welk doel voor ogen hebben zij dochterondernemingen opgericht? Wat
zijn de belangrijkste financiële stromen tussen de moedermaatschappijen onderling,
tussen de moedermaatschappijen en hun dochterondernemingen en tussen de dochterondernemingen onderling, en worden deze op een transparante wijze weergegeven in
de financiële verslaggeving?
Worden sommige financiële, juridische en doelmatigheidsrisico’s die aan de structuur
van de NMBS-Groep zijn verbonden voldoende beheerst?
Worden de tegoeden en schulden van de NMBS-Groep op een transparante wijze beheerst, onder meer met het oog op de scheiding tussen overheidstaken en commerciële
activiteiten? Maken de activiteiten van de groep het mogelijk de schuld te stabiliseren?
Voor welke opdrachten wordt beroep gedaan op externe consultancy? Werden de consultancyopdrachten vooraf voldoende gemotiveerd en wordt voldoende nagegaan of zij
de beoogde doelstellingen hebben bereikt? Gebeurt de gunning en uitvoering ervan
conform de wetgeving op de overheidsopdrachten? Komen de consultancykosten op
transparante wijze tot uiting in de financiële verslaggeving?

De bevindingen van het Rekenhof steunen op een analyse van publieke en interne documenten en financiële gegevens die de NMBS-Groep ter beschikking heeft gesteld, alsook
op gestandaardiseerde vragenlijsten, informatiefiches en (voor het merendeel gevalideerde)
interviews met vertegenwoordigers4 van de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel. Aangezien het Rekenhof wettelijk niet is gemachtigd een controle in de dochterondernemingen
uit te voeren, heeft het de nodige informatie over de dochterondernemingen opgevraagd
bij de drie moedermaatschappijen.
Het Rekenhof heeft zijn auditwerkzaamheden beëindigd op 31 mei 2012 met het oog op de
redactie van het ontwerpverslag.

3
4

Zie punt 1.2.1.
Met name de Chief Financial Officers (CFO) en hun diensten alsook vertegenwoordigers van de operationele
diensten, de dienst Subsidiaries Management en de dienst Interne Audit van de NMBS-Holding (voor deze twee
laatste diensten: zie punt 2.2.1 en 2.2.2).
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Opbouw van het onderzoeksverslag
Hoofdstuk 1 van dit verslag bevat een algemene beschrijving van de structuur van de
NMBS-Groep en de filialisering. Het geeft voor de moedermaatschappijen en de dochterondernemingen de financiële stromen op algemene wijze weer, met een beschrijving van de
operationele stromen, de investeringsstromen, en de dividendenstromen.
Hoofdstuk 2 gaat nader in op de samenwerking tussen de drie moedermaatschappijen op
basis van de zogenaamde intragroepscontracten, in het bijzonder de Service Level Agreements (SLA’s). Daarnaast wordt de relatie moedermaatschappij-dochteronderneming kort
toegelicht aan de hand van zeven daartoe geselecteerde dochterondernemingen.
Hoofdstuk 3 is gewijd aan de schuldpositie van de NMBS-Groep en de stabilisatie van de
schuld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de schuld met betrekking tot de publieke taken en de commerciële schuld. Ook zal aandacht worden besteed aan de impact
van de alternatieve financiering op de globale schuldpositie.
Hoofdstuk 4 tenslotte bespreekt het algemeen beleid van de NMBS-Groep met betrekking
tot consultancy en de uitgaven die daarmee verband houden.
Het Rekenhof heeft zich voor zijn werkzaamheden voornamelijk gebaseerd op gegevens van
het boekjaar 2011, voor zover deze reeds beschikbaar waren. Waar nodig werden gegevens
van het boekjaar 2010 gebruikt.
Tegensprekelijke procedure
Voor dit onderzoek heeft het Rekenhof op 22 februari 2012 aankondigingsbrieven verstuurd
naar de minister van Overheidsbedrijven, de staatssecretaris voor Mobiliteit, de voorzitter
van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer en de gedelegeerd bestuurders
van de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel.
Het ontwerpverslag met vaststellingen en besluiten werd, in het kader van een tegensprekelijke procedure, gelijktijdig aan deze gesprekspartners voorgelegd voor commentaar. Ze
hadden een maand de tijd om hun standpunt kenbaar te maken.
De NMBS-Holding (brief van 26 juni 2012), de NMBS (brief van 26 juni 2012), Infrabel (brief
van 28 juni 2012), de FOD Mobiliteit en Vervoer (brief van 28 juni 2012) en de minister van
Overheidsbedrijven (brief van 10 juli 2012) hebben geantwoord op het ontwerpverslag.
Het antwoord van de NMBS-Holding bevat een algemene commentaar en een reeks specifieke opmerkingen bij de tekst van het ontwerpverslag. De antwoorden van de NMBS,
Infrabel en de FOD Mobiliteit en Vervoer bevatten hoofdzakelijk verduidelijkingen en aanvullende preciseringen bij bepaalde elementen uit het ontwerpverslag.
Voor zover de algemene commentaar en de specifieke opmerkingen, verduidelijkingen en
aanvullingen nieuwe elementen, correcties of actualiseringen bevatten, werden zij in de
tekst van dit verslag verwerkt. De integrale tekst van de antwoorden is opgenomen als
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bijlage 14. Waar mogelijk werden ook de beschikbare recentste cijfers (boekjaar 2011) opgevraagd en opgenomen in het verslag.
In de aanhef van zijn antwoord geeft de FOD Mobiliteit en Vervoer aan dat de resultaten
van de audit van het Rekenhof in het algemeen overeenstemmen met de resultaten van de
analyses die de FOD zelf maakt bij het monitoren van de beheerscontracten.
De minister heeft geen opmerkingen en uit zijn dank voor het geleverde werk.

Hoofdstuk

Organisatie van de
NMBS-Groep en overzicht
van de belangrijkste financiële
stromen

1
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Dit hoofdstuk, dat hoofdzakelijk beschrijvend is opgevat, gaat eerst in op de structuur van
de NMBS-Groep nadat de vroegere NMBS op 1 januari 2005 werd gesplitst in de drie autonome overheidsbedrijven NMBS-Holding, NMBS en Infrabel. Daarbij worden de kerntaken
van de drie overheidsbedrijven kort in herinnering gebracht en wordt ingegaan op de mechanismen voor coördinatie en onderlinge samenwerking en op hun financiering (punt 1.1).
Vervolgens gaat dit hoofdstuk in op de filialisering (juridisch kader, besluitvorming bij de
oprichting van dochterondernemingen en evolutie vanaf 2005) (punt 1.2).
In punt 1.3 komt de financiële verslaggeving aan bod, waarna ten slotte punt 1.4 op algemene wijze de financiële stromen belicht.

1.1

Structuur van de NMBS-Groep vanaf 2005

1.1.1

Beslissing tot splitsing van de vroegere NMBS

Het liberaliseringsbeleid dat de Europese Unie op het vlak van het spoorvervoer nastreeft,
ligt aan de basis van de structuurhervorming die sinds 1 januari 2005 bij de Belgische spoorwegen is doorgevoerd. De verschillende Europese Richtlijnen die de liberalisering van het
spoorvervoer schragen, hebben ertoe geleid dat men is geëvolueerd naar een scheiding op
het vlak van organisatie tussen enerzijds het infrastructuurbeheer en anderzijds de spoorwegexploitatie.
In dat kader heeft België ervoor gekozen de vroegere NMBS om te vormen tot drie moedermaatschappijen: de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel5, elk met het statuut van autonoom overheidsbedrijf.
Het juridisch kader van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven geeft invulling aan de Europese Richtlijnen die een grotere beheersautonomie en financiële transparantie voor de spoorwegondernemingen voorstaan.
De Europese Richtlijn 91/440/EEG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2001/12/EG6 en Richtlijn
2006/111/EG betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen de lidstaten en de openbare bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen, hebben de spoorwegondernemingen opgelegd de activiteiten van openbare dienstverlening boekhoudkundig te scheiden van de commerciële activiteiten.
De genoemde wet van 21 maart 1991 en de beheerscontracten 2008-2012 hebben met het oog
op deze financiële transparantie voor elk van de drie maatschappijen specifieke regels opgelegd. Hiermee zijn in toepassing van de principes van corporate governance7 wijzigingen

5

6
7

De oprichting en de statuten van de drie vennootschappen worden geregeld in het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 houdende sommige maatregelen voor de reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, het koninklijk besluit van 7 april 2005 tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS-Holding en NMBS) en het koninklijk besluit van
14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur (Infrabel).
Meer bepaald artikel 9.4 van Richtlijn 91/440/EEG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2001/12/EG.
De NMBS-Groep onderschrijft de principes van de Corporate Governance Code (2009).
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aangebracht in de structuur en de werking van de beheersorganen van de NMBS en is de
interne organisatie aangepast door een afbakening van ruimere activiteiten- en beheerssectoren. Een van de streefdoelen daarbij is een grotere transparantie van de kosten en
productiemiddelen.
Op 1 januari 2005 werd de financiële schuld van de vroegere NMBS grotendeels overgedragen naar het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI) en vervolgens in 2008 naar de Staat.
De overblijvende financiële schuld is toegewezen aan de NMBS-Holding. Hoofdstuk 3 gaat
hier nader op in.
1.1.2

Kerntaken van de drie autonome overheidsbedrijven

Het maatschappelijk doel van de drie moedermaatschappijen van de NMBS-Groep wordt
vermeld in de wet van 21 maart 1991 en in hun statuten.
De basisopdracht die aan de drie autonome overheidsbedrijven is toevertrouwd, wordt
omschreven in artikel 1 van het beheerscontract 2008-2012 tussen de Staat en de NMBSHolding8. Zij omvat enerzijds de bevordering van het spoorvervoer op het Belgische net, als
alternatief voor de vervoerwijzen die meer belastend zijn voor het milieu, en anderzijds het
bieden van een optimale kwaliteitsdienst, zodat de evolutie van het spoorverkeer sterker is
dan de algemene evolutie van het verkeer van alle vervoerwijzen samen.
De opdrachten van openbare dienst die daaruit voortvloeien, zijn opgenomen in de beheerscontracten 2008-2012, in toepassing van artikel 3 van de wet van 21 maart 1991. Bijlage
3 van dit verslag bevat een overzicht van het maatschappelijke doel en de taken van openbare dienst van de drie overheidsbedrijven.
De drie moedermaatschappijen van de NMBS-Groep moeten volgens de beheerscontracten een samenhangend groepsbeleid ontwikkelen om uitvoering te geven aan een duurzaam mobiliteitsbeleid. Het gemeenschappelijk doel van de NMBS-Groep is een efficiënte
en kwaliteitsvolle dienstverlening te verschaffen en dit in het kader van een budgettair
evenwicht.
De NMBS is verantwoordelijk voor het binnenlands en internationaal reizigersvervoer en
voert, ondermeer via haar dochterondernemingen, diverse commerciële activiteiten uit.
Tot 1 februari 2011, datum waarop NMBS Logistics haar activiteiten startte, viel ook het goederenvervoer rechtstreeks binnen de perimeter van de NMBS. Infrabel beheert de spoorweginfrastructuur. De NMBS-holding beheert de belangrijkste stations en het historisch
patrimonium betreffende spoorwegexploitatie, is belast met de veiligheids- en bewakingsactiviteiten, vervult coördinerende en ondersteunende taken voor Infrabel en de NMBS, en
oefent beperkte commerciële activiteiten uit via haar eigen diensten en dochterondernemingen.
De autonome overheidsbedrijven kunnen dus zowel publieke als commerciële taken uitoefenen. In het kader van hun autonomie kunnen zij in toepassing van artikel 7 van de

8

Een eerste bijvoegsel werd gesloten op 21 augustus 2009, een tweede bijvoegsel op 26 oktober 2010.
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wet van 21 maart 1991 alle bedrijvigheden ontwikkelen die verenigbaar zijn met hun doel.
Het onderscheid tussen publieke en commerciële taken is van essentieel belang want het
vormt ook de basis voor de financieringswijze en het schuldbeheer binnen de NMBS-Groep.
Voorts bepaalt artikel 11, § 1, van de wet van 21 maart 1991 ook dat de autonome overheidsbedrijven enkel zijn onderworpen aan de toepassing van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten, voor de overheidsopdrachten die betrekking hebben op taken van
openbare dienst9.
De taken van de drie autonome overheidsbedrijven worden aldus, zowel inhoudelijk als
geografisch, ruim en algemeen omschreven in de wet van 21 maart 1991, de statuten en de
beheerscontracten. Ze hebben een grote autonomie op het vlak van de uitbouw van hun
structuur en de organisatie van hun werking via andere bestaande of nieuw opgerichte vennootschappen. Niettemin gelden er volgens de wet van 21 maart 1991 (artikel 13, § 3,) een
aantal bijzondere voorwaarden indien een autonoom overheidsbedrijf dochterondernemingen wil betrekken bij de uitvoering van zijn taken van openbare dienst (zie verder punt 1.2).
1.1.3

Coördinatie en samenwerking tussen de moedermaatschappijen

De drie autonome overheidsbedrijven die werden opgericht na de splitsing van de vroegere
NMBS hebben een gelijkaardige beheersstructuur: een raad van bestuur en een directiecomité dat wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder. Elke raad van bestuur omvat
een auditcomité en een bezoldigings- en benoemingscomité. Het auditcomité verleent bijstand voor het onderzoek van de financiële informatie en het verzekeren van de betrouwbaarheid ervan. Het bezoldigings- en benoemingscomité verleent advies over kandidaatleden van het directiecomité en stelt de bezoldiging en voordelen voor zijn leden voor.
Ondanks de splitsing in drie overheidsbedrijven is van meet af aan vooropgesteld dat binnen de NMBS-Groep moet worden gestreefd naar een samenhangend beleid en een gemeenschappelijke strategie. Dit moet worden gewaarborgd via de ondersteunende en coördinerende rol van de NMBS-Holding (zie hoofdstuk XIII van haar beheerscontract) en via
specifieke overlegorganen, die een permanente dialoog tussen de drie vennootschappen
mogelijk moeten maken.
Bovendien hebben de drie overheidsbedrijven, na hun oprichting in 2004, een vennootschapspact onderschreven dat stelt: “De hervorming van de NMBS en de opsplitsing ervan
in drie juridisch afzonderlijke vennootschappen doet geen afbreuk aan het belang – en vormt
geen belemmering voor het behoud – van een gemeenschappelijk beleid en een geharmoniseerde strategie op alle vlakken waar een nauwe samenwerking tussen de drie vennootschappen onontbeerlijk is om aan de klanten een kwaliteitsservice te garanderen en de middelen zo
rationeel en efficiënt mogelijk te gebruiken. Deze strategische convergentie is ongetwijfeld het
beste middel om de belangen van de Staat, de hoofdaandeelhouder van elk van de entiteiten van
de NMBS-Groep, en de concurrentiepositie van de spoorwegsector ten opzichte van de andere

9

Onverminderd de inmededingingstelling, voorzien in het kader van de Europese Gemeenschap, van sommige opdrachten die geen betrekking hebben op deze taken maar wel slaan op één van de werkzaamheden bedoeld in
boek I en boek II van de wet van 24 december 1993.
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vervoersmodi te verdedigen”10 . […] Buiten de domeinen waarvan ze oordelen dat samenwerking
nodig is om een gemeenschappelijke visie te behouden, en waarvan de belangrijkste hierna
worden opgesomd, staat het elke vennootschap vrij om haar activiteiten naar eigen goeddunken te voeren en uit te bouwen”.
Het gemeenschappelijke beleid wordt op drie manieren ondersteund, zowel organiek als
procesmatig: de NMBS-Holding moet instaan voor de coördinatie en de ondersteuning van
de twee andere maatschappijen, er zijn bijzondere overlegorganen in het leven geroepen en
de onderlinge werkrelaties tussen de maatschappijen steunen op schriftelijk vastgelegde
verbintenissen: de zgn. intragroepscontracten.
De NMBS-Holding heeft een coördinerende en ondersteunende rol op het vlak van het
personeelsbeheer, het netwerkbeheer voor ICT, de harmonisering van het financiële beheer
van de groep, de communicatie, veiligheid en milieu, internationale zaken, juridische ondersteuning en betrekkingen met de overheid.
Zo is ze de enige werkgever van het personeel voor de moedermaatschappijen en stelt ze het
personeel ter beschikking van de NMBS, Infrabel en gedeeltelijk voor enkele andere vennootschappen van de groep (bv. NMBS Logistics, TUC Rail). Ook maakt de NMBS-Holding
de geconsolideerde rekeningen op van, enerzijds de NMBS-Holding, de NMBS, Infrabel
en NMBS Logistics (beperkte consolidatie) en, anderzijds van het consortium 11 dat wordt
gevormd door de NMBS-Holding en Infrabel en hun dochterondernemingen (integrale
consolidatie). Voorts staat de NMBS-Holding ook in voor de centralisatie van de thesaurietransacties voor de drie moedermaatschappijen, de definitie van de toepasbare regels voor
de algemene boekhouding en het beheer van de verzekeringscontracten.
De NMBS-Holding is eigenaar van alle stations. Ze stelt de meeste ter beschikking van de
NMBS. De NMBS-Holding staat zelf in voor het beheer van de 37 belangrijkste stations, de
concessies voor de commerciële ruimtes in de stations en de parkings.
Naast de NMBS-Holding als coördinator zijn er bijzondere comités die moeten bijdragen tot
een gemeenschappelijk optreden van de drie moedermaatschappijen van de NMBS-Groep,
zoals het Sturingscomité, het Comité van de drie Chief Executive Officers (CEO’s) en het
Investeringscomité.
Het Sturingscomité, waarin de drie gedelegeerd bestuurders en de vertegenwoordigers van
de erkende vakbondsorganisaties zetelen, staat in voor de begeleiding van de maatregelen
van het ondernemingsplan, voor het herstructureringsprogramma en voor de problemen
van operationeel beheer. De vergaderingen van het Sturingscomité worden voorbereid door

10 “Deze samenwerking mag niet worden uitgebreid tot de zogenaamde “essentiële” functies die door Infrabel worden
uitgeoefend, met name de toewijzing van spoorinfrastructuurcapaciteit, de tarifering van het gebruik van die capaciteit
en de homologatie van het materieel en van het personeel van de spoorwegondernemingen die van die infrastructuur
gebruik wensen te maken. Die samenwerking mag evenmin betrekking hebben op de daden die onder het “normaal
beheer” van elk van de drie vennootschappen vallen, die geen enkel strategisch karakter hebben en/of waarvoor geen
coördinatie vereist is”.
11 Er is een consortium wanneer een vennootschap en één of meer andere vennootschappen, die geen dochtervennootschappen zijn van elkaar, noch dochtervennootschappen zijn van één en dezelfde vennootschap, onder centrale leiding staan (in casu de Staat als aandeelhouder).

Financiële stromen tussen de vennootschappen van de nmbs-groep / 31

het Comité van de drie CEO’s dat eveneens eventuele meningsverschillen tussen de drie
vennootschappen van de NMBS-Groep moet trachten te verzoenen. Daarnaast zorgt het
Investeringscomité voor de onderlinge samenhang van de investeringsplannen van de drie
vennootschappen.
De modaliteiten voor de samenwerking tussen de drie moedermaatschappijen worden geregeld in intragroepscontracten, hetzij specifieke overeenkomsten, hetzij SLA’s. Deze intragroepscontracten zijn opgevat vanuit een verhouding leverancier/klant en worden als basis
voor de onderlinge werkrelaties tussen de drie moedermaatschappijen opgelegd door de
beheerscontracten, met als doelstelling de beschikbare middelen binnen de NMBS-Groep
zo optimaal mogelijk te benutten.
Punt 2.1 gaat nader in op de voorbereiding en uitvoering van de SLA’s, alsook op de procedures om geschillen te regelen.
Ondanks de coördinerende rol van de NMBS-Holding, de overlegorganen en de intragroepscontracten, die het streven naar een gemeenschappelijke strategie moeten waarborgen,
wijst de praktijk uit dat de samenwerking tussen de drie moedermaatschappijen binnen
de NMBS-Groep soms moeizaam verloopt. Dit blijkt o.m. uit meningsverschillen tussen de
drie moedermaatschappijen over de beheersing van de uitgaven en de impact daarvan op
de door de NMBS-Holding te consolideren schuld en over de gehanteerde tarieven voor de
onderlinge facturatie op basis van de intragroepscontracten.
Zo geeft de NMBS-Holding aan dat zij onvoldoende haar rol als overkoepelend orgaan kan
waarmaken en dat haar beperkte hiërarchische rol ten aanzien van de twee andere moedermaatschappijen binnen de groep te weinig wordt onderkend. Anderzijds wijzen de NMBS
en Infrabel erop dat de NMBS-Holding kosten aanrekent voor prestaties en diensten waarvoor zij eerder reeds dotaties heeft ontvangen.
In het algemeen is de NMBS-Holding van oordeel dat zij, ongeacht de structuur van de
NMBS-Groep, onvoldoende kan toezien op het handhaven van een coherent beleid (“good
governance”) voor het geheel van de groep.
In 2008 voerde het externe consultantbureau Roland BERGER 12, op verzoek van de FOD
Mobiliteit en Vervoer, een audit uit van de onderlinge samenwerking tussen de drie moedermaatschappijen. Ook deze audit wees op het onduidelijk mandaat van de Holding op het
vlak van financieel beheer, het gebrek aan transparantie van de financiële stromen, onduidelijke afspraken voor bepaalde basistaken (bv. onderhoud stations) en de talrijke betwistingen omtrent de toepassing van de intragroepscontracten. De audit stelde ook het gebrek
aan gemeenschappelijke strategie op ICT-vlak vast (zie ook punt 2.3.5). Uit het vervolg van
dit verslag zal blijken dat deze pijnpunten slechts in geringe mate werden verholpen.

12 Roland Berger Strategy Consultants, Evaluatie van de samenwerking tussen de NMBS-Holding, NMBS en Infrabel.
Eindrapport, 17 maart 2008, p. 10-13.
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1.1.4

Middelen van de NMBS-Groep en financiële structuur

Ter compensatie van de kosten voor de uitvoering van hun opdrachten van openbare dienst
ontvangen de drie moedermaatschappijen van de NMBS-Groep financiële middelen van de
overheid (exploitatietoelagen). Daarnaast realiseren de NMBS-Holding en de NMBS eigen
opbrengsten uit verkoop van prestaties binnen de groep en aan derden, op basis van hun
opdrachten van openbare dienst en hun commerciële activiteiten. Bovendien factureert Infrabel een infrastructuurvergoeding voor het gebruik van de infrastructuur door de spoorwegoperatoren.
Naast de basisexploitatietoelagen kent de Staat, eveneens ten laste van de begroting van de
FOD Mobiliteit en Vervoer, nog bijkomende exploitatietoelagen toe aan de NMBS ter compensatie van specifieke kosten (bv. vergoeding voor het woon-werkverkeer, toelagen voor
de financiering van het exploitatietekort van het Gewestelijk Express Net (GEN), de binnenlandse bediening van hoge snelheidstreinen, de acties voor de Go-pass voor 16-jarigen,
het OMNIO-statuut en het gebruik van Diabolo13). De NMBS-Holding ontvangt nog bijkomende toelagen voor kosten van arbeidsongevallen. De begroting van de FOD Mobiliteit
en Vervoer bevat eveneens een krediet (voor 2012: 209.000 euro aan vereffeningskredieten)
dat is bestemd voor de uitvoering van audits en studies met betrekking tot de overheidsbedrijven van de spoorwegsector.
De drie moedeermaatschappijen ontvangen, eveneens ten laste van de begroting van de
FOD Mobiliteit en Vervoer, ook toelagen voor investeringen in het kader van de uitvoering
van de opdrachten van openbare dienst. De bedragen zijn vastgelegd in het beheerscontract en worden jaarlijks geïndexeerd en indien nodig bijgestuurd. Het grootste deel van de
investeringen m.b.t. het GEN wordt gefinancierd door het GEN-Fonds, dat eveneens wordt
gespijsd met investeringstoelagen onder de voorwaarden bepaald in de beheerscontracten.
Het wordt voor rekening van de Staat beheerd door de NMBS-Holding.
Tabel 1 – Vereffeningskredieten voor de NMBS-Groep (in miljoen euro)
2012

2011

Exploitatietoelagen

1.409,6

1.389,3

Investeringstoelagen

1.215,2

1.340,5

0,7

0,7

234,1

224,3

2.859,6

2.954,8

Arbeidsongevallen
GEN-fonds
Totaal
Bron: algemene uitgavenbegroting 2012

13

De publiek-private samenwerking (PPS) Diabolo is een gestructureerde samenwerking tussen Infrabel en een
privépartner, nv Northern Diabolo, gesloten op 28 september 2007 met als doelstelling de financiering, de
conceptie, de constructie en de exploitatie door een derde van de spoorweginfrastructuur die de luchthaven van
Zaventem verbindt met de lijn 25N Schaarbeek-Mechelen.
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In totaal bedragen de vereffeningskredieten in de uitgavenbegroting 2011 (programma
33.51.1) voor voornoemde uitgaven 2.954,8 miljoen euro. Voor 2012 worden zij op 2.859,6 miljoen euro geraamd.
De dochterondernemingen voeren elk hun eigen boekhouding waarvan op het einde van
elk boekjaar geconsolideerde rekeningen worden opgesteld volgens de criteria van het wetboek van vennootschappen en de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding
van de ondernemingen.
Er worden verschillende consolidatiemethoden toegepast: de integrale consolidatie en de
vermogensmutatiemethode14. De wijze van consolidatie hangt af van de aard van de controle op de ondernemingen waarin een deelneming bestaat en van het controlepercentage
dat de consoliderende onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks uitoefent.
De ondernemingen waarin het consortium minder dan 20 % van de stemmen bezit, worden
niet geconsolideerd.
In het consortium NMBS-Holding & Infrabel worden 50 ondernemingen (waaronder de
drie moedermaatschappijen) integraal geconsolideerd, is er vermogensmutatie bij 37 ondernemingen en worden 30 ondernemingen niet geconsolideerd.

1.2

Filialisering

Uit het organigram van de NMBS-Groep blijkt dat de drie moedermaatschappijen veelvuldig gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid dochterondernemingen op te richten.
Hierna wordt ingegaan op het juridisch kader van de filialisering, op de evolutie van het
aantal dochterondernemingen in de periode 2005-2011 en op het beslissingsproces dat leidt
tot de oprichting van dochterondernemingen. In hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op de
verhouding tussen moedermaatschappijen en dochterondernemingen.
1.2.1

Juridisch kader

Artikel 13, § 1, van de wet van 21 maart 1991 bepaalt dat de autonome overheidsbedrijven
onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks of onrechtstreeks belangen kunnen nemen in
vennootschappen, verenigingen en instellingen van publiek of privaat recht waarvan het
doel verenigbaar is met hun doel, de zogenaamde “dochterondernemingen”.
De koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, onder bepaalde voorwaarden een autonoom overheidsbedrijf machtigen een dochteronderneming te betrekken bij de uitvoering

14

De integrale consolidatie bestaat erin dat de onderdelen van de rekeningen (uit de balans en de resultatenrekening)
van de geconsolideerde ondernemingen worden geïntegreerd in de rekeningen van de consoliderende
onderneming. De integrale consolidatie houdt onder meer in dat wederzijdse opbrengsten, kosten, vorderingen
en schulden tussen de dochterondernemingen worden geëlimineerd. Volgens de vermogensmutatiemethode
worden de deelnemingen van de moedermaatschappijen in de dochterondernemingen gewaardeerd aan hun
aandeel in het eigen vermogen, inclusief het resultaat van het huidige boekjaar van de dochteronderneming.
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van taken van openbare dienst (artikel 13, § 3)15 en eventueel de dochteronderneming indelen bij de autonome overheidsbedrijven (artikel 13, § 4)16.
Tot nog toe is er voor geen enkele dochteronderneming binnen de NMBS-Groep van deze
machtiging gebruik gemaakt. Geen enkele van de huidige dochterondernemingen is dus
vanuit juridisch oogpunt, althans volgens artikel 13, § 3, betrokken bij de uitoefening van
een taak van openbare dienst en alle dochterondernemingen hebben een louter privaatrechtelijk statuut.
Het Rekenhof heeft via de drie autonome overheidsbedrijven van de NMBS-Groep alle
dochterondernemingen bevraagd naar het al dan niet uitoefenen van taken van openbare
dienst. Geen enkele dochteronderneming heeft expliciet aangegeven dat zij betrokken is bij
de uitoefening van taken van openbare dienst.
Niettemin liggen de activiteiten van bepaalde dochterondernemingen in het verlengde van de taken van openbare dienst die hun moedermaatschappij volgens de wet van
21 maart 1991 en het betreffende beheerscontract moet uitoefenen of hebben ze er minstens
raakvlakken mee. Dit blijkt uit een vergelijking, bij wijze van voorbeeld, van het maatschappelijk doel van de betrokken dochteronderneming met de omschrijving van de taken van
openbare dienst van de moedermaatschappij:
•

•

15

16

17

TUC Rail (dochteronderneming van Infrabel) omschrijft zijn maatschappelijk doel als
“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 noodzakelijk zijn voor capaciteitsuitbreidingen en/of de
modernisering of de aanpassing van de bestaande spoorweginfrastructuren”.
Deze omschrijving is deels gelijklopend met “het verwerven, de bouw, de vernieuwing, het
onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur” die als eerste publieke opdracht
voor Infrabel wordt vooropgesteld in het beheerscontract.
Bij de oprichting van Ypto (dochteronderneming van de NMBS) werd extern juridisch
advies17 ingewonnen over het al dan niet uitvoeren van taken van openbare dienst en
over de naleving van het beheerscontract waarin wordt gestipuleerd dat prioritair een
beroep wordt gedaan op de dienstverlening van de NMBS-Holding.

Voor zover het rechtstreeks of onrechtstreeks belang van de overheid in de betrokken dochteronderneming
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 dochteronderneming. Op die wijze houdt de overheid via deelneming
in het kapitaal en stemrecht in de beheersorganen toezicht op het vervullen van de openbare opdrachten door de
dochteronderneming; het toevertrouwen van taken van openbare dienst aan een dochteronderneming kan immers
geenszins de verantwoordelijkheid van het autonoom overheidsbedrijf (moedermaatschappij) ten opzichte van de
Staat afzwakken.
Dit heeft bv. gevolgen voor de aansprakelijkheidsregeling ten opzichte van de Staat: “In dat geval zijn de
dochteronderneming en het betrokken autonoom overheidsbedrijf hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van de Staat
wat de uitvoering door de dochteronderneming betreft van de taken van openbare dienst waarbij zij wordt betrokken,
tot op het ogenblik dat een beheerscontract met bedoelde dochteronderneming in werking treedt. Bij ontstentenis van
indeling […] blijft het betrokken autonoom overheidsbedrijf ten opzichte van de Staat aansprakelijk wat de uitvoering
betreft van de taken van openbare dienst waarbij de dochtervennootschap wordt betrokken”.
Doc. 2009/163, besproken in de raad van bestuur van 12 november 2009.
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De NMBS-Groep en de regering zijn er steeds van uitgegaan dat een machtiging zoals bepaald in artikel 13, § 3, slechts nodig is als er sprake is van een rechtstreekse uitvoering van
opdrachten van openbare dienst door een dochteronderneming, maar dat dit niet het geval
is voor loutere “voorbereidings-, begeleidings-, of opvolgingshandelingen”18. Hierbij wordt
verwezen naar de voorbereidende werken van de wet van 1991 19, waaruit volgens de NMBSGroep kan worden afgeleid dat dit wetsartikel enkel van toepassing is als aan de dochteronderneming een zekere medebeslissingsbevoegdheid wordt verleend.
Het Rekenhof heeft in zijn verslag “De goede besteding van de rijksgelden door de NMBS”
(mei 2001) gesteld dat de notie “betrekken bij de uitvoering van taken van openbare dienst”
in artikel 13 § 3 van de wet van 21 maart 1991 aanleiding kan geven tot uiteenlopende interprÉtaties en dat het wenselijk is dat de wetgever dit zou verduidelijken. Deze bepaling is
momenteel ongewijzigd gebleven.
1.2.2 Besluitvorming en motivering
De drie moedermaatschappijen van de NMBS-Groep hebben dus de mogelijkheid dochterondernemingen op te richten op basis van beslissingen van hun raad van bestuur. Uit de
bevraging van het Rekenhof blijken de belangrijkste redenen die voor de oprichting van
dochterondernemingen worden aangehaald:
•

•

•

•

18

het samenbrengen van expertise: de samenwerkingen met externe partners moeten
kaderen binnen de doelstellingen van de NMBS-Groep, maar kunnen voor specifieke
domeinen knowhow aanbrengen (bv. Publifer, een samenwerking met Clear Channel
Belgium voor de exploitatie van commerciële publiciteit);
de financieringsmogelijkheden: deelnemingen in dochterondernemingen kunnen
de financieringsmogelijkheden van de NMBS-Groep vergroten of verbeteren (bv. Eurofima, een supranationale organisatie die aan gunstige financiële voorwaarden spoorweggebonden investeringen financiert);
de afsplitsing van specifieke opdrachten: de operationele afsplitsing van specifieke
activiteiten en competenties kan de transparantie over ondermeer de risico’s en de bijdrage van deze activiteiten verhogen. Daarnaast kunnen dergelijke kleinere structuren
mogelijk ook flexibeler werken (bv. TUC Rail, een ingenieurs- en projectmanagementbureau gespecialiseerd in spoorwegtechnologie);
een wettelijke verplichting: de wetgeving kan verplichten specifieke activiteiten onder te brengen in afzonderlijke juridische entiteiten (dit is met name het geval voor
NMBS Logistics, opgericht in het kader van de toekenning van overheidssteun aan de
goederenactiviteiten van de NMBS)20. De communautaire Richtlijnen betreffende staatsteun aan spoorwegondernemingen van 22 juli 2008 vermelden immers (§ 72): “De Commissie zal daarom eisen, dat de betrokken goederenafdeling in het kader van de herstructurering en als voorwaarde voor de toekenning van steun, juridisch wordt gescheiden en
wordt omgevormd tot een commerciële onderneming naar gewoon recht”;

Dit punt is ook aan bod gekomen in het verslag van het Rekenhof. De goede besteding van de rijksgelden door de
NMBS voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordiger, Brussel, mei 2011, p. 129-132. Beschikbaar op
www.rekenhof.be.
19 Wetsontwerp betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven Parl. St. Kamer, nr.
1287/1 – 89/90.
20 Zo legde België op 23 december 2009 een herstructureringsplan voor B-Cargo voor aan de Europese Commissie.
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•

•

de ontwikkeling van internationale activiteiten: voor de ontwikkeling van internationale activiteiten kan het aangewezen zijn te werken met afzonderlijke juridische
entiteiten. Hierbij kan ook worden samengewerkt met buitenlandse partners (bv. Thalys
International, een dochteronderneming van de NMBS, SNCF en Deutsche Bahn, die de
commercialisering van de Thalystreinen verzorgt voor de drie partners-aandeelhouders
en voor rekening van Thalys Nederland);
de toepassing van een specifiek personeelsstatuut: voor bepaalde functies achten
de moedermaatschappijen het soms nodig een meer flexibel personeelsbeleid te voeren.
Personeelsleden worden in dat geval contractueel tewerkgesteld, bv. voor de uitvoering
van bijkomstige of specifieke opdrachten of uit nood aan bijzondere expertise (zie artikel 29, § 1, van de wet van 21 maart 1991). Soms wordt deze expertise ondergebracht in
een afzonderlijke rechtspersoon, zoals dat bv. het geval is voor B-Parking.

1.2.3 Evolutie
1.2.3.1 Algemeen overzicht
Eind 2011 hadden de drie overheidsbedrijven samen 114 dochterondernemingen. De helft
van de rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen die zijn opgenomen in het organigram van de NMBS-Groep zijn opgericht of opgenomen in de NMBS-Groep na de opdeling
van de vroegere NMBS vanaf 1 januari 2005. De volgende tabel geeft een overzicht van deze
57 nieuwe rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen in vennootschappen van privaat
recht. Rechtstreekse deelnemingen zijn aangeduid met (*).
Tabel 2 – Nieuwe deelnemingen in dochterondernemingen door de NMBS-Groep vanaf 2005
Jaar

NMBS-Holding

Infrabel

NMBS (reizigers)

2005

Financière Rue de
France
Sobetra

2006

SPV 162(*)

2007

SPV Brussels Port(*)
SPV Zwankendamme(*)

GEIE Corridor
C(*)

Railteam(*)

2008

B-Parking(*)
South Station(*)

Brussels Wood
Renewable

RailLink(*)

NMBS (goederen)
H&S Container Line
Liège CT

Eurail.com BV

ATO
ETK Euro Terminal Kehl
GmbH
H&S Int. Zwijndrecht
On Site Rail BVBA
RKS Rheinkraft GmbH
& Co KG
RKS Rheinkraft Verwaltungs GmbH
Sibelit

Combinant
O.S.R. France
Xpedys
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Jaar

NMBS-Holding

Infrabel

2009

Optimobil Belgium(*)
Optimobil Brussel
Optimobil Vlaanderen
Optimobil Wallonië
Sofa
Sofa Invest
Soha

2010

AlphaCloud
Be-Mobile(*)
Blue Mobility(*)
Go-Mobile
PortEyes
SLP
Sobrug
SPV LLN(*)

2011

De Leewe II
Eurostar M
THV EGT

Totaal

25

NMBS (reizigers)

SPS FIN(*)
Greensky(*)

4

NMBS (goederen)

Ypto(*)

GN Transport gesellschaft
IFB Italia
Ro-Ro-Service Berlin

Belgian Mobility Card(*)
Eurostar International
Ltd(*)
Eurostar International
SAS
Eurostar International
BVBA

Cobra
HSR Business Service
IFB France
NMBS Logistics (*)
Xrail

8

20

Bron: Rekenhof, op basis van de infofiches over de dochterondernemingen, meegedeeld door de NMBSGroep
(*): rechtstreekse deelnemingen

De redenen voor de oprichting van deze filialen zijn uiteenlopend en hebben onder meer
betrekking op het bewerkstelligen van synergieën tussen verschillende wijzen van vervoer,
op investeringsprojecten, op ondersteunende dienstverlening en energievoorziening en op
commercialisering van bepaalde activiteiten.
1.2.3.2 Intermodaliteit
Het beheerscontract van de NMBS-Holding geeft een duidelijke omschrijving van het station als overstappunt tussen verschillende vervoerssystemen. Zo moet de NMBS-Holding
parkeerplaatsen voor auto’s, tweewielerstallingen en –plaatsen voor de gebruikers ter beschikking stellen. Voor het beheer van deze parkeerplaatsen werd in 2008 een afzonderlijke
dochteronderneming opgericht (B-Parking), wat ondermeer wordt gemotiveerd vanuit de
wens om transparantie te creëren over de reële exploitatiekosten voor parkeerbeheer, de
commerciële nood aan een specifieke organisatie als aanspreekpunt voor de klant en de gespecialiseerde personeelsprofielen die zijn vereist. Daarnaast richtte de NMBS in 2010 Belgian Mobility Card op om samen met de regionale vervoersmaatschappijen gemeenschappelijke en eenvormige vervoerbewijzen te ontwikkelen.
Bovenop de uitvoering van de opdrachten die expliciet werden vermeld in het beheerscontract, heeft de NMBS-Holding in 2009 besloten ook te investeren in Optimobil Belgium.
Deze vennootschap organiseert via haar dochterondernemingen Optimobil Brussel,
Optimobil Vlaanderen en Optimobil Wallonië autodeelprojecten onder de merknaam
“Cambio”. Voor de ontwikkeling van een fietsdeelconcept werd een nieuwe vennootschap
opgericht (Blue-Mobility) samen met de vzw FIETSenWERK.
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Ten slotte heeft de NMBS-Holding in 2010 ook een deelneming genomen in Be-Mobile
(beter bekend als Touring Mobilis) die verkeersinformatie verzamelt en verdeelt. Met deze
deelneming heeft de NMBS-Holding voornamelijk de bedoeling de focus van deze verkeersinformatie ook te richten op het openbaar vervoer.
De NMBS-Holding wenst te benadrukken dat haar investering in dochterondernemingen
met betrekking tot intermodaliteit tussen 2006-2010 minder dan 2 miljoen euro bedroeg.
1.2.3.3 Special Purpose Vehicles (SPV)
Zoals vastgelegd in de beheerscontracten, ontvangen de moedermaatschappijen een investeringsdotatie van de federale overheid om hun investeringsprogramma te realiseren. De
prioritaire projecten die de federale en regionale overheden hebben vastgelegd, maken deel
uit van het investeringsprogramma en worden versneld uitgevoerd. Zij worden geprefinancierd door de NMBS-Holding die daarvoor jaarlijks investeringstoelagen krijgt, terwijl de
gewesten tussenkomen voor de intrestkosten21. Voor vier22 van deze prioritaire investeringsprojecten werden SPV’s opgericht om deze prefinancieringen transparant te laten verlopen.
Deze dochterondernemingen zijn SPV 162 (as Brussel-Luxemburg), SPV Brussels Port
(spoorinfrastructuur in haven van Brussel), SPV Zwankendamme (spoorinfrastructuur in
haven van Zeebrugge) en SPV LLN (parking van het station Louvain-la-Neuve).
De FOD Mobiliteit en Vervoer geeft aan dat prefinancieringen aanleiding zouden kunnen
geven tot schuldopbouw bij de moedermaatschappijen. Om dit te vermijden werden SPV’s
als prefinancieringsmodel opgezet die zijn uitgewerkt in zeer complexe overeenkomsten.
De verschillende tussenstappen en de bijhorende overdrachten van onroerende goederen
vereisen immers vele formaliteiten en attesten. De FOD geeft aan dat voor sommige projecten (SPV Zwankendamme en SPV Brussels Port) hierdoor werken werden uitgevoerd,
zonder dat de beschreven procedure voor de SPV volledig werd doorlopen. De complexiteit
verhoogt de financieringskosten en de vertragingen leiden volgens de FOD gedeeltelijk tot
een ander gebruik van de voor deze werken bestemde overheidstoelagen.
Op basis van bovenstaande elementen is de FOD Mobiliteit dan ook van mening dat de
positieve effecten die werden verwacht van de SPV’s op het vlak van transparantie en snellere uitvoering van de projecten, niet werden gerealiseerd. In haar antwoord geeft de FOD
Mobiliteit aan dat toekomstige prefinancieringen wellicht sterk kunnen worden vereenvoudigd en minder zouden kosten door een meer rechtstreekse of exclusieve betrokkenheid
van Infrabel.
1.2.3.4 Realisatievennootschappen voor vastgoedprojecten
In het kader van de ontwikkeling van stations- en spoorwegomgevingen hebben Eurostation (filiaal van de NMBS-Holding) en haar dochteronderneming Euro Immo Star deelnemingen verworven en werden diverse nieuwe vennootschappen opgericht voor de realisatie
van specifieke vastgoedprojecten. In de periode 2005-2011 zijn dit:

21 Artikelen 69 en 73 van het beheerscontract 2008-2012 met de NMBS-Holding.
22 Het investeringsproject in de haven van Antwerpen wordt via een publiek-private samenwerking gerealiseerd. De
SPV Gosselies (station van Gosselies) werd tot op heden nog niet opgericht.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sofa: vastgoedproject in de omgeving van station Gent Sint-Pieters;
Sofa Invest: deelproject in de omgeving van station Gent Sint-Pieters;
Soha: ondermeer de realisatie van het gerechtsgebouw van Hasselt;
Schelde-Landschapspark: ontwikkelingsbedrijf voor de Schelderegio;
Sobrug: ondermeer de ontwikkeling van de stationsomgeving en het Kamgebouw te
Brugge;
De Leewe II: voor de ontwikkeling van de stationsomgeving te Mechelen werd een terrein verworven via de overname van een vennootschap;
Eurostar M: Russische joint-venture voor het opmaken van masterplannen en studies
voor de realisatie van enkele HST-Terminals in Rusland;
THV EGT: tijdelijke handelsvennootschap om een gezamenlijke offerte met derden in
te dienen voor de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) in het kader van de
aanstelling van een adviseur Mobiliteit.

1.2.3.5 Informatica
De NMBS-Groep beschikt over uitgebreide informaticadiensten en –infrastructuur, zoals
een glasvezelnetwerk. Dit glasvezelnetwerk is eigendom van Infrabel, maar de restcapaciteit wordt door Infrabel verkocht aan de NMBS-Holding, die op haar beurt deze restcapaciteit valoriseert via haar dochteronderneming Syntigo (ICT-dochteronderneming van de
NMBS-Holding). Syntigo heeft vanuit haar doelstelling om deze restcapaciteit maximaal te
valoriseren verschillende ondernemingen opgericht:
•
•
•

Alphacloud: datacenter dat samen met derden werd opgericht;
Go-Mobile: samenwerking tussen de dochterondernemingen Syntigo en Be-Mobile
voor de verdere ontwikkeling van de technologie voor Be-Mobile;
PortEyes: via deze onderneming kan het glasvezelnetwerk van de NMBS-Groep worden
gevaloriseerd door camerabewaking aan te bieden in de Antwerpse haven.

Infrabel geeft aan dat er over deze terbeschikkingstelling nog een geschil hangende is met
de NMBS-Holding . Bovendien is volgens Infrabel de vergoeding die zij ontvangt lager dan
de commerciële opbrengst die ervan kan worden verwacht.
Daarnaast heeft de NMBS, ondanks de coördinerende functie op het vlak van informatica
die in het beheerscontract aan de NMBS-Holding werd toebedeeld, een eigen dochteronderneming (Ypto) opgericht voor de ondersteuning van SAP23 (zie ook punt 2.3.5).
1.2.3.6 Alternatieve energie
In artikel 48 van het beheerscontract van Infrabel krijgt de vennootschap de taak partnerschappen te onderzoeken voor de bouw van installaties die gebruik maken van alternatieve
energiebronnen. In uitvoering van deze opdracht werden kleine deelnemingen verworven

23

SAP is een geïntegreerd enterprise resource planning-pakket (ERP) voor middelgrote en grote bedrijven en
organisaties. Een ERP-pakket wordt gebruikt voor het administratief beheer van de organisatie, met het oog op
de coördinatie van de ondernemingsactiviteiten (productie, bevoorrading, marketing, verkoop, HR, boekhouding
enz.) die gebruik maken van hetzelfde informatiesysteem.
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in SPS Fin (installaties van zonnepanelen) en Greensky (windenergie). De investering
in een biomassacentrale van Brussels Wood Renewable ten slotte heeft op termijn de
bedoeling een alternatieve technische verwerkingsprocedure te bieden voor oude houten
dwarsliggers. Dit alternatief is ook belangrijk in het kader van de aangescherpte regels van
de Europese Commissie die het gebruik en de handel in (milieubelastende) gecreosoteerde24 producten inperkt25.
1.2.3.7 Internationaal reizigersvervoer
In het kader van het internationaal reizigersvervoer werden de Eurostaractiviteiten van
de NMBS en SNCF in Eurostar International Ltd (EIL) geïntegreerd. EIL biedt met haar
dochterondernemingen Eurostar International SAS en Eurostar International BVBA
de Eurostaractiviteiten aan in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Voorts heeft de
NMBS een deelneming verworven in Railteam (alliantie van hogesnelheidsoperatoren om
een internationaal aanbod aan te bieden) en heeft de dochteronderneming Eurail Group
GIE (samenwerkingsverband voor de verkoop van Eurorailpassen) een dochter Eurail.com
BV opgericht voor de verkoop van treinpassen via internet. Raillink, dat voor een distributieoplossing moest zorgen voor de partners van de Railteamalliantie, werd opgericht in
2008, maar dit project werd later weer stil gelegd.
1.2.3.8 Goederenvervoer
In het kader van een herstelplan voor de goederenactiviteiten van de NMBS dat in uitvoering is sinds 2008, werden de goederenactiviteiten en de eraan gerelateerde dochterondernemingen ondergebracht in een afzonderlijke onderneming NMBS Logistics (zie punt
2.3.6). Deze werd operationeel vanaf 1 februari 2011. Voordien werden de commerciële activiteiten in 2008 al uitgesplitst tussen Inter Ferry Boats (IFB) (intermodaal goederenvervoer
en operator van terminals) en de nieuw opgerichte vennootschap Xpedys die instaat voor
conventioneel vervoer (bulkgoederen, metaal en stukgoed).
De activiteiten van IFB werden in de periode 2005-2011 uitgebouwd met ondermeer diverse
terminals in België (Liège CT, ATO, Combinant) en het buitenland (ETK Euro Terminal
Kehl in Duitsland en IFB France in Frankrijk). IFB Italia werd opgericht voor administratieve ondersteuning voor het verkeer tussen België en Italië.
Naast de commerciële activiteiten werden ook de productieactiviteiten van het goederentransport uitgebouwd. Zo werden er samenwerkingsverbanden aangegaan met de vennootschappen Sibelit (voor de as België-Zwiterland-Italië) en Cobra (voor de as België-Nederland-Duitsland). Deze samenwerkingsverbanden worden ondermeer gemotiveerd vanuit
kostenbesparingen. Door de oprichting van OSR France (operator in Noord-Frankrijk) kon
de groep beter de concurrentie aangaan in deze regio. In België werd ook On Site Rail
BVBA opgericht die logistieke prestaties verricht op de sites van belangrijke industriële
klanten van de groep en op die manier de activiteiten van de groep ondersteunt.

24 Creosoteren is een proces van chemische behandeling van houten producten, bv. dwarsliggers.
25 Voor zover bekend werd het besluit van de Europese Commissie nog niet omgezet in Belgische wetgeving, hoewel
de lidstaten dit uiterlijk op 30 april 2012 in nationale wetgeving moesten omzetten. De Europese wetgeving is van
toepassing vanaf 1 mei 2013.
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De goederenactiviteiten van de NMBS beperken zich niet langer tot het vervoer per spoor.
Zo werden de binnenscheepvaartactiviteiten van H&S Int. GmbH versterkt door de oprichting van H&S Container Line (door de afsplitsing van de containeractiviteiten van
H&S), H&S Int. Zwijndrecht (bevrachten van binnenvaartschepen en het verzorgen van
expediteurswerkzaamheden) en Ro-Ro-Service Berlin (voornamelijk vervoer van zware
en grote volumes). Op basis van een kostenanalyse werd HSR Business Service opgericht
voor ondersteunende diensten.
Voor het wegvervoer werden de activiteiten van Rheinkraft International (expeditie en logistieke diensten voornamelijk voor de staalindustrie) gespecialiseerd per activiteit waarbij RKS Rheinkraft GmbH & Co KG en RKS Rheinkraft Verwaltungs GmbH werden
opgericht. Het eigen wagenpark voor het regionaal wegvervoer werd ondergebracht in GN
Transport Gesellschaft om het risico van de voordien verlieslatende activiteiten te delen
en de capaciteit variabeler te maken.
Xrail tenslotte is een alliantie met andere goederenvervoerders per spoor met ondermeer
als doel een klantvriendelijk en efficiënt spoorvervoer te bevorderen.
1.2.3.9 Overige
Voorts werden deelnemingen verworven in diverse vennootschappen met specifieke doelstellingen:
•
•

•

•

Via Financière Rue de France heeft de NMBS-Holding eigen winstbewijzen teruggekocht die voordien in hoofdzaak in het bezit waren van de Belgische Staat;
Sobetra is een Slovaakse vennootschap voor het kopen, verkopen en verhuren van
spoorwegmateriaal. Transurb Technirail (filiaal van de NMBS-Holding) wenst zich terug te trekken uit deze vennootschap;
De opvolging van de concessies in en om Brussel-Zuid werd ondergebracht in een afzonderlijke vennootschap South Station, filiaal van de NMBS-Holding. Hierin werd
ondermeer het beheer van de concessies in het station Brussel-Zuid en de exploitatie van
het restaurant Midi Station opgenomen;
GEIE Corridor C is een Europees economisch samenwerkingsverband dat de verschillende infrastructuurbeheerders (waaronder Infrabel) samenbrengt van de goederencorridor C (Antwerpen-Basel en Antwerpen-Lyon).

1.3

Financiële verslaggeving

1.3.1

Consolidatie

Het consortium NMBS-Holding & Infrabel (geconsolideerde gegevens) legt net zoals de
vennootschappen van de NMBS-Groep jaarrekeningen neer bij de Nationale Bank van
België. De financiële rekeningen worden hierin opgenomen net als een beschrijving van
de activiteiten van het jaar, voornamelijk de belangrijke feiten en de grote projecten. De
deelnemingen in de andere vennootschappen van de NMBS-Groep worden vermeld in de
statutaire rekeningen.
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Er worden elk kwartaal beperkte geconsolideerde staten opgesteld. De perimeter omvat de
NMBS-Holding, de NMBS, Infrabel en NMBS Logistics. Ze geven de operationele toestand,
het beperkt geconsolideerd resultaat en de componenten ervan weer, alsook de geconsolideerde nettoschuld. Ze worden meegedeeld aan het directiecomité, aan het auditcomité en
aan de raad van bestuur van de NMBS-Holding.
Het opstellen van de geconsolideerde rekeningen van het consortium NMBS-Holding &
Infrabel is arbeidsintensief. Tot 2009 werden de wederzijdse prestaties tussen de drie moedermaatschappijen automatisch geëlimineerd door gebruikmaking van een gezamenlijk
geïnformatiseerd boekhoudsysteem. Sinds het boekjaar 2010, ingevolge de invoering van
drie afzonderlijke boekhoudkundige applicaties (SAP) bij de moedermaatschappijen van
de NMBS-Groep, worden de eliminaties manueel uitgevoerd met behulp van door de maatschappijen meegedeelde Excelbestanden die tienduizenden lijnen tellen. Wat de dochterondernemingen betreft, moeten de overgezonden gegevens daarenboven vaak technische
consolidatiebewerkingen ondergaan. Tot slot stellen niet alle geconsolideerde vennootschappen26 hun rekeningen op volgens de IFRS-normen27, ondanks het feit dat ze zich daartoe verbonden hadden.
Infrabel en de NMBS wijzen erop dat ze hun evaluatie- en waarderingsregels hebben aangepast op basis van de IFRS-normen, in zoverre die niet in strijd zijn met de Belgische
boekhoudkundige richtlijnen. Wettelijk gezien moeten de statutaire rekeningen van de
vennootschappen immers bij de Nationale Bank worden neergelegd volgens de Belgische
boekhoudnormen (BGAAP).
Infrabel preciseert dat zij de toelating kreeg om de individuele jaarrekeningen voor de boekjaren 2011 en 2012 te publiceren in BGAAP. Tot slot benadrukken Infrabel en de NMBS28 dat
ze intensief hebben meegewerkt om de NMBS-Holding in staat te stellen de rekeningen van
het consortium zo snel mogelijk in IFRS-formaat te kunnen presenteren.
In het kader van hun werkzaamheden stellen de rekeningcommissarissen tekortkomingen vast in de reconciliatieprocessen van de intragroepssaldi en in het consolidatieproces.
De NMBS-Holding vermeldt dat ze artikel 109 van de beheersovereenkomst niet binnen
de in de wet bepaalde termijnen29 kan toepassen. Dat artikel luidt: “De NMBS-Holding is
belast met het opmaken van de geconsolideerde rekeningen van de NMBS-Holding, de NMBS
en hun dochterondernemingen, alsook de geconsolideerde rekeningen van het consortium dat
gevormd wordt met Infrabel”.

26 Het gaat om de NMBS, NMBS Logistics, Infrabel, Syntigo en Eurostation. De consolidatiedienst van de NMBSHolding herwerkt de jaarrekeningen van bepaalde dochterondernemingen zodat die beantwoorden aan de IFRSnormering. Deze herwerkingen liggen mee aan de basis van de vertragingen van de consolidatie.
27 De IFRS-normen (International Financial Reporting Standards) zijn internationale boekhoudkundige normen
bestemd voor beursgenoteerde bedrijven of voor bedrijven die een beroep doen op investeerders om de
presentatie in hun resultaten te harmoniseren. De NMBS-Groep heeft in 2010 de overgang gemaakt naar de IFRSnormen en zij zal haar geconsolideerde jaarrekening vanaf het boekjaar 2011 onder de IFRS-normen publiceren.
28 In een brief van 27 april 2012 aan de raad van bestuur van de NMBS, benadrukt de NMBS-Holding: “de raad van
bestuur van de NMBS-Holding wenst de NMBS en in het bijzonder de directie Financiën te bedanken voor de positieve
samenwerking bij de voorbereiding van de geconsolideerde IFRS-rekeningen”.
29 Uiterlijk twee weken voor de Algemene Vergadering.
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Een nota van de directie Financiën van de NMBS-Holding deelt de bestuurders en revisoren
op 9 mei 2012 mee dat het nog steeds niet mogelijk is de datum te bepalen waarop de geconsolideerde rekeningen (voor het consortium en de beperkte geconsolideerde rekeningen)
zullen kunnen worden voorgelegd aan de beheersorganen van de NMBS-Holding en van
Infrabel30.
1.3.2 Rapportering van de dochterondernemingen aan de moedermaatschappijen
De dienst Subsidiaries Management van de NMBS-Holding stelt zesmaandelijks een verslag
op over de dochterondernemingen van de NMBS-Holding en van de resterende ABX-participaties. Dat verslag is gebaseerd op de boekhoudkundige en beheersgegevens afkomstig
van de dochterondernemingen. Het omvat een activiteitenverslag van het afgelopen semester, de geactualiseerde consolidatiestructuur van het consortium, de recente wijzigingen
op het vlak van de participaties, alsook een beknopte analyse per dochteronderneming.
In deze analyse worden de belangrijke feiten besproken die zich in de loop van de voorbije
maanden hebben voorgedaan en wordt de geaggregeerde balans en resultatenrekening vermeld, wordt commentaar gegeven bij de evolutie van de financiële resultaten en worden de
toekomstperspectieven belicht. Het zesmaandelijks verslag wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheden en wordt in synthesevorm voorgesteld aan de raad van bestuur
van de NMBS-Holding.
Er worden overigens vergaderingen met de managers van de dochterondernemingen en met
bestuurders van de NMBS-Holding (de “Subsidiaries Days”) georganiseerd om van gedachten te wisselen over de dochterondernemingen, waarbij tijdens elke vergadering telkens
op één of twee dochterondernemingen wordt gefocust. In 2011 werden twee vergaderingen
georganiseerd op 23 juni en 18 december.
Wat de NMBS betreft, werd tot 2010 driemaandelijks een specifiek verslag aan de beheersorganen voorgelegd. Sinds de herstructurering van de vrachtsector wordt een maandverslag over de toestand van NMBS Logistics aan de bestuurders voorgelegd. Het verslag met
betrekking tot alle dochterondernemingen van de NMBS (met inbegrip van de vrachtsector) wordt voortaan jaarlijks voorgelegd. Het omvat gelijkaardige informatie als het verslag
dat door de NMBS-Holding wordt opgesteld.
Wat tot slot de dochterondernemingen van Infrabel betreft, wordt momenteel geen enkel
verslag op periodieke basis opgesteld. Enerzijds is er dagelijks intense samenwerking tussen Infrabel en TUC Rail31, zijn voornaamste dochteronderneming, en anderzijds hebben de
activiteiten van de andere dochterondernemingen, met een relatief laag omzetcijfer, geen
impact op de openbare diensten van Infrabel. Infrabel geeft echter aan dat zij de volgende
maanden initiatieven zal nemen om een regelmatige officiële rapportering van haar dochterondernemingen te bekomen.

30 De verslagen van het college van rekeningcommissarissen over de jaarrekeningen van de NMBS-Holding en van
Infrabel maken eveneens melding van de schending van artikel 120 van de vennootschapswetgeving.
31 Bovendien zetelen de vertegenwoordigers van Infrabel in de raad van bestuur van TUC Rail en worden er op
verschillende niveaus vergaderingen georganiseerd tussen de twee vennootschappen.
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1.4

Financiële stromen binnen de NMBS-Groep

1.4.1

Inleiding

De ondernemingen van de NMBS-Groep leveren onderling prestaties die inkomende en
uitgaande financiële stromen tot gevolg hebben. Het gaat voornamelijk om operationele
stromen, investeringsstromen en dividendenstromen.
Operationele stromen vertegenwoordigen opbrengsten en kosten die betrekking hebben op
de eigenlijke werking van een vennootschap gedurende één boekjaar. Deze stromen houden geen rekening met uitzonderlijke resultaten, bijvoorbeeld specifieke overdrachten van
activa naar dochterondernemingen32.
Investeringsstromen vertegenwoordigen opbrengsten (voor de leverancier) en uitgaven
voor goederen en diensten die de vennootschap (klant) gedurende meerdere jaren ten goede komen en die in de tijd gespreid als kost worden opgenomen in de resultatenrekening.
De operationele stromen en investeringsstromen worden hierna in kaart gebracht aan de
hand van een stroomschema. Daarbij werd de volgende werkwijze gehanteerd:
•

•

Voor de vennootschappen waarover het Rekenhof controlebevoegdheid heeft (de NMBSHolding, de NMBS en Infrabel) werd uitgegaan van de gerealiseerde omzet (inkomende
stromen) per maatschappij. Deze omzet wordt verder geanalyseerd naar categorie en opgedeeld naar de belangrijkste ondernemingen van de groep (NMBS-Holding, Infrabel,
NMBS en NMBS Logistics). Ook werd nagegaan wat het aandeel is van de investeringsstromen met betrekking tot de ontvangen facturen van de besproken vennootschappen.
Ten slotte werd voor de drie besproken moedermaatschappijen nagegaan wat het aandeel is van de andere twee maatschappijen in de kostenstructuur (uitgaande stromen).
Voor de overige vennootschappen van de groep heeft het Rekenhof, om reconciliatie- en
presentatieverschillen33 te vermijden, gebruik gemaakt van de gegevens van de consolidatiedienst van de NMBS-Holding. Het heeft zich moeten beperken tot die gegevens
waarover de consolidatiedienst van de NMBS-Holding beschikt voor het opstellen van
de geconsolideerde jaarrekening. Deze werkwijze zorgt er echter voor dat niet alle financiële stromen kunnen worden opgenomen, aangezien niet alle dochterondernemingen
het voorwerp uitmaken van de consolidatie.

Het uitzoeken en verklaren van deze verschillen binnen de NMBS-Groep en de complexiteit van de IFRS-normering die voor het eerst moest worden toegepast, hebben tot gevolg
gehad dat de geconsolideerde jaarrekening voor de NMBS-Groep, althans voor het boekjaar
2011, niet tijdig kon worden opgesteld34. Daarom werden in dit verslag niet-geauditeerde
cijfers gebruikt die werden ontvangen van de consolidatiedienst.

32
33

Zie punt 2.3.8 .
Reconciliatieverschillen zijn verschillen tussen de gegevens van de leverancier (omzet) en klant (kosten en
investeringen). Presentatieverschillen zijn verschuivingen tussen operationele stromen en investeringsstromen.
34 Zie punt 1.3.1.
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Aangezien enkel de financiële stromen binnen de NMBS-Groep in kaart worden gebracht,
kunnen er geen conclusies worden getrokken over de totale activiteiten en gerelateerde
kosten en opbrengsten van de NMBS-Groep. Hiertoe zouden immers ook alle prestaties
verricht voor en door derden moeten worden onderzocht, met aandacht voor verschuivingen van activiteiten. De gevolgde werkwijze maakt het wel mogelijk een algemeen beeld te
schetsen van de verschillende stromen tussen de maatschappijen onderling.
De dividendenstromen worden besproken in punt 1.4.3.
1.4.2 Operationele stromen en investeringsstromen
De operationele en investeringsstromen zitten vervat in onderstaand schematisch overzicht. Hieronder wordt, na het stroomschema, een beknopte toelichting gegeven bij de belangrijkste stromen.
1.4.2.1 Stroomschema
Onderstaand stroomschema geeft een totaaloverzicht van de operationele stromen en investeringsstromen samen. Deze stromen vormen opbrengsten voor de leverancier en vertegenwoordigen voor de klant kosten (voor de operationele prestaties en goederen) of investeringen (voor de investeringstromen) die binnen de NMBS-Groep worden geleverd. De
stromen die een opbrengst voor eenzelfde maatschappij of groepering vertegenwoordigen,
worden weergegeven in een zelfde kleur.
Door de omvang van de groep en het aantal financiële stromen werden, in het belang van
de overzichtelijkheid van de verstrekte informatie, enkel de financiële stromen boven het
bedrag van 0,5 miljoen euro in aanmerking genomen voor het stroomschema. Bovendien
worden een aantal vennootschappen gegroepeerd volgens hun activiteit35. Dit heeft tot gevolg dat individuele financiële stromen tussen gegroepeerde ondernemingen niet afzonderlijk worden weergegeven.

35

Zie bijlage 4 voor het detail van deze hergroepering.

34,2

30,5

Ypto

58,0

141,5

1,0

8,2

27,8

0,5

Cargo (excl. NMBS
Logistics)

6,6

0,9

1,1

45,6

11,8

Syntigo

5,1

3,7

Bedrag (in miljoen euro)

139,8

NMBS Logistics

7,4

1.206,3

4,1

B-Parking

Leverancier (opbrengst)

Publifer

8,4

2,9

1,9

0,5

NMBS-Holding

762,5
33,3

24,9

0,6

SPV

0,5
-9,3

43,8

0,5

3,6

21,5

54,4

Transurb Technirail

893,1

42,1

Operationele en investeringsstromen 2011 binnen de NMBS-Groep (boven 0,5 miljoen euro)

NMBS

Klant (kost of investering)

Reizigers
Internationaal

0,8

Afbeelding 1

9,1

Immo

3,0

9,8

Tuc Rail

CCB/Woodprotect

Infrabel

26,2

99,2
3,3
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Afbeelding 1 — Operationele en investeringsstromen 2011 binnen de NMBS-Groep (boven 0,5 miljoen euro)
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1.4.2.2 NMBS-Holding
Inkomende stromen
De NMBS-Holding heeft in 2011 een omzet gerealiseerd van 2.465,1 miljoen euro36.
Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste categorieën van de omzet van de NMBSHolding.
Tabel 3 – Globaal overzicht omzet NMBS-Holding met opdeling intragroepsomzet (in miljoen euro)
Cijfers 2011

Infrabel

NMBS

705,9

1.089,5

3,5

55,6

1.854,5

Station Run

43,2

35,6

0,0

42,2

121,0

Station Build

7,3

1,9

0,0

3,7

12,9

50,5

37,5

0,0

45,9

133,9

ICT run

55,5

25,5

3,9

13,9

98,8

ICT Build

51,7

11,1

2,9

5,0

70,7

107,2

36,6

6,8

18,9

169,5

23,1

37,1

0,1

0,2

60,5

6,4

5,6

1,4

6,2

19,6

187,2

116,8

8,3

71,2

383,5

Detachering personeel

HR
Diversen
Subtotaal

NMBS Logistics

Andere

Exploitatiedotatie
Totaal omzet 2011

Totaal

227,1
893,1

1.206,3

11,8

126,8

2.465,1

Bron: directie Financiën van de NMBS-Holding (o.a.Fiches résultats décembre 2011 van 15 maart 2012)

Tabel 3 geeft de inkomende stromen weer ten aanzien van Infrabel, de NMBS en NMBS
Logistics. De kolom “Andere” geeft de overige inkomende stromen weer die voor de NMBSHolding zowel de inkomende stromen binnen als buiten de groep betreffen.
De belangrijkste categorie in de intragroepsomzet betreft de doorrekeningen van de personeelskosten (1.854,5 miljoen euro) waarbij de NMBS (1.089,5 miljoen euro) en Infrabel
(705,9 miljoen euro) het grootste aandeel hebben.
Door het gewaarborgde eenheidsstatuut voor het personeel van de NMBS-Groep, staan alle
personeelsleden van de moedermaatschappijen op de payroll van de NMBS-Holding. De
NMBS-Holding doet enkel een doorrekening van de personeelskosten zonder daarop een
marge te nemen. De kost voor het beheer zit vervat in de categorie HR (Human Resources).

36 Bij de omzet werd eveneens de voorraadmutatie van de goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering
gevoegd voor een bedrag van 29,5 miljoen euro (IFRS).
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Infrabel
De overige intragroepsomzet ten aanzien van Infrabel bedraagt 187,2 miljoen euro. Deze
omzet bestaat voor een belangrijk deel uit ICT (107,2 miljoen euro). Dit betreft de prestaties
van het departement Informatica van de NMBS-Holding (ICTRA). Een onderscheid wordt
gemaakt tussen ICT Run voor het onderhoud van informaticasystemen (55,5 miljoen euro)
en ICT Build voor het uitwerken van nieuwe informaticaprojecten (51,7 miljoen euro).
Een andere belangrijke activiteit gefactureerd aan Infrabel betreft Station (50,5 miljoen
euro). Deze activiteit betreft voornamelijk de huuropbrengsten van stations en gebouwen
en hun onderhoud.
Het aandeel van de omzet HR betreft in hoofdzaak het beheer van het personeel alsook
bijvoorbeeld de organisatie van opleidingen, de begeleiding van aanwervingen enz. Voor
Infrabel is dit een bedrag van 23,1 miljoen euro.
NMBS
Voor de NMBS is een gelijkaardige doorrekening van toepassing als voor Infrabel. De cijfergegevens zijn vermeld in de bovenstaande tabel. De prestaties uitgevoerd voor de NMBS worden
meestal rechtstreeks gefactureerd, maar een gedeelte van ICT wordt eerst naar Ypto (7,9 miljoen euro) gefactureerd om vervolgens door Ypto te worden doorgerekend aan de NMBS.
NMBS Logistics
In totaal werd voor 11,8 miljoen euro gefactureerd door de NMBS-Holding aan NMBS Logistics. Voor NMBS Logistics is de doorrekening van ICT (6,8 miljoen euro) het belangrijkste
aandeel van de omzet.
“Andere”
De kolom “Andere” bevat voor 55,6 miljoen euro facturaties met betrekking tot detacheringen van personeel. Daarvan is er een bedrag van 36,9 miljoen euro gefactureerd aan andere
dochterondernemingen van de groep en een bedrag van 18,7 miljoen euro aan derden (o.a.
gemeenten).
In diezelfde kolom komen nog enkele belangrijke bedragen voor. Er werd voor 45,9 miljoen
euro gefactureerd door de directie Stations. Een groot aandeel daarvan betreft de ontvangsten van de concessievergoedingen, huurgelden buiten concessies en doorrekening elektriciteit. Deze vergoedingen worden zowel ontvangen van derden als van ondernemingen
binnen de groep:
•

•
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De opbrengsten die de NMBS-Holding ontvangt van Publifer (4,1 miljoen euro) omvatten een concessievergoeding (3,8 miljoen euro37) voor het recht op commercialisering
van de publicitaire ruimte op het spoorwegdomein dat via een concessieovereenkomst
uit 1992 aan Publifer werd toegekend;
De financiële stroom (2,9 miljoen euro) tussen B-Parking en de NMBS-Holding omvat
naast de doorrekening van diverse kosten een vergoeding voor 2011 van 0,5 miljoen euro
voor het toekennen van het beheer van de stationsparkings aan B-Parking.

Daarnaast betaalde Publifer 0,6 miljoen euro aan South Station voor de publicitaire ruimte in Brussel-Zuid. Van dit
bedrag zal 90 % worden doorgestort aan de NMBS-Holding.
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De rubriek ICT bij de kolom “Andere” bevat een bedrag van 18,9 miljoen euro. Daarvan is de
grootste financiële stroom afkomstig van Syntigo (9,6 miljoen euro). Het bedrag omvat ondermeer een exploitatievergoeding van 3,8 miljoen euro38. De NMBS-Holding ontvangt dit
bedrag als vergoeding voor het recht op commerciële exploitatie van het glasvezelnetwerk
van de groep dat werd toegekend aan Syntigo.
Als de exploitatiedotatie buiten beschouwing wordt gelaten, behaalt de NMBS-Holding
meer dan 95 % van haar omzet binnen de groep. Dit is voornamelijk te wijten aan de doorrekening van het gedetacheerd personeel. Als eveneens deze doorrekening van de gedetacheerde personeelsleden (1.854,5 miljoen euro) buiten beschouwing wordt gelaten, komt
het percentage op 90 % te liggen.
In haar antwoord stelt de NMBS-Holding dat de intragroepskosten (exclusief lonen en infrastructuurheffing) niet zwaar doorwegen in vergelijking met de totale kosten van zowel
Infrabel als de NMBS en dat de ontsporing van de totale kosten voornamelijk toe te schrijven is aan andere externe kosten39 waarover iedere entiteit de volledige controle heeft.
Uitgaande stromen
In totaal heeft de NMBS 3,7 miljoen euro gefactureerd aan de NMBS-Holding en Infrabel
42,1 miljoen euro aan de NMBS-Holding. Samengenomen is dit voor 45,8 miljoen euro.
Voor wat betreft de investeringsstromen, kan worden gesteld dat de geactiveerde kosten bij
de NMBS-Holding via facturatie van de NMBS en Infrabel een totaal vertegenwoordigen
van 18,9 miljoen euro. Daarvan is 18,8 miljoen euro afkomstig van Infrabel en 0,1 miljoen
euro van de NMBS.
Het resterende deel van de stroom bedraagt 26,8 miljoen euro op een bedrag van 264,9 miljoen euro40 voor de “aankopen” en “diensten en diverse goederen” of 10,1 %. Er zijn met
andere woorden weinig intragroepskosten verweven in de kostenstructuur van de NMBSHolding.
De belangrijkste kosten bij de NMBS-Holding zijn uiteraard de personeelskosten voor een
bedrag van 2.117,1 miljoen euro.

38

Dit bedrag is de ingeschatte exploitatievergoeding. De definitieve afrekening is nog niet gemaakt. In 2011 werden
voorschotten betaald voor 3,0 miljoen euro.
39 Exploitatiekosten exclusief personeelskosten, elektriciteit, bevoorradingen, onderaanneming transport en
huurlasten.
40 Bron: jaarrekening NMBS-Holding, rubriek 600 en 61 van de resultatenrekening.
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1.4.2.3 NMBS
Inkomende stromen
De NMBS heeft in 2011 een omzet gerealiseerd van 2.063,4 41 miljoen euro.
Tabel 4 – Globaal overzicht omzet NMBS met opdeling intragroepsomzet (in miljoen euro)
NMBS-Holding

Infrabel

NMBS Logistics

Andere

Mobility

2,9

2,8

0,0

593,2

598,9

Europe

0,1

0,5

0,0

234,5

235,1

Logistics

0,0

0,2

0,1

26,0

26,3

Freight services

0,0

0,0

56,0

0,0

56,0

Diversen

0,7

29,8

85,4

104,1

220,0

3,7

33,3

141,5

957,8

1.136,3

Subtotaal
Exploitatiedotatie
Totaal omzet 2011

Totaal

927,2
2.063,5

Bron: document raad van bestuur van de NMBS (Doc RB 2012/74) van 23 maart 2012; tabellen van de
NMBS-Holding (Synthèse intragroupe) van 2 maart 2012 en tabellen van Infrabel (Intragroepfluxen met
NMBS en NMBS-Holding) van 27 maart 2012
Tabel 4 geeft de inkomende stromen weer bij de NMBS van facturatie aan de NMBS-Holding, Infrabel en NMBS Logistics. De kolom “Andere” geeft de inkomende stromen weer die
voor de NMBS hoofdzakelijk externe stromen buiten de groep betreffen.
Mobility omvat de inkomsten van het nationaal reizigersvervoer. Hierbij is nagenoeg de
volledige omzet gerealiseerd buiten de moedermaatschappijen.
Europe omvat de inkomsten uit het internationale treinverkeer (Thalys, TGV…). De gerealiseerde omzet is eveneens grotendeels buiten de groep gerealiseerd.
Logistics betreft de cargoactiviteiten van januari 2011 (vóór de operationele start van NMBS
Logistics op 1 februari 2011).
Freigth Services betreft in hoofdzaak de rangering en de vorming van goederentreinen.
Deze diensten zijn momenteel uitsluitend aangerekend aan NMBS Logistics. De prestaties
die aan NMBS Logistics worden geleverd, omvatten eveneens prestaties van personeel in
de goederenstations die niet op vrijwillige basis werden gedetacheerd naar NMBS Logistics
maar blijvend binnen de NMBS zijn tewerkgesteld in de afdeling Freight Services. Deze
dienstverlening is dalend tot een nog voorop te stellen minimum kader42.
De “Diversen” betreffen de overige diensten waaronder Technics, dat instaat voor het onderhoud van het materieel. Deze diensten worden aangerekend voor 29,8 miljoen euro aan
Infrabel en 85,4 miljoen euro aan NMBS Logistics. Van de 104,1 miljoen euro “Andere” is

41

Bij de omzet werd eveneens de voorraadmutatie van de goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering
gevoegd voor een bedrag van 6,3 miljoen euro (IFRS).
42 Nieuwe aanwervingen gebeuren door NMBS Logistics op contractuele basis.
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er voor 36,4 miljoen euro gefactureerd aan dochterondernemingen van NMBS Logistics
(21,9 miljoen euro voor Xpedys, 10,9 miljoen euro voor IFB en 3,5 miljoen euro voor TRW).
Bij de prestaties die de NMBS uitvoert voor de NMBS-Holding en Infrabel zitten ondermeer
de activiteiten van het inzetten van veegtreinen 43, de uitgifte van gratis biljetten voor personeelsvervoer, reisreserveringen, drukwerk, de verhuur van kranen, assistentietreinen enz.
Als de exploitatiedotatie buiten beschouwing wordt gelaten, realiseert de NMBS slechts
3,3 % van haar omzet bij de NMBS-Holding en Infrabel. De overige omzet wordt behaald bij
derden en bij haar commerciële dochterondernemingen.
Uitgaande stromen
Voor wat betreft de uitgaande stromen van de NMBS kan het volgende worden vastgesteld.
Vanuit de NMBS-Holding ten aanzien van de NMBS is er een bedrag van 1.206,3 miljoen
euro aan facturaties. Bij Infrabel is er een bedrag van 762,5 miljoen euro aan facturaties
voor de NMBS. Rekening houdend met wat werd geactiveerd bij de NMBS (17,8 miljoen
euro44), kan worden nagegaan wat het aandeel van deze facturaties is ten aanzien van de
“aankopen” en “diensten en diverse goederen” (2.392,9 miljoen euro45) bij de NMBS. Deze
intragroepsprestaties van de NMBS-Holding en Infrabel vertegenwoordigen 81,5 % van de
kosten bij de NMBS.
Als de personeelskosten (1.089,5 miljoen euro) die de NMBS-Holding heeft doorgerekend
niet worden weerhouden in de berekening, vermits er geen enkele marge op wordt gerealiseerd door de NMBS-Holding, bekomen we een percentage van 67,5 %. De doorrekening
van energiekosten (133,3 miljoen euro) vanuit Infrabel gebeurt eveneens tegen kostprijs.
Het uiteindelijke percentage van de eigenlijke intragroepsverkopen zonder de doorrekeningen aan kostprijs zou dus nog iets lager zijn.
Voor wat betreft de investeringstromen, werd er voor 11,4 miljoen euro aan facturaties komende van de NMBS-Holding geactiveerd (excl. de personeelskosten). Er werd voor 6,4 miljoen euro geactiveerd aan facturaties komende van Infrabel.

43

Veegtreinen zijn treinen die leeg circuleren op de hogesnelheidslijnen om na te gaan of er geen infrastructuurproblemen zijn.
44 Dit betreft het bedrag exclusief de geactiveerde personeelskosten.
45 Bron: jaarrekening NBB NMBS 2011, rekening 600 en 61.
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1.4.2.4 Infrabel
Inkomende stromen
De omzet gerealiseerd in 2011 voor Infrabel bedraagt 1,101,2 miljoen euro46.
Tabel 5 – Globaal overzicht omzet Infrabel met opdeling intragroepsomzet (in miljoen euro)
NMBS-Holding

NMBS

NMBS Logistics

Andere

Totaal

Bijdrage infrastructuur

0,0

608,9

31,9

8,3

649,1

Levering tractie-energie

0,0

129,4

22,0

3,5

154,9

Levering energie
gebouwen

9,4

3,9

0,1

0,9

14,4

24,9

4,4

0,0

32,6

62,0

Verhuur glasvezelnetwerk

3,5

0,0

0,0

0,0

3,5

Diverse verkopen

4,3

15,8

0,6

29,4

50,0

Wijzigingen bestellingen
in uitvoering

0,0

0,0

0,0

-23,9

-23,9

42,1

762,5

54,6

50,8

910,0

Investeringen voor
derden

Subtotaal
Exploitatiedotatie
Totaal omzet 2011

191,2
1.101,2

Bron: document raad van bestuur van Infrabel (DOC/RB/2012/020) van 29 maart 2012 en tabellen van
Infrabel (Intragroepfluxen met NMBS en NMBS-Holding) van 27 maart 2012
Tabel 5 geeft de inkomende stromen weer van de facturaties gericht aan de NMBS-Holding,
de NMBS en NMBS Logistics. De kolom “Andere” geeft de inkomende stromen weer die
voor 23,6 miljoen euro bestaan uit intragroepsfacturaties (vnl. SPV’s) en voor 27,2 miljoen
euro aan facturaties aan derden.
De infrastructuurheffing (649,1 miljoen euro) is het grootste aandeel in de omzet van Infrabel. Het grootste deel wordt gefactureerd aan de NMBS (608,9 miljoen euro).
De doorrekening van energie (tractie en energie voor gebouwen) vormt een tweede belangrijk onderdeel van de omzet. Ook daar is de NMBS hoofdafnemer (129,4 miljoen euro).
Als infrastructuurbeheerder staat Infrabel zelf in voor de uitvoering van bepaalde investeringen die te maken hebben met de infrastructuur. Deze investeringsstroom bedraagt
voor 2011 62,0 miljoen euro. De investeringsopdrachten voor de NMBS-Holding die worden
uitgevoerd door Infrabel hebben voornamelijk betrekking op werken uitgevoerd voor de
stations (waaronder de GEN-stations, Diabolo-stationsproject enz.). Infrabel heeft daarnaast ook nog investeringsopdrachten uitgevoerd voor de NMBS, ondermeer voor de bouw
van spoorweginstallaties voor de werkplaatsen van de NMBS.

46 Bij de omzet werd eveneens de voorraadmutatie van de goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering
gevoegd voor een bedrag van -23,9 miljoen euro (IFRS).
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Infrabel levert ook andere prestaties zoals de schoonmaak van parkings, het onderhoud van
de infrastructuur van de NMBS, de verhuur van het glasvezelnetwerk enz.
Als de exploitatiedotatie niet in rekening wordt gebracht, realiseert Infrabel 97 % van haar
omzet binnen de groep.
Uitgaande stromen
Voor wat betreft de uitgaande stromen van Infrabel kan het volgende worden vastgesteld.
De NMBS-Holding heeft voor 893,1 miljoen euro gefactureerd aan Infrabel. De NMBS heeft
een bedrag van 33,3 miljoen euro gefactureerd. Voor wat betreft de investeringstromen,
werd voor 55,1 miljoen euro aan facturaties komende van de NMBS-Holding geactiveerd
(excl. de personeelskosten). Er werd voor 6,1 miljoen euro geactiveerd aan facturaties komende van de NMBS.
Rekening houdende met wat werd geactiveerd bij Infrabel, kan worden nagegaan wat het
aandeel van deze facturaties is ten aanzien van de “aankopen” en “diensten en diverse goederen” (1.389,9 miljoen euro47) bij Infrabel. Deze intragroepskosten van de NMBS-Holding
en de NMBS vertegenwoordigen 62,2 % van de “aankopen” en “diensten en diverse goederen” bij Infrabel.
Hierbij moet worden gewezen op het feit dat de NMBS-Holding geen enkele marge realiseert voor 705,9 miljoen aan personeelkosten die ze heeft doorgerekend. Als deze kosten
niet in rekening worden gebracht, bedraagt het aandeel van de NMBS-Holding en de NMBS
in de kosten van Infrabel een percentage van 23,3 %.
1.4.2.5 Dochterondernemingen
Voor de commercialisering van het internationaal reizigersvervoer wordt samengewerkt
met andere spoorwegoperatoren en werden activiteiten samengebracht in afzonderlijke
dochterondernemingen. Het grootste deel van deze financiële stroom van de NMBS naar
de ondernemingen onder de rubriek “Reizigers internationaal” (34,2 miljoen euro) is voor
Thalys International (29,6 miljoen euro). Op het vlak van investeringen doet de NMBS een
beroep op Railtour voor de ontwikkeling en het beheer van distributiesystemen voor internationale vervoersbewijzen (1,6 miljoen euro).
De afsplitsing van de goederenactiviteiten van de groep onder NMBS Logistics, heeft tot
gevolg gehad dat financiële stromen die voordien tussen de NMBS en de dochterondernemingen actief in het vrachtvervoer bestonden, nu verschoven zijn naar NMBS Logistics. De
intragroepsopbrengsten van NMBS Logistics (139,8 miljoen euro van haar dochterondernemingen en 8,2 miljoen euro van de NMBS) bestaan voornamelijk uit transport, verhuur
materieel, terminals, dienstverlening en besturing. De opbrengsten binnen de groep voor
dochterondernemingen van NMBS Logistics bestaan naast prestaties verricht voor NMBS
Logistics (27,8 miljoen euro) en de NMBS (6,6 miljoen euro) ook uit diensten geleverd aan
Infrabel (9,1 miljoen euro), ondermeer logistieke diensten die worden uitgevoerd door Rail
Infra Logistics (7,9 miljoen euro).

47

Bron: Jaarrekening NBB Infrabel 2011, rekeningen 600 en 61.
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Syntigo is de dochteronderneming van de NMBS-Holding die haar mee ondersteunt op
het vlak van informatietechnologie. Deze ondersteuning bestaat ondermeer uit het ter beschikking stellen van gespecialiseerde medewerkers en de ontwikkeling en het onderhoud
van informaticasystemen. Aangezien de NMBS-Holding op het vlak van informatica een
coördinerende rol heeft toegewezen gekregen in de beheersovereenkomst, is zij dan ook
verantwoordelijk voor de grootste operationele opbrengst voor Syntigo (45,6 miljoen euro).
Hoewel ICTRA de belangrijkste informaticapartner is voor Infrabel, worden er in tweede
orde ook rechtstreeks door Syntigo diensten verleend (9,8 miljoen euro waarvan 4,4 miljoen euro investeringen).
De NMBS maakt voor haar ondersteuning van haar SAP-systeem geen rechtstreeks gebruik van de informaticadiensten van de NMBS-Holding of Syntigo. Deze taken zijn toevertrouwd aan Ypto (58,0 miljoen euro waarvan 32,6 miljoen euro uit operationele activiteiten). Ypto levert naast prestaties voor de NMBS enkel nog beperkte diensten aan NMBS
Logistics (1,0 miljoen euro).
De vennootschappen die actief zijn op het gebied van vastgoed worden voornamelijk betrokken bij investeringsprojecten van de moedermaatschappijen. De financiële stroom vanuit de NMBS-Holding naar de vennootschappen onder de groepering “Immo” (24,9 miljoen
euro waarvan 20,0 miljoen euro voor investeringen) is voornamelijk het gevolg van prestaties voor de ontwikkeling van stations waarbij de NMBS-Holding een beroep doet op Eurostation (in Vlaanderen en Brussel voor 15,5 miljoen euro) en Eurogare (in Wallonië en Brussel voor 4,5 miljoen euro). Ook Infrabel (26,2 miljoen euro totale financiële stroom waarvan
25,6 miljoen euro voor investeringen) doet voor haar investeringsprojecten een beroep op
Eurostation (19,3 miljoen euro) en Eurogare (6,3 miljoen euro). Naast de prestaties geleverd
voor investeringsprojecten worden ook operationele prestaties geleverd. Enerzijds worden
door Eurostation en Euro Immo Star diverse studies uitgevoerd voor Infrabel en de NMBSHolding. Daarnaast worden door ondermeer de vastgoedmaatschappij Frankrijkstraat ook
vergoedingen ontvangen voor huur- en erfpachtovereenkomsten die werden gesloten voor
het ter beschikking stellen van gebouwen of ruimtes. Ten slotte zijn er ook nog concessievergoedingen (ondermeer van Publifer) die worden ontvangen als gevolg van de exclusieve
rechten tot commerciële exploitatie van alle ruimten van het station Brussel-Zuid en de hogesnelheidsterminal. Deze rechten werden toegewezen aan Eurostation, maar werden tussen 2002 en 2010 beheerd door Euro Immo Star en sinds 1 januari 2011 door South Station.
Voor de investeringsprojecten in spoorweginfrastructuur doet Infrabel binnen de NMBSGroep voornamelijk een beroep op de expertise van TUC Rail. De financiële stroom van
Infrabel naar TUC Rail (99,2 miljoen euro) is dan ook grotendeels het gevolg van investeringen (98,7 miljoen euro).
Infrabel heeft voor haar infrastructuur nood aan gecreosoteerde dwarsliggers. Binnen de
groep worden deze aangeleverd door CCB en Woodprotect (3,3 miljoen euro).
1.4.3 Dividendenstromen
Naast de operationele stromen en investeringsstromen, vormen dividenden een derde,
belangrijke categorie financiële stromen tussen de dochterondernemingen en de moedermaatschappijen van de NMBS-Groep. Dividenden zijn immers een uitkering aan de aan-
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deelhouders van (een gedeelte van) de winst die door een onderneming wordt gerealiseerd.
Voor de aandeelhouder die deze dividenden ontvangt, is dit een vergoeding voor het ter
beschikking gestelde kapitaal die bovendien rechtstreeks het eigen resultaat van het boekjaar verbetert.
De toekenning van dividenden is een onderdeel van de resultaatverwerking waarover elk
boekjaar moet worden beslist. Naast het resultaat van het boekjaar moet rekening worden
gehouden met diverse andere elementen om over een winstuitkering te kunnen beslissen.
Een belangrijk aspect hierin is de behoefte van de onderneming aan financiële middelen
voor haar huidige en verwachte operationele activiteiten en investeringsprojecten (binnen
de onderneming zelf of door investering in dochterondernemingen). Daarnaast zal ook rekening moeten worden gehouden met de (gewenste) balansstructuur en de eventuele noodzaak om over financiële waarborgen te beschikken.
Deze basisprincipes worden ook vermeld in het resultaatverwerkingsbeleid 48 dat de NMBSHolding heeft uitgewerkt voor de dochterondernemingen die zij controleert. Hierin wordt
ook aangegeven dat de resultaatverwerking van de dochterondernemingen wordt bepaald
in overleg met de NMBS-Holding. Voorts wordt hierin ook vermeld: “De NMBS-Holding
begrijpt haar rol van belastingplichtige als goede huisvader: hij kiest voor de minst belastbare
wettelijke weg. Dit zou onder andere kunnen neerkomen op een systematisering van de facturatie van de dienstverleningsprestaties van de moedervennootschap aan haar dochtervennootschappen”. Dergelijke optimalisaties kunnen ervoor zorgen dat dividendenstromen worden
vervangen door operationele stromen en er dus minder dividenden worden uitgekeerd.
De dividendenstromen kunnen zeer volatiel zijn en hangen ondermeer af van de resultaten van het boekjaar. Daarom wordt in het overzicht van de dividenden een langere tijds
periode in aanmerking genomen. Zo worden alle dividenden vermeld die zijn uitgekeerd
sinds de splitsing van de vroegere NMBS.
1.4.3.1 Dividenden 2005-2010
De volgende tabel geeft een overzicht van de dividenden die in een periode van zes jaar (de
boekjaren 2005 tot en met 201049) aan de aandeelhouders binnen de NMBS-Groep werden
uitgekeerd door alle dochterondernemingen die zijn opgenomen in het organigram 2011.

48 Raad van bestuur, 29 april 2011, informatiedocument 2011/96.
49 De dividenden over het boekjaar 2011 konden in het kader van deze audit nog niet worden vermeld. Volgens de
Belgische vennootschapswetgeving moet in iedere vennootschap de beslissing hierover genomen worden door
de algemene vergadering waarop de jaarrekening wordt voorgelegd, uiterlijk zes maanden na het einde van het
boekjaar.
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Tabel 6 – Dividenden aan aandeelhouders NMBS-Groep (boekjaren 2005-2010) in miljoen euro50
Dochteronderneming

Aandeelhouder

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Totaal

Eurostation

NMBS-Holding

-

1,0

15,0

57,0

15,0

5,0

93,0

Eurofima

NMBS-Holding

1,3

1,3

1,3

1,3

-

-

5,2

Syntigo

NMBS-Holding

-

-

-

-

1,6

1,6

3,2

Publifer

NMBS-Holding

0,4

0,5

0,4

0,1

0,1

0,2

1,7

Transurb
Technirail

NMBS-Holding

-

-

-

0,3

0,2

-

0,5

Rail Facilities

NMBS-Holding

-

-

-

-

-

-

0,1

Eurogare

NMBS-Holding

-

-

-

-

-

-

0,1

Totaal dividenden ontvangen door
de NMBS-Holding

1,7

2,8

16,7

58,7

16,9

6,9

103,7

BeNe Rail
International

NMBS

0,1

-

0,1

0,1

0,2

0,1

0,6

Thalys International

NMBS

0,1

0,1

0,1

0,1

-

0,1

0,4

EBT

NMBS

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

Cobra

NMBS

-

-

-

-

-

0,2

0,2

Sibelit

NMBS

-

-

0,1

-

-

-

0,1

0,3

0,2

0,4

0,3

0,3

0,5

1,8

Totaal dividenden ontvangen door
de NMBS51
RKE

Xpedys

-

-

-

0,4

-

-

0,4

Sea-Rail

Xpedys

-

-

-

-

-

0,1

0,1

Totaal dividenden ontvangen door
Xpedys

-

-

-

0,4

-

0,1

0,5

ITUF

Transurb Technirail

-

0,1

-

-

-

-

0,1

Belgorail

Transurb Technirail

-

-

-

-

-

-

(*)

Totaal dividenden ontvangen door
Transurb Technirail
Eurail.com BV

Eurail Group GIE

Terminal Athus

IFB

Best Logistics

H&S Int. GmbH

0,1
-

0,3

0,5

0,5

0,6

1,2

3,1

0,1

0,1

0,2

0,4

0,4

0,6

1,8

-

-

0,1

-

-

-

0,1

Bron: Rekenhof, op basis van de infofiches over de dochterondernemingen, meegedeeld door de NMBSGroep 
(*): minder dan 100.000 euro

De NMBS-Holding heeft voor de boekjaren 2005 tot en met 2010 103,7 miljoen euro dividenden ontvangen van haar dochterondernemingen. Dit bedrag werd ontvangen dankzij deelnemingen die de NMBS-Holding heeft in privaatrechtelijke vennootschappen, aangezien

50 Sommige totalen die zijn opgenomen in deze tabel wijken af van de rekenkundige som van de betreffende bedragen.
Deze afwijkingen ten belope van maximaal 0,1 miljoen euro zijn te verklaren door de gebruikte afrondingsregels.
51 De NMBS benadrukt dat zij in 2005 0,6 miljoen euro heeft ontvangen van Railtour. Aangezien dit bedrag werd
uitgekeerd naar aanleiding van de resultaatsverwerking van het boekjaar 2004 werd dit bedrag niet opgenomen in
de tabel.
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de NMBS en Infrabel in deze periode geen dividenden hebben toegekend. Infrabel wijst
erop dat zij haar exploitatieoverschotten opnieuw heeft geïnvesteerd in haar productieapparaat, zodat zij ondanks haar verlaagde investeringsdotatie de nodige investeringen nog
kan blijven doen.
De grootste dividendenbijdrage (93,1 miljoen euro) ten gunste van de NMBS-Holding is
afkomstig van de vennootschappen die stationsomgevingen ontwikkelen en vastgoedoperaties uitvoeren. De NMBS heeft 1,8 miljoen euro dividenden ontvangen gespreid over het
internationaal reizigersvervoer en het goederenvervoer. Infrabel ontving geen dividenden.
Ondanks het grote aantal vennootschappen hebben slechts negentien vennootschappen
dividenden uitgekeerd voor de boekjaren 2005 tot en met 2010. Bovendien is 90 % van de
dividenden die de NMBS-Holding heeft ontvangen afkomstig van één filiaal (Eurostation).
Voor de NMBS-Holding is slechts 5 % van de ontvangen dividenden afkomstig van andere
commerciële dochterondernemingen, terwijl 5 % afkomstig is van de supranationale financieringsorganisatie Eurofima.
De drie moedermaatschappijen kunnen enkel dividenden ontvangen van dochterondernemingen waarin zij rechtstreeks aandeelhouder zijn. Daarnaast kunnen deze rechtstreekse
dochterondernemingen zelf ook dividenden ontvangen van vennootschappen waarin zij
deelnemingen bezitten. Zo heeft Transurb Technirail 0,5 miljoen euro dividenden uitgekeerd aan de NMBS-Holding, maar heeft zij zelf ook 0,1 miljoen euro dividenden ontvangen
van haar dochterondernemingen. Een aantal vennootschappen binnen de groep hebben dividenden ontvangen zonder dat zijzelf tot winstuitkering zijn overgegaan, namelijk Eurail
Group GIE (3,1 miljoen euro), IFB (1,8 miljoen euro), H&S Int. GmbH (0,1 miljoen euro) en
Xpedys (0,5 miljoen euro).

1.5

Besluit

1.5.1

Structuur van de NMBS-Groep

Eind 2011 hadden de overheidsbedrijven NMBS-Holding, NMBS en Infrabel samen 114 dochterondernemingen. De helft van die dochterondernemingen waarin de drie overheidsbedrijven rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen bezitten zoals opgenomen in het
organigram van de NMBS-Groep zijn opgericht of opgenomen in de groep na de opdeling
van de vroegere NMBS vanaf 1 januari 2005.
De geconsolideerde rekeningen worden sinds 2005 opgemaakt op consortiumbasis, meer
bepaald het consortium NMBS-Holding (waaronder de NMBS) & Infrabel. In 2011 werden
aldus 50 ondernemingen integraal geconsolideerd, was de vermogensmutatiemethode bij
37 ondernemingen gebruikt en werden 30 ondernemingen niet geconsolideerd.
1.5.2 Filialisering
De belangrijkste redenen die voor de oprichting van dochterondernemingen worden aangehaald zijn: het samenbrengen van expertise, ruimere financieringsmogelijkheden, afsplitsing van specifieke opdrachten, een wettelijke verplichting en de ontwikkeling van internationale activiteiten.
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De drie moedermaatschappijen geven aan dat geen enkele van hun dochterondernemingen
taken van openbare dienst uitvoert en zij dus de voorwaarden die daarvoor zijn bepaald in
de wet van 21 maart 1991 niet moeten naleven. Ongeacht de mogelijke interpretatie van de
wettelijke bepalingen terzake, verdient het, gezien het groot aantal dochterondernemingen, niettemin aanbeveling dat de NMBS-Groep de statutaire opdrachten en activiteiten
van de dochterondernemingen op eenvormige wijze zou analyseren en de activiteiten die
zijn gerelateerd aan de taken van openbare dienst van de moedermaatschappijen in kaart
zou brengen.
1.5.3 Samenwerking en coördinatie binnen de groep
Zowel uit de taakomschrijving van de NMBS-Holding, uit de oprichting van specifieke overlegorganen (comités) als uit het onderschrijven van een vennootschapspact (2004) blijkt dat
er door de regering van meet af aan is gestreefd naar een samenhangend beleid en een
gemeenschappelijke strategie voor de NMBS-Groep. Ook zijn tal van werkafspraken tussen
de overheidsbedrijven vastgelegd in intragroepscontracten.
De praktijk wijst echter uit dat de samenwerking tussen de drie moedermaatschappijen
binnen de NMBS-Groep soms moeizaam verloopt. Zo zijn er meningsverschillen tussen de
drie moedermaatschappijen over de beheersing van de uitgaven en de impact daarvan op
de door de Holding te consolideren schuld en over de gehanteerde tarieven voor de onderlinge facturatie op basis van de intragroepscontracten.
1.5.4 Financiële stromen
Op basis van gegevens ter beschikking gesteld door de Consolidatiedienst van de NMBSHolding en de gegevens uit de boekhouding van de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel,
heeft het Rekenhof op algemene wijze de operationele stromen, de investeringsstromen
en de dividendenstromen in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de doorrekeningen van de
personeelskosten ingevolge de detachering van het personeel van de NMBS-Holding naar
Infrabel, de NMBS en NMBS Logistics de voornaamste intragroep financiële stroom is, met
name 1.798,9 miljoen euro, op een totale omzet voor de NMBS-Holding van 2.465,1 miljoen
euro. Als de exploitatiedotatie buiten beschouwing worden gelaten, behaalt de NMBS-Holding meer dan 95 % van haar omzet (2.180,90 miljoen euro) binnen de groep. Het aandeel
van de kosten van Infrabel en de NMBS bedraagt 26,9 miljoen euro of 10,1 % van de “aankopen” en “diensten en diverse goederen” bij de NMBS-Holding.
De NMBS realiseert een totale omzet van 2.063,5 miljoen euro. Als bij de NMBS de exploitatiedotatie (927,2 miljoen euro) buiten beschouwing wordt gelaten, realiseert ze een omzet
van 214,9 miljoen euro binnen de groep en 921,4 miljoen euro van haar omzet buiten de
groep (81,1 %). De kostenstructuur van de NMBS bestaat niettemin voor het grootste deel
uit intragroepsfacturaties, vnl. personeelskosten, infrastructuurheffing en energiekosten.
Het aandeel van de kosten van de NMBS-Holding en Infrabel bij de NMBS bedraagt 81,6 %.
Infrabel realiseert een totale omzet van 1.101,2 miljoen euro. Los van de exploitatiedotatie
(191,2 miljoen euro) wordt een bedrag van 882,7 miljoen euro binnen de groep gerealiseerd,
voornamelijk door de heffing van de infrastructuurvergoeding en doorrekening van energiekosten, en een bedrag van 27,2 miljoen euro buiten de groep. Het aandeel van de kosten
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bij Infrabel dat afkomstig is van de NMBS-Holding en de NMBS bedraagt 62,2 %. Daarin zit
de doorrekening van het gedetacheerd personeel vervat.
Voor de boekjaren 2005-2010 heeft de NMBS-Holding 103,7 miljoen euro dividenden ontvangen van haar dochterondernemingen, waarvan 93,0 miljoen euro van Eurostation. Aan
de NMBS werden in totaal 1,8 miljoen euro dividenden uitgekeerd. Infrabel heeft geen dividenden ontvangen.

2

Hoofdstuk

Risicobeheersing binnen de
NMBS-Groep
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In punt 1.2.2 werden de belangrijkste redenen voor de filialisering opgesomd. Uit de aangehaalde redenen blijkt dat filialisering een aantal voordelen inhoudt op het vlak van operationeel en financieel beheer. De structuur van de NMBS-Groep, met drie overheidsbedrijven
en hun dochterondernemingen, waarvan er sommige op hun beurt dochterondernemingen
hebben opgericht, houdt echter ook financiële en juridische risico’s in, alsook risico’s op het
vlak van doelmatigheid:
•

•

•

•

•

Dochterondernemingen kunnen doelstellingen nastreven en activiteiten ontwikkelen
die ver afstaan van de wettelijke en statutaire opdrachten van de overheidsbedrijven
waarvan ze afhangen.
Dochterondernemingen en moedermaatschappijen kunnen dezelfde of overlappende
activiteiten uitoefenen, wat een negatieve invloed kan hebben op de efficiëntie en de
kostprijs.
De moedermaatschappij kan voor sommige prestaties in vergelijking met normale
marktprijzen te veel of te weinig betalen, of door te hoge/lage marges en/of overheadkosten, te veel of te weinig inkomsten krijgen.
Sommige dochterondernemingen kunnen overdreven winsten of verliezen realiseren of
cumuleren (reservevorming, oplopende schulden) waardoor de moedermaatschappijen
middelen worden onthouden of waardoor zij, en eventueel nadien de Staat, met schulden dreigen te worden opgezadeld.
De filialisering kan een middel zijn om sommige opdrachten van werken, leveringen of
diensten te onttrekken aan de wetgeving op de overheidsopdrachten en het prijsregulerende effect van de mededinging.

Het Rekenhof is nagegaan welke structuren, procedures en controles de overheidsbedrijven
hebben opgezet om voornoemde risico’s te kunnen beheersen. Door de opgelegde kalender
waarin het zijn audit moest uitvoeren, heeft het zich echter moeten beperken tot een algemeen beeld van de wijze waarop er binnen de NMBS-Groep aandacht wordt besteed aan
dergelijke risico’s. De audit had niet tot doel de bestaande beheersingssystemen, processen
en maatregelen ten gronde op hun effectiviteit of efficiëntie te testen. Dat neemt niet weg
dat de tekortkomingen, anomalieën en mogelijke verbeterpunten die konden worden gedetecteerd, ook in dit verslag worden gesignaleerd.
Het eerste deel van dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de wijze waarop de relaties tussen de drie overheidbedrijven onderling worden geregeld en beheerst (punt 2.1).
Het tweede deel gaat na in welke mate de moedermaatschappijen door middel van hun
interne controle en interne audit aandacht hebben voor de specifieke risico’s die aan de
complexe structuur van de NMBS-Groep zijn verbonden (punt 2.2).
Tot slot maakt het laatste deel een analyse van de relaties tussen de drie overheidsbedrijven
en zeven geselecteerde dochterondernemingen en de daaraan verbonden risicobeheersing
(punt 2.3).
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2.1

Intragroepsrelaties en -contracten tussen de drie moedermaatschappijen

2.1.1

Mechanisme voor het beheer van de intragroepsrelaties

2.1.1.1 Omkadering van de intragroepsrelaties: naar SLA’s
De praktische regels voor samenwerking tussen de drie moedermaatschappijen zijn gedetailleerd weergegeven in intragroepscontracten, die hun oorsprong vinden in de volgende
documenten:
•
•

het “vennootschapspact”, dat de drie moedermaatschappijen van de groep in 2004 hebben goedgekeurd52;
de beheerscontracten 2008-2012 van de drie autonome overheidsbedrijven met de Belgische Staat. Die bepalen dat er intragroepscontracten moeten worden gesloten om een
optimaal gebruik te verzekeren van de middelen die ter beschikking worden gesteld van
de drie vennootschappen van de NMBS-Groep. De drie moedermaatschappijen moeten
bij voorrang en op basis van transparante overeenkomsten een beroep doen op de diensten van de andere moedermaatschappijen van de NMBS-Groep, op voorwaarde dat de
Europese regelgeving wordt nageleefd53.

Er zijn twee types van intragroepscontracten:
•

•

specifieke overeenkomsten met daarin de praktische regels voor samenwerking tussen
de drie moedermaatschappijen en de regels over de prestaties die de NMBS-Holding
moet leveren. Zo definiëren de overeenkomsten over het ter beschikking stellen van
personeel door de NMBS-Holding aan Infrabel en aan de NMBS bijvoorbeeld de wederzijdse verplichtingen van de NMBS-Holding en van de twee andere vennootschappen54;
Service Level Agreements (SLA’s), die de contractuele relaties voor dienstprestaties regelen tussen de verschillende moedermaatschappijen van de NMBS-Groep. Het gaat dan
bijvoorbeeld over dienstverlening op het vlak van informatica, vertalingen, het ter beschikking stellen van infrastructuur enz. SLA’s hebben tot doel de kwaliteit van de intragroepsdiensten – en daardoor ook de prestaties van de NMBS-Groep – te verbeteren
door ze te verduidelijken en door de uitvoeringsvoorwaarden en de prijzen te preciseren.
Bepaalde SLA’s lijken op raamovereenkomsten. Ze regelen de voorwaarden voor het sluiten van specifieke overeenkomsten. De SLA ICT-Build55, bijvoorbeeld, is een raamovereenkomst voor de concrete projecten van informaticaontwikkeling. Andere SLA’s zijn
dan weer specifieke overeenkomsten.

52 Zie punt 1.1.3.
53 Artikel 100 van het beheerscontract 2008-2012 tussen de Belgische Staat en de NMBS-Holding, artikel 99 van het
beheerscontract 2008-2012 tussen de Belgische Staat en de NMBS en artikel 95 van het beheerscontract 20082012 tussen de Belgische Staat en Infrabel.
54 Artikel 106 van het beheerscontract 2008-2012 tussen de Belgische Staat en de NMBS-Holding.
55 De term “Build” verwijst naar een specifiek soort informaticaproject waarbij iets gecreëerd of gebouwd wordt,
ongeacht het soort kosten of de klanten. De ontwikkeling van een nieuwe activiteit, het bedenken van een nieuwe
functionaliteit, de uitbreiding van de informaticacapaciteit, het evolutieve informaticaonderhoud enz. zijn
voorbeelden van Build-projecten.
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SLA’s definiëren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de medecontractanten;
de te leveren prestaties en diensten;
het verwachte kwaliteitsniveau;
de indicatoren waarmee de kwaliteit van de prestaties kan worden gemeten (KPI)56;
de termijnen;
de tarifering;
de financiële regels (bestellingen, betaaltermijnen enz.);
de regels voor betwisting en de eventuele sancties (bonus-malus);
de juridische voorwaarden (duur, opzegging enz.).

Vanaf 2005, maar vóór er SLA’s waren, sloten de drie moedermaatschappijen al overeenkomsten voor de grote activiteitendomeinen (vermogen, IT enz.). Die overeenkomsten werden echter niet altijd ondertekend57, wat ook met sommige SLA’s het geval is. In tegenstelling tot SLA’s hadden die intragroepscontracten geen oog voor de kwaliteit van de prestaties
die een maatschappij leverde ten bate van een andere, en ze omvatten geen indicatoren om
de kwaliteit van prestaties te kunnen meten.
2.1.1.2 SLA-onderhandelingen
De beheerscontracten bepalen dat zes maanden na hun ondertekening er SLA’s moeten
worden gesloten58. De onderhandelingen tussen de moedermaatschappijen gingen van
start in september 200859.
In 2008 was de invoering van SLA’s tussen de moedermaatschappijen een primeur. Omdat
de moedermaatschappijen van de NMBS-Groep van oordeel waren dat zij niet over de nodige knowhow beschikten, hebben ze consultants ingeschakeld om hen te helpen SLA’s te
specificeren60.
Het vergde heel wat werk om SLA’s op te stellen. Er werd nagedacht over de diensten die
elke moedermaatschappij van de NMBS-Groep presteerde ten bate van de twee andere
moedermaatschappijen. De transparantie van de relaties tussen de drie moedermaatschappijen is er dankzij die denkoefening op vooruit gegaan: binnen de NMBS-Groep werden de
wederzijdse prestaties, de verwachte kwaliteitsniveaus en de toegepaste prijzen voor het
eerst gedefinieerd en gedocumenteerd in SLA’s.

56 Voor de NMBS-Holding is dat principe vervat in artikel 29 van het beheerscontract 2008-2012 tussen de Belgische
Staat en de NMBS-Holding.
57 De contracten waarbij de NMBS-Holding als leverancier of als klant optrad, werden niet ondertekend. Zie audit
07.25 "Intragroepfacturatie NMBS-Holding", Interne Audit NMBS-Holding, 18 december 2007.
58 Artikel 100 van het beheerscontract 2008-2012 tussen de Belgische Staat en de NMBS-Holding, artikel 99 van het
beheerscontract 2008-2012 tussen de Belgische Staat en de NMBS en artikel 95 van het beheerscontract 20082012 tussen de Belgische Staat en Infrabel.
59 De SLA-onderhandelingen tussen de NMBS-Holding en Infrabel startten in september 2008, de SLAonderhandelingen tussen de NMBS-Holding en de NMBS startten in februari 2009 en de SLA-onderhandelingen
tussen de NMBS en Infrabel startten in juni 2009.
60 Zie punt 4.2.4.3.
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De moedermaatschappijen zijn echter van mening dat die procedure zwaar was en heeft
geleid tot SLA’s die complex en moeilijk uit te voeren zijn, o.m. door de moeilijke invoering
van key performance indicators (KPI’s). Sommige SLA’s omvatten immers tientallen KPI’s61.
Zo geeft de NMBS-Holding in haar antwoord aan dat er relatief veel energie is verloren
gegaan aan het onderhandelen van de intragroepscontracten en het respecteren van de
interne processen die daarmee verband houden. De NMBS-Holding stipt aan dat dit leidt
tot de merkwaardige vaststelling dat procedures voor bestelling, rapportering en facturatie
zwaarder zijn voor leveranciers binnen de NMBS-Groep dan voor externe leveranciers.
Die complexiteit heeft, samen met de bedrijfspolitiek van de NMBS-Groep62, vaak geleid tot
nieuwe tegenstellingen tussen de bij de SLA betrokken partijen, in plaats van de medewerkers van de moedermaatschappijen aan te zetten samen te werken in eenzelfde richting.
Volgens de NMBS-Holding zouden die tegenstellingen minder grote proporties hebben
aangenomen als de SLA’s eenvoudiger waren gemaakt en het aantal KPI’s was beperkt. Dat
op zich is echter onvoldoende om tegenstellingen helemaal uit te sluiten, want ze hebben
ook nog andere oorzaken63.
Hoewel de toepassing van die eerste SLA’s aanleiding geven tot discussie, vormen ze ten
minste een formele basis voor gesprekken over punten waarover meningsverschillen bestaan. De ervaringen van de eerste drie jaar wijzen uit dat een groot deel van de SLA’s over
het algemeen voldoening geven, maar dat er nog ruimte is voor verbetering: een betere omschrijving van de dienstverlening en toevoeging van bepaalde diensten, een prijsherziening
en een duidelijker prijsberekening, een bijsturing van de vereisten voor bepaalde diensten,
wat gevolgen heeft op de prijzen enz.
Er was gepland dat de SLA’s afliepen op het einde van het beheerscontract, nl. na een looptijd van drie jaar en een heronderhandeling in 2012. De looptijd van de intragroepscontracten is nochtans verschillend bij de drie moedermaatschappijen van de NMBS-Groep:
•

•

De SLA’s tussen Infrabel en de andere moedermaatschappijen zijn opgenomen in een
akkoord van december 2009 of januari 2010. Zij hebben een looptijd van drie jaar, met
uitzondering van de SLA Corporate Prevention Service (die op 31 augustus 2012 ten einde
loopt) en de SLA Thesaurie (die op 31 december 2011 ten einde liep maar stilzwijgend
werd verlengd). Bovendien hebben de “algemene overeenkomst met betrekking tot de
markten” en de overeenkomst over de terbeschikkingstelling van het personeel een geldigheidstermijn van onbepaalde duur.
De SLA’s tussen de NMBS-Holding en de NMBS werden ondertekend in de loop van
2010 (vnl. in februari). Gelet op de kortere termijn tussen de ondertekening en de einddatum van het beheerscontract, hebben de NMBS-Holding en de NMBS geopteerd voor
een termijn van onbepaalde duur, met een beëindigingsclausule opgenomen in de algemene voorwaarden. Enkel de SLA Thesaurie is drie jaar geldig. Ze liep ten einde op
31 december 2011 maar werd stilzwijgend verlengd.

61 Bv. de SLA Bureautica tussen de NMBS-Holding en Infrabel.
62 De NMBS-Holding geeft aan dat zij haar coördinerende rol niet ten volle kan uitoefenen. Zie punt 1.1.3.
63 Waaronder een gebrek aan samenwerking en vertrouwen tussen de drie moedermaatschappijen.
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Volgens de moedermaatschappijen zal het niet of slechts in geringe mate nodig zijn om
consultants in te schakelen bij de opmaak van de volgende SLA’s. De NMBS-Holding dringt
aan op eenvoudige documenten met meetbare doelstellingen, met relevante en beperkte
indicatoren, met redelijke vragen om informatie vanwege de klant in het licht van hun
toegevoegde waarde. De SLA’s moeten de samenwerking tussen de partijen verbeteren. Infrabel legt de nadruk vooral op de prijsdaling en op de kwaliteitsverbetering, meer bepaald
bij SLA’s over informaticaprestaties, het beheer van gebouwen en de exploitatie van stations
waar Infrabel en de NMBS-Holding actief zijn.
2.1.1.3 Inventaris van de huidige documenten die de intragroepsrelaties omkaderen
De dienst Interne Audit van de NMBS-Holding voert in het eerste semester van 2012 een
audit uit van de intragroepscontracten en hun facturatieproces64.
De inlichtingen die de dienst Interne Audit ontving over de contracten tussen de NMBSHolding, de NMBS en Infrabel zijn samengevat in de onderstaande tabel:
Tabel 1 - Overzicht van de contracten, gesloten tussen de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel
(maart 2012)65
Leverancier

Klant

Aantal
contracten
(incl. SLA’s)

Totaal
aantal
SLA’s

Aantal
ondertekende
SLA’s

Aantal nietondertekende
SLA’s

NMBS-Holding

NMBS

35

30

26

4

NMBS-Holding

Infrabel

23

20

15

5

NMBS

NMBS-Holding

17

15

10

5

NMBS

Infrabel

17

16

11

5

Infrabel

NMBS-Holding

8

8

4

4

Infrabel

NMBS

3

3

3

0

103

92

69

23

Algemeen totaal
Bron: Interne audit NMBS-Holding (H-IA)

Alle financiële stromen die voortvloeien uit de operationele activiteiten worden sinds
2010 door SLA’s geregeld, behalve:
•
•
•
•

de stromen met betrekking tot de schulden en de financiële resultaten die ermee verband houden en met betrekking tot de thesaurie;
de stromen in verband met de bezoldigingen die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst66;
de stromen met betrekking tot bepaalde investeringsovereenkomsten;
de stromen die voortvloeien uit andere kleine prestaties (organisatie van feesten voor
gedecoreerden, ontspanningscentra, verkeersboetes enz.)67.

64 Auditopdracht 12.04: "Application des contrats intragroupe et leur processus de facturation".
65 Zie ook gedetailleerde lijst in bijlage 5.
66 Overeenkomst conform artikel 106 van het beheerscontract 2008-2012 tussen de Belgische Staat en de NMBSHolding, artikel 102 van het beheerscontract 2008-2012 tussen de Belgische Staat en de NMBS en artikel 102 van
het beheerscontract 2008-2012 van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en Infrabel.
67 Die zijn vervat in een overeenkomst met de naam “Bijlage IV”.
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De belangrijkste financiële stromen tussen de moedermaatschappijen worden beschreven
in punt 1.4.
Sommige SLA’s zijn nog niet ondertekend: ofwel omdat ze nog in fase van onderhandeling
zijn en de bijbehorende facturaties op tijdelijke akkoorden zijn gebaseerd ofwel omdat ze
zonder voorwerp zijn geworden:
•

•

•

voor de NMBS-Holding als leverancier: de SLA voor de dienstgebouwen die aan de
NMBS worden verhuurd, de SLA voor dienstprestaties geleverd door de directie Human
Resources (SLA HR), de SLA onderverhuring met Infrabel, de SLA UIC (Union internationale des chemins de fer / de internationale spoorwegunie), de SLA’s voor andere
prestaties;
voor de NMBS als leverancier: de SLA voor prestaties inzake internationale reizen (de
onderhandelingen daarover zijn afgerond, maar de SLA moet nog worden ondertekend),
de SLA brandstof (de onderhandelingen daaromtrent zijn nog bezig), de SLA reizigersvervoer (de onderhandelingen daaromtrent zijn nog bezig);
voor Infrabel als leverancier: de SLA glasvezelnetwerk, de SLA historisch materieel (aan
die SLA wordt de laatste hand gelegd), de SLA inspectie van kunstwerken, de SLA aankopen/verdeling van goederen (die SLA wordt niet meer relevant geacht).

2.1.1.4 Uitvoering van de SLA’s en andere contracten
Prijsberekeningsmechanismen, marge, geschillen
en achterstallige facturaties en betalingen
De SLA’s werden eind 2009 ingevoerd om transparantie te verkrijgen, o.a. op het vlak van de
prijzen, die worden geïndexeerd volgens een formule die in de SLA’s is vervat.
Er worden verschillende tariferingsmechanismen toegepast:
•
•

•
•

•
•

De prijs is bij wet bepaald. Dit geldt voor de infrastructuurheffing.
De prestaties worden geleverd tegen kostprijs. De nettokosten van de prestaties (het
bedrag van de kosten waarbij de externe inkomsten werden afgetrokken) die een maatschappij heeft geleverd, wordt pro rata aan de andere maatschappijen gefactureerd. De
leveringen van elektriciteit, bijvoorbeeld, worden gefactureerd volgens het aantal verbruikspunten of op basis van een verdeelsleutel. Prestaties in verband met personeelsbeheer worden gefactureerd volgens het aantal personeelsleden per maatschappij enz.
De prijs wordt berekend “at cost plus”. De prestaties worden gefactureerd tegen kostprijs
plus een marge. De groep telt slechts weinig contracten van het type cost plus.
De prijs wordt bepaald op basis van een eenheidstarief per type van prestatie. Het gefactureerde bedrag stemt overeen met het aantal prestaties vermenigvuldigd met het
tarief. De meeste prestaties in het kader van ICT-Build worden gefactureerd volgens het
principe waarbij een tarief wordt bepaald per informaticaprofiel.
Het contract omvat een vaste prijs. Ongeveer 15 % van de projecten over informaticaontwikkelingen hebben een vaste prijs op verzoek van de klanten.
Het gefactureerde bedrag is forfaitair. Maandelijks wordt één twaalfde van een vast bedrag gefactureerd. De prestaties van het documentatiecentrum van de NMBS-Holding
zijn een voorbeeld van forfaitaire facturatie.
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De klant-moedermaatschappijen weten niet altijd hoe de prijzen worden berekend en ze
kennen ook niet altijd de eventuele marges die een leverancier-moedermaatschappij realiseert. De 37 grote stations worden bijvoorbeeld schoongemaakt op initiatief van de NMBSHolding, maar zonder dat de NMBS de werkelijke kostprijs noch de toegepaste marge kent68.
Om te kunnen factureren worden in de ERP-software van SAP identieke contracten gecreëerd bij de moedermaatschappijen die als klant, dan wel als leverancier fungeren. Die contracten vermelden onder meer de eenheidsprijzen die in de SLA’s werden overeengekomen.
Een geldstroom gaat niet door als die eenheidsprijzen niet identiek zijn in de wederzijdse
SAP-contracten die de ene en de andere maatschappij hebben geregistreerd. De bestellingen gebeuren via door de klant aangemaakte bestelbons (purchase orders - PO) of via door
de leverancier aangemaakte verkooporders (sale orders - SO), die op hun beurt automatisch
purchase orders genereren bij de klant.
Naargelang van het contract factureert de leverancier de werkelijke prestaties of een voorschot (gevolgd door een regulariserende factuur of creditnota).
Bestaan van intragroepsmarges
Het jaarverslag 2010 van de NMBS-Holding stelt: “De transacties waarbij de NMBS-Holding
de leverancier is, worden immers uitgevoerd volgens de kostprijs (in het bijzonder de detachering van het personeel) of maken het voorwerp uit van intragroepcontracten waarover
de moedermaatschappijen uitvoerig onderhandelen op basis van een benchmarking (indien
mogelijk)”69.
Infrabel betreurt de hoge intragroepstarieven. Het heeft de prijzen die de NMBS-Holding
toepast, vergeleken met de marktprijzen voor informaticaprofielen en engineering, de huurprijs van de gebouwen en de prijs van opleidingen die niet specifiek zijn voor de spoorsector. Uit die analyse is gebleken dat Infrabel voordeliger prijzen zou kunnen krijgen dan de
tarieven die de NMBS-Holding hanteert. De NMBS wijst er ook op dat ze te veel betaalt aan
de NMBS-Holding voor de gebouwen die ze in gebruik heeft (bv. de huur van het Atriumgebouw) en voor HR- en ICT-prestaties, rekening houdende met de kwaliteit van de geleverde
prestaties.
Volgens de directie Financiën van de NMBS-Holding werden die vaststellingen nooit gestaafd met feitelijke gegevens en werd het nooit ingelicht over dergelijke gegevens op basis
waarvan de betrokkenen een objectief gesprek zouden kunnen aanknopen. De raad van bestuur van de NMBS-Holding is wel op de hoogte van een analyse van de huur die de NMBS
betaalt voor het Atriumgebouw. Die huurprijs werd vergeleken met de huurprijs van een
vergelijkbaar gebouw 70. De NMBS-Holding stipt bovendien aan dat:
•

die analyse niet relevant is als de geconsolideerde kosten in aanmerking worden genomen voor de aandeelhouder, met name de Staat;

68 In die stations behoren bepaalde ruimtes tot Infrabel (de trappen, de perrons enz.), andere tot de NMBS (bv. de
loketten) en nog andere tot de NMBS-Holding (de centrale aankomsthal bv.).
69 Jaarverslag 2010 van de NMBS-Holding, p. 52.
70 Raad van bestuur van de NMBS-Holding van 2 april 2012.
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•
•
•
•

een vergelijking maken met marktprijzen niet eenvoudig is, omdat de geëvalueerde
prestaties precies evenwaardig moeten zijn;
de kostprijs van de activiteiten binnen de NMBS-Groep voor een significant deel verband houdt met het openbare statuut van de NMBS-Groep en van haar personeel;
de vergelijking moet gebeuren op basis van gelijkwaardige volumes en perimeters;
de NMBS-Holding er in de periode 2005-2010 in geslaagd is de stijging van intragroepsfacturaties binnen de perken te houden71.

Volgens Infrabel is de beheersing van haar intragroepskosten in de periode 2005-2011 in
grote mate te danken aan haar inspanningen om de bij de NMBS-Holding bestelde volumes
binnen de perken te houden, en aan de afslanking van haar personeelsbestand.
In oktober 2011 heeft de NMBS gevraagd om de kosten te verlagen die de NMBS-Holding
aanrekent72. De NMBS-Holding vindt echter dat ze al toegevingen heeft gedaan bij de
bespreking van de SLA’s, door zowel de eenheidsprijzen als het aantal prestaties terug te
schroeven en door suggesties te doen om bepaalde diensten te verminderen die momenteel
geleverd worden73.
Bovendien is het voor Infrabel en voor de NMBS niet duidelijk in hoeverre bepaalde intragroepsprestaties van de NMBS-Holding gedekt worden door overheidsmiddelen en, in
voorkomend geval, hoe die middelen in aanmerking worden genomen bij de berekening
van de eenheidsprijzen die de NMBS-Holding aan de twee andere moedermaatschappijen
factureert voor die prestaties. De aangehaalde voorbeelden hebben betrekking op de personeelskosten, de gebouwen (bv. het Atriumgebouw, dat voor een deel gefinancierd wordt met
eigen middelen en voor een deel dankzij de staatstoelage) en de informaticakosten voor het
gebruik van een server.
Volgens de NMBS-Holding hebben de drie gedelegeerd bestuurders er met kennis van zaken mee ingestemd dat de dotatie tussen de drie moedermaatschappijen verdeeld zou worden. De aan de NMBS-Holding toegekende exploitatie- en investeringstoelagen zijn globaal
en worden niet bestemd voor maatschappijgebonden activiteiten of investeringen74.
Tot slot stelt de NMBS dat het operationele resultaat van de NMBS-Holding hoger ligt dan
het externe omzetcijfer van de Holding en dat een deel van het positieve operationeel resultaat dus intern werd verwezenlijkt, via de marges. De NMBS-Holding moet inderdaad een
toereikend operationeel resultaat en dus toereikende marges genereren om de schuldenlast
te kunnen dragen75. In 2011 heeft de NMBS-Holding een EBITDA76 van 189,6 miljoen euro
gerealiseerd terwijl de externe omzet slechts 126,6 miljoen euro bedroeg 77.
71
72
73
74
75
76

77

Document “Exploitatiekosten NMBS-Groep, Evolutie 2005-2010 / perspectieven 2011-2012, 13 februari 2012” van
de NMBS-Holding, dat op 17 februari 2012 werd voorgesteld aan de raad van bestuur.
Brief van 24 oktober 2011 waarin meer in het bijzonder gevraagd wordt de eenheidsprijzen van de HR- en ICTprestaties te verlagen, alsook de huur die de NMBS-Holding factureert aan de NMBS.
Verslag van de raad van bestuur van de NMBS-Holding van 28 oktober 2011.
Met uitzondering van de veiligheidsdotatie en van de bedragen voor SPV (zie punt 3.6).
Zie hoofdstuk 3 van dit verslag.
“EBITDA” is de afkorting voor Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Hierbij wordt het resultaat van het boekjaar uitgedrukt zonder rekening te houden met intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen.
Document financiële situatie NMBS-Holding op 31 december 2011.
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De NMBS-Holding erkent dat ze marges realiseert die niet aan de klant worden meegedeeld,
maar die negatief kunnen zijn bij prestaties gefactureerd volgens tarief of bij contracten met
vaste prijzen (SLA gebouwen, SLA ICT Run78 en SLA ICT Build). Voor de getarifeerde prestaties is het zo dat de intragroepsprestaties verlieslatend kunnen zijn als de onderliggende
kostprijs stijgt. Voor de contracten met vaste prijzen van het departement Informatica ontstaat eveneens een verlies als de ontwikkeling meer tijd en middelen in beslag neemt dan
in de projectofferte was gepland.
Geschillen
De verwezenlijking van de huidige SLA’s heeft tot heel wat geschillen geleid in de stadia
van de bestelling, de prestatie, de facturatie en de betaling. De geschillen kunnen te wijten
zijn aan:
•
•
•

een probleem ten gronde met de interpretatie van een SLA of van een overeenkomst;
een probleem in het aankoopproces (geen bestelbon, een slechte bestelbon, een detail
dat ontbreekt op de factuur enz.);
een kwaliteitsniveau dat lager is dan wat bij SLA werd overeengekomen.

De belangrijkste geschillen betreffen:
•
•
•
•
•

de SLA’s HR-prestaties79 tussen de NMBS-Holding en de twee andere moedermaatschappijen;
de SLA’s ICT Run en ICT Build80 tussen de NMBS-Holding en de twee andere moedermaatschappijen;
de SLA Elektriciteit81 tussen Infrabel en de NMBS-Holding;
de SLA’s Stations (het ter beschikking stellen van de gebouwen)82 tussen de NMBS-Holding en de twee andere moedermaatschappijen;
de facturatie van veegtreinen door de NMBS aan Infrabel. De NMBS vindt de contractuele prijzen te laag en stelt dat ze op dat contract een verlies lijdt van 2 à 2,5 miljoen
euro per jaar. De NMBS drong aan op een tussentijdse herziening van het contract, maar
Infrabel heeft dat geweigerd.

Er zijn ook minder belangrijke geschillen die de operationele diensten onderling afhandelen. De SLA’s bevatten een escalatieprocedure als de diensten niet tot een akkoord komen.
De geschillen worden dan doorverwezen naar de financieel directeurs en uiteindelijk naar
de gedelegeerd bestuurders.
Het zijn vaak de financieel directeurs van de drie moedermaatschappijen die geschillen beslechten. Het aantal betwistingen en geschillen kon echter worden teruggedrongen dankzij
de samenwerking tussen de financiële directies en een verbetering van de procedures voor
de opmaak en aanwending van het prestatiebudget.
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De SLA ICT Run regelt het ter beschikking stellen en het onderhoud van informaticatoepassingen.
Zie punt 2.1.2.2.
Zie punt 2.1.2.3.
Zie punt 2.1.2.4.
Zie punt 2.1.2.5.
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Er is vooralsnog geen enkele gerechtelijke procedure ingeleid. Over de moeilijkste geschillen wordt echter feller geredetwist dan in het verleden, en soms worden aangetekende brieven83 en ultimatums ingezet als drukkingsmiddel.
Achterstallige facturaties en betalingen
Bepaalde domeinen kampen nog altijd met achterstallige facturaties tussen de moedermaatschappijen van de NMBS-Groep, hoewel minder vaak dan in het verleden.
Wat de NMBS-Holding betreft, leiden de discussies over de encodering van contracten in
SAP bij het begin van het jaar tot facturatievertragingen van een tot drie maanden bij de
directie Stations of op het niveau van de HR-prestaties. De achterstallige facturaties afkomstig van de NMBS-Holding hebben ook betrekking op informaticaprestaties, de schoonmaak van stations en de catering.
In 2011 is Infrabel er niet in geslaagd de elektriciteit van de gebouwen tijdig te factureren
aan de NMBS-Holding, omdat die laatste weigerde bepaalde contracten aan te maken in
SAP84.
Door de boekhoudkundige saldi tussen de moedermaatschappijen af te stemmen, konden
achterstallige facturaties altijd worden gecompenseerd85 via de boeking van op te stellen en
te ontvangen facturen.
De te betalen facturen genereren soms vertragingen bij de betaling, om diverse redenen:
•
•
•
•
•
•

De klant is de factuur kwijt.
Er is met voorlopige bestelbons gewerkt (op basis daarvan kan de maatschappij factureren, maar de betaling wordt geblokkeerd).
De facturen dragen een fout opschrift of vermelden niet alle door de SLA vereiste gegevens.
Er ontbreken verantwoordingsstukken.
De prestatie werd niet volledig of niet perfect uitgevoerd.
Sommige personen kunnen niet vlot genoeg overweg met de SAP-procedures.

Het principe van de verwijlintresten op openstaande facturen is opgenomen in de SLA’s.
Het werd vooralsnog niet toegepast om de relaties tussen de moedermaatschappijen niet te
vertroebelen. De bonus-malussen die de SLA’s voorschrijven, worden evenmin toegepast.
In 2011 hadden de achterstallige betalingen voornamelijk betrekking op facturen voor informaticaprestaties door de NMBS-Holding en het ter beschikking stellen van lokalen door
de NMBS-Holding aan de NMBS. Infrabel heeft in januari en februari 2012 belangrijke betalingen gedaan om de achterstallige betalingen weg te werken en stelt dat ze zich zal blijven
inspannen om de gevalideerde intragroepsprestaties zo snel mogelijk te betalen. De NMBS
heeft de openstaande facturen van de gebouwen betaald in april 201286.

83

Bijvoorbeeld bij het geschil over de elektriciteitsfacturaties aan de NMBS-Holding of over de veegtreinen die aan
Infrabel worden gefactureerd.
84 Zie punt 2.1.2.4.
85 Met uitzondering van een aantal gevallen zoals de ICT Run B-Mobility 2010 voor 1,6 miljoen euro.
86 Zie punt 2.1.2.5.
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Opvolging van de intragroepsprestaties
De beheerscontroleurs volgen de stromen en de intragroepsfacturaties op in samenspraak
met de operationeel verantwoordelijken, die zich specifiek bezighouden met de volumes. In
de praktijk houden de financiële diensten toezicht en laten ze de operationele diensten tot
overeenstemming komen, tenzij er zich een belangrijk geschil voordoet.
Volgens de SLA’s moeten er verslagen worden opgemaakt voor de moedermaatschappijen
die als klant fungeren. Dat wordt echter niet systematisch gedaan87.
De drie moedermaatschappijen hebben het Rekenhof (in uiteenlopende vorm) een becijferde inventaris bezorgd van de onderlinge intragroepsstromen voor het jaar 2011. Die inventarissen vermelden de SLA-nummers (systematisch voor Infrabel en de NMBS-Holding,
maar slechts in bepaalde gevallen voor de NMBS), de boekhoudkundige rekeningen waarin
de prestaties werden geregistreerd, de bedragen van de prestaties 2011 en de geboekte bedragen.
Er bestaat geen formele en officiële procedure voor afstemming en goedkeuring van de
gegevens88.
Volgens de tabellen die de moedermaatschappijen hebben overhandigd, zijn de onderlinge
verschillen betreffende de stromen 2011 niet significant.
2.1.2 Analyse van bepaalde overeenkomsten
2.1.2.1 Gekozen overeenkomsten
De gesprekken die werden gevoerd met de vertegenwoordigers van de dienst Interne Audit
van de NMBS-Holding en van de directies Financiën van de drie moedermaatschappijen
hebben uitgewezen dat sommige SLA’s regelmatig aanleiding hebben gegeven tot discussies
over de kwaliteit van de geleverde prestaties, de prijzen of de gefactureerde volumes.
Het Rekenhof heeft in dat verband de volgende SLA’s onderzocht:
• de SLA’s HR-prestaties, tussen de NMBS-Holding en de twee andere moedermaatschappijen;
• de SLA’s ICT Build, tussen de NMBS-Holding en de twee andere moedermaatschappijen;
• de SLA’s Gebouwen, tussen de NMBS-Holding en de twee andere moedermaatschappijen;
• de SLA VVDK (elektriciteit, verwarming, drijfkracht) tussen Infrabel en de NMBS-Holding.
Zoals vermeld in punt 2.1.1.4, geven de facturaties betreffende andere SLA’s ook soms aanleiding tot discussies, maar worden daar gemakkelijker oplossingen voor gevonden.
In het kader van zijn opdracht voor het eerste semester van 2012 buigt de Interne Audit zich
over de SLA’s HR-prestaties (NMBS-Holding), ICT Build (NMBS-Holding) en Bureautica89
(NMBS-Holding).

87 Over de SLA Elektriciteit bijvoorbeeld wordt niet gerapporteerd aan de moedermaatschappijen klant.
88 De tabel die de NMBS-Holding heeft opgesteld voor de stromen met de NMBS als tegenpartij/klant is op
8 februari 2012 voor akkoord ondertekend door een vertegenwoordiger van de directie Financiën van de NMBS.
89 Kantoorgebouwen.
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2.1.2.2 SLA’s HR-prestaties
De NMBS-Holding levert activiteiten van HR-beheer voor de drie moedermaatschappijen
van de NMBS-Groep. Die activiteiten hebben in 2011 60,2 miljoen euro intragroepsinkomsten gegenereerd90.
Een overeenkomst bond de NMBS-Holding aan Infrabel en aan de NMBS voor het jaar
2010. Vanaf 2011 zou een nieuwe overeenkomst van kracht worden. Die zou uitgaan van een
facturatie van volumes tegen bepaalde tarieven voor sommige prestaties. De onderhandelingen die in juli 2010 werden aangeknoopt tussen de NMBS-Holding en de twee andere
moedermaatschappijen, hebben in mei 2011 geleid tot de voorlegging van twee documenten
(het ene specifiek voor Infrabel, het andere specifiek voor de NMBS). De documenten preciseren de opgenomen prestaties, de sleutelindicatoren, de rapportering en de financiële
regels. De twee ontwerpen van SLA verschillen enkel van elkaar op het vlak van de prefinanciering van de aangerekende prestaties. In haar antwoord geeft de NMBS aan dat de
de raad van bestuur van de NMBS op 6 juli 2012 heeft ingestemd met het ontwerp van SLA
HR-prestaties waarover met de NMBS-Holding werd onderhandeld, met uitzondering van
de rubriek “bedrijfsrestaurants” die apart zal worden behandeld in het kader van een aanhangsel. De twee SLA’s HR Prestaties zijn nog altijd niet ondertekend.
Het voorstel van SLA beoogt zeven prestaties die tegen kostprijs worden gefactureerd91 en
vijf prestaties92 die volgens een bepaald tarief worden gefactureerd (ze vertegenwoordigen
twee derde van het totale geherfactureerde bedrag). Voor die laatste kan de NMBS-Holding
een marge nemen, maar neemt ze ook het risico ten laste dat samenhangt met de vaste
kosten die blijven in geval van dalende volumes.
De prestaties die tegen kostprijs worden gefactureerd, omvatten coördinerende werkzaamheden (bijvoorbeeld het definiëren van een HR-strategie) of pakketten van HR-diensten
(vooral van sociale aard) die specifiek zijn voor de NMBS-Groep en waarvoor het vaak
moeilijk is met volumes te werken.
Voor de andere prestaties werden de tarieven voor 2011 die de NMBS-Holding voorstelt, berekend op grond van de cijfers voor 2010. De directie HR van de NMBS-Holding voerde een
simulatie uit die heeft aangetoond dat het totaalbedrag van de intragroepsfacturen volgens
die nieuwe regels niet hoger zou zijn dan het totaalbedrag krachtens de huidige overeenkomst. De NMBS en Infrabel zijn echter van mening dat de tarieven te hoog zijn. Bovendien
wenst Infrabel te evolueren naar meer getarifeerde prestaties en de NMBS-Holding stemt
daarmee in.
In dit voorstel van SLA verbindt de NMBS-Holding er zich toe kwaliteitsvolle prestaties te
leveren en haar diensten en het beheer van de verbonden kosten constant te evalueren en
te verbeteren. Het project H2R93 beantwoordt aan die visie.

90 Waarvan 23,1 miljoen euro voor Infrabel en 37,1 miljoen euro voor de NMBS (bron: gegevens NMBS-Holding).
91 Strategie, beleid en sociale relaties, pensioenen, bedrijfsrestaurants, arbeidsongevallen, sociale werken,
gezinsbijlage en verkeersvoordelen.
92 Aanwerving en selectie, loopbaan en interne mobiliteit, loonberekening, opleiding en controlegeneeskunde.
93 Zie punt 4.2.4.2.

Financiële stromen tussen de vennootschappen van de nmbs-groep / 75

De dienst Interne Audit heeft op 16 april 2012 een vergadering met de drie moedermaatschappijen georganiseerd om een stand van zaken op te maken. De NMBS is niet op die
uitnodiging ingegaan. Infrabel en de NMBS-Holding waren het grondig oneens over het
voorstel van SLA, zowel wat de prestaties betreft, als de KPI en de rapportering. De directie
Financiën van Infrabel heeft bevestigd dat de reden waarom de SLA niet is ondertekend,
een kwestie van prijs is: de tarieven zijn moeilijk na te trekken en zijn te hoog (hoger dan
hun bedrijfsplan en in vergelijking met de prijzen die worden toegepast door de sociale secretariaten). Volgens de NMBS-Holding wordt de bewering dat de prijzen te hoog zijn, niet
gestaafd door feitelijke gegevens die Infrabel aanvoert. Bovendien streeft de directie HR
van de NMBS-Holding ernaar zijn kosten te drukken. Tegen constante prijzen zijn de gefactureerde bedragen trouwens licht gedaald sinds vier jaar. Infrabel stelt dat die stabiliteit
hoofdzakelijk te danken is aan de afslanking van haar personeelsbestand94.
De globale budgettaire cijfers worden met de moedermaatschappijen besproken. Ook al is
er een akkoord tussen de moedermaatschappijen over de budgetten 2010 en 2011, dan betekent dit niet dat Infrabel instemt met de prijzen en tarieven.
Infrabel betreurt ook het gebrek aan transparantie bij de samenstelling van de kostprijzen
en de tarieven. De NMBS en Infrabel vragen een gedetailleerde opgave van alle kosten die
de NMBS-Holding maakt. De NMBS-Holding weigert dat: wanneer de facturatie via tarieven gebeurt, worden de kosten niet gedetailleerd.
Volgens de NMBS-Holding wou Infrabel een facturatie via tarieven van de prestaties wanneer dat voor haar voordelig is. De NMBS-Holding heeft dat verworpen en eist een akkoord
over elk van de twaalf HR-prestaties.
De prestaties aan Infrabel en de NMBS worden bijgevolg nog altijd gefactureerd zoals bepaald in de overeenkomst die op 31 december 2010 afliep en die stilzwijgend werd verlengd,
dus op basis van de kostprijzen. Het totaal van de kosten wordt verdeeld volgens het maandelijks gemiddeld aantal mensen in de moedermaatschappijen. De maandelijkse voorschotfacturen die de NMBS-Holding opstelt, vermelden de twaalf types van prestaties. Ze worden drie maanden later geregulariseerd. De NMBS-Holding heeft de regularisatiefactuur
voor december 2011 niet opgesteld om de afsluitingswerkzaamheden van de drie moedermaatschappijen niet te bezwaren. De winst die werd gederfd door de niet-ingediende regularisatiefactuur, raamt de NMBS-Holding voor het jaar 2011 op ongeveer 1,5 miljoen euro.95
Naast de bovenvermelde punten van onenigheid doen de volgende problemen zich voor:
•

Met betrekking tot het aanwervingsbeleid betreurt de NMBS dat ze geen inspraak heeft
in de aanwending van het budget, onder meer in de keuze van de middelen om potentiële kandidaten aan te trekken, terwijl de ingezette middelen wel aan de NMBS worden

94 Het personeelsbestand is geslonken van gemiddeld 13.990 VTE (voltijdse equivalenten) in 2005 tot gemiddeld
12.082 VTE in 2011. Infrabel deelt in haar antwoord overigens mee dat het een berekening heeft uitgevoerd op
basis van de boekhoudkundige gegevens en volgens die berekening zou de stijging van de eenheidsprijs per VTE
tussen 2005 en 2011 (6 jaar) voor de SLA HR 13,99 % zijn na neutralisering van de inflatie.
95 Gegevens overgezonden door de directie Financiën van de NMBS-Holding.
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•

doorgefactureerd. Zo voert de NMBS-Holding bijvoorbeeld een belangrijke campagne om
werknemers voor de NMBS-Groep aan te trekken. Voor de groep heeft dat aanzienlijke
kosten gegenereerd, terwijl de NMBS goedkopere alternatieve oplossingen mogelijk acht.
De beheersorganen van de NMBS betwisten de bedragen die de NMBS-Holding doorfactureert. De NMBS verwijst in het bijzonder naar de bedrijfsrestaurants, waarvoor het
niet mogelijk is te bepalen of de gefactureerde prijzen overeenstemmen met de werkelijke kosten. Na 30 juni 2012 had de raad van bestuur van de NMBS beslist niet langer
zijn bijdrage van meer dan 3 miljoen euro per jaar voor het tekort betalen96. Een van de
redenen die worden aangehaald, is dat in de berekening van het tekort de kosten zijn opgenomen voor gebouwen die ten dele door toelagen worden gefinancierd. Een facturatie
voor de gebouwen waarin de restaurants zijn ondergebracht, zou volgens de NMBS een
dubbele financiering van die investeringen impliceren. Een diepgaande analyse van de
situatie heeft tot voorstellen geleid die moeten uitmonden in beslissingen aan de kant
van de NMBS (sluiting van bepaalde restaurants). Een aanhangsel bij de SLA waarmee
de raad van bestuur zich in juli 2012 akkoord heeft verklaard zal de prestaties “bedrijfsrestaurants” apart behandelen.

Tot slot ontvangt de NMBS-Holding een dotatie van de Staat en een bijdrage gestort door
de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW), respectievelijk voor het beheer
van de pensioenen en voor dat van de kinderbijslagen. Die ontvangsten zijn onvoldoende
om alle beheerskosten te dekken. De NMBS-Holding herfactureert het verschil tussen haar
kosten en ontvangsten in verhouding tot het maandelijks gemiddeld aantal personeelsleden in de moedermaatschappijen. Momenteel onderhandelen de NMBS-Holding en de
RKW om het beheer van de kinderbijslagen over te dragen aan de RKW.
2.1.2.3 SLA’s ICT Build97
De NMBS-Holding realiseert informaticaprojecten voor de NMBS-Groep. Die prestaties
hebben in 2011 intragroepsstromen gegenereerd voor een bedrag van 66,9 miljoen euro98.
Daarvoor werden SLA’s afgesloten met de NMBS99 en Infrabel. Hoewel ze op uiteenlopende
wijze zijn geformaliseerd, dekken de SLA’s ICT-Build de volgende prestaties:
•
•
•
•

96
97
98
99

de functionele en technische analyse, alsook de ontwikkeling en de ingebruikstelling
van informaticaprojecten;
het evolutieve onderhoud;
het op verzoek ter beschikking stellen van ICT-profielen voor specifieke opdrachten en
bepaalde termijnen van de klanten/moedermaatschappijen;
Diverse andere kleinere informaticaprestaties (bijvoorbeeld het onderhoud van de Wificontactpunten).

Briefwisseling van 31 januari 2012, 7 februari 2012 en 20 februari 2012 tussen de NMBS en de NMBS-Holding.
Het gaat om het aspect informatica; het aspect telefonie wordt door dat punt niet gedekt.
Waarvan 56,2 miljoen euro voor Infrabel en 10,7 miljoen euro voor de NMBS (bron: gegevens NMBS-Holding).
De NMBS heeft haar eigen informaticafiliaal, Ypto, opgericht voor de prestaties in verband met SAP. Die worden
dan ook niet langer gedekt door de SLA ICT Build. Zie punt 2.3.5.
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De SLA’s ICT Build zijn raamovereenkomsten die de algemene voorwaarden omvatten. De
informaticaprestaties die aan de NMBS-Holding worden toevertrouwd, vloeien voort uit
specifieke overeenkomsten die onder de raamovereenkomsten vallen100.
Het bedrag van elke Build-offerte wordt bepaald op basis van de planning van de kosten
door de projectverantwoordelijke. De uren die het personeel presteert, worden aangerekend tegen gemiddelde tarieven per profiel (op basis van de interne en externe personeelskosten). Ook de indirecte kosten (zoals de kosten voor de gebouwen, de managers en de
periodes van inactiviteit) worden meegerekend, evenals een marge. Deze uurtarieven per
profiel zijn in overeenstemming met de marktprijs. Bij contracten tegen vaste prijs wordt
de samenstelling van de prijs in de offerte vermeld. De externe aankopen worden gefactureerd tegen aankoopprijs. Alle tarieven worden voor een jaar bepaald en in december van
het voorgaande jaar aan de klanten meegedeeld. De twee partijen zijn op de hoogte van het
mechanisme voor de prijsberekening.
Naast 950 interne medewerkers telt het departement Informatica (ICTRA) 600 externe medewerkers. Het departement Informatica vermindert geleidelijk het aantal externe medewerkers, wat zou moeten leiden tot een vermindering van de tarieven per profiel en dus van
het bedrag van de facturen101.
Met uitzondering van de diverse kleine prestaties die in hun totaliteit op het einde van de
prestatie worden gefactureerd, gebeurt de facturatie maandelijks per project.
Een project wordt in principe pas uitgevoerd na ondertekening en voorlegging van een
bestelbon. Gelet op de lange duur van de goedkeuringsprocedure worden in de praktijk
belangrijke projecten vaak opgestart vóór de ontvangst van een formeel akkoord over de
offerte en de ondertekende bestelbon, na overleg tussen de operationele verantwoordelijken en de informatica-afdeling. Grote vertragingen in het goedkeuringsproces stellen de
facturatie automatisch uit of zetten ze zelfs op de helling. De boekhoudkundige weerslag
van de opgelopen vertragingen bij de facturatie wordt gecompenseerd door boekingen van
op te stellen/te ontvangen facturen. Wanneer het departement Informatica wil factureren
zonder dat het in het bezit is van een bestelbon, kan de financiële directie van de klant/
onderneming de facturatie weigeren. De NMBS-Holding moet die kosten dan ten laste nemen, ook al zijn de prestaties uitgevoerd ten voordele van de andere moedermaatschappijen
als klant (in 2010 werd ongeveer tien miljoen euro ten laste genomen en in 2011 ongeveer
5 miljoen euro).
De betwistingen door de klanten betreffen in hoofdzaak het aantal gepresteerde uren en de
kwaliteit van de prestatie.
Hoewel de tarieven van de NMBS-Holding voor informaticaprestaties ongeveer overeenstemmen met de marktprijs, betreurt Infrabel de kwaliteit en de timing van de prestaties, waardoor ze uiteindelijk meer zou betalen dan op de markt. Daarom zou Infrabel

100 Elke specifieke overeenkomst preciseert of het gaat om een project tegen vaste prijs of om een project dat wordt
gefactureerd volgens tarieven (identiek voor de twee moedermaatschappijen/klanten) en volgens de volumes van
de prestaties.
101 Zie punt 4.2.5.
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kunnen overwegen om de informaticaprestaties in de toekomst vaker uit te besteden. De
SLA’s bepalen dat de prijs van in productie genomen projecten kan worden gecorrigeerd
afhankelijk van het bereikte kwaliteitsniveau. Wanneer het departement Informatica niet
het verwachte product heeft afgeleverd, factureert het in overleg met de financiële directie
een lager bedrag.
In 2011 werden vertragingen bij de betaling vastgesteld. Die zijn een gevolg van het feit dat
de NMBS-Holding prestaties levert zonder dat er een bestelling was geplaatst of zonder dat
hij de prestaties gedetailleerd kan verantwoorden. Ook al worden de gefactureerde prestaties voor een project niet betaald, toch blijft het departement Informatica verder presteren.
De globale marge van het departement Informatica bedraagt 5,9 miljoen euro voor 2011 102.
Die marge kan niet per project worden opgesplitst bij gebrek aan toegankelijke informatie103. De NMBS-Holding bevestigt dat in 2012 de marge per project zal worden berekend.
Per project wordt een verslag aan de klanten bezorgd. Het vermeldt de volumes (gepresteerde uren), het type van prestatie, het tarief, wie de prestatie heeft geleverd enz.
De SLA’s bevatten KPI voor elk type van prestatie. ICTRA berekent die KPI, maar de berekeningswijze wordt ter discussie gesteld omdat het resultaat te voordelig zou zijn voor de
NMBS-Holding of voor haar klanten. De NMBS-Holding is van oordeel dat bij de volgende
onderhandeling van de SLA’s in verband met informaticaprestaties, de KPI moeten worden
herzien.
Sinds 2012 worden maandelijkse overlegvergaderingen met Infrabel en de NMBS georganiseerd om tussen de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel een akkoord te bereiken over de
cijfers.
2.1.2.4 SLA Elektriciteit
Infrabel is verantwoordelijk voor het leveren van elektriciteit aan de NMBS-Groep. Infrabel koopt de elektriciteit voor de aandrijving en voor de gebouwen bij verschillende leveranciers en herfactureert die tegen kostprijs aan de andere moedermaatschappijen van de
NMBS-Groep.
De aandrijfenergie van de treinen vertegenwoordigt ongeveer 85 % van het verbruik en
is niet gedekt door een SLA. Voor dat domein heeft Infrabel een document opgesteld (de
netverklaring) dat onder meer de regels voor het circuleren op het Belgische spoornet, de
termijnen, de procedures en de criteria voor de tarifering en de verdeling van de spoorweginfrastructuur preciseert. Het bedrag wordt aan de spoorwegoperatoren gefactureerd
volgens het aantal afgelegde ton-kilometers.
Infrabel heeft in december 2009 een SLA gesloten met de NMBS en de NMBS-Holding voor
de levering van elektrische energie (buiten de energie voor het aandrijven van de treinen).

102 Alle activiteiten samen: Build, Run, telefonie – Bron Financiën ICTRA.
103 Hoewel de informatie beschikbaar is (bv. in een databank), was de rapportering nog niet georganiseerd in 2011.
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De intragroepsstromen in verband met die activiteit bedroegen 14,5 miljoen euro104 in 2011.
De door SLA’s gedekte dienstverlening van Infrabel aan de NMBS-Holding en aan de NMBS
omvat:
•

•
•

het leveren van elektrische energie en het ter beschikking stellen van de bijbehorende
infrastructuur voor de voeding van de diverse verbruiksinstallaties en de administratieve opvolging die daarmee gepaard gaat;
het onderhoud van de distributie-installaties;
het onderhoud van de verbruiksinstallaties.

Op basis van de gevalideerde facturen van de externe leveranciers berekent Infrabel zelf de
energie die de NMBS-Holding, de NMBS, Infrabel en andere partijen verbruiken.
De NMBS-Groep telt ongeveer 1.500 aansluitingspunten105. Ze zijn ofwel specifiek, meer bepaald voor Infrabel (gebouwen, verlichting, signalisatie), voor de NMBS-Holding (stations,
administratieve gebouwen en parkings), voor de NMBS (werkplaatsen en buitenverlichting)106
of voor andere klanten die op het net van Infrabel aangesloten zijn 107, ofwel gemeenschappelijk voor verschillende moedermaatschappijen. Indien er meer gebruikers per aansluitingspunt zijn, wordt tussen de verschillende gebruikers een verdeelsleutel toegepast.
De inventaris van de aansluitingspunten en de toewijzing ervan aan de uiteindelijke klanten (die de inventaris valideren), vormt de grondslag voor de facturatie van de kosten.
De tarieven die Infrabel hanteert, zijn conform de marktprijs en werden door de klanten
goedgekeurd.
De elektrische energie wordt gefactureerd volgens een gemeenschappelijke eenheidsprijs
voor de drie moedermaatschappijen, vermenigvuldigd met het verbruiksvolume108. Het
bedrag wordt verhoogd met de administratiekosten, die vrij hoog zijn gelet op het aantal
aansluitingspunten. Het onderhoud van de verdeelinstallaties wordt gefactureerd via een
aanpassing van de toegepaste eenheidsprijs. De facturatie van het onderhoud van de verbruiksinstallaties steunt op haar beurt op de prijs van de stukken en op een eenheidstarief
voor tussenkomsten door het personeel van Infrabel.
Infrabel stelt maandelijks per aansluitingspunt een sale order in SAP op voor het elektriciteitsverbruik verhoogd met de administratiekosten van de voorgaande maand. Bij voorschotfacturen wordt een factuur of een jaarlijkse creditnota tot rechtzetting opgesteld na
het aflezen van de meters. Voor de onderhoudskosten van de verbruiksinstallaties wordt het
werkelijke bedrag maandelijks gefactureerd door een sale order in te voeren in SAP.

104 Waarvan 10,6 miljoen euro voor de NMBS-Holding en 3,9 miljoen euro voor de NMBS (bron: gegevens Infrabel en
NMBS).
105 Ze stemmen overeen met ongeveer 15 % van de totale energie die Infrabel aankoopt.
106 Slechts 70 aansluitingspunten worden door de NMBS gebruikt, terwijl honderden bij de NMBS-Holding behoren.
107 Wegens historische redenen (bijvoorbeeld in de haven van Antwerpen de containerterminal van IFB of oude
wachthuisjes aan bewaakte overwegen).
108 Met inbegrip van het verlies op het ogenblik van de omschakeling van de spanning door de transformatoren die
leidt tot een prijsverhoging met 0,5 % tot 1,4 %.
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De SLA’s omvatten performantie-indicatoren (KPI). Die KPI werden echter nog niet geïmplementeerd. Infrabel beschouwt ze niet als prioritair zolang geen formeel akkoord gesloten is over de toewijzing van de aansluitingspunten en de verdeelsleutels. Voorts beschikt
Infrabel momenteel niet over de middelen om een automatische berekening van de KPI te
laten ontwikkelen.
In de SLA’s is nergens sprake van enige formele rapportering aan de klanten.
De SLA’s bepalen wel dat er elk jaar een vergadering wordt belegd om over de SLA te onderhandelen. Die vergadering heeft meer dan één doel, namelijk klachten bespreken, de
resultaten van de KPI opvolgen, de inventaris en het actieplan inzake de meters valideren,
de prijzen bespreken en valideren, de verwachte eenheidsprijzen voor het volgend jaar meedelen. Een dergelijke vergadering heeft echter nog niet plaatsgevonden. In 2010 was het
systeem voor de facturatie in opbouw (onder meer de invoering van SAP) en in 2011 werd
voorrang gegeven aan het oplossen van bestaande problemen. Bovendien zullen deze SLA’s
in 2012 heronderhandeld worden.
Sommige klachten gaan over de verdeelsleutels. Die verdeelsleutels evolueren109, maar Infrabel ondervindt moeilijkheden om informatie aan de bron in te winnen en wordt niet
altijd correct en tijdig geïnformeerd over wijzigingen in het verbruik.
Er loopt nog steeds een geschil tussen de NMBS-Holding en Infrabel over de SLA Elektriciteit en meer bepaald over bepaalde leveringspunten die Infrabel heeft gefactureerd aan
de NMBS-Holding. De onenigheid draait rond de verdeelsleutels van de gemeenschappelijke aansluitingspunten en rond de facturatie aan de NMBS-Holding van sommige aansluitingspunten waar de NMBS-Holding niks mee te maken heeft. De NMBS-Holding betwist
een bedrag van 2 à 4 miljoen euro en heeft voor het jaar 2011 geweigerd in SAP contracten in
te voeren voor de betwiste aansluitingspunten zolang de twistpunten niet zijn weggewerkt.
Daardoor kan Infrabel het verbruik van die punten niet maandelijks factureren. Er werden
verzoeningsvergaderingen georganiseerd en de onenigheid werd deels opgelost in juli 2011,
maar er is nog altijd een geschil tussen de twee moedermaatschappijen.
Over dat geschil werd in maart 2012 een aangetekende briefwisseling gevoerd tussen de
gedelegeerd bestuurders van beide moedermaatschappijen110. Infrabel dreigt ermee de SLA
eenzijdig op te zeggen als de gefactureerde bedragen niet worden betaald. Er komen werkgroepen met vertegenwoordigers van de operationele diensten, om duidelijkheid te scheppen over de betwiste aansluitingspunten en er een oplossing voor te vinden, en om te preciseren in hoeverre de NMBS-Holding details wenst over de onderhoudsprestaties.
2.1.2.5 SLA’s Gebouwen
De NMBS-Holding stelt de NMBS111 en Infrabel gebouwen uit haar eigen vastgoed ter beschikking of gebouwen die van derden worden gehuurd (soms via een erfpachtovereen-

109 Bijvoorbeeld in een station wanneer de activiteit van een locatie wijzigt.
110 Brief van de gedelegeerd bestuurder van Infrabel van 1 maart 2012 aan de gedelegeerd bestuurder van de NMBSHolding en brief van de gedelegeerd bestuurder van de NMBS-Holding van 13 maart 2012 aan de gedelegeerd
bestuurder van Infrabel.
111 De SLA’s met de NMBS omvatten ook de lokalen die ter beschikking worden gesteld van NMBS Logistics.

Financiële stromen tussen de vennootschappen van de nmbs-groep / 81

komst). De intragroepsstromen die met deze activiteit samenhangen bedroegen 66,3 miljoen euro 112 in 2011.
De prestaties zijn vervat in drie gelijkaardige types SLA’s:
•
•
•

een SLA met elk van de moedermaatschappijen voor de kantoorgebouwen, de SLA Bureautica;
een SLA voor de stationsgebouwen die in gebruik zijn;
een SLA voor de andere soorten gebouwen (industriële gebouwen, stations buiten gebruik enz.), de SLA Dienstgebouwen.

Met uitzondering van de SLA Dienstgebouwen met de NMBS, zijn de SLA’s over de terbeschikkingstelling van gebouwen door de NMBS-Holding aan de andere moedermaatschappijen ondertekend.
De SLA’s die de directie Stations van de NMBS-Holding met Infrabel heeft gesloten zijn
omstandiger dan die gesloten met de NMBS: terwijl de eerste duidelijk de prestaties, de KPI
en de rapportering preciseren, bevatten de tweede veeleer algemene bepalingen.
De SLA’s Gebouwen dekken drie soorten prestaties:
•
•
•

de eigenlijke verhuur van ruimtes;
prestaties zoals schoonmaak, onthaal, onderhoud enz.;
informaticaprestaties voor het ter beschikking stellen van het netwerk, telefoonverbindingen enz.

Elk semester of bij iedere grote verhuizing worden de gegevens over de bezette oppervlaktes geactualiseerd en (na goedkeuring door de klant-moedermaatschappijen) gebruikt voor
het berekenen van de huurgelden. De gemeenschappelijke lokalen (sanitair, gangen, liften
enz.) of de technische ruimten (lokalen voor de elektriciteitsmeters, voor EHBO) worden
toegewezen in verhouding tot de oppervlakten die elke maatschappij in een gebouw inneemt. Lege lokalen worden toegewezen aan de directie Stations van de NMBS-Holding.
Gezien het grote aantal verhuizingen van de centrale diensten van Infrabel in de gebouwen
aan Brussel-Zuid (South Cristal en South City) en gezien de progressieve bezetting van de
nieuwe ruimtes, wordt de staat van de in gebruik genomen ruimten tot in 2012 maandelijks
opgesteld en worden de bedragen de maand daarop aan Infrabel gefactureerd.
Het voor een lokaal gefactureerde bedrag omvat:
•

de basishuur (basisprijs van het gebouw per vierkante meter 113 vermenigvuldigd met het
aantal in gebruik genomen vierkante meter), waarop een kwaliteitscoëfficiënt voor de
ruimte114 en een coëfficiënt “aard van het lokaal” worden toegepast 115;

112 Waarvan 33,1 miljoen euro voor Infrabel en 33,2 miljoen euro voor de NMBS (bron: gegevens NMBS-Holding).
113 De prijzen werden opgesteld op 1 januari 2010 op basis van de marktvoorwaarden en kunnen worden aangepast
(om rekening te houden met een renovatie bijvoorbeeld).
114 Vastgesteld aan de hand van het comfort en de afwerking van het lokaal. Zo zal een moderner gebouw een hogere
coëfficiënt krijgen dan een 30 jaar oud gebouw dat aan vernieuwing toe is.
115 Bijvoorbeeld: kantoorlokaal, technisch lokaal, sanitair lokaal enz.
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•
•

een pakket dienstprestaties, vermenigvuldigd met de coëfficiënt “aard van het lokaal”;
de informatica- en telefoniediensten.

De prijzen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.
De tegenpartijen worden op de hoogte gebracht van de toegepaste prijzen, die gebaseerd
zijn op een vergelijking met de marktsituatie, maar ze hebben geen enkel zicht op de gerealiseerde marge. Met de huidige parameterbepaling van het SAP-systeem, op basis van een
analyse van de activiteiten116, kan de marge per SLA niet worden berekend.
Er wordt een zesmaandelijks facturatieplan opgesteld op basis van de semestriële inventaris
van de gegevens over de benutte ruimten. De facturatie gebeurt maandelijks en forfaitair.
Ze wordt toegepast zes maanden na de opmaak van de inventaris, wegens de duurtijd die
het inventariseringsproces in beslag neemt. De facturatie gebeurt door sale orders te creëren in SAP.117
De SLA’s schrijven de berekening van KPI en rapportering aan de moedermaatschappijen voor. Slechts enkele KPI worden momenteel berekend en daar wordt niet over gerapporteerd. De toepassing van de SLA’s heeft bovendien uitgewezen dat de berekening van
bepaalde KPI die in de SLA’s zijn opgenomen, te gecompliceerd was om door de directie
Stations te worden uitgevoerd. Tot slot werd prioriteit gegeven aan het oplossen van de bestaande problemen, alvorens zich over de KPI en de daarop betrekking hebbende rapporten
te buigen.
De belangrijkste geschillen over gebouwen zijn:
•

•

De NMBS is van oordeel dat de prijs die ze betaalt voor het Atriumgebouw te hoog is118.
Sinds september 2011 (behalve voor oktober 2011) had de NMBS voor geen enkel gebouw
de facturen van de NMBS-Holding betaald. Ze heeft de verschuldigde sommen wel betaald op 24 april 2012.
Er bestaat een geschil tussen de NMBS-Holding en Infrabel over de verhuizing naar het
gebouw South City. Er zijn verschillende punten die de toestand blokkeren:
• Er was een dubbele facturatie, namelijk voor de lokalen van het gebouw dat Infrabel
heeft verlaten en voor het gebouw waar Infrabel naartoe is verhuisd. Daarvoor zal
een creditnota worden opgesteld.
• Het aan Infrabel gefactureerde bedrag voor het eerste semester 2011 werd betwist
omdat de kwaliteit van de prestaties minder goed uitviel dan verwacht.
• De kosten van de verhuizing naar het nieuwe gebouw waren hoger dan verwacht en
Infrabel weigert te betalen. Infrabel had bepaalde verhuiskosten niet gebudgetteerd.
Volgens de NMBS-Holding zijn die meerkosten echter te wijten aan het feit dat Infrabel zijn verhuisplannen heeft gewijzigd nadat de afspraken waren gemaakt.
• De prijs van de parkings van sommige gebouwen is gekoppeld aan een te hoge kwa-

116 De SLA’s omvatten meerdere activiteiten; het beheer van de stations en van de gebouwen is een hoofdactiviteit.
117 De NMBS heeft gevraagd voor het zelfde bedrag gefactureerd te worden voor de twaalf maanden, met aanvullende
factuur of jaarlijkse creditnota.
118 Zie punt 2.1.1.4.
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•

liteitscoëfficiënt.
Het geschil is nog steeds niet beslecht en het is voorgelegd op het niveau van de financieel directeurs119. Het globale bedrag dat met het geschil gemoeid is, is geboekt als een
te ontvangen factuur.
Infrabel heeft trouwens overwogen kantoorruimten te huren van een leverancier van
buiten de NMBS-Groep.

Op 20 december 2011 heeft de directie Stations van de NMBS-Holding een eerste overlegvergadering georganiseerd met Infrabel en met de NMBS om hen in te lichten over het
bedrag dat ze in de loop van het volgend semester zou factureren en om hun goedkeuring
te krijgen.
2.1.3 Verwachte evolutie van de stromen tussen de drie moedermaatschappijen
2.1.3.1 Uitbesteding en afschaffing van activiteiten die door intragroepsstromen zijn
gedekt
De afschaffing en de uitbesteding van bepaalde activiteiten liggen gevoelig op sociaal vlak.
Historisch gezien was de vroegere NMBS immers een geïntegreerde onderneming waarbinnen de meeste taken, ook die welke niet tot de corebusiness behoorden, intern werden
uitgevoerd. Een aanzienlijk deel van de activiteiten werd de voorbije decennia al uitbesteed.
Zo werden de schoonmaak van stations en de infrastructuurwerken gedeeltelijk uitbesteed,
werd de centrale drukkerij gesloten enz.
In de moeilijke financiële context komt het aan de beheersorganen toe na te denken over
het al dan niet uitbesteden van activiteiten die niet tot de corebusiness van de moedermaatschappijen behoren, zoals het schoonmaken van perrons (al gedeeltelijk uitbesteed), de
catering, het verzorgen van planten, de copyshop, de factage, het documentatiecentrum, de
vertalingen, het autopark, de bedrijfsrestaurants (al gedeeltelijk uitbesteed) enz.
2.1.3.2 Potentiële besparingen
In het kader van het programma voor de stabilisering van de schuld tegen 2012, het bereiken van een evenwicht in termen van operationele kasstromen (EBITDA) door de NMBS
tegen 2015 en meer algemeen van een gezond financieel beleid van de NMBS-Groep, hebben de drie moedermaatschappijen besparingsplannen goedgekeurd in 2010. Die plannen
omvatten verschillende pijlers die soms verschillen van de ene maatschappij tot de andere.
Bij de NMBS-Holding worden besparingen overwogen via een selectieve vervanging bij
pensioneringen, een verhoging van de externe inkomsten (concessies in de stations, ITprestaties voor derden enz.) en een vermindering van de externe lasten (consultancy 120,
striktere raamovereenkomsten enz.).
Bij de NMBS ligt de nadruk vooral op efficiëntiewinsten via onder meer een grotere productiviteit in de werkplaatsen, een vermindering van de externe kosten (ICT, consultancy,
advocaten, publiciteit enz.) en maatregelen in verband met het personeel (selectieve ver-

119 Er is nog steeds geen overeenstemming bereikt over een som van ongeveer 22.000 euro op een totaal gefactureerd
bedrag van 1,1 miljoen euro.
120 Zie punt 4.2.5.
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vangingen bij pensioneringen, verhoging van het deeltijds werk enz.) en een optimalisering
van het aanbod (schrapping van 193 treinen wat 5,1  % van de treinen betekent, maar slechts
0,5 % van de passagiers).
Bij Infrabel zijn de besparingsplannen op korte termijn toegespitst op de consultancy, de ITuitgaven, de intragroepslasten en de personeelskosten (verhoging van de efficiëntie, ondermeer van het personeel dat op investeringsprojecten werkt). Bovendien investeert Infrabel
in projecten die besparingen op lange termijn moeten opleveren, meer bepaald in termen
van een structurele vermindering van de personeelsbehoeften (voornamelijk centralisatie
van de dispatchings die het verkeer controleren en concentratie van de seinposten).
De uiteindelijke uitvoering van deze besparingsplannen en het al dan niet uitbesteden van
activiteiten zal dus invloed hebben op de intragroepsrelaties, zoals ze nu worden ondersteund door de SLA’s. De financiële stromen die zijn gebaseerd op deze SLA’s zullen dus
eveneens wijzigingen ondergaan.

2.2

Toezicht van de moedermaatschappijen op de dochterondernemingen

Hierna wordt een beknopte beschrijving gegeven van de interne risicobeheersing binnen
de NMBS-Groep, in het bijzonder ten aanzien van de dochterondernemingen. Aangezien
uit deze audit van het Rekenhof bleek dat geen enkele dochtermaatschappij zichzelf beschouwt als een aanbestedende overheid die onderworpen is aan de wetgeving op de overheidsopdrachten, achtte het Rekenhof het ook nuttig de contouren van de toepassing van
de wetgeving op de overheidsopdrachten op de autonome overheidsbedrijven en op hun
dochterondernemingen te schetsen.
2.2.1 Subsidiaries Management
De dochterondernemingen zijn als privaatrechtelijke vennootschappen onderworpen aan
het Wetboek van Vennootschappen en juridisch en feitelijk autonoom ten aanzien van de
moedermoedermaatschappijen. Ze zijn gehouden tot naleving van hun statuten, waarin
hun maatschappelijk doel is omschreven en leggen verantwoording af aan hun bestuurorganen, waarin telkens vertegenwoordigers van één of meer moedermoedermaatschappijen
zitting hebben.
Naar het oordeel van de moedermaatschappijen volstaat deze vertegenwoordiging in de
bestuursorganen als toezicht op het beheer van de dochterondernemingen, waarbij de
bestuurders verantwoording afleggen over hun beheer en mogelijk aansprakelijk kunnen
worden gesteld. De NMBS-Groep kan inspraak hebben bij het vaststellen van het maatschappelijk doel van de dochteronderneming en via vertegenwoordigers in de algemene
vergadering.
Het optreden van bestuurders van dochterondernemingen die tegelijk ook functies bekleden in een moedermaatschappij is weliswaar gebruikelijk bij vennootschappen van eenzelfde groep, maar kan aanleiding geven tot belangenconflicten tussen moeder en dochter.
De NMBS-Holding geeft aan dat dit inherent risico kan worden opgevangen door een goed
corporate governance-beleid.
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De NMBS-Groep geeft ook aan dat ze in principe geen akkoord moet geven aan een dochteronderneming als die op haar beurt een (klein)dochteronderneming wil oprichten. Dat
behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de raad van bestuur van de dochteronderneming, terwijl de raad van bestuur van het autonoom overheidsbedrijf als moedermaatschappij daarover wordt geïnformeerd.
Binnen de NMBS-Holding 121 behartigt de dienst Subsidiaries Management (HSM) de dossiers die te maken hebben met een dochteronderneming. Deze dienst moet de nodige transparantie verschaffen aan de beheersorganen van de NMBS-Holding over het beheer, de activiteiten en resultaten van dochterondernemingen. Het werkdomein van HSM is beperkt
tot de Holding. De dienst heeft geen rechtstreekse zeggenschap over de dochterondernemingen van de NMBS en Infrabel.
HSM zorgt in het bijzonder voor het opmaken van aandeelhoudersovereenkomsten, de analyse en ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe businessplannen, juridisch advies
voor de dochterondernemingen, voorbereiding van notariële akten en doorlichting van potentiële partners. De dienst beheert ook de zgn. permanente dossiers van de dochterondernemingen (notariële akten, statuten enz.) en de lopende dossiers over specifieke projecten
en de besluitvorming van raden van bestuur. Daarnaast verzorgt HSM de secretariaten
van de raden van bestuur van meerdere dochterondernemingen en bereidt ze de algemene
vergaderingen voor.
De rol van HSM is adviserend en ondersteunend. De dienst treedt niet op bij het beheer
van de dochterondernemingen van de groep en functioneert evenmin als controledienst
of interne audit voor de dochterondernemingen. Zo heeft HSM bijstand verleend122 bij de
oprichting van Alpha Cloud, een partnerschap met een private onderneming om een datacenter op te richten en bij de oprichting van NMBS Logistics, in het bijzonder ter voorbereiding van het dossier voor de EU. Bij de dochterondernemingen tracht HSM de principes van
corporate governance te bevorderen, in de lijn van de strategie van de NMBS-Holding. Ook
adviseert de dienst in beperkte mate de gunning van overheidsopdrachten door de dochterondernemingen, zonder dat hij daarbij als controleur optreedt. Op vlak van het financieel
beheer ziet HSM erop toe dat de budgetten van de dochterondernemingen eenvormig worden gepresenteerd en dat de aandeelhouders zich daarover kunnen uitspreken. HSM kan
als bevoorrechte getuige zo nodig een rol van bemiddelaar opnemen tussen de aandeelhouders en het management van een dochteronderneming of tussen dochterondernemingen.
Bij de NMBS vervult de dienst Change Office een gelijkaardige rol. In haar antwoord geeft
de NMBS aan dat deze dienst een belangrijke rol heeft gespeeld bij de begeleiding van het
dossier voor de Europese Commissie in het kader van de herstructurering van het goederenvervoer. Deze dienst volgt ook van nabij de situatie op van NMBS-Logistics en haar
filialen. Hierover wordt maandelijks een gedetailleerd verslag uitgebracht aan de raad van
bestuur van de NMBS.

121 Binnen de NMBS bestaat een gelijkaardige dienst met een drietal medewerkers, waarmee HSM samenwerkt;
binnen Infrabel bestaat geen gelijkaardige dienst.
122 Opstellen van o.a. een ondernemingsplan, statuten, SLA, alsook bij het zoeken naar een partner en een geschikt
terrein voor het datacenter.
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Rekening houdend met de veelheid van taken die de moedermaatschappijen toevertrouwen
aan dochterondernemingen en de bijkomende beheerstaken die daaruit voortvloeien, verdient het aanbeveling het beheer van de dochterondernemingen en het toezicht daarop op
veralgemeende en eenvormige wijze binnen de NMBS-Groep uit te bouwen. Zo kan binnen
de structuur van de NMBS-Groep worden nagegaan in welke mate dochterondernemingen
bijdragen tot een voldoende “return” voor de moedermaatschappij (financieel, naleving van
wet- en regelgeving en interne procedures en bereiken van doelstellingen). Daarvoor kan de
dienst in interactie treden met andere diensten, zoals de consolidatiedienst en de interne
audit.
2.2.2 Interne controle en interne audit
Binnen de moedermoedermaatschappijen geldt het gewone hiërarchische toezicht en staat
het management in voor het uitbouwen van een gedegen risicobeheersing. Alle geledingen
binnen de organisatie moeten de financiële risico’s en de risico’s in verband met de naleving
van de wet- en regelgeving en de interne procedures bewaken. Ze moeten ook bijdragen
tot de verwezenlijking van de doelstellingen die de beheersorganen hebben vastgesteld.
Dit wordt als dusdanig vooropgesteld in de interne richtlijnen binnen de NMBS-Groep123.
De raad van bestuur, bijgestaan door het auditcomité, moet erover waken dat de risicobeheersing binnen de organisatie ter harte wordt genomen en dat het internecontrolesysteem
efficiënt en doeltreffend functioneert. Daarnaast kan de interne audit adviezen verlenen
aan het management.
Het auditcomité stuurt de interne audit aan en keurt het auditprogramma goed 124. Als sluitstuk staat de interne audit in voor de evaluatie van de risicobeheersing. Zo heeft de interne
audit van de NMBS-Holding (H-IA) reeds tweemaal een algemene risicoanalyse uitgevoerd
t.a.v. de strategische doelstellingen van de NMBS-Holding, alsook een fraude-analyse, op
basis waarvan actiepunten worden geformuleerd125.
Binnen de NMBS-Groep is er een interneauditdienst in elke moedermaatschappij: H-IA bij
de Holding, B-AD bij de NMBS en I-IA bij Infrabel.
In theorie kan enkel de interne audit van de NMBS-Holding (H-IA) zijn activiteiten uitoefenen in de hele groep126. Het Charter van H-IA bepaalt dat er wordt gewerkt conform
de normen van het Institute for Internal Auditors (IIA). Bij de NMBS en Infrabel is er een
contactpersoon die samen met H-IA het auditprogramma voorbereidt met het oog op de
goedkeuring door het betrokken auditcomité, waaraan ook wordt gerapporteerd. Deze contactpersonen volgen ook de aanbevelingen op die betrekking hebben op hun maatschappij,

123
124
125
126

O.a. Cursus 2000 (uitgave 2011), Organisatie en werking van de NMBS-Groep, H-HR.51/28.
Het auditcomité geeft ook zijn goedkeuring aan het budget en de personeelsinzet.
Binnen het kader van deze audit heeft het Rekenhof deze analyses en actiepunten niet specifiek geëvalueerd.
Met uitzondering van die essentiële functies van de infrastructuurbeheerder en van de betrekkingen met de actieve
spoorwegondernemingen in de geliberaliseerde sector die vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de dienst
Interne Audit van Infrabel (I-IA). Dat zijn: de toekenning van vergunningen aan de spoorwegondernemingen,
de uitreiking van de veiligheidscertificaten voor de spoorwegondernemingen, de verdeling van de
infrastructuurcapaciteit, het bepalen van de infrastructuurheffing en de controle van de verrichtingen van
openbare dienst.
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maar ze realiseren in principe zelf geen auditopdrachten (met uitzondering, wat Infrabel
betreft, opdrachten die in verband staan met de essentiële functies).
Met een 35-tal medewerkers staat H-IA in voor financiële audits, veiligheidsaudits, audits
van de technische processen en van de ondersteunende functies (bv. logistiek, ICT), gecentraliseerde controle van de overheidsopdrachten en contracten. Daarnaast functioneert
H-IA als toezichtcomité voor administratieve en forensische onderzoeken.
Deze dienst heeft ook de specifieke opdracht om toe te zien op de naleving van de wetgeving
op de overheidsopdrachten. H-IA oefent een rechtmatigheidscontrole uit op de overheidsopdrachten die worden gegund door de drie moedermoedermaatschappijen, voor zover zij
de drempel van 750.000 euro (werken) of 250.000 euro (leveringen en diensten) bereiken127.
De dienst besteedt bijzondere aandacht aan de gunning en eventuele verlenging van de
overheidsopdrachten en aan eventuele bijkomende uitgaven128. Ook wordt toegezien op de
naleving van de delegatie van bevoegdheden en de beslissing van de beheersorganen. De
interne audit spreekt zich niet uit over de opportuniteit 129.
Jaarlijks wordt een auditplan opgesteld op basis van de prioriteiten van het auditcomité en
input van de interne auditors en na bevraging van het topmanagement. Op jaarbasis verricht H-IA 35 à 40 auditopdrachten (zowel horizontale opdrachten die de hele groep bestrijken als opdrachten in een afzonderlijke moedermaatschappij). Waar nodig kan de dienst
een beroep doen op externe auditexpertise130.
De dienst H-IA geeft aan dat, hoewel zijn perimeter de drie moedermoedermaatschappijen
van de groep bestrijkt, het enkel rechtstreeks toegang heeft tot de gegevens van de Holding.
Hij kan de medewerking van de geauditeerden niet afdwingen.
In principe kunnen de auditcomités ook interneauditopdrachten vragen die moeten worden uitgevoerd bij de dochterondernemingen, na akkoord van hun raad van bestuur. De
laatste jaren heeft H-IA echter geen enkele financiële auditopdracht uitgevoerd bij de dochterondernemingen. Wel heeft H-IA bij de dochterondernemingen een twaalftal processen
geïdentificeerd (bv. aankoop, verkoop, personeel) die het voorwerp kunnen uitmaken van
een auditopdracht. Een voorstel daarover zou in juni 2012 bekend worden gemaakt; concrete audits moeten in ieder geval goedkeuring krijgen van de raad van bestuur van het
betrokken filiaal.
Er is tot nog toe evenmin een interne audit uitgevoerd naar het toezicht dat de moedermoedermaatschappijen uitoefenen op hun dochterondernemingen. Er zijn ook geen aanwijzingen dat de interne audit bij zijn riscoanalyses en bij het opstellen van zijn auditplannen
speciale aandacht besteed aan de risico’s die specifiek verband houden met de filialisering.

127 Bedragen exclusief btw.
128 Voor zover zij hoger zijn dan 75.000 euro (werken) of 25.000 euro (leveringen en diensten) en minstens 25 % van het
initieel bedrag bedragen.
129 Zo wordt bv. niet nagegaan of de gezochte expertise in het kader van een consultancy-opdracht in house aanwezig is.
130 Dit is bv. gebeurd voor een audit over het gebruik van terreinen en gebouwen van de NMBS-Holding (audit nr.
08.19) en in 2010 voor de omzetting van IT-systemen naar SAP.
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De NMBS-Holding vermeldt in haar antwoord dat haar raad van bestuur de dienst H-IA
verzoekt een voorstel van auditprogramma uit te werken.
2.2.3 Wetgeving op de overheidsopdrachten
2.2.3.1 Algemeen
Als overheidsbedrijven ressorteren de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel onder het toepassingsgebied (ratione personae) van de overheidsopdrachtenregelgeving. Of een welbepaalde opdracht (ratione materiae) onderworpen is en welke regels dan van toepassing zijn,
hangt echter af van de vraag of die opdracht al dan niet tot de werkzaamheden in de nutssectoren en tot de taken van openbaar belang behoort.
Autonome overheidsbedrijven die actief zijn in de nutssectoren131, zoals de NMBS-Holding,
de NMBS en Infrabel, zijn onderworpen aan de overheidsopdrachtenreglementering voor
de opdrachten die betrekking hebben op hun taken van openbare dienst132. Deze taken van
openbare dienst van de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel worden uitdrukkelijk omschreven in de wet van 21 maart 1991 133.
Wanneer de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel actief zijn in de sector vervoer (nutssector) maar opdrachten gunnen die geen betrekking hebben op hun taken van openbare
dienst, zijn ze enkel onderworpen aan de overheidsopdrachtenreglementering indien de
geraamde waarde van de opdracht de Europese drempels134 overschrijdt 135.
Opdrachten gegund door overheidsbedrijven in de nutssectoren die geen betrekking hebben op hun taken van openbare dienst en waarvan de geraamde waarde de Europese drempels niet bereiken zijn dus niet onderworpen aan overheidsopdrachtenreglementering. De
opdrachten van de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel die geen betrekking hebben op
hun werkzaamheden in de nutssectoren zijn slechts aan de overheidsopdrachtenregelgeving onderworpen indien ze de Europese drempels bereiken 136.
De toekomstige overheidsopdrachtenreglementering 137 lijkt zich alvast bij deze visie aan te
sluiten. Ze bepaalt immers dat overheidsbedrijven die voldoen aan de definitie van aanbe-

131 Voor de NMBS-Groep betreft het de werkzaamheden in de nutssector vervoer zoals omschreven in artikelen
32 en 33 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten (hierna de wet van 24 december 1993).
132 Art. 26 van de wet van 24 december 1993 en art. 11, § 1, van de wet van 21 maart 1991.
133 Art. 156 (NMBS-Holding), art. 199 (Infrabel) en 218 (NMBS). In dit geval geldt titel IV van boek I van de wet
van 24 december 1993 en het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten.
134 Voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 bedroegen deze Europese drempels in de
nutssectoren 4.845.000 euro exclusief btw voor werken en 387.000 euro exclusief btw voor leveringen en diensten.
135 Art. 63 van de wet van 24 december 1993. De toepasselijke bepalingen zijn dan die van boek II van de wet van
24 december 1993 en het 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, energie, vervoer en postdiensten (hierna het KB van 18 juni 1996), dat in een soepeler regime
voorziet dan het KB van 10 januari 1996.
136 Dit volgt uit artikel 1, § 2, van de wet van 24 december 1993. De toepasselijke bepalingen zijn deze van de klassieke
sectoren (titel II en III van boek I van de Overheidsopdrachtenwet).
137 Het gaat om de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten die echter pas in werking zal treden als de nodige uitvoeringsbesluiten zullen zijn uitgevaardigd.
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stedende overheid "in het stelsel van de klassieke sectoren onderworpen zijn aan de overheidsopdrachtenreglementering, ongeacht of de opdracht al dan niet betrekking heeft op taken van
openbare dienst en de geraamde waarde van de opdracht"138.
Als algemeen principe geldt bijgevolg dat de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel altijd de
overheidsopdrachtenreglementering moeten toepassen, behalve voor opdrachten die geen
betrekking hebben op hun taken van openbare dienst en weliswaar betrekking hebben op
hun activiteiten in de nutssector, maar de Europese drempels niet bereiken139.
2.2.3.2 Intragroepscontracten
Artikel 41ter, § 1, 1°, van de wet van 24 december 1993 bevat een belangrijke uitzondering op
de toepassing van de overheidsopdrachtenregelgeving voor overheidsopdrachten gegund
door een overheidsbedrijf 140. Zo zijn overheidsopdrachten gegund door een overheidsbedrijf
aan een zgn. verbonden onderneming141 niet onderworpen aan de overheidsopdrachtenregelgeving, indien die onderneming minstens 80 % van haar gemiddelde omzet tijdens de
voorbije drie jaar verwezenlijkte voor de ondernemingen waarmee zij verbonden is.
Hoewel de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel op basis van deze uitzondering welbepaalde contracten binnen de groep kunnen toewijzen zonder toepassing van de overheidsopdrachtenreglementering, kan dit enkel worden toegepast nadat voor elke opdracht afzonderlijk werd nagegaan of de toepassingsvoorwaarden voldaan zijn. Of de NMBS-Holding,
de NMBS en Infrabel dergelijk onderzoek verrichten, is onduidelijk.
Aangezien de jaarrekeningen van alle dochterondernemingen die het Rekenhof onderzocht
in het kader van deze audit (zie punt 2.3) worden geconsolideerd met de jaarrekening van de
NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel, kan worden aangenomen dat ze voldoen aan de definitie van verbonden onderneming. Er geldt echter nog een bijkomende voorwaarde om van
de toepassing van de overheidsopdrachtenregelgeving te worden vrijgesteld. De verbonden
onderneming waaraan de opdracht wordt gegund, moet ook minstens 80 % van haar gemiddelde omzet van de laatste drie jaar 142 voor respectievelijk werken, leveringen of diensten hebben verricht voor rekening van de ondernemingen 143 waarmee zij verbonden is144.
138 VANDENDRIESSCHE F., “Toepassingsgebied van de Wetgeving Overheidsopdrachten”, in D’HOOGHE D. (ed.), De
gunning van overheidsopdrachten, Brugge, die Keure, 2009, randnr. 163.
139 Opdrachten die aan deze drie criteria beantwoorden en via deze weg uitgesloten worden van de
overheidsopdrachtenreglementering zullen in praktijk echter zeldzaam zijn.
140 Deze uitzondering geldt evenwel enkel in de nutssectoren. Indien de betrokken aanbestedende overheden of
overheidsbedrijven ook actief zijn in de klassieke sectoren kunnen ze zich niet beroepen op deze uitzondering voor
opdrachten die vallen onder de actieradius van de klassieke sectoren.
141 Allereerst moet worden nagegaan of het gaat om een verbonden onderneming (art. 41ter, § 1, 1°, 5° lid van de wet
van 24 december 1993). Hiertoe behoren onder meer de ondernemingen waarvan de jaarrekening geconsolideerd
is met die van het overheidsbedrijf.
142 Wanneer de omzet over de voorbije drie jaar niet beschikbaar is op basis van de datum van oprichting of aanvang
van de bedrijfswerkzaamheden van de verbonden onderneming, volstaat het dat deze onderneming onder meer
door het extrapoleren van de werkzaamheden aantoont dat de gemiddelde omzet aannemelijk is.
143 Zowel artikel 23 van Richtlijn 2004/17/EG als artikel 41ter van de wet van 24 december 1993 spreekt van
”ondernemingen waarmee ze verbonden is” in het meervoud. Hieruit kan men afleiden dat dus niet enkel rekening
moet worden gehouden met de omzet ten aanzien van het gunnende overheidsbedrijf, maar met de omzet ten
aanzien van alle verbonden ondernemingen.
144 Zo zal een dienstenopdracht aan een verbonden onderneming slechts worden vrijgesteld van de toepassing van de
overheidsopdrachtenreglementering indien ten minste 80 % van haar gemiddelde omzet van de laatste drie jaren
inzake diensten afkomstig is van de ondernemingen waarmee ze is verbonden.
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Op basis van de omzetcijfers die aan het Rekenhof werden bezorgd, lijkt een aantal van
de geselecteerde dochterondernemingen, zoals TUC Rail145, Eurostation, Eurogare en Ypto,
minstens 80 % van zijn omzet binnen de NMBS-Groep te realiseren. Niettemin maken
die gegevens het niet mogelijk hierover een definitieve uitspraak te doen. Ze hebben immers slechts betrekking op één jaar en maken geen onderscheid tussen de respectievelijke
omzet voor werken, leveringen en diensten. Bovendien moet, wanneer meer dan één met
het overheidsbedrijf verbonden onderneming identieke of gelijkaardige werken, leveringen
of diensten verricht, rekening worden gehouden met de totale omzet die respectievelijk
voortvloeit uit de door deze ondernemingen gepresteerde werken, leveringen of diensten146.
De complexiteit van de structuur van de NMBS-Groep en het grote aantal opgerichte dochterondernemingen die soms gelijkaardige werken, leveringen of diensten verrichten, maken
de concrete toetsing van deze toepassingvoorwaarden bijzonder moeilijk. Daardoor worden
bepaalde opdrachten mogelijk ten onrechte uitgesloten van de overheidsopdrachtenregelgeving. Bovendien bemoeilijkt de complexe structuur zowel de interne als de externe controle op de naleving van de overheidsopdrachtenregelgeving.
Het verdient aanbeveling dat de NMBS-Groep een globale analyse uitvoert die uitmondt
in eenduidige richtlijnen over de toepassing van de overheidsopdrachtenregelgeving, rekening houdend met de hoger geschetste principes.
2.2.3.3		 Opdrachten gegund door dochterondernemingen
De vraag of de dochterondernemingen op hun beurt de overheidsopdrachtenreglementering moeten naleven kan op basis van de beschikbare gegevens niet concreet worden beantwoord. Hiertoe moet in de eerste plaats worden nagegaan of de dochterondernemingen
kunnen worden beschouwd als een overheidsbedrijf in de zin van de wet van 24 december 1993147.
Artikel 27 definieert een overheidsbedrijf als “elke onderneming waarover aanbestedende
overheden bedoeld in artikel 4, § 1 en § 2, 1° tot 8° en 10°, rechtstreeks of onrechtstreeks een
overheersende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of
in het bedrijf heersende voorschriften. De overheersende invloed wordt verondersteld wanneer
deze overheden, rechtstreeks of onrechtstreeks ten opzichte van het bedrijf de meerderheid
van het maatschappelijk kapitaal bezitten of beschikken over de meerderheid van de stemmen
verbonden aan de door het bedrijf uitgegeven aandelen of meer dan de helft van de leden van
het bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudend orgaan kunnen aanwijzen”.
Aangezien ook een onrechtstreekse invloed (via een overheidsbedrijf) van een aanbestedende overheid voldoende is om een onderneming als een overheidsbedrijf aan te merken,

145 De infofiche over TUC Rail die aan het Rekenhof werd bezorgd, vermeldt expliciet dat “TUC Rail est libre de
développer sa propre stratégie, mais elle est obligée de réaliser au moins 80  % de son chiffre d’affaires à l’intérieur du
groupe SNCB pour pouvoir continuer à bénéficier de l’exemption prévue par la législation sur les marchés publics pour
les marchés intragroupe”.
146 Zie artikel 41ter, § 1, 1°, 4e lid van de wet van 24 december 1993. In een eerste fase moet dus gekeken worden naar
welke verbonden ondernemingen identieke of gelijkaardige werken, leveringen of diensten verrichten. Zodra deze
verbonden ondernemingen zijn geselecteerd moet men voor het onderzoek van de omzetvereiste kijken naar hun
algemene omzet inzake respectievelijk werken, leveringen of diensten.
147 Deze definitie wijkt af van de definitie in de wet van 21 maart 1991.

Financiële stromen tussen de vennootschappen van de nmbs-groep / 91

zal een groot aantal van de dochterondernemingen van de NMBS-Holding, de NMBS en
Infrabel vermoedelijk als een overheidsbedrijf in de betekenis van de wet op de overheidsopdrachten kunnen worden beschouwd.
Voor deze dochterondernemingen wordt het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenreglementering op dezelfde manier bepaald als hierboven omschreven voor de NMBSHolding, de NMBS en Infrabel. Zij moeten dan ook, net als de drie moedermoedermaatschappijen, voor elke individuele opdracht nagaan of, en zo ja, welke bepalingen van de
overheidsopdrachtenregelgeving toepassing vinden.
De NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel zouden er dan ook mee moeten op toezien dat hun
dochterondernemingen dit effectief onderzoeken en dat zij de overheidsopdrachtenreglementering correct naleven. Het loutere feit dat geen enkele dochteronderneming mogelijk
taken van openbare dienst uitoefent, belet op zich alvast niet dat welbepaalde opdrachten
toch onder het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenregelgeving vallen.
Of, en in welke mate, bepaalde van de door het Rekenhof geselecteerde dochterondernemingen de overheidsopdrachtenregelgeving toepassen, dan wel op basis van welke grondslag ze menen dit niet te hoeven doen, is op basis van de verstrekte gegevens niet duidelijk.
Wat eerder al werd opgemerkt over de gevolgen van de complexe groepsstructuur geldt
a fortiori voor de toepassing van de overheidsopdrachtenregelgeving door de dochterondernemingen.

2.3

Illustratieve analyse van de risicobeheersing door de moedermaatschappijen in het kader van hun relaties met enkele van hun
dochterondernemingen

Als illustratie van de problemen die de dochterondernemingen van de groep kunnen veroorzaken en van de controle die de moedermaatschappij op hen uitoefent, heeft het Rekenhof enkele daarvan bondig onderzocht. Aan de hand van een vragenlijst die betrekking had
op alle dochterondernemingen van de groep en die aan de moedermaatschappijen werd
voorgelegd, heeft het Rekenhof er zeven geselecteerd.
Voor het maken van die keuze heeft het Rekenhof de volgende criteria gehanteerd:
•
•

•

•

de financiële gegevens van de dochteronderneming (totale omzet, omzet binnen de
groep, dividenden enz.);
de activiteit van de onderneming, met bijzondere aandacht voor de activiteiten die manifest nauw zijn verbonden met de fundamentele opdrachten van de moedermaatschappij of, integendeel, er eerder van afwijken;
de functie van de dochteronderneming binnen de NMBS-Groep. Er werd vooral aandacht besteed aan ondernemingen die taken uitvoeren die andere vennootschappen van
de groep al op zich nemen;
het risicoprofiel van de vennootschap, rekening houdend met de geschillen die binnen
de NMBS-Groep bestaan of met de activiteiten waarover er binnen de groep meningsverschillen bestaan;
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•

de aandeelhoudersstructuur. In de selectie komen enkel de ondernemingen voor waarin
de moedermaatschappijen een directe participatie bezitten.

Bijgevolg komen de volgende bedrijven in de analyse voor: Eurostation, Publifer, Syntigo en
Transurb Technirail (dochters van de NMBS-Holding), Ypto en NMBS Logistics (dochters
van de NMBS) en TUC Rail (dochteronderneming van Infrabel).
Het Rekenhof wijst erop dat het geenszins gaat om een exhaustief onderzoek van de problemen waarmee die ondernemingen worden geconfronteerd (en waarover het Rekenhof
geen enkele bevoegdheid heeft), noch om een oplijsting van de grootste risico’s die de groep
loopt ingevolge de filialisering.
De resultaten van dat onderzoek brengen dan ook risico’s aan het licht van zeer uiteenlopende aard en omvang.
Tot slot wordt kort ingegaan op de overdracht van activa door de NMBS-Holding aan de
dochterondernemingen. Deze overdracht (161,1 miljoen euro voor de periode 2005-2010)
vormt voor de NMBS-Holding een belangrijkere financiële stroom die wordt gegenereerd
vanuit haar dochterondernemingen (vnl. Eurostation en Syntigo) dan de dividendenstroom
(103,7 miljoen euro voor dezelfde periode).
2.3.1 Eurostation
2.3.1.1 Opdracht, statuut en kerncijfers
Eurostation werd in 1992 opgericht voor de realisatie van de hogesnelheidsterminal in
Brussel-Zuid. Vervolgens heeft de onderneming haar activiteiten verder uitgebouwd als
gespecialiseerd studiebureau voor de ontwikkeling van stations(omgevingen) en vastgoedoperaties.
Eurostation is een dochteronderneming van de NMBS-Holding die 99,97 % van de aandelen ervan bezit148. In 2011 had ze een omzet van 78,6 miljoen euro en realiseerde ze een
winst van 0,4 miljoen euro149.
Eurostation heeft in 2011 omzet gerealiseerd uit investeringen bij de NMBS-Holding
(15,5 miljoen euro) en Infrabel (19,3 miljoen euro). Daarnaast heeft ze ook uit operationele
stromen omzet behaald bij de NMBS-Holding (2,7 miljoen euro), Infrabel (0,3 miljoen euro)
en de NMBS (0,3 miljoen euro). Tot slot hebben ook de dochterondernemingen van Eurostation bijgedragen tot haar omzet, namelijk 2,5 miljoen euro van Euro Immo Star (EIS),
2,3 miljoen euro van South Station en 4,2 miljoen euro van de realisatievennootschappen
voor vastgoedprojecten Soha, Sofa en Sobrug, die verder worden toegelicht (zie punt 2.3.1.2).
De operationele kosten van Eurostation binnen de NMBS-Groep bestaan voor 2,1 miljoen
euro uit kosten ten opzichte van de NMBS-Holding en 1,4 miljoen euro ten opzichte van
EIS.

148 0,03 % is eigendom van TUC Rail.
149 Zie bijlage 6 voor de balans en resultatenrekening van 2008, 2009 en 2010.
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Voor de boekjaren 2005 tot en met 2010 heeft de NMBS-Holding 93,0 miljoen euro dividenden ontvangen. Daarnaast heeft Eurostation in dezelfde periode voor 140,6 miljoen euro activa verworven van de NMBS-Holding 150. Naast de operationele resultaten van Eurostation
hebben ondermeer de uitzonderlijke meerwaarden (100,9 miljoen euro in 2008 en 24,8 miljoen euro in 2009) bij de verkoop van de aandelen van de vennootschappen Instruction en
Immo Instruction 151 deze geldstromen mogelijk gemaakt. Eurostation heeft voor de boekjaren 2005-2010 geen dividenden ontvangen van haar dochterondernemingen.
2.3.1.2 Beheersing van mogelijke risco’s
Samenwerking van Eurostation met andere dochterondernemingen
De activiteiten van Eurostation kunnen als volgt worden samengevat:
•
•
•

architectuur: het ontwerpen van (stations)gebouwen;
techniek: Eurostation beschikt over experts op het vlak van onder andere stabiliteit,
HVAC152 en veiligheid;
constructie: begeleiding van de volledige bouwwerkzaamheden.

Eurostation heeft een dochteronderneming Euro Immo Star (EIS) die de volgende activiteiten uitvoert:
•
•
•

stedelijke ontwikkeling: deze afdeling beschikt over stedenbouwkundigen voor de opmaak van urbanisatieplannen;
haalbaarheidsstudies: deze studies kunnen zowel de technische, financiële, commerciële als juridische haalbaarheid omvatten;
vastgoedontwikkeling.

De activiteiten van Eurostation en EIS zijn sterk met elkaar verbonden door prestaties die
ze voor elkaar verrichten: 12 % van de omzet van Eurostation werd in 2010 gerealiseerd met
EIS; omgekeerd realiseerde EIS in 2010 ongeveer 30 % van haar omzet met Eurostation.
De NMBS-Holding geeft aan dat de taak van beide vennootschappen verschillend is. Het
beleid van de NMBS-Holding op het vlak van vastgoedontwikkeling is gericht op de creatie van toegevoegde waarde waarbij de risico’s voor de NMBS-Holding worden beperkt153.
Eurostation treedt op als technisch studiebureau, maar ontwikkelt zelf geen commerciële
activiteiten of vastgoedprojecten154. EIS daarentegen heeft een hoger risicoprofiel. Het moet
immers investeren in de opstartfase van projecten, gronden aankopen of participaties met
derden aangaan, waardoor het zelf risico’s moet nemen, terwijl voor Eurostation de risico’s
al in grote mate zijn afgedekt indien het participeert in vastgoedprojecten.
Binnen de NMBS-Groep is Eurogare (75 % deelneming door de NMBS-Holding) ook actief
in de ontwikkeling van stations(omgevingen). Het bestaan van deze afzonderlijke doch150
151
152
153

Zie punt 2.3.8.
Vastgoedvennootschappen voor Blok 2 aan Brussel-Zuid.
Heating, Ventilation en Air-conditioning (luchtbehandeling in gebouwen).
Deze politiek werd nog niet toegepast bij de start van het project van het Kamgebouw in Brugge. Zie punt
2.3.8 voor verdere toelichting bij deze transactie.
154 Uitzondering hierop zijn Brusselse projecten die om historische redenen door Eurostation worden behandeld.
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teronderneming wordt verklaard vanuit historische redenen (oorspronkelijk voor de hogesnelheidsterminal in Luik), de specifieke partners en regionale medeaandeelhouders. De
opdrachten worden geografisch verdeeld tussen Eurostation (Vlaanderen en Brussel) en
Eurogare (Wallonië en Brussel).
De huidige opdeling van activiteiten tussen Eurostation en EIS en de impact van een mogelijke vereenvoudiging van de structuur op de projectrisico’s wordt sinds enige tijd geanalyseerd binnen de NMBS-Groep. Het strekt tot aanbeveling ook de opdeling van opdrachten
tussen Eurostation en Eurogare in die analyse op te nemen.
Eurostation haalt tot slot ook inkomsten uit commerciële concessies. Als tegenprestatie
voor het ten laste nemen van specifieke investeringswerken in Brussel-Zuid verkreeg Eurostation immers het exclusieve recht op commerciële exploitatie van de handelsactiviteiten
daar 155. Eurostation heeft het beheer van dat exclusieve recht sinds 1 januari 2011 ondergebracht in South Station156, voordien was het in handen van Euro Immo Star. Deze constructie
had dus tot gevolg dat de NMBS-Holding in eerste instantie zelf niet hoefde te investeren
in commerciële ruimtes en hiervoor een vergoeding kreeg voor de toegekende concessies.
Ook de uitbating van het restaurant Midi Station werd in South Station ondergebracht,
maar in de statuten157 werd opgenomen dat deze activiteit slechts tijdelijk wordt uitgevoerd
in afwachting van een latere afsplitsing die eind 2013 zou moeten zijn afgerond.
Financieel beheer en werking van Eurostation
Eurostation is een zeer belangrijke partner voor de uitwerking van de investeringen die de
groep doet in stationsinfrastructuur. Om de effectieve, efficiënte en zuinige aanwending
van de publieke middelen die hiervoor aan Eurostation ter beschikking worden gesteld te
kunnen bewaken, is het voor de NMBS-Holding noodzakelijk voldoende zicht en impact te
hebben op het dagelijks beheer van deze dochteronderneming.
De algemene controle vanuit de NMBS-Holding op Eurostation gebeurt voornamelijk via
de raad van bestuur, waarvan de meerderheid lid is van het directiecomité van de NMBSHolding of behoort tot het hoger management van de directie Stations.
Nochtans heeft het Rekenhof vastgesteld dat deze werkwijze niet altijd volstaat voor opdrachten die Eurostation in opdracht en voor rekening van de NMBS-Holding uitvoert. Zo
sloten de NMBS-Holding, Eurostation, EIS en regionale en lokale overheden in juli 2008 een
samenwerkingsakkoord voor de vernieuwing van het station Brussel-Zuid. De projectmanagementovereenkomst werd gesloten in juni 2009. Op 29 januari 2010 stelde Eurostation
dit project158, dat ondermeer aan de behoeften aan kantoorruimte van de NMBS-Groep
moet voldoen, voor aan de raad van bestuur van de NMBS-Holding. Op dezelfde datum
betreurde de raad van bestuur dat de NMBS-Holding, die dit project nochtans in gang gezet

155 Voor deze exclusieve exploitatie wordt een vergoeding betaald aan de NMBS-Holding zodra de gecumuleerde
kasstromen positief zijn. Dit is voor het eerst in 2011 gebeurd.
156 Aandeelhouders zijn EIS (49,9 %), de NMBS-Holding (25,1 %) en Eurostation (25 %).
157 Statutenwijziging gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2010.
158 Dit omvat ondermeer de renovatie van het station Brussel-Zuid, de oprichting van een gebouw in V-vorm en de
bouw van drie kantoor en-appartementstorens. De eerste raming bedraagt 500 miljoen euro voor het volledige
stationsproject en 300 miljoen euro voor de drie torens op de site France-Bara.
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heeft, niet meer bij de uitwerking ervan werd betrokken. Bovendien werd aangegeven dat
de kosten van het gepresenteerde project ver boven de financiële limieten liggen die waren
vastgelegd. De raad van bestuur uitte zijn verwondering over de omvang van dit project en
vroeg een zeer grondige studie uit te voeren over de financiële middelen die in de huidige
context beschikbaar waren voor de verwezenlijking van een dergelijk project, alsook een
nauwkeurige inschatting van de behoeften voor de diensten van de NMBS-Groep.
De NMBS-Holding geeft aan dat voor een groot gedeelte van dit project overeenkomsten
werden gesloten met Eurostation. Deze overeenkomsten lijken onduidelijkheden te bevatten, onder meer voor de uitvoering van de opdrachten. Zo gaf op 30 september 2011 een
vertegenwoordiger van Eurostation in de raad van bestuur van de NMBS-Holding aan dat
Eurostation voor dit project al voor 11 miljoen euro studies had uitgevoerd op vraag van de
NMBS-Holding en Infrabel, zonder ondertekende overeenkomst en zonder enige vergoeding 159. Eurostation heeft gevraagd deze toestand te regulariseren en de overeenkomsten
die al meer dan drie jaar in uitvoering zijn te ondertekenen, zoniet ziet zij zich verplicht de
studies stop te zetten.
Het Rekenhof beveelt aan dat opdrachten die de moedermaatschappijen toevertrouwen aan
hun dochterondernemingen steeds op duidelijke contractuele overeenkomsten moeten zijn
gebaseerd en dat specifieke controlemaatregelen moeten worden genomen om na te gaan
of deze wel degelijk worden gerespecteerd.
Eurostation, EIS, Eurogare en TUC Rail160 maken voor de facturatie van studieprestaties
voor moedermaatschappijen van de NMBS-Groep gebruik van de KVIV/FABI barema’s161
waarop een korting wordt toegepast. De NMBS-Holding geeft aan dat het onderhandelen
van bijkomende kortingen een commercieel proces is tussen moedermaatschappij en dochteronderneming, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen de financiële belangen van
de moedermaatschappij en de dochteronderneming.
Deze korting is sinds de oprichting van Eurostation in 1992 niet meer aangepast, in tegenstelling tot TUC Rail dat de korting in 2010 heeft verhoogd. Het Rekenhof is dan ook van
oordeel dat een analyse en evaluatie van de gehanteerde tarieven wenselijk is162 om na te
gaan of de gehanteerde korting na twintig jaar nog steeds een evenwicht behoudt in de belangen van beide partijen. Een dergelijke analyse wordt bijkomend verantwoord vanuit een
zuinige aanwending van publieke middelen die aan de moedermaatschappijen worden toegekend voor de realisatie van investeringsprojecten, maar die een commerciële opbrengst
vertegenwoordigen vanuit het oogpunt van de dochterondernemingen.

159 Ondertussen werd hiervan 3,3 miljoen euro betaald door De NMBS-Holding en 1,9 miljoen euro door Infrabel.
160 Zie punt 2.3.7 voor een bespreking van TUC Rail.
161 Deze barema’s worden opgesteld door de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV) en de Fédération Royale
d’Associations Belges d’Ingénieurs Civils, d’Ingénieurs Agronomes et de Bioingénieurs (FABI) als referentiewaarde
van de te verwachten gemiddelde studiekosten voor diverse klassen en types van opdrachten. Zij worden jaarlijks
aangepast en houden rekening met de evolutie van de marktomstandigheden.
162 Factoren die een dergelijke analyse bemoeilijken zijn ondermeer de combinatie van omzet binnen en buiten de
groep, opbrengsten uit vastgoedtransacties en concessievergoedingen die het resultaat van de vennootschap
beïnvloeden.
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Realisatievennootschappen (vastgoedprojecten)
Zoals reeds aangegeven in punt 1.2.3.4 maken Eurostation en EIS gebruik van vennootschappen voor de realisatie van vastgoedprojecten, waarbij er telkens een verschillend
samengesteld aandeelhouderschap is. Voor een aantal van deze vennootschappen wordt
samengewerkt met derden163, hoewel andere van deze vennootschappen integraal binnen
de NMBS-Groep zijn opgenomen164. Het gebruik van dergelijke vennootschappen vormt
volgens de NMBS-Holding een standaardpraktijk binnen de vastgoedsector, en wordt, afhankelijk van het specifieke project, verschillend gemotiveerd. Algemeen kunnen als belangrijkste redenen worden aangehaald:
•
•
•
•
•
•

het groeperen van knowhow omtrent een specifiek project;
het financieel afsplitsen van de rechten en plichten;
het spreiden en beperken van mogelijke risico’s;
de vereenvoudiging van de commercialisering;
het beperken van werkingskosten;
fiscale redenen.

Een gedeelte van de vastgoedontwikkeling wordt uitgevoerd op gronden van de NMBSGroep. Zo heeft Sofa een erfpachtovereenkomst gesloten voor gronden rond het station
Gent-Sint-Pieters165. Deze projecten worden opgezet met als uitgangspunt dat een hogere
toegevoegde waarde kan worden bereikt via projectontwikkeling binnen de NMBS-Groep
in vergelijking met een verkoop van de gronden aan derden.
Voor sommige realisatievennootschappen is het verband met de wettelijke en statutaire
opdrachten van de overheidsbedrijven van de NMBS-Groep echter moeilijk terug te vinden. Zo is in 2010 de vennootschap Schelde-Landschapspark (SLP) opgericht door EIS in
samenwerking met gemeenten in de Schelderegio. In het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt ondermeer de realisatie van ontwikkelingen in stationsomgevingen opgenomen, maar ook de realisatie van een landschapspark dat de rol van de Schelde als
ecologische en economische levensader onderlijnt. Dit project heeft de ambitie te komen
tot een integrale ruimtelijke visie voor het volledige gebied 166. Hoewel dit project wordt
gemotiveerd op basis van de valorisatie door EIS van haar knowhow op het vlak van ruimtelijke ordening, projectmanagement en mobiliteit, is het verband met de doelstellingen van
de NMBS-Holding minder duidelijk. Daarnaast werd in 2011 ook in Rusland “Eurostar M”
opgericht in het kader van de realisatie van enkele HST-terminals167.

163 Schelde-Lanschapspark (50 % EIS, 50 % derden), Hasselt Stationsomgeving (50 % EIS, 50 % derden), Sofa Invest
(25,01 % Sofa, 74,99 % derden), Eurostar M (25,1 % EIS, 74,9 % derden) en THV EGT (33,3 % EIS, 66,7 % derden).
164 Sobrug (75 % Eurostation, 25 % EIS), Sofa (99, % Eurostation, 1 % EIS), Anneis (24,52 % Eurostation, 75,48 % EIS),
Soha (97,5 % EIS, 2,5 % Hasselt Stationsomgeving) en de Leewe II (99 % Eurostation, 1 % EIS).
165 Zie ook punt 2.3.8.
166 Projecten die hierin zijn opgenomen omvatten ondermeer de reconversie van een verlaten bedrijfssite in Wetteren
en de ontwikkeling van de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem.
167 Euro Immo Star heeft een deelneming van 25,10 % in deze vennootschap.
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Het Rekenhof herinnert eraan dat de doelstellingen van elke dochteronderneming binnen
de NMBS-Groep een rechtstreeks aanknopingspunt moeten kunnen vinden in het maatschappelijk doel van de drie moedermoedermaatschappijen168.
Volgens de NMBS-Holding is het belangrijk dit voldoende ruim te interpreteren om een
ontwikkeling van knowhow en expertise door middel van projecten met derde partijen mogelijk te maken. Die ontwikkelingen kunnen immers de moedermaatschappijen ten goede
komen op financieel of projecttechnisch vlak. Zij geeft aan dat deze visie wordt gedeeld door
de moedermaatschappijen binnen de NMBS-Groep en verwijst in dit kader dan ook naar
de buitenlandse projecten van TUC Rail169. In 2010 realiseerde TUC Rail 99,11 % van haar
omzet met de drie moedermaatschappijen, terwijl dit voor Eurostation 79,83 % bedroeg.
2.3.2 Publifer
2.3.2.1 Opdracht, statuut en kerncijfers
Publifer is verantwoordelijk voor de exploitatie van de publicitaire ruimte op het spoorwegdomein en behoort tot de NMBS-Groep sinds begin jaren 90. Reeds voordien werd de
publicitaire ruimte van de spoorwegen door Publifer, toen als privéreclamebureau, gecommercialiseerd, maar voor de toenmalige NMBS was een aandeelhouderschap nuttig om op
die manier mee het beleid te kunnen bepalen en hogere opbrengsten te kunnen genereren.
De aandelen van Publifer zijn voor 50 % eigendom van de NMBS-Holding en voor 50 % in
het bezit van Clear Channel Belgium (een privévennootschap). Naast de klassieke reclameborden in en rond de stations worden er ook inkomsten gegenereerd uit andere producten
zoals meetingpoints en sinds 2011 ook digitale publiciteitsschermen.
In dit kader werd er in 1992 een concessieovereenkomst gesloten voor een periode van
30 jaar (1992-2021). De opdeling van de vroegere NMBS naar een drieledige structuur in
2005 heeft geen gevolgen gehad voor deze overeenkomst. De rechten en plichten van de lopende overeenkomst met Publifer werden overgenomen door de NMBS-Holding als rechtsopvolger van de vroegere NMBS. De NMBS-Holding ontvangt de vergoeding voor zowel
haar eigen domein alsook de domeinen van de NMBS en Infrabel, met als belangrijke uitzondering het station Brussel-Zuid170.
In 2011 had Publifer een omzet van 7,5 miljoen euro en realiseerde ze een winst van 0,6 miljoen euro171.

168 Artikel 2 van de gecoördineerde statuten van de NMBS-Holding (wijzigingen goedgekeurd door de Buitengewone
Algemene Vergadering van 31 mei 2007) vermeldt in het maatschappelijk doel ondermeer “deelnemingen te
verwerven, aan te houden en te beheren in Belgische of buitenlandse vennootschappen of verenigingen waarvan de
activiteit zich geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, situeert op het vlak van het vervoer per spoor van
reizigers of goederen, van het vervoer van goederen in het algemeen en de logistieke diensten die daarop betrekking
hebben, of van de verwerving, de bouw, het onderhoud, het beheer of de financiering van spoorweginfrastructuur
of rollend spoorwegmaterieel, en alle verrichtingen te verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze
deelnemingen verband houden”.
169 Zie punt 2.3.7.
170 Voor dit station wordt de concessievergoeding betaald aan South Station. Zie 2.3.1 voor de bespreking van
Eurostation.
171 Zie bijlage 7 voor de balans en resultatenrekening van 2008, 2009 en 2010.
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Publifer heeft in 2011 een intragroepsomzet van 0,3 miljoen euro gerealiseerd. Haar operationele kosten bedroegen in 2011 4,1 miljoen euro met de NMBS-Holding (waarvan 3,8 miljoen
euro concessievergoeding) en 0,6 miljoen euro concessievergoeding voor South Station.
2.3.2.2 Beheersing van mogelijke risico’s
Berekening van de concessievergoeding
Publifer betaalt een vergoeding aan de NMBS-Holding voor het exclusieve recht tot uitbating van de concessie. Deze vergoeding wordt voornamelijk berekend op percentages van de
omzet, ingedeeld in diverse categorieën.
De NMBS-Holding treedt bij Publifer zowel op als concessiegever als als aandeelhouder.
Om een juiste toepassing van de concessieovereenkomst te verzekeren, worden er bijkomende controleopdrachten door de bedrijfsrevisoren uitgevoerd, ondermeer voor de berekening van de concessievergoeding. Daarnaast is de raad van bestuur van Publifer paritair
samengesteld uit vertegenwoordigers van beide aandeelhouders.
Hoewel de overeenkomst uit 1992 niet voorziet in een algemene tussentijdse heronderhandeling 172, werd in 2008 een protocolovereenkomst gesloten waarbij de concessievergoedingen werden verhoogd. Deze aanpassing werd gemotiveerd met verwijzing naar de gestegen
kwaliteit van de stations en een toename van het aantal reizigers.
In dezelfde overeenkomst werd bovendien een aantal beheersmatige verbeteringen aangebracht zoals de aanstelling van een algemeen directeur die niet is verbonden met één van
de twee aandeelhouders.
Om inkomsten te genereren uit haar concessie, moet Publifer ondermeer investeren in reclameborden. De belangrijkste investeringskosten worden gedeeld tussen Publifer en Clear
Channel Belgium omdat het voor beide partijen voordeliger kan zijn om bepaalde producten gemeenschappelijk te commercialiseren. In de tripartiteovereenkomst die in 1995 als
aanvulling op de concessieovereenkomst werd gesloten tussen Publifer, Clear Channel Belgium en de vroegere NMBS is voorzien in een verdeling van zowel opbrengsten, kosten als
investeringen.
Het is niet duidelijk of een afdoende kosten-batenanalyse werd uitgevoerd om na te gaan
of de opbrengsten die zouden kunnen worden gegenereerd bij een uitbesteding van deze
activiteiten na mededinging lager zouden zijn dan wanneer zij worden uitgevoerd op basis
van een exclusiviteitscontract met een dochteronderneming.
De keuze voor een partnerschap met de privésector binnen een dochteronderneming eerder dan de uitbesteding van deze activiteiten via mededinging zal moeten worden onderzocht op het einde van het contract opdat voor de meest voordelige oplossing kan worden
geopteerd.

172 Artikel 14 van de concessieovereenkomst voorziet wel in de mogelijkheid dat afzonderlijke vergoedingen kunnen
onderhandeld worden bij gebruik van nieuwe reclamemethoden of toepassing van nieuwe technieken die hogere
werkingskosten of investeringen vereisen.
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Onderlinge samenwerking
Aangezien delen van het spoorwegdomein momenteel worden beheerd door Infrabel en
de NMBS is ook hun medewerking nodig om de publiciteitsopbrengsten voor de groep te
kunnen optimaliseren. Toch zijn er op dit punt geen formele contractuele afspraken met
Infrabel en de NMBS en ontvangen zij geen vergoeding. Volgens de NMBS-Holding is het
wel een standaardpraktijk dat de directie Stations bij iedere plaatsing van een reclamebord
de betrokken diensten binnen de NMBS-Groep raadpleegt.
Infrabel geeft aan dat het te weinig wordt geïnformeerd en betrokken is bij de plaatsing van
nieuwe borden en dat het bovendien wordt geconfronteerd met de verplaatsing van installaties zonder voorafgaande goedkeuring. Bovendien betwist Infrabel de toepassing op haar
eigen domein van de overeenkomst die werd gesloten door de vroegere NMBS. Infrabel
wenst daarom een beroep te doen op de concurrentie bij de toekenning van de publicitaire
concessie om de opbrengst te verhogen, zowel voor haarzelf als voor de NMBS-Groep.
Bij de installatie van digitale publiciteitsborden in Brussel-Zuid heeft het ongenoegen van
Infrabel aanleiding gegeven tot een ingebrekestelling en een gerechtelijke procedure waarbij ondermeer de verwijdering van de digitale publiciteitsborden werd geëist. Het Rekenhof
stelt vast dat aan deze juridische betwisting weliswaar overleg binnen de groep is vooraf
gegaan (zelfs een bespreking op het comité van de drie CEO’s), maar dat bij gebrek aan
een doorslaggevende beslissingsprocedure binnen de NMBS-Groep juridische geschillen
niet konden worden vermeden. De diensten van de NMBS-Holding hebben het Rekenhof
meegedeeld dat de rechtbank van eerste aanleg 173 en het hof van beroep174 te Brussel het
standpunt van Infrabel niet hebben gevolgd.
2.3.3 Syntigo
2.3.3.1 Opdracht, statuut en kerncijfers
Syntigo is de dochteronderneming van de NMBS-Holding die informatica- en telecommunicatiediensten aanbiedt binnen en buiten de NMBS-Groep.
Bij de oprichting van de vennootschap in 2002 (toen onder de benaming BeNe IT) lag de
focus van de activiteiten op de ontwikkeling van software voor de reserveringssystemen
van BeNe-Rail International175.
De aandelen van Syntigo zijn voor 99,99 % eigendom van de NMBS-Holding en 0,01 % van
Railtour 176. In 2011 had Syntigo een totale omzet van 86,1 miljoen euro waarbij een winst
van 0,2 miljoen euro werd gerealiseerd177. Hiervan werd een omzet binnen de Groep gerealiseerd van 55,8 miljoen euro voornamelijk met de NMBS-Holding (44,0 miljoen euro
operationele omzet en 0,3 miljoen euro voor investeringen), Infrabel (5,4 miljoen operati-

173 Beschikking van 21 oktober 2011.
174 Arrest van 26 april 2012.
175 BeNe-Rail International is een gemeenschappelijke dochteronderneming van de NMBS en de Nederlandse
spoorwegmaatschappij NS. Deze onderneming heeft als doelstelling een gemeenschappelijk distributieplatform
uit te bouwen voor de verkoop van internationale vervoersbewijzen op beide spoorwegnetten.
176 Railtour is voor 95,44 % eigendom van de NMBS.
177 Zie bijlage 8 voor de balans en resultatenrekening van 2008, 2009 en 2010. De gegevens 2011 zijn op basis van een
overzichtstabel die het resultaat weergeeft per business unit.
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onele omzet en 4,4 miljoen euro voor investeringen) en de NMBS (0,4 miljoen euro voor
operationele activiteiten en 0,4 miljoen euro uit investeringen ).
De resultaten in 2009 en 2010 hebben Syntigo in staat gesteld 3,2 miljoen euro dividenden
uit te keren aan de NMBS-Holding (1,6 miljoen euro, zowel in 2009 als 2010).
2.3.3.2 Beheersing van mogelijke risico’s
Oprichting van business units
De competenties voor de ontwikkeling van software voor de reserveringssystemen van
BeNe-Rail en het onderhoud ervan werden ondergebracht onder de business unit B-Systems, waarvan BeNe-Rail International nog steeds de grootste klant is.
In 2005 werden de activiteiten van B-Telecom (een onderdeel van de NMBS-Holding die de
glasvezelcapaciteit beheerde) overgedragen aan Syntigo. Door deze overdracht werden de
commerciële activiteiten gescheiden van de publieke opdrachten van de NMBS-Holding,
wat de transparantie ten goede kwam. Voor de commerciële exploitatie van het glasvezelnetwerk wordt door Syntigo een concessievergoeding betaald aan de NMBS-Holding
(3,6 miljoen euro in 2010). Deze activiteiten zijn de belangrijkste bron van externe omzet
voor Syntigo.
Om aan de nood aan gespecialiseerde IT-profielen voor de NMBS-Groep tegemoet te komen, werd een derde business unit opgericht, B-Exellence. Recrutering van medewerkers
via Syntigo biedt het voordeel dat Syntigo een flexibeler personeelsbeleid kan voeren. Naast
eigen personeelsleden trekt Syntigo ook consultants aan om deze ter beschikking te stellen
van B-Exellence. De medewerkers van B-Excellence worden ingezet voor opdrachten van
ICTRA of voor andere vennootschappen van de NMBS-Groep.
In 2010 werd tenslotte ook nog een vierde business unit opgericht (B-Watch) die zich toelegt
op digitale informatieborden.
Syntigo voert opdrachten uit voor de NMBS-Groep (voornamelijk via B-Excellence) en voor
derden (voornamelijk via B-Telecom). Het risico bestaat dus dat middelen van de groep
worden aangewend om de kosten te dragen voor verlieslatende opdrachten voor derden.
Hierbij valt op te merken dat de nettoresultaten in 2011 van de business units B-Telecom en
B-Watch negatief zijn178.
Oprichting van dochterondernemingen
In het kader van de verdere ontwikkeling van haar activiteiten heeft Syntigo in 2010 deelnemingen verworven in drie ondernemingen:
•

Zowel de uitbouw van de B-Telecom-activiteiten van Syntigo als de behoefte aan datacentercapaciteit van de NMBS-Groep hebben aanleiding gegeven tot de oprichting van
AlphaCloud in samenwerking met een externe privépartner, om te kunnen beschikken
over capaciteit aan lagere tarieven dan deze die op de markt moeten worden betaald.

178 De operationele kasstroom (EBITDA) van B-Telecom is wel positief, maar houdt ondermeer geen rekening met
belangrijke afschrijvingslasten die verbonden zijn aan investeringen in vaste activa die zeer belangrijk zijn voor
deze business unit.
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•

•

Om de opbrengst van de concessie op het glasvezelnetwerk van de NMBS-Groep te verhogen zoekt Syntigo ook nieuwe activiteiten die een hogere toegevoegde waarde kunnen
bieden. PortEyes werd opgericht in samenwerking met een derde om camerabewakingsactiviteiten te kunnen aanbieden in de Antwerpse haven. Voorlopig werden de doelstellingen uit het ondernemingsplan van PortEyes niet gehaald, maar deze activiteiten zijn
nog in volle ontwikkeling.
Go-Mobile ontwikkelt multimodale toepassingen voor verkeersinformatie. Syntigo investeert in Go-Mobile samen met Be-mobile179 die verantwoordelijk is voor de aggregatie
en verdeling van de informatie. De investeringen in informatieverstrekking aan de reiziger passen volgens de NMBS-Holding in haar missie om een belangrijke rol te spelen
inzake mobiliteit.

De NMBS en Infrabel hebben systemen ontwikkeld die verband houden met de doelstellingen van Go-Mobile: o.a. de applicatie Train Info voor smartphone en de Railtimewebsite
en -applicatie voor smartphone. De drie moedermaatschappijen van de NMBS-Groep zijn
dus actief in dezelfde domeinen, wat een risico van inefficiëntie inhoudt voor zowel de
operationaliteit als de kostenbeheersing. In haar antwoord op het ontwerpverslag verwijst
de NMBS naar haar beheerscontract (artikel 42) waarbij zij de expliciete opdracht heeft
gekregen informatie over de treindienst aan de treinreiziger aan te bieden via een gerichte
sms-service en via een website.
De NMBS-Holding moet ook blijvend aandacht besteden aan de opvolging van de dochterondernemingen van Syntigo. De resultaten van deze ondernemingen zijn immers nog
onzeker aangezien zij vrij recent zijn opgestart.
2.3.4 Transurb Technirail
2.3.4.1 Opdracht, statuut en kerncijfers
Transurb Technirail (TTR) werd opgericht in 1973 met als opdracht de knowhow van de
openbare vervoerssector te valoriseren bij buitenlandse projecten en adviesopdrachten.
Sinds haar oprichting werden in meer dan 80 landen projecten uitgevoerd. In 2010 was zij
actief in zeventien landen wereldwijd. Ook de verkoop van tweedehands rollend materieel
behoort tot haar activiteiten. De uitgevoerde opdrachten kunnen zeer divers zijn en omvatten ondermeer infrastructuur, signalisatie en stationsontwikkeling. De activiteiten worden
rechtstreeks uitgevoerd of via buitenlandse projectvennootschappen.
Naast de NMBS-Holding die 92 % van de aandelen bezit, bezit ook de Brusselse vervoersmaatschappij (MIVB) 8 % van de aandelen.
TTR heeft in 2011 een omzet van 8,9 miljoen euro gerealiseerd waarbij zij een verlies van
0,3 miljoen euro heeft geboekt.
In 2011 is er 0,4 miljoen euro omzet gerealiseerd binnen de NMBS-Groep (0,2 miljoen
euro operationele omzet en 0,3 miljoen euro uit investeringen met NMBS en 0,2 miljoen
euro omzet uit operationele activiteiten met TUC Rail). TTR heeft binnen de groep voor

179 22,5 % dochteronderneming van de NMBS-Holding volgens de informatiefiches, ontvangen door het Rekenhof.
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operationele activiteiten (1,3 miljoen euro) voornamelijk beroep gedaan op de NMBS-Holding (0,4 miljoen euro) en de NMBS (0,4 miljoen euro).
2.3.4.2 Beheersing van mogelijke risico’s
Samenwerking met de andere moedermaatschappijen van de groep.
Naast commerciële expertise voor verre export beschikt TTR ook over de knowhow op het
vlak van opleiding via simulatoren. Voor andere opdrachten op het vlak van spoorwegen
moet zij een beroep doen op anderen180. Binnen de NMBS-Groep kan TTR voornamelijk
samenwerken met Infrabel, de NMBS, TUC Rail, Eurostation en Syntigo.
De NMBS-Holding ziet de nodige samenwerking met anderen als een voordeel omdat, gezien de aard van de projecten, de buitenlandse opdrachten nuttige ervaringen kunnen opleveren voor de ingenieurs die eraan mee werken.
De opdrachten waarvoor TTR een beroep doet op andere ondernemingen binnen de NMBSGroep worden per opdracht onderhandeld. Toch zijn er een aantal basisafspraken die echter
niet werden geformaliseerd. Zo kunnen er slechts een beperkt aantal medewerkers tegelijk
door TTR worden gevraagd, en dit uitsluitend voor kortlopende opdrachten.
Zowel de NMBS als Infrabel geven aan dat de samenwerking wordt bemoeilijkt aangezien
TTR een dochteronderneming van de NMBS-Holding is, terwijl de nodige kennis waaraan
TTR behoefte heeft voornamelijk bij Infrabel en de NMBS aanwezig is. Aan de beoogde personeelsprofielen die voor de projecten van TTR nodig zijn, kan slechts worden beantwoord
door specialisten die binnen hun vakgebied ook voor Infrabel en de NMBS onmisbaar zijn
voor de uitvoering van hun kerntaken. TTR probeert dit probleem op te vangen door meer
gebruik te maken van lokaal personeel bij de uitvoering van de buitenlandse projecten en
zo het aantal medewerkers van de NMBS-Groep te beperken.
De NMBS-Holding merkt op dat zij diverse initiatieven heeft genomen om Infrabel en
de NMBS te betrekken bij het beleid van TTR, ondermeer door de aanwezigheid van een
NMBS-personeelslid in de raad van bestuur van TTR en het voorstellen van een samenwerkingsprotocol dat in 2010 werd aanvaard door andere openbare vervoersmaatschappijen.
Controle op het financieel beheer en de werking van TTR
De opvolging van de activiteiten van Transurb Technirail door de NMBS-Holding gebeurt
voornamelijk via haar meerderheid in de raad van bestuur en de dienst Subsidiaries Management. In het kader van structurele maatregelen voor de verbetering van de resultaten
wordt ook de dienst Interne Audit van de NMBS-Holding betrokken.
Door de internationale activiteiten die in zeer verschillende omstandigheden kunnen
plaatsvinden, is een goede risicobewaking en beheersing essentieel. De vennootschap geeft
aan dat systematisch risico’s op vier niveaus worden afgedekt:

180 In 2010 werden ondermeer projecten uitgevoerd met betrekking tot spoorweginfrastructuur in Algerije, studies en
technische ondersteuning voor CFR in Roemenië.
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•
•
•
•

politieke en andere kredietrisico’s worden verzekerd via de Nationale Delcrederedienst;
wisselkoersrisico’s worden beperkt via termijncontracten met financiële instellingen;
aansprakelijkheidsrisico’s worden beperkt via verzekeringen;
juridische en fiscale risico’s worden per project geanalyseerd via gespecialiseerde advocaten en auditbureaus.

Ondanks deze maatregelen kan niet elk risico worden uitgesloten. Zo moest in 2010 een
waardevermindering van 3,1 miljoen euro worden geboekt als gevolg van problemen bij projecten in Algerije. De verzekering via de Delcrederedienst kon niet worden aangesproken
omdat de geleverde diensten niet werden erkend181. Om dergelijke risico’s in de toekomst te
beperken, werd in 2011 de beslissing genomen om slechts projecten aan te nemen voor zover
de financiering ervan is gegarandeerd (bv. via internationale instellingen).
Naast een verlies van het boekjaar van 0,3 miljoen euro in 2011 heeft Transurb Technirail
ook in 2009 en 2010 een verlies uit de gewone bedrijfsvoering vóór belastingen gerealiseerd182 voor respectievelijk 1,0 miljoen euro en 3,1 miljoen euro. De onderneming geeft aan
dat ook 2011 met verlies werd afgesloten. Om deze resultaten te verbeteren werden een
aantal structurele maatregelen vooropgesteld. Door ondermeer investering in nieuwe technologie voor simulatoren en uitbreiding van de productportfolio zal worden getracht de
omzet te verhogen. Om de kostenefficiëntie te verhogen, is ook in een doorlichting van de
structuurkosten voorzien in mei 2012.
2.3.5 Ypto
2.3.5.1 Opdracht, statuut en kerncijfers
Ypto werd eind 2009 opgericht door de NMBS met als doel alle interne bedrijfsprocessen
van de NMBS of haar dochterondernemingen te ondersteunen, voor zover deze processen
gebruik maken van of gekoppeld zijn aan ERP bedrijfssoftware. Concreet zorgt Ypto voornamelijk voor SAP support-diensten en projectimplementatie. De SAP support-diensten
omvatten zowel functionele als technische support van de bedrijfsprocessen die binnen
SAP werden geïmplementeerd sinds 2009, waarbij naast probleemoplossing ook procesdocumentatie en procesverbetering zijn opgenomen. De SAP-projectimplementatie bestaat
uit integratie van nieuwe processen binnen SAP en uit diverse andere diensten zoals configuratie en opleiding.
Ypto is voor 100 % dochteronderneming van de NMBS.
In 2011 had ze een omzet van 66,9 miljoen euro waarbij ze een winst realiseerde van 0,1 miljoen euro183. Binnen de NMBS-Groep heeft Ypto in 2011 met de NMBS een omzet gerealiseerd van 58,0 miljoen euro waarvan 31,4 miljoen euro uit operationele activiteiten en
26,6 miljoen euro uit investeringen. Daarnaast werd 1,0 miljoen euro omzet gerealiseerd
met NMBS Logistics, waarvan 0,8 miljoen uit operationele prestaties en 0,2 miljoen euro
181 De volledige vervanging van de vertegenwoordiging van de contracterende partij had tot gevolg dat Transurb
Technirail de facto met een nieuwe tegenpartij moest samenwerken. Deze laatste weigerde de diensten te
erkennen. Uit voorzichtigheid werd een waardevermindering van 100 % geboekt voor alle prestaties die reeds
werden geleverd maar waarvoor nog geen voorschot werd ontvangen.
182 Het resultaat van het boekjaar is echter zowel in 2009 als 2010 positief als gevolg van uitzonderlijke opbrengsten.
183 Zie bijlage 10 voor de balans en resultatenrekening van 2010.
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uit investeringen. De NMBS-Holding heeft in 2011 7,1 miljoen euro prestaties aangerekend
voor investeringen. Daarnaast werden er 0,3 miljoen euro operationele prestaties aangerekend door de NMBS en 0,3 miljoen euro door de NMBS-Holding.
2.3.5.2 Beheersing van mogelijke risico’s
Nut van een apart filiaal
Voor de implementatie van SAP bij de drie moedermaatschappijen werd er omwille van een
procesgedreven aanpak gekozen om deze implementatie te laten uitvoeren door de drie
moedermaatschappijen afzonderlijk met technische ondersteuning door ICTRA.
De NMBS-Holding en Infrabel deden hiervoor een beroep op de diensten van een privéconsultant. De NMBS gaf er de voorkeur aan om zelf de projectaansturing te behouden en
achteraf Ypto op te richten ter ondersteuning.
Door de sterke verwevenheid van de IT-processen en de operationele werking van de NMBS
werd het logisch geacht de uitvoering onder de directe verantwoordelijkheid van de eigen
organisatie te voltooien184. Daarnaast wordt ook het behoud van implementatiekennis voor
de werking van de organisatie als essentieel element beschouwd om deze activiteiten binnen de organisatie zelf uit te voeren. Tenslotte moet deze manier van werken ook zorgen
voor een beperking van de implementatiekosten.
Aangezien er al twee IT-dienstverleners (ICTRA en Syntigo) actief zijn binnen de NMBSGroep rijst de vraag of de oprichting van een derde aparte maatschappij voor IT-ondersteuning nog wel wenselijk was.
De NMBS geeft aan dat de activiteiten die aan Ypto werden toevertrouwd buiten het kennisdomein van ICTRA en Syntigo vallen. De kennis van de medewerkers over de processen
binnen de organisatie bepalen immers in belangrijke mate de toegevoegde waarde van de
SAP-implementatie en andere optimalisaties. Bovendien steunt zij haar beslissing op twee
studies van externe consultants die aangaven dat het zowel op financieel als operationeel
vlak voordeliger is om de diensten binnen de NMBS te organiseren in plaats van deze te
laten uitvoeren door ICTRA/Syntigo of derden. De keuze voor een dochteronderneming in
plaats van een interne dienst wordt dan weer gemotiveerd door het kunnen aanbieden van
een marktconform verloningspakket aan personen met een SAP-profiel. De NMBS merkt
op dat zij voor haar raad van bestuur ook de general manager van ICTRA heeft aangeduid
als bestuurder om een vlotte samenwerking met ICTRA te kunnen bereiken.
Over de noodzaak tot oprichting van Ypto is er geen volledige overeenstemming tussen
de NMBS en de NMBS-Holding. Zo werd in de raad van bestuur van de NMBS-Holding
geponeerd185 dat ICTRA perfect in staat is om de IT-diensten voor de implementatie van
SAP voor de drie moedermaatschappijen uit te voeren. Hierbij wordt ondermeer verwezen

184 Voor de opzet van SAP ging de NMBS uit van een doorgedreven procesanalyse en mogelijke verbeteringen die de
basis vormen voor de volledige configuratie van het systeem. De dienst IT en Business Process Management werd
ook opgericht om een maximale integratie van business en IT te kunnen nastreven met ondermeer als doel de
efficiëntie te verbeteren.
185 Raad van bestuur van de NMBS-Holding van 25 september 2009.
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naar de omschrijving van de intragroepstransacties in de beheersovereenkomsten 186, waarin wordt gesteld dat de drie moedermaatschappijen bij voorrang beroep moeten doen op
hun onderlinge diensten. Noch ICTRA noch de NMBS-Holding zouden echter bij machte
zijn de andere moedermaatschappijen te verplichten gebruik te maken van de diensten van
ICTRA.
Vóór de oprichting van Ypto heeft de NMBS hierover extern juridisch advies ingewonnen
dat de mogelijkheid tot oprichting van een filiaal bevestigde. Om dubbel gebruik met ICTRA te vermijden, werd een duidelijk afgelijnde doelomschrijving opgenomen in de statuten van Ypto.
Hoewel alle prestaties met betrekking tot het SAP-project worden gecentraliseerd bij Ypto,
betekent dit niet dat alle prestaties door medewerkers van Ypto zelf worden uitgevoerd.
Afhankelijk van de specifieke noden maakt Ypto immers voor de uitvoering van haar opdrachten ook gebruik van ICTRA, Syntigo en derden.
Controle op het financieel beheer en de werking van Ypto
De werking van Ypto werd geïntegreerd in de dienst IT en Business Process Management.
Door deze integratie is de risicobeheersing en rapportering voor Ypto gelijkaardig aan de
opvolging van de interne directies van de NMBS.
Ypto kan op basis van haar maatschappelijk doel enkel prestaties verrichten voor de NMBS
(of eventueel voor dochterondernemingen van de NMBS). Deze afbakening van de activiteiten biedt het voordeel dat alle bedrijfsrisico’s rechtstreeks zijn verbonden met activiteiten
uitgevoerd voor de NMBS, er geen bijkomende commerciële belangen zijn en er voor de
NMBS duidelijk zicht is op de totale kosten die worden aangerekend voor het SAP-beheer.
Daartegenover staat wel dat kosten van externe consultants en ICTRA/Syntigo bij Ypto
worden gecentraliseerd en doorgefactureerd aan de NMBS. Deze tussenstap betekent een
verlies aan transparantie, zowel wat betreft de kostenstructuur als wat betreft, in voorkomend geval, het toezicht op de naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten.
2.3.6 NMBS Logistics
2.3.6.1 Opdracht, statuut en kerncijfers
De goederenactiviteit van de NMBS kampt sinds jaren met ernstige commerciële en financiële problemen. De uitgevoerde volumes dalen jaar na jaar, wat zich vertaalt in steeds
verder oplopende verliezen. Het feit dat het vervoer over de weg en het spoor niet onder
dezelfde voorwaarden kunnen concurreren en de economische crisis hebben tot een verslechtering van de situatie geleid.
In 2008 werd een industrieel, commercieel en financieel herstructureringsplan uitgewerkt
om de levensvatbaarheid van de activiteit van het goederenvervoer per spoor binnen de
NMBS-Groep op lange termijn te waarborgen. Dit herstructureringsplan werd op 23 december 2009 door de Belgische Staat bij de Europese Commissie ingediend en werd door
de Commissie op 26 mei 2010 overeenkomstig de staatssteunregels van de Europese Unie
goedgekeurd.

186 Artikel 99 van de beheersovereenkomst van de NMBS.
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Tot uitvoering van dit plan en de beoogde verzelfstandiging van de goederenactiviteit heeft
de NMBS op 3 februari 2010 NMBS Logistics als een 100 % dochtervennootschap opgericht.
Op 1 februari 2011 werden de goederenactiviteiten (met uitzondering van de onderhoudswerkplaatsen en de Rail Cargo Center (RCC)-activiteiten 187) ondergebracht in deze nieuwe
dochteronderneming. Bij de inbreng in natura werden eveneens de deelnemingen die verband houden met het vervoer van goederen bij NMBS Logistics ingebracht. De belangrijkste zijn daarbij: Xpedys, IFB en TRW. De totale inbreng in natura en in speciën vertegenwoordigde op 31 december 2011 een aanschaffingswaarde voor de NMBS van 439,1 miljoen
euro en een aanschaffingswaarde voor de NMBS-Holding van 21,6 miljoen euro.
De vergoeding van de inbreng was een gemengde vergoeding: enerzijds aandelen voor de
NMBS (93,14 %) en de NMBS-Holding (6,86 %), anderzijds een opleg in geld te betalen aan
de NMBS voor een bedrag van 25 miljoen euro. De betaling van die opleg werd uitgesteld.
Daartoe kende de NMBS een converteerbare lening toe aan NMBS Logistics voor een bedrag van 25 miljoen euro met een looptijd van vijf jaar.
NMBS Logistics heeft in het boekjaar 2011 (periode 1 februari 2011 tot 31 december 2011) een
verlies laten optekenen van 185,0 miljoen euro. De negatieve resultaten zijn niet enkel te
wijten aan de operationele activiteiten maar ook aan uitzonderlijke kosten (82,8 miljoen
euro) voor een correctie van de waarde van de locomotieven naar geraamde marktwaarde,
een waardevermindering op financiële vaste activa (IFB, Xpedys en TRW) en het aanleggen
van voorzieningen voor een bedrag van 44,1 miljoen euro.
Gezien de precaire financiële situatie bij NMBS Logistics heeft de NMBS een waardevermindering geboekt op de participatie van NMBS Logistics voor een bedrag van 254,5 miljoen euro, en een waardevermindering voor een bedrag van 25 miljoen euro werd geboekt
op de achtergestelde converteerbare lening aan NMBS Logistics.
De NMBS-Holding heeft eveneens haar participatie bij NMBS Logistics afgewaardeerd op
31 december 2011 voor een bedrag van 8 miljoen euro.
2.3.6.2		 Beheersing van mogelijke risico’s
Controle op het financieel beheer en de werking van NMBS Logistics
De NMBS-Holding en de NMBS houden via hun vertegenwoordigers in de raad van bestuur
toezicht op de activiteiten van NMBS Logistics.
De aandeelhoudersovereenkomst tussen de NMBS-Holding, de NMBS en NMBS Logistics
van 31 januari 2011 bepaalt de wijze van rapportering aan de bestuursorganen van de aandeelhouders. Zo komt vijf à zes maal per jaar het reportingcomité188 samen om een stand
van zaken te bekomen van NMBS Logistics en het de vertegenwoordigers mogelijk te maken verslag uit te brengen aan hun eigen beheersorganen. Ten slotte ontvangt het managementcomité van de NMBS een maandelijks rapport over de goederenactiviteiten.

187 De RCC-activiteiten betreffen de exploitatie van de goederenstations.
188 Het reportingcomité bestaat uit een vaste vertegenwoordiger van de NMBS-Holding, de NMBS en NMBS
Logistics. De taken van dit comité worden in punt 1.7.3 van de aandeelhoudersovereenkomst omschreven.
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In dat verband heeft NMBS Logistics op 16 februari 2012 haar aandeelhouders ingelicht dat
haar resultaat voor 2011 lager zou zijn dan vooropgesteld, waardoor het duidelijk werd dat
de thesaurietoestand verontrustend was. Daarom heeft de raad van bestuur van de NMBSHolding twee maatregelen voorgesteld:
•

•

de overname door de NMBS-Holding van de gebruiksrechten op de “Main Hub”189 en de
overdracht van deze rechten aan een nieuw op te richten onderneming die op haar beurt
deze rechten opnieuw zou verhuren aan NMBS Logistics;
de overname door de NMBS-Holding van de gebruiksrechten op de locomotieven T77.

Over deze voorstellen werd een extern juridisch advies ingewonnen om na te gaan of deze
maatregelen geen staatssteun inhouden die een inbreuk vormt op de geldende Europese
rechtsregels.
Uit dit advies blijkt dat de maatregelen weliswaar een wijziging inhouden van het herstructureringsplan dat werd goedgekeurd door de Europese Commissie, maar dat zij geen inbreuken op de uitvoering van dit plan inhouden. De maatregelen zouden geen staatssteun
inhouden voor zover zij worden uitgevoerd aan marktconforme prijzen.
Niettegenstaande de goederenactiviteiten werden ondergebracht bij NMBS Logistics en
haar filialen zoals IFB, Xpedys en TRW, wegen de resultaten van deze goederensector op
de verdere ontwikkeling van de NMBS als dusdanig alsook op de hele NMBS-Groep. Het is
dan ook noodzakelijk andere saneringsmaatregelen te nemen om een verdere aantasting
van het groepsvermogen te vermijden.
De korte situatieschets van de goederentak van de NMBS, ondergebracht in NMBS Logistics en de daaronder thuis horende filialen, wijst op het grote financiële risico dat weegt op
de NMBS en de hele groep. De situatie maakt een nauwgezette monitoring en risicobeheer
noodzakelijk om te vermijden dat het goederenvervoer de financiële gezondheid van de
groep verder in het gedrang brengt.
2.3.7 TUC Rail
2.3.7.1 Opdracht, statuut en kerncijfers
TUC Rail is een ingenieurs- en projectmanagementbureau gespecialiseerd in spoorwegtechnologieën dat in 1992 werd opgericht met als doel de toenmalige NMBS te ondersteunen in de ontwikkeling van de hogesnelheidslijnen in België. Door middel van een kleine en
meer flexibele structuur was het de bedoeling deze lijnen sneller te realiseren. Deze initiële
doelstelling werd later uitgebreid tot andere infrastructuurprojecten van de NMBS-Groep.
De expertise van TUC Rail richt zich op de uitvoering van voorstudies, detailstudies, werftoezicht en projectmanagement.
Deze onderneming is voor 75 % eigendom van Infrabel en voor 25 % van Transurb Technirail (dochteronderneming van de NMBS-Holding).

189 Activa voor de goederenactiviteiten in het vormingsstation van de haven van Antwerpen.
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In 2011 had ze een omzet van 92,0 miljoen euro en realiseerde ze een winst van 0,1 miljoen
euro190.
In 2011 heeft TUC Rail in 2011 99,3 miljoen euro intragroepsopbrengsten gerealiseerd op
basis van investeringen bij voornamelijk Infrabel (98,7 miljoen euro). Daarnaast werd ook
2,5 miljoen euro omzet gerealiseerd uit operationele prestaties bij voornamelijk de NMBS
(1,7 miljoen euro). De operationele kosten binnen de groep bedragen in 2011 22,3 miljoen
euro waarvan 21,5 miljoen euro met de NMBS-Holding.
TUC Rail heeft over de boekjaren 2006 tot en met 2010 geen dividenden uitgekeerd aan
haar aandeelhouders. Infrabel geeft aan dat dit echter geen belangrijk punt van evaluatie
is aangezien haar meerwaarde zich voornamelijk situeert in het projectmanagement en de
uitvoering.
2.3.7.2 Beheersing van mogelijke risico’s
Controle op het financieel beheer en de werking van TUC Rail
De zeer sterke verbondenheid van de werkzaamheden van TUC Rail met de investeringsprojecten van Infrabel leidt tot een dagdagelijkse samenwerking tussen de twee maatschappijen 191. Infrabel beschouwt het als een duidelijk voordeel te kunnen werken met een partner die zeer sterk is afgestemd op haar eigen bedrijfsprocedures. Aangezien de leden van
het directiecomité van Infrabel als bestuurder zetelen bij TUC Rail is Infrabel zeer nauw
betrokken bij de risicobeheersing van de dochteronderneming. Daarnaast is er bij TUC Rail
ook een auditcomité aanwezig. Interne audits worden uitgevoerd door de eigen interneauditdienst.
De samenwerking tussen TUC Rail en Infrabel is gebaseerd op een kaderovereenkomst uit
1992. Hierbij werd beslist te werken op basis van uurtarieven of forfaitaire tarieven, afhankelijk van het type opdracht. De tarieven die TUC Rail gebruikt, zijn gebaseerd op de KVIV/
FABI-barema’s, waarbij er een korting op deze tarieven werd overeengekomen. Deze korting werd vanaf 1 januari 2010 verhoogd omdat werd vastgesteld dat onder invloed van de
economische crisis lagere tarieven konden worden overeengekomen met onderaannemers
van TUC Rail en er in het algemeen een daling werd vastgesteld binnen de volledige markt.
Voor deze aanpassing van de overeenkomst heeft Infrabel een informeel benchmarkonderzoek uitgevoerd.
TUC Rail heeft een internationaal businesssplan uitgewerkt waarbij de strategie, doelstellingen en voorwaarden werden bepaald. Hoewel slechts een klein gedeelte van de omzet
afkomstig is van derden, beschouwen zowel Infrabel als TUC Rail zelf deze projecten als belangrijk aangezien TUC Rail bij deze projecten internationale concurrentie moet aangaan
en dit de organisatie aanscherpt. Voor projecten die TUC Rail uitvoert buiten de NMBSGroep (in het buitenland maar ook in België) is er een gestandaardiseerde risicoanalyse

190 Zie bijlage 12 voor de balans en resultatenrekening van 2008, 2009 en 2010.
191 Infrabel is de belangrijkste klant van TUC Rail. Meer dan 90 % van haar omzet wordt gerealiseerd binnen de
NMBS-Groep, waarbij slechts een zeer klein gedeelte afkomstig is van de NMBS, de NMBS-Holding, andere
vennootschappen die behoren tot de NMBS-Groep of derden.
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en een opvolging op basis van maandelijkse risk board meetings. Over de internationale
strategie wordt op semestriële basis gerapporteerd aan de raad van bestuur van Infrabel.
Ondanks de bovenstaande mechanismen om de bedrijfsrisico’s te beperken, zijn er toch
belangrijke onzekerheden die een grote invloed kunnen hebben op de werking en de resultaten van TUC Rail. In 2008 en 2010 heeft TUC Rail in haar jaarrekening waardeverminderingen op haar werken in uitvoering moeten opnemen voor respectievelijk 6,3 miljoen
euro (8,8 % van de bedrijfsopbrengst) in 2008 en 10,7 miljoen euro (10,5 % van de bedrijfsopbrengst) in 2010. Deze waardeverminderingen moesten worden geboekt omdat voor een
aantal projecten de verwachte opbrengst lager was dan de reeds gerealiseerde kosten, vermeerderd met de nog te verwachten kosten192. In 2009 kon een gedeelte (4,9 miljoen euro)
van de waardevermindering uit 2008 worden teruggenomen.
Volgens TUC Rail zijn deze waardeverminderingen voor meer dan 97 % verbonden met projecten binnen de NMBS-Groep en hebben ze voornamelijk betrekking op projecten met een
vaste prijs. Door de vooraf vastgestelde prijs kunnen verliezen ontstaan indien tijdens de
effectieve uitvoering meer tijd en middelen nodig zijn dan werd vooropgesteld in het budget van het project. Dit risico valt onder de verantwoordelijkheid van TUC Rail en kan niet
worden afgewenteld op de klant. Een nauwkeurige voorcalculatie is dan ook noodzakelijk
om dergelijke verliezen te vermijden.
Daarnaast geeft TUC Rail ook aan dat projecten vaak onderdeel zijn van grotere investeringsprograma’s waarbij verliezen worden gecompenseerd door winstgevende delen. De
verhouding tussen omzet op forfaitaire basis en omzet op basis van uurtarief kan ook variëren van jaar tot jaar naargelang de uitvoeringsfase van de projecten.
2.3.8 Overdracht activa vanuit de NMBS-Holding naar haar dochterondernemingen
2.3.8.1 Algemeen
In de periode 2005-2010 heeft de NMBS-Holding voor 161,1 miljoen euro opbrengsten gegenereerd uit de overdracht van activa aan haar dochterondernemingen.
•

•

•

Voor de overdracht van de bedrijfstak B-Telecom aan Syntigo heeft de NMBS-Holding
in 2007 20,5 miljoen euro ontvangen. De boekwaarde van deze bedrijfstak bedroeg
14,0 miljoen euro.
In 2009 werd een “onherroepelijke belofte van erfpacht” gesloten tussen de NMBS-Holding en Eurostation voor de gronden aan de Fonsnylaan en op het eiland France/Bara in
de buurt van Brussel-Zuid. Er werd een voorschot van 100,0 miljoen euro betaald.
Voor de bovengrond van de ondergrondse parking aan Gent Sint-Pieters werd een erfpachtrecht toegekend aan Sofa. In 2010 werd een aanvangscanon van 8,9 miljoen euro
ontvangen. De totale te ontvangen som voor de NMBS-Holding zal in principe 25,0 miljoen euro bedragen rekening houdend met het scenario dat kantoorontwikkeling in
erfpacht wordt ontwikkeld en de volle eigendom voor het commerciële en woongedeelte
wordt verworven door Sofa.

192 De waarderingsregels die in de jaarrekening zijn opgenomen vermelden daarover: “Waardeverminderingen zullen
geboekt worden als de vervaardigingsprijs, vermeerderd met het geschat bedrag van de nog te dragen kosten, hoger is
dan de nettoverkoopprijs op de afsluitingsdatum of hoger dan contractuele prijs”.
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•

De NMBS-Holding heeft voor de overdracht van de noordelijke vleugel van het Kamgebouw in Brugge 31,7 miljoen euro ontvangen van Eurostation. Deze transactie werd
afgerond in 2011. Hierna wordt verder ingegaan op deze laatste transactie.

In zijn antwoord op het ontwerpverslag merkt de FOD Mobiliteit en Vervoer terecht op
dat de opbrengsten uit de verkoop van activa als opbrengst uit de commerciële activiteiten
worden beschouwd en bijgevolg geheel in mindering worden gebracht van de commerciële
schulden. Hoewel dit logisch lijkt, merkt de FOD op dat dit enkel correct is indien deze
materiële activa op eigen fondsen, dus niet met overheidsmiddelen, werden bekostigd.
2.3.8.2 Historiek Kamgebouw Brugge
Het volledige project van het Kamgebouw bestaat uit een ondergrondse parking, archieven,
een bovengronds kantoorgebouw (opgedeeld in noord, zuid en middengedeelte), een nieuwe stationshal en een stationsparking. Aangezien deze laatste twee delen niet opgenomen
zijn in de vastgoedontwikkeling worden deze delen hierna buiten beschouwing gelaten.
De oorspronkelijke bedoeling van de NMBS-Holding was het gebouw over te dragen aan
Eurostation, eventueel in naam van een nog op te richten realisatiemaatschappij. In juni
2007 sloot de NMBS-Holding met een derde partij een huurovereenkomst zonder aankoopoptie voor het zuidelijke deel. Vervolgens werd in 2008 enkel voor het noordelijke deel een
overeenkomst van overdracht gesloten met Eurostation in naam van een nog op te richten
vennootschap Sobrug. Het middengedeelte bleef eigendom van de NMBS-Holding om er de
geneeskundige dienst in onder te brengen.
In 2010 werd Sobrug opgericht en verkocht Eurostation de noordelijke vleugel aan Sobrug.
De NMBS-Holding geeft aan dat het een competitief voordeel was deze vleugel te kunnen
aanbieden in een afzonderlijke realisatievennootschap. Aangezien de huurder ook interesse had in het middengedeelte sloten de NMBS-Holding en Sobrug een protocolakkoord
waarbij Sobrug het middengedeelte kon verkrijgen in ruil voor een nog nieuw te bouwen
geneeskundig centrum. Uiteindelijk werd een langetermijnhuurovereenkomst gesloten met
aankoopoptie voor de noordelijke vleugel en het middengedeelte samen.
Ondertussen werd een internationale zoektocht naar investeerders opgestart waarbij de
NMBS-Holding de zuidelijke vleugel verkocht en Sobrug de noordelijke vleugel en het middengedeelte. Hoewel beide delen (zuidelijke vleugel enerzijds en noordelijke vleugel en
middengedeelte anderzijds) afzonderlijk werden aangeboden, werd het beste resultaat bereikt door beide delen te verkopen aan dezelfde investeerder.
In april 2011 werd de basisakte van het Kamgebouw verleden, en kende de NMBS-Holding
voor de zuidelijke vleugel een erfpachtrecht voor 99 jaar toe aan de investeerder. In juli
2011 verleende de NMBS-Holding aan Sobrug een erfpachtrecht voor de noordelijke vleugel en het middengedeelte (inclusief ondermeer bijhorende parkings). De verkoop van dit
gedeelte door Sobrug aan de investeerder wordt in 2012 afgerond. Ook het geneeskundig
centrum moet nog worden gerealiseerd.
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2.3.8.3 Resultaat van de transactie
Zoals blijkt uit het cijfermateriaal dat het Rekenhof heeft geanalyseerd, is het totale resultaat 193 voor de NMBS-Holding positief, maar wanneer de transactie per gedeelte wordt
bekeken geeft dit een gemengd beeld. Er werd namelijk een winst gerealiseerd op de zuidelijke vleugel die werd verkocht aan derden, maar een verlies van 1,6 miljoen euro op de noordelijke vleugel die werd verkocht aan Eurostation. Bovendien wordt het positieve resultaat
nagenoeg volledig verklaard door de commerciële grondwaarde aangezien in de berekening
van het resultaat van het project rekening is gehouden met een zeer lage historische boekhoudkundige waarde van de grond.
De NMBS-Holding geeft aan dat de initiële overdracht van de noordelijke vleugel naar Eurostation gebaseerd is op de waarde van de ruwbouw die achteraf nog werd verhoogd door
bijkomende allocatie van kosten. Er valt op te merken dat de vermelde verkoopwaarde is
samengesteld uit een effectieve verkoopprijs van 27,0 miljoen euro en 4,7 miljoen euro verwijlintresten en schadevergoedingen.
Naast het resultaat van deze transactie voor de NMBS-Holding is het ook nuttig om het
totale resultaat van de verkooptransacties voor de NMBS-Groep te bekijken. Het verlies dat
de NMBS-Holding heeft gerealiseerd op de noordelijke vleugel werd gecompenseerd door
positieve resultaten voor de dochterondernemingen die betrokken waren in de transacties
rond het Kamgebouw (een winst op verkoop van het gebouw voor Eurostation en Sobrug en
een commissievergoeding voor Euro Immo Star).
Op 24 juni 2011 werd de verkoop van het Kamgebouw toegelicht aan de leden van de raad
van bestuur. Aangezien de voorgelegde cijfers onvolledig bleken te zijn, werden gecorrigeerde cijfers aan de leden van de raad van bestuur voorgelegd op 25 mei 2012.
Los van de vraag of dergelijke vastgoedtransacties tot het takenpakket van de NMBS-Groep
behoren, is het onduidelijk waarom de NMBS-Holding een verlies realiseerde (noordelijk
gedeelte), terwijl de winst terechtkwam bij haar (100 %-)dochteronderneming en aldus het
risico nog steeds werd gedragen door de moedermaatschappij binnen de NMBS-Groep.
Aldus zou de dochteronderneming met deze winsten andere activiteiten kunnen ontwikkelen, terwijl zij anders door de NMBS-Holding zouden kunnen worden aangewend voor
eigen activiteiten of schuldafbouw.
Het Rekenhof is van oordeel dat de moedermaatschappijen bij dergelijke complexe opeenvolgende vastgoedtransacties bijzondere aandacht moeten besteden aan hun toezicht om
te vermijden dat zij verliezen lijden op transacties met dochterondernemingen, terwijl deze
uiteindelijk winsten realiseren. Bovendien is het van oordeel dat er op een meer transparante manier moet worden gecommuniceerd met de raad van bestuur op basis van gecontroleerde en eenduidige cijfergegevens.
De NMBS-Holding repliceert dat de winsten die haar filiaal en subfiliaal hebben gerealiseerd, zijn bestemd om naar haar terug te vloeien in de vorm van dividenden.

193 In dit resultaat werd ook rekening gehouden met een voorziening voor juridische geschillen.
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2.4

Besluit

2.4.1 SLA’s tussen de drie overheidsbedrijven
De beheerscontracten 2008-2012 bepalen dat de moedermaatschappijen van de NMBSGroep bij voorrang een beroep moeten doen op de onderlinge diensten. De beheerscontracten bepalen ook dat de werkrelaties tussen de drie moedermaatschappijen moeten steunen
op contractueel vastgelegde afspraken, waarvan de meeste sinds 2009 zijn opgenomen in
meer dan 90 SLA’s.
De totstandkoming van deze SLA’s verliep soms moeizaam. Ze gebeurde o.a. met hulp van
externe consultants en resulteerde in documenten van verschillende omvang en complexiteit, waarin KPI’s werden gedefinieerd om de uitvoering van de verbintenissen te evalueren.
De complexiteit en het groot aantal in te vullen KPI’s houden het risico in dat er tussen de
moedermaatschappijen tegenstellingen in de hand worden gewerkt. Dit blijkt ondermeer
uit het feit dat sommige SLA’s, hoewel zij reeds in uitvoering zijn, nog steeds niet werden
ondertekend door de partijen.
De invoering van de SLA’s heeft er toch toe bijgedragen dat de operationele processen met
betrekking tot intragroepsverrichtingen zijn verbeterd. Niettemin blijven er geschillen tussen de moedermaatschappijen over de kwaliteit van de geleverde prestaties, de transparantie van de prijsberekening in de SLA’s en de toegepaste intragroepsmarges, wat aanleiding
geeft tot achterstallige facturaties en betalingen.
Het Rekenhof heeft vier SLA’s die belangrijke ondersteunende taken betreffen en aanleiding geven tot conflicten nader geanalyseerd (de SLA’s HR prestaties, de SLA’s ICT Build,
de SLA’s Elektriciteit en de SLA’s Stations voor de terbeschikkingstelling van gebouwen).
De dienst H-IA van de NMBS-Holding heeft in 2012 ook een interne audit uitgevoerd van
enkele van deze SLA’s.
Wat de SLA HR betreft, heeft de raad van bestuur van de NMBS in juli 2012 ingestemd met
de gehanteerde prijzen en de wijze van facturatie door de NMBS-Holding voor de diverse
prestaties die in de SLA zijn omschreven 194. De partijen hebben deze SLA nog niet ondertekend. Er is daarentegen nog geen enkel akkoord bereikt tussen Infrabel en de NMBS-Holding. Daarnaast is er onenigheid over het feit dat de beslissing tot het aanwenden van het
budget voor aanwervingen in handen is van de NMBS-Holding, terwijl de kosten worden
geherfactureerd aan de twee andere moedermaatschappijen.
Bij de uitvoering van prestaties in het kader van de SLA ICT Build blijken er prestaties te
worden uitgevoerd voordat de goedkeuringsprocedure werd doorlopen. Daardoor worden
de nodige formaliteiten (offerte, bestelbon) niet tijdig vervuld, wat vertraging in de facturatie en betaling tot gevolg heeft. Ook voor informaticaprestaties is er discussie over de
marktconformiteit van de prijzen en de kwaliteit en tijdige uitvoering van de prestaties.

194 Met uitzondering van de bedrijfsrestaurants.
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Wat betreft de SLA voor de levering van elektriciteit door Infrabel aan de andere moedermaatschappijen is er nog steeds geen formeel akkoord over de toewijzing van de aansluitingspunten aan de gebruikers en over de toegepaste verdeelsleutels, wat aanleiding heeft
gegeven tot een geschil tussen de NMBS-Holding en Infrabel. Ook rijzen er geschillen over
de verantwoording van de gefactureerde bedragen, wat soms te wijten is aan een gebrekkige informatiedoorstroming in de facturatieketen.
De SLA Gebouwen tot slot heeft aanleiding gegeven tot geschillen met betrekking tot de
gehanteerde prijsberekening voor het gebruik van de gebouwen.
De ervaringen van de eerste drie jaar wijzen uit dat, hoewel een groot deel van de SLA’s
voldoening geeft, er nog ruimte is voor verbetering: een betere omschrijving van de dienstverlening, vereenvoudigde documenten met meetbare doelstellingen en een beperkt aantal
relevante indicatoren (KPI’s). Bovendien is een grotere transparantie in de prijsberekening
en de aangerekende marges wenselijk.
De SLA’s tussen Infrabel en de NMBS-Holding en de NMBS zullen in 2012 worden heronderhandeld.
Ook de besparingsplannen die door elke moedermaatschappij worden voorbereid, onder
meer in het kader van de schuldstabilisering, zullen invloed hebben op de intragroepscontracten en de financiële stromen die daarmee samenhangen. In het algemeen moeten de
drie overheidsbedrijven in het kader van hun opgestelde besparingsplannen nagaan welke
activiteiten in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd, welke het voorwerp moeten uitmaken van een SLA en welke bij voorkeur worden uitbesteed aan een dochteronderneming of
aan derden.
De FOD Mobiliteit en Vervoer deelt de conclusies van het Rekenhof. De complexiteit om
op een transparante manier uitvoerbare overeenkomsten te sluiten, vormt een probleem in
de uitvoering van de beheerscontracten. Bovendien vraagt de FOD zich af of het relevant is
de verplichting om intragroepsafspraken te maken in de beheerscontracten op te nemen.
2.4.2 Toezicht op de dochterondernemeningen
De moedermaatschappijen van de NMBS-Groep benadrukken dat hun dochterondernemingen autonoom hun beheer verzekeren, zoals alle ondernemingen. Het toezicht van de
moedermaatschappijen op hun dochterondernemingen wordt vooral uitgeoefend door hun
vertegenwoordigers in de bestuursorganen van deze dochterondernemingen.
Bij de NMBS-Holding heeft de dienst Subsidiaries Management (HSM) een adviserende en
ondersteunende rol naar de dochterondernemingen van de Holding, onder meer op vlak
van budgettering, financieel beheer en juridisch advies. Deze dienst komt niet tussen in het
beheer van de dochterondernemingen en oefent als dusdanig geen controle uit, maar werkt
eerder faciliterend voor de dochterondernemingen van de NMBS-Holding. De dienst heeft
geen bevoegdheid voor de dochterondernemingen van de NMBS en Infrabel. Bij de NMBS
vervult de dienst Change Office een gelijkaardige rol.
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Gelet op de veelheid van taken die de drie moedermaatschappijen toevertrouwen aan hun
dochterondernemingen en de bijkomende beheerstaken die daaruit voortvloeien, verdient
het aanbeveling dat de opvolging van de dochterondernemingen op veralgemeende en eenvormige wijze kan worden uitgeoefend binnen de hele NMBS-Groep. Op die manier kan
voor de hele NMBS-Groep een totaaloverzicht worden bekomen van mogelijke financiële
risico’s en risico’s op het vlak van de naleving van de wet- en regelgeving en interne procedures. Zo kunnen de moedermaatschappijen onder meer nagaan in welke mate de werking
van hun dochterondernemingen ook bijdraagt tot het bereiken van hun eigen doelstellingen.
Binnen de NMBS-Groep is er een interneauditfunctie in elke moedermaatschappij: de
dienst H-IA bij de Holding, B-AD bij de NMBS en I-IA bij Infrabel. Enkel de interne audit
van de NMBS-Holding (H-IA) oefent zijn activiteiten uit in de hele groep en kan dit ook
doen in de dochterondernemingen. De laatste jaren heeft de dienst H-IA echter geen enkele
financieel georiënteerde auditopdracht uitgevoerd in verband met de dochterondernemingen. Wel heeft zij in de dochterondernemingen een aantal processen geïdentificeerd die het
voorwerp kunnen uitmaken van een auditopdracht. De raad van bestuur van de NMBSHolding heeft gevraagd een voorstel van auditprogramma uit te werken.
De interneauditfunctie moet op gelijke wijze worden uitgebouwd voor de moedermaatschappijen, met een gegarandeerde toegang tot de noodzakelijke informatie die zich zowel
bij de moedermaatschappijen als bij de dochterondernemingen bevindt. De interne audit
moet voldoende aandacht besteden aan de specifieke risico’s die verbonden zijn met de activiteiten van de dochterondernemingen.
Bovendien moet aandacht worden besteed aan de naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten. Momenteel gaat de NMBS-Groep ervan uit dat enkel de drie moedermaatschappijen - behalve voor opdrachten die geen betrekking hebben op hun taken van
openbare dienst - onder het toepassingsgebied van deze wetgeving vallen en dat dit voor
de dochterondernemingen niet het geval is. Ook voor de contracten die tussen de moedermaatschappijen en hun dochterondernemingen worden gesloten, wordt voornoemde wetgeving niet toegepast.
Er moet echter rekening worden gehouden met het feit dat de uitzondering voor de zgn.
verbonden ondernemingen, die het in de wetgeving op de overheidsopdrachten mogelijk
maakt welbepaalde contracten binnen de NMBS-Groep toe te wijzen zonder toepassing
van de overheidsopdrachtenwetgeving, niet op algemene wijze geldt. Zo moet in de praktijk
voor elke opdracht afzonderlijk worden nagegaan of aan de toepassingsvoorwaarden van
deze uitzondering is voldaan.
Binnen de NMBS-Groep zou ook moeten worden onderzocht of er dochterondernemingen
zijn die moeten worden beschouwd als een overheidsbedrijf in de zin zoals bedoeld in de
wet op de overheidsopdrachten. De definitie die die wet hieraan geeft, wijkt immers af van
de wet van 21 maart 1991 op de economische overheidsbedrijven. Het loutere feit dat de
filialen geen taken van openbare dienst uitoefenen, belet op zich niet dat welbepaalde opdrachten toch onder het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenregelgeving vallen.
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Het verdient aanbeveling dat de NMBS-Groep een globale en grondige analyse uitvoert die
uitmondt in eenduidige richtlijnen over de toepassing van de overheidsopdrachtenregelgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de in dit verslag geschetste principes.
2.4.3 Beheersing van sommige risico’s
Het Rekenhof heeft een analyse uitgevoerd van de relaties tussen de drie overheidsbedrijven en zeven geselecteerde filialen om na te gaan in welke mate de activiteiten van de
dochterondernemingen mogelijk financiële of operationele risico’s inhouden voor hun moedermaatschappijen.
Deze analyse is louter illustratief bedoeld met betrekking tot sommige risico’s en beoogt
geen volledigheid. Vermits de controlebevoegheid van het Rekenhof beperkt is tot de moedermaatschappijen is de analyse enkel gebaseerd op vragenlijsten en aanvullende gesprekken met vertegenwoordigers van de betrokken diensten.
In het algemeen moet de oprichting van een filiaal per definitie een meerwaarde bieden in
vergelijking met de uitvoering van dezelfde taken in eigen beheer. Ook moeten de doelstellingen van elke dochteronderneming binnen de NMBS-Groep een rechtstreeks aanknopingspunt vinden in het maatschappelijk doel van de drie moedermoedermaatschappijen.
Het Rekenhof is van oordeel dat opdrachten die de moedermaatschappijen toevertrouwen
aan hun dochterondernemingen steeds moeten zijn gebaseerd op duidelijke contractuele
overeenkomsten en dat in specifieke controlemaatregelen moet worden voorzien om na
te gaan of deze wel degelijk worden nageleefd. Bovendien moet worden vermeden dat verschillende ondernemingen binnen de NMBS-Groep onafhankelijk van elkaar in hetzelfde
domein activiteiten ontwikkelen. Dit houdt immers risico’s in op het vlak van efficiëntie en
kostenbeheersing.
In de relatie tussen de moedermaatschappijen en hun dochters moet er voldoende aandacht
worden besteed aan het ondervangen van financiële risico’s en risico’s op het vlak van de
naleving van de wet- en regelgeving. Zo bestaat bij dochterondernemingen die zowel binnen als buiten de NMBS-Groep commerciële activiteiten ontwikkelen het risico dat middelen van de NMBS-Groep worden aangewend om de kosten te dragen voor verlieslatende
opdrachten die de dochters uitvoeren voor derden.
Domeinconcessies en concessies van diensten die niet onder het toepassingsgebied ratione materiae van de overheidsopdrachtenregelgeving vallen, moeten niettemin met respect
voor de fundamentele rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur worden toegekend. Zo moet in het bijzonder rekening worden gehouden met het beginsel van gelijke
behandeling, transparantie en mededinging.
Bij financieel risicovolle transacties, bv. op het vlak van investeringen in vastgoed, moeten
de moedermaatschappijen de nodige toezichtsmaatregelen nemen om te vermijden dat zij
verliezen lijden op transacties met dochterondernemingen, terwijl deze laatste uiteindelijk
winsten realiseren.

Hoofdstuk

Financiële schuld van de
NMBS-Groep

3
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3.1

Inleiding

Op 31 december 2011 bedroeg de geconsolideerde netto financiële schuld op het niveau
van de NMBS-Groep (NMBS-Holding, Infrabel, NMBS, en NMBS-Logistics vanaf 2011)
3.072,0 miljoen euro. Die geconsolideerde netto financiële schuld is het sluitstuk van de
financiële stromen binnen en tussen de drie moedermaatschappijen van de groep en is een
belangrijke indicator van haar financiële gezondheid. De genese ervan in de periode 20082011 wordt in dit hoofdstuk geanalyseerd. Daarbij komen de volgende thema’s aan bod:
1° factoren die bepalend zijn voor de evolutie van de geconsolideerde netto financiële
schuld en het aandeel daarin van elk van de drie maatschappijen;
2° geconsolideerde netto financiële schuld die het voorwerp vormt van de stabilisatie volgens de berekeningswijze opgelegd door de beheerscontracten en analyse van de ruimte
die er is om tot een stabilisatie te komen;
3° geconsolideerde netto financiële schuld die buiten de stabilisatie valt, impact van specifieke financieringswijzen (financiering door derden via formules van publiek-private
samenwerking (PPS), prefinancieringen door de NMBS-Holding) en gevolgen van de
aanpassingen in de begroting van de FOD Mobiliteit;
4° uitsplitsing van de geconsolideerde netto financiële schuld tussen de opdrachten van
openbare dienst (publieke sector) en de commerciële activiteiten (commerciële sector);
5° aandeel van de verrichtingen van alternatieve financiering (cross border leasings) in de
opgebouwde financiële schuld en analyse van de mogelijke risico’s voor de stabilisatie
van die schuld.
Alvorens die analyse echter aan te vatten en om de context van de geconsolideerde netto
financiële schuld te situeren, worden eerst de volgende twee punten toegelicht:
1° de afbakening en toewijzing van de financiële schuld op 1 januari 2005, dit is op het
ogenblik dat de splitsing van de vroegere NMBS in drie maatschappijen operationeel is
geworden;
2° de krachtlijnen van de evolutie van de geconsolideerde financiële schuld in de periode
2005-2007.

3.2

Financiële schuld van de NMBS-Groep op 1 januari 2005

Op 1 januari 2005 bedroeg de geconsolideerde netto financiële schuld en tegelijkertijd de
netto financiële schuld van de NMBS-Holding 2.057,9 miljoen euro. Dat bedrag is tot stand
gekomen na een schuldvermindering van 7.400,0 miljoen euro die de wetgever heeft doorgevoerd bij de splitsing van de NMBS. Hierna worden achtereenvolgens toegelicht:
1° het kader waarbinnen de schuldvermindering werd doorgevoerd;
2° de samenstelling en de oorsprong van de resterende schuld die binnen de NMBS-Groep
is gebleven;
3° de toewijzing van de resterende schuld aan de NMBS-Holding.
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3.2.1 Kader waarbinnen de schuldvermindering werd doorgevoerd
Op 31 december 2004, net vóór de verdeling van de activa en passiva tussen de drie maatschappijen van de groep, bedroeg de totale financiële schuld 9.457,9 miljoen euro. Om een
gezonde financiële basis te creëren voor de drie maatschappijen en de economische leefbaarheid ervan te verzekeren heeft de Belgische Staat beslist de financiële schuld te verminderen met 7.400,0 miljoen euro met toepassing van de Europese regelgeving, meer bepaald
Richtlijn 91/440/EEG die in artikel 9.1 bepaalt dat de lidstaten samen met de bestaande
openbare spoorwegondernemingen passende mechanismen moeten 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 de ondernemingen
te saneren”.
De schuldvermindering van 7.400,0 miljoen euro werd doorgevoerd door overdracht ervan naar een instelling van openbaar nut, namelijk het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI). Aan dat fonds werd een quasi equivalente tegenwaarde van activa overgedragen,
hoofdzakelijk bestaande uit activa met betrekking tot de spoorweginfrastructuur met een
boekwaarde van 7.237,3 miljoen euro en voor de rest uit 34 valoriseerbare terreinen met een
geschatte marktwaarde van 218,1 miljoen euro195.
Die overgedragen schuld196 was samengesteld uit twee delen:
1° de historische financiële schuld op 31 december 1992 van 2.288,1 miljoen euro;
2° de financiële schuld opgebouwd in de periode 1993-2004 van 5.111,9 miljoen euro met
betrekking tot financieringen in relatie tot de opdrachten van openbare dienst (investeringen in infrastructuur en rollend materieel, prefinanciering van investeringen ten
laste van de Staat, exploitatiedeficits).
3.2.2 Samenstelling en oorsprong van de financiële schuld die binnen de NMBSGroep is gebleven op 1 januari 2005
De financiële schuld die op 1 januari 2005 binnen de NMBS-Groep is gebleven, heeft voor
het grootste gedeelte betrekking op activiteiten binnen de commerciële sector 197 en houdt
voor een klein deel verband met activiteiten van openbare dienst (publieke sector). De samenstelling ervan is samengevat in de onderstaande tabel.

195 Het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI) werd in uitvoering van de programmawet van
22 december 2003 opgericht bij koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren van
de spoorweginfrastructuur. Voorts werd in uitvoering van de programmawet van 8 juni 2008 het FSI, bij koninklijk
besluit van 28 september 2008 betreffende de herstructurering van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur,
omgevormd tot naamloze vennootschap terwijl de spoorwegactiva werden overgedragen naar Infrabel en voor een
klein deel naar de NMBS-Holding en de schulden naar de Staat, zodat in die nv alleen nog de “commercialiseerbare
terreinen” achter bleven.
196 Het overgedragen bedrag werd berekend op basis van de beschikbare gegevens in het eerste trimester van
2004 en als dusdanig als maximumbedrag vastgelegd bij koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de
beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur.
197 De commerciële sector groepeert de schuld van de activiteiten goederenvervoer en internationaal reizigersvervoer
die op 1 januari 2005 aan de NMBS-Holding werd toegewezen en de eigenlijke commerciële activiteiten van
de NMBS-Holding (commerciële concessies in de stations en de stationsomgeving, verhuur van gebouwen en
terreinen, relaties met de commerciële filialen).
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Tabel 1 – Samenstelling van de financiële schuld op 1 januari 2005 (in miljoen euro)
Commerciële sector, waarvan:
ABX
Andere commerciële activiteiten (internationaal reizigersvervoer en goederenvervoer)
Publieke sector
Totaal

1.890,0
1.210,8
679,2
167,9
2.057,9

Bron: jaarrekeningen van de boekjaren 2004 en 2005 van de NMBS-Holding; cash flow statements van
de boekjaren 2004 en 2005 van de NMBS-Holding; jaarverslagen over de uitvoering van de opdrachten
van openbare dienst van de boekjaren 2008, 2009, 2010 en 2011 opgesteld door de NMBS-Holding in
toepassing van artikel 94 van het beheerscontract 2008-2012
Het gedeelte van de financiële schuld met betrekking tot de commerciële sector vindt zijn
oorsprong in twee componenten:
1° De financiële schuld met betrekking tot de verwerving van financiële vaste activa sinds
1998 die aan de groep ABX zijn gerelateerd. Die groep werd na de beslissing van de
Europese Commissie over het herstructureringsdossier in 2006 verkocht in twee afzonderlijke pakketten, enerzijds ABX Logistics Worldwide en anderzijds ABX Belgium Distribution. De eraan gerelateerde schuld op 1 januari 2005 bedroeg 1.210,8 miljoen euro
en is samengesteld uit de volgende elementen:
• de aanschaffing van de financiële vaste activa in de periode 1998-2004: 977,5 miljoen
euro;
• de kosten voor de levering van diensten (allerlei vormen van consultancy) in de periode 1998-2004: 61,3 miljoen euro;
• de financiële kosten voor de financiering van de hiervoor genoemde uitgaven:
172,0 miljoen euro.
2° De commerciële schuld met betrekking tot het geheel van de andere commerciële activiteiten voor een bedrag van 679,2 miljoen euro komt voort uit de financieringen in immateriële, materiële en financiële vaste activa voor het reizigersvervoer van niet openbare dienst en het goederenvervoer in de periode 1993-2004198.
Het gedeelte van de financiële schuld met betrekking tot de publieke sector vindt zijn oorsprong in drie componenten:
1° het niet naar het FSI overgedragen gedeelte van de publieke financiële schuld
(-188,1 miljoen euro);
2° de resterende behoeften aan bedrijfskapitaal199 voortvloeiend uit verrichtingen in voorgaande boekjaren (+ 29,0 miljoen euro);
3° het gedeelte van de lening (+ intresten) in 2002 aan ABX, dat deel uitmaakt van het door
de Europese Commissie goedgekeurd herstructureringsdossier (- 8,8 miljoen euro).

198 De eerste berekeningen lieten een licht hoger (+62,1 miljoen euro) bedrag zien, dat nadien is gecorrigeerd met het
in de tabel vermelde bedrag.
199 D.i. de variatie van vorderingen en schulden van het ene boekjaar tot het andere, beïnvloed door de hoogte ervan
en door de naleving van de betalingstermijnen.
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3.2.3 Kader waarbinnen de financiële schuld werd geaffecteerd bij de NMBS-Holding
In drie koninklijke besluiten van 30 december 2004200 werden de lijsten van de activa en
passiva vastgelegd die de NMBS-Holding moest inbrengen bij respectievelijk Infrabel, de
NMBS en het FSI. Die inbrengen zijn conform die lijsten gebeurd op 31 december 2004, zodat de maatschappijen op 1 januari 2005 operationeel konden worden. De vaststelling van
die lijsten is zodanig gebeurd dat:
•
•
•

geen volledige bedrijfstakken zijn ingebracht maar de geselecteerde activa en passiva;
de niet ingebrachte activa en passiva bij de NMBS-Holding zijn gebleven;
meer in het bijzonder de totale financiële schuld (waarvan de samenstelling hiervoor
werd omschreven) bij de NMBS-Holding is gebleven en Infrabel en de NMBS vrij van
financiële schulden konden starten.

Om het beeld van de herstructurering te vervolledigen moet hieraan worden toegevoegd
dat de NMBS-Holding moest inschrijven op kapitaalverhogingen bij de NMBS voor een
maximumbedrag van 540,0 miljoen euro in uitvoering van de raamovereenkomst tussen de
NMBS-Holding en de NMBS betreffende de bijdrage tot het bedrijfskapitaal van de NMBS,
een overeenkomst waarvan de bepalingen werden opgenomen in de beheerscontracten
2005-2007 van de NMBS-Holding en de NMBS.
De NMBS heeft op verschillende tijdstippen201 gewezen op haar onderkapitalisatie202 die een
gevolg zou zijn van de wijze waarop de inbreng van activa en passiva voor haar was geregeld
door het hiervoor genoemde koninklijk besluit van 30 december 2004 en heeft daarvoor
ondermeer gesteund op extern advies. De NMBS-Holding heeft ook op basis van extern advies, tegengeworpen dat de vaststelling van de lijsten van activa en passiva door de koning
in zijn besluit van 30 december 2004 zowel juridisch als inhoudelijk de enige basis kan zijn
voor de opgestelde beginbalansen203.
Het Rekenhof zal de verdere analyse van de financiële schuld toelichten binnen het stramien
zoals dat wettelijk en reglementair is vastgelegd en waarbinnen de drie vennootschappen
van publiek recht hun operationele activiteiten ontplooien sinds 1 januari 2005, temeer omdat de jaarrekeningen sinds 2005 en de ondernemingsplannen 2006-2007 en 2008-2012 zijn
opgesteld met dat stramien als vertrekbasis.

200 De drie genoemde koninklijke besluiten vinden hun wettelijke grondslag in de programmawet van 9 juli 2004 en in
het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 houdende sommige maatregelen voor de reorganisatie van de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen.
201 In het antwoord op het verslag van het Rekenhof Federale financiering van de opdrachten van openbare dienst van de
NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding van oktober 2008, in de vergadering van de Kamercommissie Infrastructuur
van 21 januari 2009, in de raad van bestuur van 4 september 2009 en in de vergadering van de Kamercommissie
Infrastructuur van 7 juni 2011.
202 De NMBS heeft in dat verband gewezen op het niet inbrengen van 739 miljoen euro aan vorderingen die zouden
zijn opgenomen in een eerder besproken financieel plan.
203 De raad van bestuur van 25 september 2009 van de NMBS-Holding heeft akte genomen van de bewijsvoering.
Juridisch wordt gewezen op de wettelijke basis van het koninklijk besluit van 30 december 2004 die gegrond is op
de programmawet van 8 juli 2004 en het koninklijk besluit van 18 oktober 2004. Inhoudelijk wordt aangehaald dat
de vorderingen waarnaar werd verwezen voor het grootste deel vorderingen waren die naar de aard toehoorden
aan de NMBS-Holding.
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In haar antwoord verwijst de NMBS in het kader van de door haar beoordeelde onderkapitalisatie naar een brief van minister Vervotte aan de Europese Commissie (waarin antwoord
wordt gegeven op vragen over mogelijke staatssteun aan B-Cargo en waarin de historiek in
verband met de kapitaalinbreng wordt geschetst)204. De NMBS stelt op het einde van haar
commentaar dat ze niet betwist dat het koninklijk besluit van 30 december 2004 de basis
vormt voor de openingsbalans, maar dat ze wil aangeven dat het oorspronkelijk financieel
plan niet werd gerespecteerd.
3.2.4 Besluit
Tegelijk met de indeling van de nieuwe structuur van de NMBS-Groep in drie vennootschappen van publiek recht, werd de financiële schuld verminderd met 7.400,0 miljoen
euro. Dat bedrag was samengesteld uit de volledige historische financiële schuld opgebouwd vóór 1993 en de financiële schuld met betrekking tot de publieke sector opgebouwd
tussen 1993 en 2004.
De resterende schuld van 2.057,9 miljoen euro werd in de nieuwe structuur ondergebracht
bij de NMBS-Holding, terwijl Infrabel en de NMBS vrij van financiële schulden konden
starten. De vaststelling dat die resterende historische schuld in hoofdzaak een schuld is
van de commerciële sector is niet onbelangrijk gezien de geringe commerciële activiteiten
die de NMBS-Holding zelf uitoefent. De gevolgen daarvan worden verder in dit hoofdstuk
toegelicht (punt 3.7).

3.3

Krachtlijnen van de evolutie 2005-2007 van de geconsolideerde netto
financiële schuld

Tussen 1 januari 2005 en 31 december 2007 is de geconsolideerde netto financiële schuld
geëvolueerd205 van 2.057,9 miljoen euro naar 2.593,5 miljoen euro, dit is een toename met
535,6 miljoen euro. Achter die evolutie van de geconsolideerde netto financiële schuld ligt de
realiteit van de evolutie per onderneming van de groep: de financiële schuld van de NMBSHolding is in die periode toegenomen met 1.136,4 miljoen euro terwijl Infrabel en de NMBS
op 31 december 2007 geen financiële schuld moesten acteren maar wel een positieve thesauriepositie van respectievelijk 577,0 miljoen euro en 23,8 miljoen euro. De beheerscontracten
2005-2007 hebben niet rechtstreeks een verplichting over het te bereiken schuldniveau
vastgelegd. De ondernemingsplannen 2006-2007 van elk van de drie maatschappijen en het
geconsolideerde ondernemingsplan 2006-2007 hebben wel een doelstelling vooropgesteld.
Wanneer de realiteit wordt vergeleken met die plannen blijkt dat op 31 december 2007 de
schuldpositie van de groep 743,0 miljoen euro beter was dan vooropgesteld in het plan. Zo
was ten opzichte van het plan de schuld van de NMBS-Holding 334,0 miljoen euro lager, de
kaspositie van Infrabel 370,0 miljoen euro hoger en de schuld van de NMBS 28,6 miljoen
euro lager. Deze situatie ging gepaard met operationele kasstromen (EBITDA) die in de

204 Deze brief werd als tweede bijlage gevoegd bij het antwoord van de NMBS.
205 De netto financiële schuld omvat zowel de schuld geboekt op balans als deze geboekt onder de rechten en
verplichtingen buiten balans. Tot 2009 werden schulden met betrekking tot sommige alternatieve financiële
verrichtingen buiten balans geboekt in toepassing van de Belgische boekhoudnormen. Sinds de (volledige)
toepassing van de IFRSs in 2010 zijn alle schulden op de balans geboekt.
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realiteit gunstiger waren dan de voorcalculaties in de ondernemingsplannen 2006-2007.
3.3.1 Evolutie van de financiële schuld bij de NMBS-Holding
De financiële schuld van de NMBS-Holding is tussen 1 januari 2005 en 31 december 2007 geëvolueerd van 2.057,9 miljoen euro naar 3.194,3 miljoen euro. De volgende tabel geeft die
evolutie weer, opgesplitst tussen de publieke sector en de commerciële sector.
Tabel 2 – Evolutie van de financiële schuld 2005-2007 van de NMBS-Holding (in miljoen euro)
Commerciële sector
ABX

Andere activiteiten

Publieke sector

Totaal

01.01.2005

1.210,8

679,2

167,9

2.057,9

31.12.2005

1.434,0

684,0

842,4

2.960,4

31.01.2006

1.411,5

754,3

659,7

2.825,5

31.12.2007

1.522,7

771,6

900,0

3.194,3

311,9

92,4

732,1

1.136,4

∆ 2005-2007

Bron: jaarrekeningen van de boekjaren 2005, 2006 en 2007 van de NMBS-Holding; cash flow statements
van de boekjaren 2005, 2006 en 2007 van de NMBS-Holding; jaarverslagen over de uitvoering van de
opdrachten van openbare dienst van de boekjaren 2008, 2009, 2010 en 2011 opgesteld door de NMBSHolding in toepassing van artikel 94 van het beheerscontract 2008-2012
De evolutie van de financiële schuld in de publieke sector is toe te schrijven aan de volgende
kasstromen:
•
•

•

•
•
•

de overname in 2005 van pensioenverplichtingen door de Staat, in ruil waarvoor de
NMBS-Holding een bedrag was verschuldigd van - 296,0 miljoen euro;
inschrijvingen op kapitaalsverhogingen bij de NMBS in de periode 2005-2007 met een
impact op de financiële schuld van - 552,4 miljoen euro (waarvan - 510,0 miljoen euro
nominaal en - 42,4 miljoen intresten);
inschrijvingen op kapitaalsverhogingen bij Infrabel en een SPV206 voor de prefinanciering van investeringen in 2007 met een impact op de financiële schuld van - 75,7 miljoen
euro;
de herstructureringskosten van ABX, waarvan het dossier werd goedgekeurd door de
Europese Commissie (- 175,2 miljoen euro);
investeringen in immateriële en materiële vaste activa (- 24,9 miljoen euro);
kasstromen die de financiële schuld naar beneden hebben gedrukt, met name de positieve kasstromen uit de operationele activiteiten (+ 131,8 miljoen euro) en de variaties in
het bedrijfskapitaal (+ 260,3 miljoen euro).

De evolutie van de financiële schuld met betrekking tot ABX is toegenomen met de gecumuleerde intresten op de uitstaande schuld (169,4 miljoen euro) en met de kasstromen voor
kosten waarvoor voorheen voorzieningen werden aangelegd (juridische geschillen, milieusaneringen, bankwaarborgen, opzeggingskosten, pensioenen) en voor de herschikking
van financiële vaste activa in navolging van de door de Europese Commissie aanvaarde

206 Special Purpose Vehicle.
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herstructurering (142,5 miljoen euro).
De financiële schuld in de commerciële sector is enerzijds aangegroeid door 1) de financiële kosten op de historische schuld van vóór 2005 en op de nieuwe schuld van na
2005 (100,7 miljoen euro) en 2) de investeringen op eigen fondsen (74,8 miljoen euro), en
werd anderzijds getemperd door de operationele kasstromen uit de commerciële activiteiten en uit de financiële in- en uitstromen in relatie tot de filialen (Eurostation, Publifer,
Syntigo, Eurofima) (83,3 miljoen euro).
De FOD Mobiliteit geeft in zijn antwoord aan dat hij van oordeel is dat twee elementen niet
als publieke schuld kunnen worden gekwalificeerd:
•

•

een deel van de pensioenverplichtingen die de Staat heeft overgenomen en waarvoor de
NMBS-Holding in 2005 een bedrag heeft gestort van 296,0 miljoen euro, namelijk dat
deel dat betrekking heeft op personeelsleden die commerciële activiteiten uitoefenen;
de herstructureringskosten van ABX waarvan de Europese Commissie het dossier had
goedgekeurd (175,2 miljoen euro).

Het Rekenhof wijst echter op het feit dat:
•

•

het koninklijk besluit van 28 december 2005 betreffende de overname van de pensioenverplichtingen van de NMBS-Holding door de Belgische Staat het geheel van de
verplichtingen inzake de rustpensioenen en de overlevingspensioenen van statutaire
personeelsleden en hun rechthebbenden ten laste heeft gelegd van de Staatskas, ongeacht aan welke activiteitssector zij tijdens hun loopbaan waren toegewezen. Die tenlastelegging heeft per definitie tot gevolg dat de gehele schuld een publieke schuld is. De
overname is duidelijk gemotiveerd in het verslag aan de koning bij dat koninklijk besluit;
het deel van de financiële publieke schuld inzake het ABX-dossier (175,2 miljoen euro)
waarnaar de FOD Mobiliteit verwijst, betrekking heeft op financiële maatregelen die de
Europese Commissie heeft erkend als staatssteun voor de herstructurering. Die erkenning als staatssteun heeft tot gevolg dat het betreffende bedrag moet worden gekwalificeerd als publieke schuld.

Deze onderwerpen werden uitvoerig toegelicht in het verslag van het Rekenhof over de
federale financiering van de opdrachten van openbare dienst van de NMBS, Infrabel en de
NMBS-Holding207. De FOD Mobiliteit had dat verslag toen overigens aangenomen zonder
verdere commentaar.
3.3.2 Aandeel van Infrabel in de netto geconsolideerde schuld 2005-2007
In de periode 2005-2007 heeft Infrabel jaarlijks een positieve thesauriepositie kunnen acteren die op 31 december 2007 gecumuleerd 577,0 miljoen euro bedroeg, samengesteld uit
de gecumuleerde marge uit de operationele activiteiten (+ 233,7 miljoen euro), de variatie
207 Rekenhof, Federale financiering van de opdrachten van openbare dienst van de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding,
oktober 2008, p. 70-74 (punt 7.4.1 en 7.4.2). Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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van het bedrijfskapitaal (+ 254,8 miljoen euro) en het gecumuleerde overschot tussen uitgevoerde investeringen en de financieringen (+ 88,5 miljoen euro).
De positieve thesauriepositie heeft bij consolidatie op groepsniveau bijgedragen tot een
vermindering van de geconsolideerde schuld.
3.3.3 Aandeel van de NMBS in de netto geconsolideerde schuld 2005-2007
Op het einde van de periode, op 31 december 2007, hoefde de NMBS geen financiële schuld
te acteren, maar had ze een positieve thesauriepositie van 23,8 miljoen euro waarmee werd
bijgedragen tot een vermindering van de geconsolideerde netto financiële schuld. Die gecumuleerde thesauriepositie op dat ogenblik is het resultaat van verschillende positieve
en negatieve kasstromen. Samengevat komen de bewegingen erop neer dat de negatieve
kasstromen als gevolg van de operationele activiteiten van het nationaal en internationaal
reizigersvervoer en het goederenvervoer en van de investeringen op eigen fondsen voor
het internationaal reizigersvervoer en het goederenvervoer werden ondervangen door kapitaalverhogingen onderschreven door de NMBS-Holding voor een bedrag van 510,0 miljoen
euro, gestort in 2005 (230,0 miljoen euro), 2006 (185,0 miljoen euro) en 2007 (95,0 miljoen
euro). Die kapitaalverhogingen werden als volgt toegewezen aan de activiteitssectoren208:
308,2 miljoen euro aan de sector goederenvervoer, 82,9 miljoen euro aan het nationaal reizigersvervoer en 118,9 miljoen euro aan het internationaal reizigersvervoer, wat uiteindelijk
leidde tot de thesauriepositie van + 23,8 miljoen euro, dit is respectievelijk - 4,3 miljoen
euro (goederenvervoer), + 21,2 miljoen euro (nationaal reizigersvervoer) en + 6,9 miljoen
euro (internationaal reizigersvervoer).
3.3.4 Besluit
De aangroei van de geconsolideerde netto financiële schuld (∆ 535,6 miljoen euro) in de
periode 2005-2007 staat volledig op het conto van de NMBS-Holding. Die aangroei is immers het resultaat van de schuldopbouw bij de NMBS-Holding (∆ 1.136,4 miljoen euro) en
de positieve kaspositie van Infrabel (577,0 miljoen euro) en de NMBS (23,8 miljoen euro).
De toename van de financiële schuld bij de NMBS-Holding is in hoofdzaak een gevolg van
aangegane verbintenissen in de publieke sector (overname van pensioenverplichtingen, kapitaalverhogingen bij de NMBS, staatssteun in het ABX-dossier) en voor het overige een
gevolg van intresten op de historische schuld in de commerciële sectoren en nieuwe investeringen met eigen middelen.
Infrabel heeft in de periode 2005-2007 liquide middelen kunnen opbouwen door positieve
kasstromen te generen uit haar bedrijfsactiviteiten.
De NMBS kon tot 31 december 2007 vrij blijven van financiële schulden door de injectie
van bedrijfskapitaal voor een bedrag van 510,0 miljoen euro via kapitaalverhogingen onderschreven door de NMBS-Holding. Die bedragen hebben het mogelijk gemaakt de nega-

208 Het kapitaal en de uitgiftepremies die op 1 januari 2005 waren ingebracht en de kapitaalverhogingen die in de
periode 2005-2007 werden onderschreven door de NMBS-Holding werden aan de activiteitssectoren toegerekend
op basis van een boekhoudtechnisch criterium, meer bepaald dat van de financieringsbehoeften van de activa.
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tieve operationele kasstromen van de verschillende activiteiten (publieke en commerciële)
te dekken alsook de investeringen met eigen middelen.

3.4

Hoofdlijnen van de factoren die bepalend zijn voor de evolutie 20082011 van de geconsolideerde netto financiële schuld en het aandeel
daarin van elk van de drie maatschappijen

Voortbouwend op de perspectieven uit de periode 2005-2007 hebben de raden van bestuur
van de drie vennootschappen hun ondernemingsplannen 2008-2012 opgesteld, waarvan
de NMBS-Holding een geconsolideerd document heeft opgesteld. In die plannen, die mee
de basis vormden voor de vastlegging van de rechten en plichten in de beheerscontracten
2008-2012209, is onder meer de evolutie van de netto financiële schuld becijferd tegen de
achtergrond van de door elke vennootschap te behalen operationele kasstromen (EBITDA)
en de uit te voeren investeringen op eigen fondsen. De projectie van de operationele kasstromen is op haar beurt gesteund op de vooruitzichten inzake opbrengsten (waaronder de
staatstussenkomsten) en kosten.
De onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de globale geconsolideerde netto financiële schuld tussen 1 januari 2008 en 31 december 2011 en geeft voor elk jaar een vergelijking
met het geconsolideerd ondernemingsplan 2008-2012. In die geconsolideerde cijfers voor
het boekjaar 2011 is NMBS-Logistics inbegrepen .
Tabel 3 – Evolutie van de geconsolideerde netto financiële schuld 2008-2011 vergeleken met het
geconsolideerde ondernemingsplan 2008-2012 (in miljoen euro)

Globale netto financiële
schuld
Netto financiële schuld
in het geconsolideerd
ondernemingsplan
2008-2012210
Verschil realiteit/ondernemingsplan

01/01/2008

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

- 2.593,5

- 2.415,7

- 2.722,9

- 3.069,2

- 3.072,0

- 3.329,0

- 2.744,0

- 2.723,0

- 2.680,0

- 2.653,0

+ 735,5

+ 328,3

- 0,1

- 389,2

- 419,0

Bron: jaarrekeningen van de boekjaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 van de NMBS-Holding, Infrabel
en de NMBS; jaarverslagen over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van de boekjaren
2008, 2009, 2010 en 2011 opgesteld door de NMBS-Holding in toepassing van artikel 94 van het beheerscontract 2008-2012; geconsolideerd ondernemingsplan 2005-2007; geconsolideerd ondernemingsplan 2008-2012

209 In artikel 1 van de beheerscontracten NMBS en NMBS-Holding is gestipuleerd dat het beheerscontract werd
gesloten met kennis van het ondernemingsplan dat werd opgesteld door de raad van bestuur voor de periode
2008-2012. In het beheerscontract van Infrabel is die passage niet expliciet als dusdanig opgenomen, niettemin is
ook haar ondernemingsplan mee een basis geweest voor het sluiten van het beheerscontract (zie verwijzingen in
artikel 75 over de toekenning van de exploitatietoelagen, artikel 82 over de schuldstabilisatie).
210 Voor de situatie op 1 januari 2008 zijn de cijfers afkomstig uit het geconsolideerde ondernemingsplan 2005-2007.
Vanaf 2008 zijn de cijfers afkomstig uit het geconsolideerde ondernemingsplan 2008-2012. De geconsolideerde
netto financiële schuld zou volgens dat plan verder moeten dalen naar 2.450,0 miljoen euro in 2012. Het geconsolideerde ondernemingsplan 2008-2012 voorzag met andere woorden in een quasi stabilisatie (een gemiddelde
afname van -1,2% per jaar) tegen 2012 in vergelijking met de reële situatie op 1 januari 2008.
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Deze tabel toont aan dat de geconsolideerde netto financiële schuld in de periode 20082012 is toegenomen met 478,5 miljoen euro en dat bijgevolg de doelstelling vooropgesteld
in het geconsolideerd ondernemingsplan 2008-2012, een quasi stabilisatie, niet werd gehaald. Het verschil tussen de realiteit en het plan bedraagt -419,0 miljoen euro op 31 december 2011. De analyse realiteit/ondernemingsplan komt hier niet aan bod vermits dan de
gebruikte parameters en hypothesen zouden moeten worden onderzocht, wat de scope van
deze audit overstijgt. Wel worden de krachtlijnen (belangrijkste kasstromen) aangehaald
die de evolutie van de netto financiële schuld per vennootschap hebben bepaald. De kasstromen die de evolutie hebben beïnvloed kunnen als volgt worden gerubriceerd:
1° de kasstromen uit de bedrijfsactiviteiten, de zogenaamde operationele kasstromen of
de EBITDA die zelf het resultaat zijn van enerzijds inkomsten uit de activiteiten + de
exploitatiesubsidies en anderzijds de gemaakte kosten (personeelskosten, kosten voor
diensten en diverse goederen…);
2° de kasstromen in verband met de financiële activiteiten, zijnde de intresten op de uitstaande schuld versus de intresten uit beleggingen en de dividenden;
3° de kasstromen met betrekking tot de (niet gesubsidieerde) investeringen op eigen fondsen enerzijds in immateriële en materiële vaste activa en anderzijds in de verwerving
van financiële vaste activa;
4° uitzonderlijke kasstromen voornamelijk als gevolg van de verkoop van activa;
5° andere kasstromen: variatie van het bedrijfskapitaal.
3.4.1 Evolutie van de netto financiële schuld van de NMBS-Holding tussen 2008 en 2011
In de periode 1 januari 2008 - 31 december 2011 is de globale netto financiële schuld gedaald met 450,3 miljoen euro en blijft daarmee elk jaar onder de in het ondernemingsplan
becijferde vooruitzichten. De onderstaande tabel geeft die evoluties weer en vergelijkt de
realiteit met de becijferde gegevens in het ondernemingsplan 2008-2012.
Tabel 4 – Evolutie van de netto financiële schuld 2008-2011 van de NMBS-Holding vergeleken met
het ondernemingsplan 2008-2012 (in miljoen euro)
01/01/2008 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010

31/12/2011

Globale netto financiële
schuld

- 3.194,3

- 2.933,9

- 2.787,6

- 2.822,9

- 2.744,0

Netto financiële schuld in het
ondernemingsplan 2008-2012

- 3.531,0

- 3.244,0

- 3.232,0

- 3.324,0

- 3.422,0

+ 336,7

+ 310,1

+ 444,4

+ 501,1

+ 678,0

Verschil realiteit/ondernemingsplan

Bron: jaarrekeningen van de boekjaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 van de NMBS-Holding; cash flow
statements van de boekjaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 van de NMBS-Holding; jaarverslagen over
de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van de boekjaren 2008, 2009, 2010 en 2011 opgesteld door de NMBS-Holding in toepassing van artikel 94 van het beheerscontract 2008-2012; ondernemingsplan 2005-2007 van de NMBS-Holding; ondernemingsplan 2008-2012 van de NMBS-Holding
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De belangrijkste kasstromen, zonder de variaties in bedrijfskapitaal en de (tijdelijke) overschotten tussen investeringskosten en geïnde investeringstoelagen211 mee te rekenen, die
aan de basis liggen van de totstandkoming van de netto financiële schuld in de betrokken
periode kunnen als volgt worden samengevat.
1° Er zijn twee recurrente fenomenen die de financiële schuld hebben laten dalen, namelijk:
• De positieve EBITDA zijn vrij constant over de hele periode, namelijk: + 111,1 miljoen
euro (2008), + 121,6 miljoen euro (2009), + 120,4 miljoen euro (2010) en + 128,5 miljoen euro (2011) en liggen daarmee in 2008 en 2009 boven de vooruitzichten van het
ondernemingsplan 2008-2012 en eronder in 2010 en 2011.
• De financiële opbrengsten cash afkomstig van dividenden van filialen (vooral Eurostation, Syntigo en Publifer) en van beleggingen bereiken in 2008 en 2009 respectievelijk + 32,8 miljoen euro en + 44,7 miljoen euro, en in 2010 en 2011 respectievelijk +
17,9 miljoen euro en + 7,6 miljoen euro. Het verschil tussen beide periodes is te wijten
aan de impact van de uitgekeerde dividenden.
2° Er zijn twee recurrente factoren die de toename van de financiële schuld tot gevolg hadden:
• de te betalen intresten op de financiële schuld die afhankelijk zijn van de grootte van
de uitstaande schuld en van de intrestvoeten op de financiële markten. De intrestlasten verbonden aan de globale netto financiële schuld bedragen in de betrokken
periode: - 140,1 miljoen euro in 2008, - 112,7 miljoen euro in 2009, - 108,4 miljoen euro
in 2010 en – 108,3 miljoen euro in 2011.
• de kosten voor de investeringen op eigen fondsen inzake materiële en immateriële
vaste activa. Deze bedragen – 13,1 miljoen euro in 2008, - 29,8 miljoen euro in 2009,
-37,7 miljoen euro in 2010 en – 21,8 miljoen euro in 2011.
3° Nettokosten voor investeringen inzake financiële vaste activa hebben al dan niet een
recurrent karakter naargelang de aard ervan, namelijk of ze al dan niet voortvloeien uit
investeringen vastgelegd in het beheerscontract (investeringen via de SPV’s, inschrijvingen op kapitaalverhogingen van de NMBS en Infrabel). In de betrokken periode waren
de uitgaande kasstromen voor de aanschaffing van financiële vaste activa de volgende:
- 27,3 miljoen euro in 2008 (hoofdzakelijk SPV’s), - 75,5 miljoen euro (hoofdzakelijk SPV
en Infrabel) in 2009, - 61,1 miljoen euro (hoofdzakelijk voor SPV’s en Infrabel naast
B-Mobile voor – 1,7 miljoen euro) in 2010 en – 65,0 miljoen euro (hoofdzakelijk NMBS,
NMBS-Logistics, Infrabel voor samen – 64,6 miljoen euro, naast South Station en Transurb Technirail) in 2011.
4° Niet recurrente kasstromen die voornamelijk voortkomen uit 1) de verkoop van materiële vaste activa die op het ogenblik van de verkoop een inkomende kasstroom genereren
en waarvoor in het verleden investeringskosten als uitgaande kasstroom werden geregistreerd en 2) andere uitzonderlijke verrichtingen. De belangrijkste kasstromen voor de
verkopen waren in de betrokken periode de volgende: + 23,0 miljoen euro in 2008 voor
gebouwen en terreinen, + 142,0 miljoen euro voor de verkoop van terreinen en gebouwen (waarvan Bara/Fonsny voor 100,0 miljoen euro en een deel van het Kamgebouw

211 De decalage tussen de uitgevoerde investeringen en de toegekende investeringstoelagen door de Staat is in principe gering op het einde van het boekjaar gelet op het feit dat de wetgever een specifieke maatregel heeft opgelegd
vanaf het begrotingsjaar 2006. Hij heeft met de programmawet van 27 december 2006 en meer bepaald via artikel
288 tijdelijke terugstortingen opgelegd in een Fonds voor Spoorweginvesteringen uiterlijk op 15 december van het
lopend jaar. De bedragen worden opnieuw aan de vennootschappen ter beschikking gesteld in het begin van het
jaar t+1.
In de jaren 2008 en 2010 werden telkens terugstortingen gedaan door de drie vennootschappen.
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voor 31,7 miljoen euro) in 2009, + 5,7 miljoen euro voor de verkoop van activa (Hotel
Terminus) in 2010 en + 83,8 miljoen euro voor de verkoop van terreinen en gebouwen
(waarvan een deel van het Kamgebouw voor 54,9 miljoen euro) in 2011. Naast de verkopen zijn er uitzonderlijke inkomsten geweest door de “earn out”212 van ABX in 2008
(+ 30,0 miljoen euro).
Samenvattend kan worden vastgesteld dat213:
•

•

de positieve EBITDA en de recurrente financiële opbrengsten het globaal mogelijk maken de netto-intrestlasten op de schuld en de recurrente investeringen op eigen fondsen
te dekken;
de niet recurrente kasstromen er mede voor hebben gezorgd dat de netto financiële
schuld kon worden afgelost/verminderd.

3.4.2 Evolutie van de kaspositie 2008-2011 van Infrabel
Infrabel heeft in de periode 2008-2011 geen financiële schuld opgebouwd, maar heeft daarentegen elk jaar een positieve kaspositie die, gecumuleerd op 31 december 2011, 484,4 miljoen euro bedraagt en voor het overeenstemmend bedrag bijdraagt tot de vermindering
van de geconsolideerde netto financiële schuld. De onderstaande tabel geeft daarvan de
evolutie weer, vergeleken met de cijfers van het ondernemingsplan 2008-2012.
Tabel 5 – Evolutie van de kaspositie 2008-2011 van Infrabel vergeleken met het ondernemingsplan
2008-2012 (in miljoen euro)
01/01/2008

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

Kaspositie

+ 577,0

+ 571,7

+ 559,8

+ 536,7

+ 484,4

Kaspositie in het ondernemingsplan 2008-2012

+ 207,0

+ 546,0

+ 617,0

+ 702,0

+ 803,0

Verschil realiteit/ondernemingsplan

+ 370,0

+ 25,7

- 57,2

- 165,3

- 318,6

Bron: jaarrekeningen van de boekjaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 van Infrabel; cash flow statements van de boekjaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 van Infrabel; jaarverslagen over de uitvoering
van de opdrachten van openbare dienst van de boekjaren 2008, 2009, 2010 en 2011 opgesteld door de
NMBS-Holding in toepassing van artikel 94 van het beheerscontract 2008-2012; ondernemingsplan
2005-2007 van Infrabel; ondernemingsplan 2008-2012 van Infrabel
De tabel laat een kaspositie zien die quasi stabiel blijft in 2008 en verder heel geleidelijk
afneemt tussen 2009 en 2011, in tegenstelling tot het ondernemingsplan dat een stelselmatige toename in het vooruitzicht stelt. De factoren die de evolutie verklaren zijn minder omvangrijk dan op het niveau van de NMBS-Holding door de minder complexe structuur van
kosten en opbrengsten. Afgezien van de variaties van het bedrijfskapitaal en het (tijdelijk)
verschil tussen gestorte kapitaalsubsidies en uitgevoerde investeringen zijn de verklarende
elementen de volgende:

212 Een earn-out-regeling is een bijzondere manier om de verkoopprijs van een onderneming vast te stellen. Bij een
dergelijke regeling wordt niet een vaste prijs op het moment van de overdracht betaald, maar wordt de koopprijs
later vastgesteld op basis van de resultaten, die de onderneming na de overdracht behaalt.
213 De verdeling tussen publieke schuld en commerciële schuld wordt toegelicht in punt 3.7.
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1° De EBITDA zijn in de hele periode positief maar worden van jaar tot jaar geleidelijk
kleiner: + 84,0 miljoen euro in 2008, + 55,0 miljoen euro in 2009, + 25,1 miljoen euro
in 2010 en + 13,0 miljoen euro in 2011. Ze vertonen dus een omgekeerde trend dan deze
waarin het ondernemingsplan 2008-2012 voorziet.
2° Twee begrotingsbeslissingen van de Staat hebben de thesauriepositie van Infrabel
naar beneden gedrukt, namelijk de beslissingen in 2009 en 2011 om de investeringstoelagen te verminderen met respectievelijk 200,0 miljoen euro (met in de tijd gespreide compensatie via de exploitatietoelagen vanaf 2010) en 90,0 miljoen euro
(zonder compensatie) door afname van de overgedragen resultaten, terwijl het investeringsprogramma onverkort werd uitgevoerd. Wat de reële kasstromen betreft heeft dat een impact op de kaspositie van - 164,1 miljoen euro in 2009, van
–200,0 miljoen euro in 2010 en van - 248,5 miljoen euro in 2011 (dit onderwerp wordt
verder behandeld bij de bespreking van de financiële schuld volgens de definitie van het
beheerscontract en “buiten beheerscontract” onder punt 3.5 en 3.6).
3.4.3 Evolutie van de netto financiële schuld 2008-2011 van de NMBS
In de periode 1 januari 2008 - 31 december 2011 is de globale netto financiële schuld van de
NMBS ontstaan en aangegroeid. De onderstaande tabel geeft die evoluties weer en vergelijkt de realiteit met de becijferde gegevens in het ondernemingsplan 2008-2012.
Tabel 6 – Evolutie van de netto financiële schuld 2008-2011 van de NMBS vergeleken met het
ondernemingsplan 2008-2012 (in miljoen euro)
01/01/2008
Netto financiële schuld
Netto financiële schuld
in het ondernemingsplan
2008-2012
Verschil realiteit/ondernemingsplan

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

+ 23,8

- 53,5

- 495,1

- 782,9

- 725,9

- 5,0

- 13,0

- 41,0

+ 11,0

+ 70,0

+ 28,8

- 40,5

- 454,1

- 793,9

- 795,9

Bron: jaarrekeningen van de boekjaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 van de NMBS; cash flow statements van de boekjaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 van de NMBS; rekeningen per activiteitssector
van de NMBS over de boekjaren 2008, 2009, 2010 en 2011; jaarverslagen over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van de boekjaren 2008, 2009, 2010 en 2011 opgesteld door de NMBS-Holding in toepassing van artikel 94 van het beheerscontract 2008-2012; ondernemingsplan 2005-2007 van
de NMBS; ondernemingsplan 2008-2012 van de NMBS
De financiële schuld van de NMBS is tussen 1 januari 2008 en 31 december 2011 toegenomen met 749,7 miljoen euro, terwijl het ondernemingsplan 2008-2012 uitging van een
licht positieve thesauriepositie tegen het einde van de periode (in de becijfering van het
ondernemingsplan voor het boekjaar 2011 is NMBS-Logistics inbegrepen). Afgezien van de
variaties van het bedrijfskapitaal en het (tijdelijk) verschil tussen gestorte kapitaalsubsidies
en uitgevoerde investeringen zijn de belangrijkste verklarende kasstromen de volgende:
1° De negatieve EBITDA over de hele periode zijn de meest determinerende factor voor de opbouw van de financiële schuld. Ze evolueren als volgt: -108,0 mil-

132

2°

3°

4°
5°

joen euro (2008), -287,8 miljoen euro (2009), -213,5 miljoen euro (2010)214 en
–169,3 miljoen euro (2011)215. Ze blijven daarmee een eind onder de vooruitzichten van
het ondernemingsplan 2008-2012.
De verdere uitsplitsing van de kasstromen per activiteitsector laat zien dat het goederenvervoer en het binnenlands reizigersvervoer voor de hele periode een negatieve
EBITDA vertonen, terwijl het internationaal reizigersvervoer een positieve EBITDA laat
optekenen.216
In 2010 werden niet-recurrente opbrengsten geboekt op EBITDA-niveau voor een bedrag
van 33,9 miljoen euro voor aangerekende boetes in het kader van de laattijdige levering
van rollend materieel.
Voor de hele periode waren er financieringsbehoeften van 120,2 miljoen euro voor investeringen met eigen middelen in immateriële en materiële vaste activa in de commerciële
sectoren.
De verwerving van financiële vaste activa in de commerciële sectoren was in de betrokken periode goed voor een uitgaande kasstroom van 64,0 miljoen euro.
Een begrotingsbeslissing van de Staat heeft de thesauriepositie van de NMBS naar beneden gedrukt, namelijk de beslissing in 2009 om de investeringstoelagen te verminderen
met 146,0 miljoen euro (met een gespreide compensatie via de exploitatietoelagen vanaf
2009), terwijl het investeringsprogramma onverkort werd uitgevoerd. Wat de reële kasstromen betreft, heeft dat een impact op de financiële schuld van 140,0 miljoen euro in
2009, van 137,0 miljoen euro in 2010 en van 133,6 miljoen euro in 2011 (dit onderwerp
wordt verder behandeld bij de bespreking van de financiële schuld volgens de definitie
van het beheerscontract en “buiten beheerscontract” onder punt 3.5 en 3.6).

De NMBS wijst er in dit verband op dat het ondernemingsplan 2008-2012 al werd opgesteld
in 2007, dus vóór de economische crisis (vanaf 2008) die de omzet van het goederentransport op negatieve wijze heeft beïnvloed.

214 Gepubliceerde EBITDA voor dat boekjaar 2010 = - 126,3 miljoen euro. Om een EBITDA te verkrijgen bij constante
boekhoudnormen moet dat cijfer worden gecorrigeerd met de volgende elementen: 1) de kosten met betrekking
tot contracten van sale and rent back te betalen aan de NMBS-Holding die vóór 2010 werden geboekt als
bedrijfskosten en daarna als financiële kosten en kapitaalaflossingen (- 37,9 miljoen euro); 2) De opbrengsten van
frauderende reizigers (PIM = Passenger Irregularity Management) werden tot 2009 geboekt op het moment van de
inning. Vanaf 2010 worden de volledige vorderingen als opbrengsten geboekt op EBITDA-niveau en tegelijkertijd
wordt een waardevermindering op de vorderingen geboekt onder EBITDA-niveau. Finaal komt alleen de inning in
het resultaat, maar de EBITDA-voorstelling is gewijzigd. De impact op de EBITDA in 2010 is – 49,3 miljoen euro.
215 Gepubliceerde EBITDA voor het boekjaar 2011= - 107,7 miljoen euro. Om een EBITDA te verkrijgen bij constante
boekhoudnormen moet dezelfde correctie worden doorgevoerd als in het boekjaar 2010, namelijk: 1) de boeking
van de kosten met betrekking tot de SRB-contracten voor een bedrag van 33,5 miljoen euro; 2) de boeking van
vorderingen met betrekking tot het PIM-dossier in de opbrengsten voor een bedrag van 28,1 miljoen euro.
216 De EBITDA per activiteitssector zijn als volgt geëvolueerd (in miljoen euro).
2008

2009

2010

2011

Binnenlands reizigersvervoer

-38,8

-154,3

-142,5

-121,1

Vrachtvervoer

-97,1

-132,5

-78,8

-67,6

+ 27,9

-1,0

+7,8

+19,4

Internationaal reizigersvervoer

Financiële stromen tussen de vennootschappen van de nmbs-groep / 133

3.4.4 Financiële schuld van NMBS-Logistics in 2011
NMBS-Logistics is operationeel geworden met ingang van 1 februari 2011, na de overdracht
door de NMBS van activa en passiva die betrekking hebben op het goederenvervoer per
spoor. Op 31 december 2011 heeft NMBS-Logisctics een financiële schuld van 86,4 miljoen
euro, waarvan 4,0 miljoen euro bij een kredietinstelling en de rest binnen de perimeter van
de NMBS en haar filialen.
3.4.5 Besluit
De geconsolideerde netto financiële schuld is in de periode 2008-2011 toegenomen met
478,5 miljoen euro. Daardoor is de doelstelling van het geconsolideerde ondernemingsplan
2008-2012, dat in een quasi stabilisatie voorzag, niet gehaald, ondanks belangrijke niet recurrente inkomsten bij de NMBS-Holding. Achter de geconsolideerde cijfers staan de uiteenlopende cijfers per vennootschap.
De globale netto financiële schuld van de NMBS-Holding is in de periode 2008-2011 gedaald
met 450,3 miljoen euro omdat de positieve operationele kasstromen (EBITDA) en de recurrente financiële opbrengsten het globaal mogelijk maakten de intrestlasten op de schuld
en de recurrente investeringen op eigen fondsen te dekken terwijl de niet recurrente kasstromen er mede voor hebben gezorgd dat de netto financiële schuld kon worden afgelost.
De gecumuleerde liquide middelen van Infrabel nemen per jaar geleidelijk af in de periode
2008-2011 (∆ - 92,6 miljoen euro), wat een negatieve impact heeft op de geconsolideerde
schuld. Die toestand is toe te schrijven aan twee fenomenen: enerzijds de positieve operationele kasstromen die kleiner worden in de loop van de periode en anderzijds de investeringen met eigen middelen voor het onverkort uitvoeren van het investeringsprogramma
terwijl de staatstoelagen in 2009 en 2011 voor investeringen werden verminderd met respectievelijk 200,0 miljoen euro (gecompenseerd via jaarlijkse exploitatietoelagen) en 90,0 miljoen euro (niet gecompenseerd).
De financiële schuld van de NMBS is ontstaan sinds 2008 en bedraagt 725,9 miljoen euro
op 31 december 2011, waarvan 133,6 miljoen euro betrekking heeft op de opgelegde prefinanciering van rollend materieel na vermindering van de staatstoelagen. De opbouw van
de financiële schuld is toe te schrijven aan de negatieve operationele kasstromen (EBITDA),
vooral in de sectoren goederenvervoer en binnenlands vervoer van reizigers, en aan de uitvoering van investeringen met eigen middelen in de commerciële sectoren.
NMBS-Logistics die de activiteiten van het goederenvervoer per spoor waarneemt, die
vroeger onder de vlag van B-Cargo bij de NMBS thuis hoorden, is operationeel sinds 1 februari 2011 en registreert op 31 december 2011 een financiële schuld van 86,4 miljoen euro.

134

3.5

Stabilisatie van de geconsolideerde netto financiële schuld volgens
de berekeningswijze in de beheerscontracten en analyse van de
ruimte die er is om tot een stabilisatie te komen

De financiële schuld van de NMBS-Groep is overeenkomstig de beheerscontracten 20082012 in twee types onderverdeeld, namelijk:
1° de financiële schuld waarvan de maatschappijen van de NMBS-Groep zich hebben geëngageerd om deze te stabiliseren op het niveau van juni 2008 en waarvoor de norm en
de berekeningswijze is vastgelegd in die beheerscontracten;
2° de financiële schuld waarop de maatschappijen van de NMBS-Groep geen rechtstreekse
vat hebben omdat ze voorwerp is van specifiek opgedragen financieringswijzen.
De berekeningswijze van de geconsolideerde netto financiële schuld die het voorwerp
vormt van de stabilisatie is beschreven in bijlage 8 van de beheerscontracten 2008-2012.
Samengevat bestaat de berekening uit twee bewerkingen:
1° het vaststellen van de netto financiële schuld door de schulden op de desbetreffende
balansrubrieken van het passief en op de rechten en verplichtingen buiten balans217 te
verminderen met de geboekte bedragen op de actiefrubrieken “Liquide middelen” en
“Geldbeleggingen – Overige beleggingen” van de balans en met de waarde van de vorderingen back-to-back waarvan sprake in het koninklijk besluit van 30 december 2004 218;
2° het niet meerekenen van de financiële schulden waarvoor met de Staat specifieke financieringsoperaties zijn overeengekomen.
De vooropgestelde doelstelling tot schuldstabilisatie is in de beheerscontracten als volgt
geformuleerd219: “De Staat stelt voorop dat de geconsolideerde netto financiële schuld op het
niveau van de NMBS-Groep buiten specifiek overeengekomen financieringen en bij onveranderde boekhoudnormen, gestabiliseerd wordt op het niveau van juni 2008, en vanaf dan niet
langer aangroeit”. In de drie beheerscontracten 2008-2012 is eveneens ingeschreven dat elk
van de drie maatschappijen afzonderlijk de stabilisatie van de netto financiële schuld op het
niveau van juni 2008 onderschrijft.
De beheersing van een stabiel niveau van de financiële schuld is een van de fundamentele
doelen die de maatschappijen van de NMBS-Groep zelf hebben vooropgesteld. De ondernemingsplannen 2008-2012, opgesteld door de raden van bestuur van de drie maatschappijen en het geconsolideerd ondernemingsplan, opgesteld door de raad van bestuur van de
NMBS-Holding, hadden een kader uitgetekend waarin:

217 Tot en met het boekjaar 2009 werden met toepassing van de Belgische boekhoudnormen een aantal schulden
buiten balans geboekt, namelijk schulden in verband met sale and rent back-operaties. Met de toepassing van de
IFRS vanaf het boekjaar 2010 werden alle schulden op de balans geboekt.
218 Het betreft schulden die werden overgedragen naar het FSI (zie punt 3.2) maar waarvan de contracten bij de
NMBS-Holding zijn gebleven: de NMBS-Holding vereffent de schulden bij de schuldeiser, maar vordert het
overeenstemmende bedrag terug bij het FSI en na de herstructurering van het FSI in 2008 bij de Staat.
219 Artikel 88 van het beheerscontract 2008-2012 van de NMBS-Holding, artikel 82 van het beheerscontract 20082012 van Infrabel en artikel 83 van het beheerscontract 2008-2012 van de NMBS.
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•

•

de geconsolideerde netto financiële schuld volgens de definitie van de beheerscontracten op een regelmatige wijze zou afnemen met een gemiddelde van 8,5  % per jaar, rekening houdend met het niveau van te genereren operationele kasstromen (EBITDA) van
elk van de drie maatschappijen en de uit te voeren investeringen met eigen middelen;
de financiële schuld van de NMBS-Holding geleidelijk zou dalen, de NMBS tegen de
horizon van 2012 schuldenvrij zou zijn met een licht positieve kaspositie en Infrabel per
jaar positieve kasstromen zou opbouwen.

Tegen die achtergrond is in de beheerscontracten daarom ook ingeschreven dat het geconsolideerde ondernemingsplan in overeenstemming moet zijn met de doelstelling van de
schuldstabilisatie220.
In de beheerscontracten 2008-2012 wordt de schuldstabilisatie op het niveau van juni
2008 bepaald. Die datum als vertrekpunt aanhouden houdt zowel conceptuele als onderzoekstechnische problemen in:
•
•
•

de maand juni van elk jaar laat per definitie een relatief lager schuldniveau zien als gevolg van het tijdschema van de betaling van de exploitatietussenkomsten van de Staat221;
de ondernemingsplannen zijn opgesteld per boekjaar;
de geauditeerde rekeningen zijn rekeningen per boekjaar.

Gelet op die vaststellingen wordt de verdere analyse gemaakt op het einde van het boekjaar.
De NMBS-Holding geeft in haar antwoord aan dat het voor haar niet duidelijk is waarom
het Rekenhof, voor de analyse van de stabilisatie van de schuld beheerscontract, vertrekt
van de schuldpositie eind 2008 en niet begin 2008 en begin 2005.
Het Rekenhof verwijst wat dat betreft naar de bovenstaande alinea’s. Het is immers pas
in de beheerscontracten 2008-2012 dat de norm voor de schuldstabilisatie is ingeschreven
en dus het onderscheid wordt gemaakt tussen de financiële schuld beheerscontract en de
financiële schuld buiten beheerscontract.
Het Rekenhof verwijst ook naar de gedetailleerde informatie van de evolutie, sinds 2005,
van de geconsolideerde netto financiële schuld en van de evolutie van de financiële schuld
van elk van de drie maatschappijen afzonderlijk (punt 3.3).
3.5.1 Evolutie 2008-2011 van de geconsolideerde netto financiële schuld volgens de
berekeningswijze van de beheerscontracten
De evolutie van de geconsolideerde netto financiële schuld waarover met toepassing van
artikel 88 van het beheerscontract van de NMBS-Holding per trimester moet worden gerapporteerd, is weergegeven in de onderstaande tabel. De tabel maakt ook de vergelijking
met de vooruitzichten die daarover in het geconsolideerde ondernemingsplan 2008-2012

220 Ibid.
221 Overeenkomstig de bepalingen in de beheerscontracten worden de exploitatietussenkomsten van de eerste vier
maanden per maand betaald, die van de maanden mei tot en met augustus op 8 mei en die van de laatste vier
maanden in januari van het jaar t+1.
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werden becijferd. Voor het boekjaar 2011 is de financiële schuld van NMBS-Logistics in de
netto financiële schuld beheerscontract inbegrepen.
Tabel 7 – Evolutie van de geconsolideerde netto financiële schuld 2008-2011 vergeleken met het
ondernemingsplan 2008-2012 (in miljoen euro)
31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

Netto financiële schuld beheerscontract

- 1.963,5

- 1.964,2

- 2.246,8

- 2.141,9

Netto financiële schuld beheerscontract in het geconsolideerde
ondernemingsplan 2008-2012

- 2.437,0

- 2.309,0

- 2.067,0

- 1.838,0

+ 473,5

+ 344,8

- 179,8

- 303,9

Verschil realiteit/ondernemingsplan

31/12/2011

Bron: jaarrekeningen van de boekjaren 2008, 2009, 2010 en 2011 van de NMBS-Holding, Infrabel en
de NMBS; financiële verslagen opgesteld per kwartaal door de NMBS-Holding voor de boekjaren 2008,
2009, 2010 en 2011 met toepassing van artikel 88 van het beheerscontract 2008-2012; geconsolideerd
ondernemingsplan 2008-2012
Dit overzicht toont aan dat:
1° de door de beheerscontracten 2008-2012 opgelegde norm (stabilisatie op het niveau van
2008) niet werd gehaald. Die financiële schuld is immers tussen einde 2008 en einde
2011 toegenomen met 178,4 miljoen euro.
2° de doelstelling vooropgesteld in het geconsolideerde ondernemingsplan 2008-2012 (regelmatige afname van de geconsolideerde financiële schuld met een gemiddelde van
8,5 % per jaar) evenmin werd bereikt. Het verschil tussen de realiteit en het plan bedraagt op 31 december 2011 - 303,9 miljoen euro
Voor elk van de drie maatschappijen van de groep is de ontwikkeling van de netto financiële schuld anders verlopen. De tabel hieronder geeft die evolutie weer en maakt de vergelijking met de vooruitzichten die daarover in de ondernemingsplannen 2008-2012 werden
becijferd.
Tabel 8 – Evolutie van de netto financiële schuld 2008-2011 per vennootschap vergeleken met het
geconsolideerde ondernemingsplan 2008-2012 (in miljoen euro)
31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

Netto financiële schuld beheerscontract

- 2.541,4

- 2.443,1

- 2.443,8

- 2.273,9

Netto financiële schuld beheerscontract
in het geconsolideerde ondernemingsplan
2008-2012

- 2.938,0

- 2.818,0

- 2.711,0

- 2.607,0

+ 396,6

+ 374,9

+ 267,2

+ 333,1

Kaspositie/impact schuld beheerscontract

+ 631,5

+ 820,7

+ 838,4

+ 776,4

Kaspositie in het ondernemingsplan 20082012

+ 546,0

+ 617,0

+ 702,0

+ 803,0

NMBS-Holding

Verschil realiteit/ondernemingsplan
Infrabel
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31/12/2008
Verschil realiteit/ondernemingsplan

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

+ 85,5

+ 203,7

+ 136,4

- 26,6

Netto financiële schuld beheerscontract

- 53,5

- 341,8

- 641,3

-592,3

Netto financiële schuld beheerscontract
in het geconsolideerde ondernemingsplan
2008-2012

- 13,0

- 41,0

+ 11,0

+ 70,0

Verschil realiteit/ondernemingsplan

- 40,5

- 300,8

- 652,3

-662,3

-

-

-

-52,1

NMBS

NMBS-Logistics
Netto financiële schuld beheerscontract

Bron: jaarrekeningen van de boekjaren 2008, 2009, 2010 en 2011 van de NMBS-Holding, Infrabel en
de NMBS; financiële verslagen opgesteld per kwartaal door de NMBS-Holding voor de boekjaren 2008,
2009, 2010 en 2011 met toepassing van artikel 88 van het beheerscontract 2008-2012; ondernemingsplannen 2008-2012 van de NMBS-Holding, Infrabel en de NMBS
Dat overzicht leidt tot volgende vaststellingen:
1° De financiële schuld beheerscontract van de NMBS-Holding is in de periode 20082011 gedaald met 267,5 miljoen euro, een daling die verder gaat dan gebudgetteerd in het
ondernemingsplan 2008-2012.
2° De kaspositie/financiële schuld van Infrabel heeft, rekening houdend met de definitie
van de financiële schuld in het beheerscontract, een positieve impact op de schuldstabilisatie, die tot 2010 uitstijgt boven de vooruitzichten in het ondernemingsplan 20082012. De beslissing om in 2011 de investeringstoelagen van Infrabel te verminderen met
90,0 miljoen euro, zonder compensatie222, doet bij een onverkorte uitvoering van het
investeringsprogramma haar kaspositie, in 2011 en het eerstvolgende jaar dalen, met een
overeenkomstige negatieve impact op de geconsolideerde netto financiële schuld.
3° De financiële schuld beheerscontract van de NMBS en NMBS-Logistics is in de periode
2008-2011 toegenomen met 590,9 miljoen euro, terwijl in het ondernemingsplan 20082012 een licht positieve kaspositie in het vooruitzicht was gesteld. De eerste aanzet tot
afwijking was er in 2008 en die werd meer uitgesproken vanaf 2009. Door de verzelfstandiging van de goederensector onder NMBS-Logistics is in 2011 een deel van die toename daar opgebouwd (52,1 miljoen euro).
4° Die cijfers van de maatschappijen samen leiden tot een toename van de geconsolideerde
netto financiële schuld tussen 2008 en 2011, een toename die in 2008 en 2009 nog was
beperkt door de compensatie van positieve en negatieve stromen op groepsniveau.
De oorzaken voor de schuldopbouw/schuldafbouw die onder punt 3.4 werden toegelicht
bij de bespreking van de evolutie van de globale financiële schuld per vennootschap zijn,
afgezien van de specifieke facetten (door de Staat of de beheerscontracten opgelegde financieringswijzen), dezelfde voor dit gedeelte van de financiële schuld, met name de impact
van de EBITDA, de investeringen met eigen middelen,…

222 De vermindering van de investeringstoelagen in 2009 voor een bedrag van 200,0 miljoen euro, wordt ingedeeld bij
de financiële schuld “buiten beheerscontract” omdat er een specifieke financiering tegenover staat (compensatie
via jaarlijkse exploitatietoelagen). Die vermindering drukt dus de kaspositie, volgens de definitie van het
beheerscontract, niet naar beneden.
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3.5.2 Ruimte voor de stabilisatie van de geconsolideerde netto financiële schuld volgens de berekeningswijze van de beheerscontracten
De vaststelling dat het niveau van de netto financiële schuld vanaf 2008 en meer uitgesproken vanaf 2009 steeds verder afweek van de doelstelling tot schuldstabilisatie zoals
die in de beheerscontracten 2008-2012 is opgelegd, was aanleiding om de doelstelling in
2010 bij te stellen in afspraken tussen de drie maatschappijen van de groep en de minister
van Overheidsbedrijven. Daarbij zijn er inhoudelijk twee fases te onderkennen: eerst de formulering en aanvaarding door de partijen van een nieuwe doelstelling met bijgestelde hypothesen die een schuldstabilisatie inhoudt met als horizon 2012 en daarna de vaststelling
van nieuwe ontwikkelingen die ook die doelstelling op de helling zetten. Die twee fases en
de contouren voor de mogelijkheid tot schuldstabilisatie worden hierna per fase toegelicht.
De vraag die centraal staat is de volgende: is er, gelet op het onmogelijk halen tegen 2012 van
de in de beheerscontracten vooropgestelde doelstelling van schuldstabilisatie, ruimte voor
een ander niveau van schuldstabilisatie? Het niveau ervan is immers niet rekbaar met het
oog op een gezonde financiële basis.
3.5.2.1 Stabilisatie van de geconsolideerde netto financiële schuld vanaf 2012
De herziening van het niveau van de stabilisatie van de netto financiële schuld is er gekomen naar aanleiding van een beslissingsproces dat teruggaat tot september 2009 en dat
werd opgestart door de NMBS-Holding met toepassing van artikel 109 van haar beheerscontract223. De sleutelmomenten van dat proces zijn samengevat in onderstaand overzicht 224.

223 Artikel 109 van het beheerscontract 2008-2012 van de NMB-Holding bepaalt ondermeer dat de NMBS-Holding is
belast met:
• “het nauwgezet volgen van de evolutie van de financiële toestand van Infrabel, van de NMBS en van de consolidatieperimeter van de drie vennootschappen. Om de eenheid van het financieel beheer van de NMBS-Groep
te waarborgen, pleegt de NMBS-Holding regelmatig overleg aangaande de uitwerking en de uitvoering van de
ondernemingsplannen en de investeringsplannen en –budgetten, met uitsluiting van de essentiële functies die
worden uitgeoefend door Infrabel;
• als ze vaststelt dat bij één van hen de financiële situatie evolueert of dreigt te evolueren tot een niveau dat een
belemmering vormt voor een gezond financieel beheer, het hierover verslag uitbrengen bij de minister van Overheidsbedrijven, na overleg met de betrokken vennootschap die over dat verslag een gemotiveerd advies uitbrengt”.
224 Over het onderwerp van de schuldstabilisatie is meer briefwisseling geweest tussen de entiteiten van de groep
onderling en van de entiteiten naar de minister van Overheidsbedrijven. Het overzicht geeft alleen de stappen
telkens als er een definitieve beslissing aan is gebonden.
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Periode

Aard van de beslissing

7 september 2009

De NMBS-Holding informeert de minister van Overheidsbedrijven over de
verlaging van de rating van de NMBS-Holding van AA+ naar AA en wijst op
de problemen van B-Cargo.

16 september 2009

De minister vraagt de NMBS-Holding de noodzakelijke initiatieven te nemen
t.o.v. de bestuurders van de NMBS opdat maatregelen worden genomen om
te vermijden dat de negatieve ontwikkeling van B-Cargo de globale situatie
van de NMBS-Groep in gevaar brengt.

17 december 2009

De NMBS-Holding deelt aan de minister van Overheidsbedrijven mee dat
het financieel kader van de herstructurering van B-Cargo op 15 december 2009 werd goedgekeurd. Ze wijst op de verslechtering van de financiële
situatie van de NMBS, meer bepaald van B-Cargo en B-Mobility, en deelt
mee dat de doelstelling van stabilisatie van de netto financiële schuld van de
NMBS-Groep niet meer zal kunnen worden gerealiseerd.

22 december 2009

De minister meldt in een brief dat ze de bezorgdheid deelt over de verslechtering van de financiële schuld van de NMBS-Groep en wil in januari 2010 de
analyses en mogelijke oplossingen bespreken.

januari 2010

Op initiatief van de NMBS-Holding wordt een studie besteld bij Boston Consulting Group (BCG) met als doel:
• het verschil te analyseren tussen de reële en de geplande financiële kerncijfers van de NMBS-Groep over de periode 2005-2012 met de nadruk op
2008-2012;
• de EBITDA en de andere elementen die een impact hebben op de evolutie van de totale schuld en de beheercontract schuld te analyseren.

januari-maart 2010

Uitvoering van de studie door BCG in samenwerking met de financiële directies van de drie vennootschappen van de NMBS-Groep.

5 maart 2010

De NMBS-Holding stuurt het ontwerp van “Diagnostic NMBS-Groep reëel vs
Plan” naar de minister, vat de voorwaarden samen die de studie voorstelt om
tot een schuldstabilisatie te komen en stelt een oplossing voor over de verdeling van de inspanningen tussen de drie vennootschappen van de NMBSGroep.

19/20 april 2010

Brief van 19 april 2010 van de NMBS-Holding aan de minister en brieven van
Infrabel en de NMBS van 20 april 2010 aan de minister waarin de vennootschappen zich akkoord verklaren met de door de NMBS-Holding voorgestelde engagementen van elke vennootschap om tot een schuldstabilisatie
te komen.

6 mei 2010

Brief van de NMBS-Holding aan de bestuurders van Infrabel en de NMBS
met kopie aan de minister waarin de engagementen van elke vennootschap
op basis van de studie van BCG worden beschreven.

mei 2010

De raad van bestuur van Infrabel van 27 mei 2010 en de raad van bestuur
van de NMBS van 21 mei 2010 hebben actieplannen voor hun vennootschap
goedgekeurd om de vooropgestelde nieuwe doelstelling van geconsolideerde schuldstabilisatie te bereiken.

6 mei 2010

Comfortletter van de NMBS-Holding in het kader van de certificering van de
jaarrekening 2009 van de NMBS, waarin de NMBS-Holding de continuïteit
van de NMBS waarborgt tot de volgende algemene vergadering in 2011 onder voorwaarde van de goedkeuring van een herstelplan.

15 juni 2010

Gezamenlijke vergadering van de raden van bestuur van de drie vennootschappen: bevestiging van het engagement om tot schuldstabilisatie te komen zoals voorgesteld in de BCG-studie en van de door de NMBS-Holding
voorgestelde verdeling van de inspanningen tussen de drie vennootschappen.
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Het voorgaande beslissingsproces is van belang omdat het de engagementen van de drie
maatschappijen van de NMBS-Groep onderstreept om een (nieuw) niveau van schuldstabilisatie te bereiken, anders dan het niveau dat was overeengekomen in de beheerscontracten
2008-2012 en verschillend van de eerder opgestelde vooruitzichten in de ondernemingsplannen 2008-2012.
BCG heeft op basis van de verstrekte gegevens van de financiële directie van elke vennootschap een gedetailleerde analyse gemaakt van de verschillen in schuldniveau tussen enerzijds de realiteit en anderzijds de ondernemingsplannen, heeft onderzocht wat de oorzaken
zijn van het niet realiseren van de vooruitzichten in de ondernemingsplannen en heeft becijferd welke operationele kasstromen (EBITDA) volgens onveranderde boekhoudnormen
2008 nodig zijn om tot een geconsolideerde schuldstabilisatie te komen in 2012, rekening
houdend met de opgebouwde schuld vanaf 2008. De uitslag daarvan was dat op geconsolideerd niveau een EBITDA nodig zou zijn van + 150,0 miljoen euro berekend volgens onveranderde boekhoudnormen 2008. EBITDA werd gekozen als richtsnoer omdat het de meest
aangewezen indicator is van de operationele kasstromen die direct uit de rekeningen kan
worden afgeleid. De financiële schuld kan immers alleen worden gestabiliseerd wanneer de
operationele kasstromen voldoende hoog zijn om de intresten op de uitstaande financiële
schuld en de uitgaande kasstromen voor de investeringen met eigen middelen te dekken.
De NMBS-Holding heeft op 5 maart 2010 de studie van BCG aan de minister meegedeeld en
een voorstel gedaan van de engagementen die elke vennootschap zou moeten opnemen om
een geconsolideerd EBITDA-niveau van + 150,0 miljoen euro volgens de boekhoudnormen
2008 te halen in 2012, namelijk 225:
•

•

het naleven door de NMBS-Holding en Infrabel van de initiële engagementen uit hun
ondernemingsplannen 2008-2012, met name de realisatie in 2012 van een EBITDA van
respectievelijk + 141,0 miljoen euro en + 81,0 miljoen euro;
het bereiken door de NMBS van het saldo, namelijk een EBITDA van – 48,0 miljoen euro,
dit is 149,0 miljoen euro onder het niveau van het ondernemingsplan 2008-2012. Die
doelstelling is verder als volgt verdeeld:
• NMBS-Logistics moet haar plan “basisscenario” bereiken, namelijk een EBITDA van
+ 30,0 miljoen euro in 2012;
• de NMBS realiseert een gecumuleerde EBITDA van – 78,0 miljoen euro in 2012 en na
2012 (tegen 2015) beoogt zij een EBITDA in evenwicht.

De bijstelling van de perspectieven voor de NMBS werd verantwoord door te stellen dat
rekening moest worden gehouden met de terechte opmerkingen dat de NMBS:
•
•
•

waarschijnlijk een te ambitieus ondernemingsplan had opgesteld226;
vatbaarder is voor conjunctuurschommelingen dan de andere bedrijven in de NMBS-Groep;
zich niet kan permitteren een drastische sanering in de dienstverlening door te voeren.

225 Het verschil tussen de som van de individuele EBITDA van elke vennootschap en de geconsolideerde EBITDA is toe
te schrijven aan consolidatieverrichtingen.
226 De NMBS verduidelijkt dat haar ondernemingsplan werd ogpesteld vóór de economische crisis van 2008, zie punt
3.4.3.
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De drie vennootschappen hebben zich ertoe verbonden in 2012 een EBITDA van + 150,0 miljoen euro (boekhoudnormen 2008) te realiseren voor de NMBS-Groep (zoals voorgesteld
in de studie van BCG) en hebben zich onderling akkoord verklaard met de verdeling van de
inspanningen zoals voorgesteld door de NMBS-Holding. Dat onderling akkoord werd op
15 juni 2010 bekrachtigd in een gemeenschappelijke vergadering van de raden van bestuur
van de drie vennootschappen.
De naakte cijfers van de EBITDA verbergen een te bereiken niveau van uitgaven/kosten en
inkomsten. In dat verband hebben de verschillende raden van bestuur, om uitvoering te
geven aan hun engagement van schuldstabilisatie tegen 2012, actieplannen goedgekeurd
waarin besparingsmaatregelen en efficiëntieverbeteringen zijn vooropgesteld.
Als het engagement wordt nagekomen om in 2012 een geconsolideerde EBITDA van
+ 150,0 miljoen euro te bereiken, dan zou de schuld, berekend volgens de definitie van de
beheerscontracten, 2.472,0 miljoen euro bedragen. Dat niveau en het geheel van de onderling overeengekomen engagementen tussen de drie vennootschappen met akkoord van de
minister betekenen de facto dat:
•

•
•

een niveau van te stabiliseren geconsolideerde financiële schuld wordt vastgelegd
(2.472,0 miljoen euro) dat afwijkt van de doelstelling in de beheerscontracten 20082012 van een stabilisatie op het niveau van 2008 (1.964,0 miljoen euro), terwijl de beheerscontracten op dat punt niet zijn gewijzigd;
de te stabiliseren limiet van financiële schuld wordt bepaald op geconsolideerd niveau en
niet meer op het niveau van elke vennootschap zoals bepaald in de beheerscontracten;
de te bereiken EBITDA tegen 2012 voor de NMBS en voor de consolidatie niet meer
overeenstemt met het ondernemingplan van de NMBS (- 48,0 miljoen euro versus
+ 101,0 miljoen euro) en met het geconsolideerd ondernemingsplan (+ 150,0 miljoen euro
versus + 299,0 miljoen euro).

3.5.2.2 Grenzen aan de stabilisatie van de geconsolideerde netto financiële schuld vanaf 2012
Met de kennis van de resultaten van het boekjaar 2010 en van de vooruitzichten van het geconsolideerde exploitatiebudget 2011, waaruit bleek dat de NMBS-Groep niet op het traject
zat om de beoogde nieuwe doelstelling van schuldstabilisatie te halen vanaf 2012, werd opnieuw een beslissingsproces georganiseerd tussen de maatschappijen van de NMBS-Groep
onderling en tussen de maatschappijen en de bevoegde minister. De uitkomst daarvan heeft
finaal niet geleid tot een volledige consensus over de engagementen van elke vennootschap
om de eerder overeengekomen doelstelling te halen.
Het onderstaande overzicht vat in chronologische volgorde de sleutelmomenten samen van
het beslissingsproces227.

227 Over het onderwerp van de schuldstabilisatie is meer briefwisseling geweest tussen de entiteiten van de groep
onderling en van de entiteiten naar de minister van Overheidsbedrijven. Het overzicht geeft alleen de stappen
weer als er een definitieve beslissing aan is gebonden.
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Periode

Aard van de beslissing

25 februari 2011

De raad van bestuur van de NMBS-Holding stelt op basis van het geconsolideerde budget 2011 vast dat de erin vervatte vooruitzichten de beoogde
doelstelling van de groep (EBITDA van + 150,0 miljoen euro in 2012) niet
zal worden gehaald en beslist om BCG een beperkte opdracht toe te wijzen
over de financiële toestand van de bedrijven van de NMBS-Groep om op
basis daarvan overleg te plegen met de NMBS en Infrabel en de minister te
informeren conform artikel 109 van het beheerscontract.

maart/april 2011

BCG voert de opdracht uit en stelt eind april een voorlopig rapport voor.

mei/september 2011

BCG zet zijn analyse verder om verschillende vragen binnen de groep over
verduidelijkingen over de gebruikte methodologie in zijn studie op te nemen.

18 maart 2011

Brief van de NMBS aan de bestuurders van de NMBS-Holding met de vraag
een continuïteitswaarborg te geven, die de NMBS verplicht is te vragen aan
haar aandeelhouder (NMBS-Holding) om de certificatie van haar rekeningen voor het jaar 2010 te verkrijgen.

29 april 2011

Brief van de NMBS-Holding aan de NMBS met kopie aan de minister van
Overheidsbedrijven waarbij de NMBS-Holding een “letter of comfort” wil
uitgeven op voorwaarde (onder meer) dat de raad van bestuur een financieel herstelplan goedkeurt dat conform is met de doelstelling van een EBITDA van – 48,0 miljoen euro in 2012 voor het geheel NMBS/NMBS Logistics
(bij ongewijzigde boekhoudregels 2008).

11 mei 2011

Brief van het college van commissarissen van de NMBS-Holding met de
vraag dat de raad van bestuur van de NMBS-Holding zich uitspreekt over de
aangepaste versie van het financieel herstelplan, zoals goedgekeurd door
de NMBS-Groep in mei 2010 met als doelstelling in 2012 de EBITDA van de
groep te stabiliseren naar + 150,0 miljoen euro, rekening houdend met de
verslechterde situatie van de Cargo-filialen.

13 mei 2011

Brief van de NMBS-Holding aan de minister van Overheidsbedrijven met
informatie over de financiële toestand van de NMBS-Groep en de NMBS in
het bijzonder en over de voorwaarden die de NMBS-Holding verbindt aan
het geven van een “letter of comfort” waarin de continuïteit van de NMBS
wordt gewaarborgd.

17 mei 2011

Brief van de minister van Overheidsbedrijven aan de voorzitters van de raden van bestuur en aan de gedelegeerd bestuurders van NMBS-Holding,
Infrabel en de NMBS met als mededeling:
“In de brieven van NMBS-Holding van 19 april 2010 en van NMBS en Infrabel
van 20 april gingen de 3 bedrijven het engagement aan om, zoals voorgesteld
in de studie van Boston Consulting Group van april 2010, een positief EBITDA
van 150 miljoen euro voor de NMBS-Groep te realiseren en op die manier tot
een stabilisering van de schuld voor de Groep te komen. De bedrijven gingen onderling akkoord dat in 2012 NMBS-Holding hiervoor een EBITDA van
+ € 141 miljoen, Infrabel van + € 81 miljoen en NMBS van - € 48 miljoen zou realiseren (boekhoudnormen 2008).[…] De financiële resultaten van de NMBSGroep voor 2010 zijn wel verbeterd, maar de kloof met het vooropgestelde objectief is nog groot, en dat baart mij zorgen.
Ik verwacht dat de 3 bedrijven van de NMBS-Groep in de volgende cruciale
periode intensief samenwerken om de financiële gezondmaking van de groep
en meer bepaald de stabilisatie van de schuld van de Groep ook effectief te
realiseren.”

10 mei/19 mei 2011

Goedkeuring van een herstelplan door de raad van bestuur van de NMBS
waarin op het jaareinde 2012 een EBITDA van – 78,0 miljoen euro wordt
vooropgesteld en een EBITDA in evenwicht tegen 2015228.

228 De raad van bestuur van 18 oktober 2011 heeft concrete uitvoeringsmaatregelen goedgekeurd om die doelstelling
te bereiken.
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Periode

Aard van de beslissing

12 mei/20 mei 2011

Goedkeuring van een herstelplan door de raad van bestuur van NMBS Logistics waarin op het jaareinde 2012 een EBITDA van + 30,0 miljoen euro
wordt vooropgesteld.

19 mei 2011

Comfortletter met voorwaarden (uitvoering van het herstelplan) van de
NMBS-Holding aan de NMBS waarin de continuïteit wordt gewaarborgd tot
de gewone algemene vergadering van 2012.

6 juni/13 juli 2011

De raad van bestuur van Infrabel bespreekt de financiële situatie van de
NMBS-Groep naar aanleiding van de voor haar gewijzigde omstandigheden
(verminderde exploitatiedotatie door de afschaffing van het FSI, de impact
van de economische crisis die de externe inkomsten doet dalen) (raad van
6 juni) en naar aanleiding van de studie van BCG (raad van 13 juli).
De raad stelt het management voor met de twee andere bedrijven de doelstellingen die voorliggen verder te analyseren en in afwachting van het resultaat van die onderhandeling, de doelstelling van + 150,0 miljoen euro
EBITDA op groepsniveau en met de enige bekende doelstelling op niveau
van Infrabel, zijnde + 81,0 miljoen euro als het werkkader te behouden.

23 september 2011

Eindverslag van BCG.

september/
oktober 2011

Bespreking van het eindverslag van BCG in de verschillende raden van bestuur:
1.	De raad van bestuur van de NMBS-Holding van 30 september neemt akte
van het eindverslag.
2.	De raad van bestuur van de NMBS van 7 oktober 2011 meent dat de vastgelegde doelstellingen in 2010 moeten behouden blijven, is bezorgd dat
niet al de vennootschappen van de groep de verwezenlijking van hun vastgelegde doelstelling in 2010 bevestigen en meent dat het uitstel van de
niet verwezenlijkte inspanningen door de andere maatschappijen van de
groep, niet moet worden gedragen door de NMBS.
3.	De raad van Infrabel van 13 oktober 2011 neemt akte van het document
en de raad van bestuur van 24 november 2011 verzoekt om een second
opinion met betrekking tot de bijdrage van Infrabel in de geconsolideerde
schuld, o.m. ook in het licht van een eventuele opdeling van deze schuld.
De raad van bestuur acht het wenselijk om hetzij op het niveau van de
gedelegeerd bestuurder, hetzij op dat van de voorzitter, een initiatief te
nemen om deze problematiek op groepsniveau te bespreken.

14 oktober 2011

Brief van de minister van Overheidsbedrijven waarin wordt verwezen naar
haar brief van 17 mei 2011 en waarin ze vaststelt dat de studie aangeeft dat
er extra inspanningen nodig zullen zijn om tot een schuldstabilisatie te komen in 2012 en waarin ze vraagt:
“dat de 3 raden van bestuur in onderling akkoord mij snel de definitieve financiële groepsdoelstelling voor 2012, en de verdeling ervan over de 3 ondernemingen van de NMBS-Groep (en NMBS-Logistics) bezorgen, die garandeert dat de
geconsolideerde schuld inderdaad gestabiliseerd wordt in 2012. Tot dan blijft
voor mij het engagement van elk van u van april/mei 2010 geldig.”

18 oktober 2011

Antwoord van de NMBS-Holding op de brief van de minister met kopie aan
de voorzitters van de raden van bestuur en de gedelegeerd bestuurders van
Infrabel en de NMBS:
• het verslag van BCG kreeg het feitelijk akkoord van alle financiële
directies;
• de organen van de NMBS-Holding en de NMBS hebben de doelstelling
van respectievelijk + 141,0 miljoen euro EBITDA en – 78,0 miljoen euro
EBITDA bevestigd;
• er zijn onzekerheden over de doelstelling van + 30,0 miljoen euro EBITDA
voor NMBS-Logistics;
• bij de actualisering van de BCG-studie heeft Infrabel aangegeven dat ze
de doelstelling van + 81,0 miljoen euro EBITDA in 2012 niet bevestigde en
overging tot een oefening om haar doelstelling te herzien.
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Naar aanleiding van deze beslissingen, heeft BCG zijn vorige studie geactualiseerd door
de realiteit 2010 en de exploitatiebudgetten 2011 te integreren en door de definitie EBITDA
bij te stellen omdat door de veranderde boekhoudnormen, de overgang naar IFRS, de link
tussen EBITDA en operationele kasstroom was verzwakt. Om aan dat laatste euvel te verhelpen stelt BCG voor de “EBITDA cash recurrent” weer te geven omdat die notie aansluit
bij de EBITDA boekhoudnormen 2008229. Bovendien werd, mede op vraag van de vennootschappen, een bijkomende doelstelling of eerder een bijkomende precisering noodzakelijk
geacht, namelijk de cashbehoefte die nodig is om de intrestlasten van de netto beheerscontract schuld te dragen, de zogenaamde “ free cash flow”230 na de dekking van de investeringen met eigen middelen.
De actualisering door BCG van haar eerdere studie is een verhelderende oefening maar ze
verandert niet de grond van de kwestie: indien het de doelstelling is de netto financiële
schuld stabiel te houden, moeten de operationele activiteiten voldoende kasstromen genereren om de intrestlast op de schuld en de nettokasstromen uit de investeringen met eigen
middelen te kunnen financieren. In dat kader mogen de gehanteerde indicatoren EBITDA,
EBITDA cash recurrent, free cash flow enz. of de gewijzigde boekhoudnormen een transparante en over de jaren heen vergelijkbare rapportering niet in de weg staan. Eigenlijk is die
vaststelling logisch en zou er geen verwarring mogen zijn in hoofde van de vennootschappen over de EBITDA-doelstelling omdat:
•
•

•

•
•

de beheerscontracten het niveau van de te stabiliseren netto financiële schuld hebben
bepaald op het niveau van juni 2008 bij onveranderde boekhoudnormen;
de EBITDA snel uit de resultatenrekeningen kan worden afgeleid en de financiële directies van de vennootschappen op een snelle en eenvoudige wijze de impact van de
wijziging van de boekhoudnormen of van een gewijzigde toepassing ervan kunnen becijferen. Overigens is het de regel in het boekhoudrecht dat boekhoudnormen en waarderingsregels op een constante wijze worden toegepast en dat bij een eventuele wijziging, de exacte impact daarvan moet worden medegedeeld;
het evident is dat de realiteit van de EBITDA in elke jaarrekening moet kunnen worden
afgestemd met de EBITDA die in de ondernemingsplannen in het vooruitzicht zijn gesteld, bij gelijke boekhoudnormen en waarderingsregels, zodat een perfecte transparantie wordt gegeven;
de vennootschappen de gehanteerde indicator dezelfde inhoud geven;
de realiteit van de kasstromen en van de financieringsbehoeften finaal niet afhangt van
de toegepaste boekhoudnormen en waarderingsregels.

De eindconclusie van BCG in zijn geactualiseerde studie wijkt qua basisaanbeveling niet af
van de vorige studie na de becijfering van de impact van de gewijzigde boekhoudnormen op
de gepubliceerde EBITDA 231. Die eindconclusie is dat de “huidige visie” van de maatschap-

229 De notie “EBITDA cash recurrent” is belangrijk in die zin dat de regelmatige kasstromen uit de bedrijfsvoering
eronder worden gerangschikt. Met toepassing van de IFRS zijn immers de resultaten, die als uitzonderlijk werden
geboekt onder BGAAP, geboekt onder de reguliere bedrijfsvoering. De NMBS-Holding, die full IFRS toepast,
hanteert die notie in de rapportering.
230 De “free cash flow” wordt gedefinieerd als de som van de kasstroom uit de operaties (operationele kasstroom) en
de kasstroom uit investeringen, in casu de investeringen met eigen middelen.
231 BCG berekende dat een EBITDA cash recurrent van + 141,0 miljoen euro in 2012 overeenstemt met de EBITDA van
+ 150,0 miljoen euro eerder gedefinieerd bij constante boekhoudnormen 2008.
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pijen op de kasstromen in 2012 tot gevolg heeft dat er een tekort is om de uitgaande kasstromen voor rentelasten en investeringen met eigen middelen te dekken, wat tot gevolg heeft
dat de netto financiële schuld vanaf 2012 verder zal toenemen in plaats van stabiliseren.
De “huidige visie” die BCG aanhaalt in zijn eindrapport van 23 september 2011 is samengevat de volgende:
•

•

•

•
•

De NMBS-Holding heeft bevestigd dat ze de EBITDA-doelstelling van + 141,0 miljoen
euro voor 2012 handhaaft (jaarverslag over de jaarrekening 2010, raad van bestuur van
27 mei 2011).
De NMBS heeft bevestigd dat ze voor 2012 de EBITDA-doelstelling van – 78,0 miljoen
euro handhaaft voor B-Mobility en B-Europe (jaarverslag over de jaarrekening 2010,
bevestigd door de raad van bestuur van 19 mei 2011).
De EBITDA-doelstelling van NMBS-Logistics voor 2012 werd gehandhaafd op + 30,0 miljoen euro (jaarverslag bij de jaarrekening 2010 van de NMBS en bevestigd door de raad
van bestuur van NMBS-Logistics van 12 mei 2011 en 20 mei 2011).
De vooropgestelde EBITDA-doelstelling voor de NMBS (B-Mobility en B-Europe) en
NMBBS-Logistics samen bedraagt voor 2012 – 48,0 miljoen euro232.
Infrabel heeft in de raad van bestuur van 13 juli 2011 haar EBITDA-doelstelling bijgesteld
tot + 5,7 miljoen euro, in plaats van de eerdere doelstelling van + 81,0 miljoen euro.

De drie vennootschappen zijn het eens met de analyse van BCG, een analyse die is uitgevoerd in samenwerking met de financiële directies van elke vennootschap, maar de consensus loopt fout op de concretisering van de engagementen van elke maatschappij zoals in het
bovenstaand beslissingsoverzicht in detail is aangetoond. Op dit ogenblik is die consensus
er nog niet zodat er geen garantie is dat de nieuwe doelstelling van stabilisatie van de geconsolideerde netto financiële schuld wordt gehaald.
Ondertussen hebben de vennootschappen de jaarrekeningen 2011 opgesteld en daaruit
blijkt dat de EBITDA van elke vennootschap van de NMBS-Groep de volgende zijn233:
•
•
•

de NMBS-Holding: + 128,5 miljoen euro en daarmee quasi op het niveau van het budget
(+ 127,9 miljoen euro)234;
Infrabel: + 13,0 miljoen euro tegenover + 42,3 miljoen euro gebudgetteerd;
de NMBS (en één maand NMBS-Logistics) publiceert – 107,7 miljoen euro, dit is 18,9 miljoen beter dan het gepubliceerde budget 2011. Voor een vergelijkbaarheid met de oorspronkelijke doelstelling (EBITDA boekhoudnormen 2008) moeten daar twee negatieve
kasstromen aan worden toegevoegd, namelijk:

232 BCG heeft voor zijn eindconclusie corrigerende elementen verwerkt om de afstemming te verkrijgen met de
boekhoudnormen 2008 (zie verder de jaarrekening 2011 en het exploitatiebudget 2011).
233 Gegevens nog niet geauditeerd.
234 De EBITDA is uitgedrukt als EBITDA cash recurrent, hetzij de regelmatige inkomsten en uitgaven van de
bedrijfsvoering.
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•

1) – 33,5 miljoen euro voor de huurlasten van sale and rent back-contracten met de
NMBS-Holding235;
2) de boekhoudkundige verwerking van de ontvangsten van de dossiers “Passenger Irregularity Management” (PIM) voor een bedrag van - 28,1 miljoen euro236;
NMBS-Logistics: - 34,5 miljoen euro tegenover – 21,0 miljoen euro gebudgetteerd.

De vraag kan worden gesteld of met de kennis van de realiteit 2011 het mogelijk is in 2012 een
EBITDA-doelstelling te halen die de schuldstabilisatie op het niveau van 2012 verzekert.
De exploitatiebudgetten 2012 die recent door de raden van bestuur zijn opgesteld, kunnen
daarover meer uitsluitsel geven.
•
•

•

•

De NMBS-Holding stelt dat met bijkomende besparingen een EBITDA cash recurrent
van + 140,6 miljoen euro moet worden bereikt (raad van bestuur van 23 december 2011).
Infrabel heeft een EBITDA in 2012 gebudgetteerd van + 13,3 miljoen euro en verwijst
naar de eerder aangehaalde gewijzigde omstandigheden die een EBITDA van + 81,0 miljoen euro niet haalbaar maken (raad van bestuur van 7 december 2011).
De NMBS voorziet in een EBITDA van - 74,9 miljoen euro in 2012 en meent met dit
resultaat, waarin de herstelmaatregelen goedgekeurd in de raad van bestuur van 18 oktober 2011 zijn gereflecteerd, tegemoet te komen aan de doelstelling bepaald door de
NMBS-Holding (EBITDA van – 78,0 miljoen euro) (raad van bestuur van 17 januari 2012).
Voor de vergelijkbaarheid met de oorspronkelijke doelstelling (EBITDA boekhoudnormen 2008) moeten zoals in 2010 en 2011 aan die vooruitzichten negatieve kasstromen
in verband met de SRB-contracten en het PIM-dossier worden toegevoegd, samen ongeveer - 61,0 miljoen euro.
NMBS-Logistics voorziet in haar exploitatiebudget 2012 een EBITDA van - 0,8 miljoen
euro terwijl het oorspronkelijk engagement in het kader van de stabilisatie van de financiële schuld in een EBITDA voor dat jaar voorzag van + 30,0 miljoen euro.

Indien een stabilisatie van de geconsolideerde netto financiële schuld tegen de horizon van
2012 pas kan worden bereikt bij een geconsolideerd EBITDA-niveau van + 150,0 miljoen
euro, boekhoudnormen 2008, kan uit de exploitatiebudgetten van elke vennootschap voor
dat jaar worden afgeleid dat er een tekort is van 125,0 miljoen euro, boekhoudnormen 2008,
om dat doel te bereiken.
Twee bijkomende factoren die vanaf 2012 de stabilisatie van de geconsolideerde netto financiële schuld bedreigen, hebben te maken met twee begrotingsmaatregelen:
•

De geplande vermindering van de investeringsdotatie in 2012 van Infrabel met 95,0 miljoen euro (zonder compensatie) zal de geconsolideerde netto financiële schuld met het-

235 In de initieel voorgestelde doelstelling van – 78,0 miljoen euro voor de NMBS waren de kosten voor sale and rent
back-contracten, te betalen aan de NMBS-Holding, inbegrepen. Met invoering van IFRS werden de betreffende
kosten onder het EBITDA-niveau geboekt, namelijk als financiële kosten. Voor meer uitleg over deze contracten
zie punt 3.8 bij de bespreking van de cross border leasings.
236 PIM = opbrengsten van frauderende reizigers. Tot 2009 werden die opbrengsten geboekt op het moment van de
inning. Vanaf 2010 worden de volledige vorderingen als opbrengsten geboekt op EBITDA-niveau en tegelijkertijd
wordt een waardevermindering op de vorderingen geboekt onder EBITDA-niveau. Finaal komt alleen de inning in
het resultaat, maar de EBITDA-voorstelling is gewijzigd.
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•

zelfde bedrag doen toenemen als het investeringsprogramma onverkort wordt uitgevoerd met de eigen beschikbare liquide middelen van Infrabel.
De vermindering van de staatstussenkomst in 2012 met 50,0 miljoen euro voor de NMBSGroep en het akkoord tussen de drie vennootschappen over de verdeling ervan en over
het principe om het bedrag integraal aan te rekenen op de investeringstussenkomsten,
beïnvloeden de financiële schuld met hetzelfde bedrag tenzij investeringen worden uitgesteld voor een overeenkomstig bedrag237.

Ten slotte kan in de nabije toekomst het Cargodossier de stabilisatie van de financiële
schuld bedreigen. De verdere evolutie van de financiële toestand van NMBS-Logistics
weegt immers op de financiële toestand van de NMBS-Groep omdat een beroep wordt gedaan op haar aandeelhouders de NMBS en de NMBS-Holding om dringende/onmiddellijke
liquiditeitsproblemen op te vangen. In dat verband kunnen de volgende factoren worden
aangehaald:
•

•

Het onderzoek in 2012 van de NMBS-Holding van de pistes (met onder meer aandacht
voor de Europese reglementering in dit dossier) om de overname/terugkoop van sommige activa van NMBS-Logistics door te voeren.
Een nieuwe lening van 25,0 miljoen euro toegekend in 2012 door de NMBS aan NMBSLogistics. Bij de overdracht op 1 februari 2011 van activa en passiva met betrekking tot
de vrachtactiviteiten van de NMBS naar NMBS-Logistics werd onder meer een leningcontract type “rekening courant” gesloten met NMBS-Logistics voor een bedrag van
25,0 miljoen euro voor één jaar en zonder mogelijkheid tot vernieuwing om de opstartkosten te dekken. Gelet op de liquiditeitsproblemen van NMBS-Logistics wordt nu een
nieuwe lening gesloten voor 25,0 miljoen euro die de vorige vervangt tegen bepaalde
voorwaarden (lening tegen marktvoorwaarden, indekking door een garantie).
Voor de volledigheid moet hieraan worden toegevoegd dat bij de overdracht van de tak
goederenvervoer van de NMBS naar NMBS-Logisitics bij de kapitaalverhoging een vordering van de NMBS voor een bedrag van 25,0 miljoen euro werd erkend als een achtergestelde converteerbare lening op vijf jaar. In het boekjaar 2011 heeft de NMBS die
inbreng volledig afgewaardeerd.
Finaal komt de financiering bij de NMBS-Holding terecht gelet op de thesauriepositie
van de NMBS zelf.

Daarnaast zijn er de engagementen van de NMBS-Holding in dit dossier naar aanleiding
van de goedkeuring van het herstructureringsplan van NMBS-Logistics door de Europese
Commissie en de daaraan verbonden staatssteun. In totaal bedraagt de inbreng van de
NMBS-Holding 135,0 miljoen euro in de periode 2011-2017. De uitgaande kasstroom in
2011 bedraagt 30,2 miljoen euro waarvan 0,2 miljoen euro voor het inschrijven op de kapitaalverhoging van NMBS-Logistics238 en 30,0 miljoen euro voor het inschrijven op de kapitaalverhoging van de NMBS, die op haar beurt dat bedrag heeft aangewend om in te
schrijven op de kapitaalverhoging van NMBS-Logistics.

237 De besparing van 50,0 miljoen euro werd als volgt verdeeld tussen de drie vennootschappen: 6,24 miljoen euro
voor NMBS-Holding; 18,16 miljoen euro voor Infrabel en 25,60 miljoen euro voor de NMBS.
238 De inschrijving op de kapitaalverhoging door de NMBS-Holding voor NMBS-Logistics bedroeg in totaal
21,6 miljoen euro 2011. Daarvan was 0,2 miljoen euro cash en 21,4 miljoen euro een vordering op de NMBSHolding die in 2012 wordt aangezuiverd.
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3.5.3 Besluit
De beheerscontracten 2008-2012 hebben als norm opgelegd dat de geconsolideerde netto
financiële schuld en de financiële schuld van elke vennootschap zou stabiliseren op het
niveau van 2008, berekend volgens de voorschriften van de beheerscontracten (“financiële
schuld beheerscontract”). De beheersing van een stabiel niveau van de financiële schuld
is een van de fundamentele doelen die de drie vennootschappen van de NMBS-Groep zelf
hebben vooropgesteld in hun ondernemingsplannen 2008-2012.
Uit de analyse van de cijfers blijkt dat de situatie op 31 december 2011 zo is dat de doelstelling
op geconsolideerd niveau niet wordt gehaald. De geconsolideerde netto “financiële schuld
beheerscontract” is immers toegenomen van 1.963,5 miljoen euro op 31 december 2008 tot
2.141,9 miljoen euro op 31 december 2011 (∆ 178,4 miljoen euro). De analyse per vennootschap toont aan dat:
•

•

•

de “financiële schuld beheerscontract” bij de NMBS-Holding daalt in de periode 20082011 (∆ 267,5 miljoen euro) en daarmee gunstiger is dan de becijferde vooruitzichten in
het ondernemingsplan 2008-2012;
de kaspositie van Infrabel volgens de berekeningswijze van het beheerscontract 20082012, toeneemt in de periode 2008-2011 (∆ 144,9 miljoen euro) en tot 2010 gunstiger is
dan de becijferde vooruitzichten in het ondernemingsplan 2008-2012;
de “financiële schuld beheerscontract” van de NMBS + NMBS-Logistics toeneemt
(∆ 590,9 miljoen euro, waarvan 52,1 miljoen euro met betrekking tot NMBS-Logistics in
2011) in de periode 2008-2011 en daarmee afwijkt van de vooruitzichten uit het ondernemingsplan 2008-2012.

Na vaststelling van de precaire financiële toestand vanaf 2009 en van het risico dat steeds
verder werd afgeweken van de schuldstabilisatie, hebben de drie vennootschappen, in akkoord met de minister van Overheidsbedrijven, het engagement aangegaan de netto financiële schuld te stabiliseren op geconsolideerd niveau met als horizon 2012, in plaats van de
eerder vastgelegde limiet (niveau 2008) in de beheerscontracten 2008-2012. Om die nieuwe
doelstelling te bereiken zijn de drie vennootschappen in 2010 het engagement aangegaan
de te halen EBITDA van de NMBS bij te stellen tot – 48,0 miljoen euro (- 78,0 miljoen euro
voor de NMBS en + 30,0 miljoen euro voor NMBS-Logistics) tegenover + 101,0 miljoen euro
in het ondernemingsplan 2008-2012, en de EBITDA van de NMBS-Holding en Infrabel uit
de ondernemingsplannen 2008-2012 onveranderd te laten op respectievelijk + 141,0 miljoen
euro en + 81,0 miljoen euro.
De consensus over die engagementen is verbroken in 2011 en er is nog geen nieuw gezamenlijk perspectief voorgelegd. De raden van bestuur van de NMBS-Holding en van de NMBS
hebben hun eerder engagement van 2010 over de te bereiken EBITDA-doelstelling bevestigd en vertaald in de exploitatiebudgetten van 2012. De raad van bestuur van Infrabel, met
verwijzing naar gewijzigde omstandigheden en de raad van bestuur van NMBS-Logistics
onder druk van de precaire financiële situatie, hebben het EBITDA-niveau naar beneden
bijgesteld, respectievelijk + 13,3 miljoen euro en – 0,8 miljoen euro.
Op basis van de exploitatiebudgetten 2012 van elke vennootschap kan worden afgeleid dat
de nieuwe doelstelling, een stabilisatie van de geconsolideerde netto financiële schuld te-
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gen eind 2012, niet wordt gehaald en dus a fortiori niet de oorspronkelijke doelstelling van
de beheerscontracten. Daarvoor liggen de EBITDA van de drie vennootschappen samen
125,0 miljoen euro onder de engagementen van 2010 (rekening houdend met de aanpassing
van het EBITDA-niveau van de NMBS naar de boekhoudnormen 2008).
De tot nu gekende engagementen in het kader van het door de Europese Commissie goedgekeurd dossier van NMBS-Logistics maken dat de NMBS-Holding nog moet tussenkomen
voor een bedrag van 104,8 miljoen euro in de periode 2012-2017.
De stabilisatie van de “financiële schuld beheerscontract” wordt verder bedreigd door de
vermindering van de investeringstoelagen (zonder compensatie) gekoppeld aan de onverkorte uitvoering van het investeringsprogramma en de financiering ervan met de eigen
(liquide) middelen. In 2011 werden de investeringstoelagen (zonder compensatie) van Infrabel verminderd met 90,0 miljoen euro en in 2012 is in de begrotingsmaatregelen een
vermindering (zonder compensatie) van de investeringstoelagen van Infrabel gepland met
95,0 miljoen euro en die van de hele NMBS-Groep met 50,0 miljoen euro.
Finaal kunnen de verschillende hiervoor genoemde factoren samen ertoe leiden dat, bij
ongewijzigd beleid, de geconsolideerde netto “financiële schuld beheerscontract” de eerstkomende twee tot drie jaren toeneemt met om en bij de 400,0 miljoen euro.

3.6

Geconsolideerde netto financiële schuld die buiten de stabilisatie
valt (schuld “buiten beheerscontract”)

Voor het bereiken van de doelstelling van schuldstabilisatie wordt een deel van de geconsolideerde netto financiële schuld uitgesloten zoals bepaald in de beheerscontracten en
volgens de berekeningswijze in bijlage 8 daarvan. Dat deel van de netto financiële schuld
wordt in dit hoofdstuk besproken. Eerst wordt de definitie en de evolutie van die financiële
schuld toegelicht zoals die uit de rekeningen blijkt en daarna wordt een specifieke financieringswijze besproken (financiering via PPS) waarvan de impact op de financiële schuld niet
in de rekeningen is weergegeven.
3.6.1 Definitie en evolutie van de geconsolideerde financiële schuld “buiten
beheerscontract”
De netto financiële schuld “buiten beheerscontract” kan worden omschreven als die schuld
waarvoor in de beheerscontracten specifieke financieringen zijn overeengekomen. Ze bestaat in feite door de prefinanciering van investeringsprojecten door de maatschappijen
van de NMBS-Groep waarvan de kosten op termijn door de Staat en eventueel door andere
overheden worden terugbetaald.
De verschillende onderdelen ervan worden in het hierna volgend overzicht beschreven met
telkens het overeengekomen mechanisme van indekking en met aanduiding van de vennootschap waar die schuld is geaffecteerd.

150

Referentie

Beschrijving

Mechanisme van indekking

Tekort HST

Lening door de NMBS-Holding van
de bedragen nodig voor de voltooiing
(door de NMBS-Holding en Infrabel)
van de hogesnelheidsinfrastructuur
van grens tot grens.

De Staat betaalt kapitaal en intresten terug over een periode van 30 jaar. Mechanisme in werking sinds 2007 ingevolge
de overeenkomst tussen de Staat, de
NMBS-Holding en Infrabel en bepaald
in de beheerscontracten 2005-2007 en
2008-2012.

Prefinanciering

Prioritaire versnelde uitvoering van
projecten op vraag van de gewesten239. Special Purpose Vehicles (SPV)
opgericht door de NMBS-Holding
staan in voor de uitvoering van de investeringen. De Holding financiert die
SPV via leningen die ze zelf sluit.

Leningen door de NMBS-Holding ten
behoeve van de SPV. Het kapitaal wordt
terugbetaald door de Staat en de intresten door de gewesten. Overeenkomsten
per SPV tussen de Staat, de betrokken
gewesten en de NMBS-Holding.
Mechanisme vastgelegd in de beheerscontracten 2008-2012.

Rollend
materieel GEN

Financiering door de NMBS-Holding
via leningen voor de aankoop van rollend materieel ten behoeve van de
NMBS voor de uitbating van het GEN.

De Staat betaalt kapitaal en intresten
over een periode van 30 jaar. Mechanisme vastgelegd in de beheerscontracten
2008-2012.

Recuperatie
GEN-fonds

Het GEN-fonds is een fonds, beheerd
door de NMBS-Holding ten behoeve
van de Staat, die daarin haar tussenkomsten stort en waarvan kapitaal
en intresten moeten dienen voor de
uitvoering van de nodige infrastructuurwerken van het GEN (lijnen, stations en parkings). De bedragen van
het fonds worden aangewend voor
de terugbetaling van de geverifieerde
kosten van uitgevoerde investeringen.
De tijd tussen de werkelijke uitvoering
en de terugbetaling leidt tot prefinanciering.

De uitgevoerde investeringen worden
aangerekend aan het Fonds na verificatie van de kosten van de uitgevoerde
investeringen. Mechanisme vastgelegd
in de beheerscontracten 2005-2007 en
2008-2012.

BegrotingsConclaaf
2009 (NMBS)

Vermindering in 2009 van de investeringsdotatie van de NMBS voor een
bedrag van 146,0 miljoen euro en jaarlijkse verhoging van de exploitatietoelagen.

De compensatie voor de vermindering
van de investeringsdotatie wordt gestort
aan de NMBS onder de vorm van een exploitatietoelage van 6,0 miljoen euro in
2009 en van 10 miljoen euro vanaf 2010,
jaarlijks indexeerbaar Het beheerscontract 2008-2012 werd aangepast.

239 Het overlegcomité tussen de Staat en de drie gewesten heeft zes infrastructuurprojecten geïdentificeerd waarvoor
een snelle uitvoering als prioritair werd beschouwd: 1) Modernisering van de as Brussel-Luxemburg; 2) Modernisering van de spoorweginfrastructuren van de haven van Zeebrugge; 3) Spoorwegaansluiting van de haven van
Brussel; 4) Aanleg van een parking in Louvain-La-Neuve; 5) Spoorwegbediening van de luchthaven van Gosselies;
6) Bouw van de “Liefkenshoekspoorverbinding” onder de Schelde in de haven van Antwerpen. Voor de projecten 1
tot 3 is een conventie gesloten tussen de Staat, de NMBS-Holding en de betrokken gewesten, is een SPV opgericht
en zijn de investeringen in uitvoering. Voor het projet 4 is een conventie gesloten tussen de Staat, het gewest en de
NMBS-Holding, is een SPV opgericht, maar zijn de investeringen nog niet in uitvoering. Project 5 is nog niet aangevat. Project 6 wordt gefinancierd via een formule van publiek private samenwerking (zie verder onder punt 3.6.2).
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Referentie

Beschrijving

Mechanisme van indekking

Begrotingsconclaaf
2009 (Infrabel)

Vermindering in 2009 van de investeringsdotatie van Infrabel voor een bedrag van 200,0 miljoen euro door afname van de overgedragen resultaten
en transfer naar de kapitaalsubsidies.
Jaarlijkse verhoging van de exploitatietoelagen.

De compensatie voor de vermindering
van de investeringsdotatie wordt gestort aan Infrabel onder de vorm van
een jaarlijkse exploitatietoelage van
10,0 miljoen euro, jaarlijks indexeerbaar.
Het beheerscontract 2008-2012 werd
aangepast.

Schulden bij
filialen

Schulden/voorschotten bij filialen an- Geen mechanisme voor terugbetaling.
dere dan de NMBS en Infrabel.
De schuld wordt buiten de definitie van
de beheerscontract schuld gehouden
omdat dit expliciet zo is bepaald in bijlage 8 van de beheerscontracten 20082012.

Wat betreft de definitie en afbakening van de netto financiële schuld “buiten beheerscontract” moeten de volgende aantekeningen en toelichtingen worden gegeven:
1° Het feit dat de specifieke prefinancieringen buiten de perimeter van de schuldstabilisatie worden gehouden, is logisch enerzijds omdat het een financieringswijze is die werd
opgelegd aan de vennootschappen en anderzijds omdat voorzien is in een mechanisme
van terugbetaling.
2° De schulden bij filialen, andere dan de NMBS en Infrabel, worden met toepassing van de
berekeningswijze bepaald in bijlage 8 van de beheerscontracten in de financiële schuld
“buiten beheerscontract” opgenomen. Er is in geen enkel mechanisme van terugbetaling voorzien, zodat de financiële schuld in werkelijkheid wordt verhoogd en de vennootschappen zelf moeten instaan voor de terugbetaling van kapitaal en intresten.
3° De boeking van de exploitatietoelagen, die ter compensatie van de verminderde investeringstoelagen werden toegekend, worden door de NMBS en Infrabel op een verschillende manier boekhoudkundig verwerkt. De NMBS boekt de betreffende compensaties
als opbouw van de kapitaalsubsidies voor het deel kapitaal en onder de opbrengsten van
intresten onder het deel intresten. Infrabel boekt de compensaties als exploitatietoelagen omdat de vermindering van de investeringstoelagen werd doorgevoerd door de
transfer van de overgedragen resultaten naar de kapitaalsubsidies. Het gevolg is dat in
het ene geval (NMBS) de financiële schuld stelselmatig afneemt terwijl in het ander geval (Infrabel) de financiële schuld voor onbepaalde tijd onveranderd blijft. Conceptueel
is dat onderscheid moeilijk verdedigbaar omdat een schuld onveranderd blijft terwijl de
facto compensaties worden toegekend.
4° De classificatie van de voornoemde begrotingsbeslissingen onder de schuld “buiten
beheerscontract” lijkt logisch omdat voorwaarden worden opgelegd waarin niet was
voorzien bij de opstelling van de ondernemingsplannen 2008-2012 en van de beheerscontracten 2008-2012, maar ze is niet expliciet opgenomen in de opgelegde berekeningswijze in bijlage 8. Formeel zou die bijlage moeten worden aangepast om het concept te
respecteren.
De vermindering van de investeringstoelagen voor de NMBS heeft een werkelijke prefinanciering tot gevolg terwijl ze voor Infrabel leidt tot een financiering met eigen middelen.
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De evolutie 2008-2011 van de financiële schuld “buiten beheerscontract” wordt per onderdeel weergegeven in de onderstaande tabel.
Tabel 9 – Evolutie van de financiële schuld “buiten beheerscontract” (in miljoen euro)
Referentie
Tekort HST

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

- 122,8

- 159,3

- 177,1

-191,3

Prefinanciering

- 57,8

- 81,4

- 101,2

-130,2

Rollend materieel GEN

- 29,1

- 46,1

- 57,1

-84,7

GEN-fonds

- 39,3

- 85,3

- 88,9

-81,7

Conclaaf 2009 (NMBS)

-

- 140,0

- 137,0

-133,6

Conclaaf 2009 (Infrabel)

-

- 164,1

- 200,0

-200,0

Financiering van/door filialen(*)

- 203,2

- 82,5

- 61,1

-108,6

Totaal

- 452,2

- 758,7

- 822,4

-930,1

Bron: jaarrekeningen van de boekjaren 2008, 2009, 2010 en 2011 van de NMBS-Holding, Infrabel en
de NMBS; financiële verslagen opgesteld per kwartaal door de NMBS-Holding voor de boekjaren 2008,
2009, 2010 en 2011 met toepassing van artikel 88 van het beheerscontract 2008-2012
(*): schulden tegenover filialen andere dan Infrabel en de NMBS

Het overzicht laat duidelijk zien dat, afgezien van de financiering van/door filialen van de
NMBS-Groep, de netto financiële schuld die het voorwerp is van specifieke (pre)financieringen gestaag toeneemt. Die evolutie is het gevolg van het beleid van de overheid om haar
tussenkomsten in de financiering van investeringen in de tijd te spreiden en de tussentijdse
financiering over te laten aan de vennootschappen van de NMBS-Groep en in het bijzonder
aan de NMBS-Holding. Die techniek neemt in de toekomst nog toe door een recente begrotingsmaatregel voor 2012. Deze bestaat uit de financiering van de aankoop van rollend
materieel voor de NMBS voor een bedrag van 108,0 miljoen euro met een lening, aan te
gaan door de NMBS-Holding volgens het zelfde mechanisme als dat wat is toegepast voor
de verwerving van het rollend materieel voor het GEN en waarbij de Staat de annuïteiten
gespreid zal terugbetalen aan de NMBS-Holding. De financiële schuld “buiten contract” zal
daardoor dienovereenkomstig toenemen.
3.6.2 PPS-financieringen
In de berekeningswijze van de netto financiële schuld die het voorwerp is van de stabilisatie
worden de eventuele balansschulden en schulden buiten balans die zouden voortvloeien
uit de PPS-projecten Diabolo en Liefkenshoek Rail Link (LHRL), eveneens uitgesloten. Tot
einde 2010 zijn er geen schulden geboekt in de rekeningen van Infrabel, noch op de balans, noch buiten balans en dus ook niet in de geconsolideerde rekeningen. Vanaf 2011 worden buiten balans de verplichtingen weergegeven voor de Diabolo, waarvoor de werken
intussen zijn beëindigd. Die wijze van boeken gebeurt normalerwijze conform de geldende
boekhoudnormen en wordt in dit verslag niet geanalyseerd, evenmin als de ingewikkelde
juridische en financiële constructies opgezet door Infrabel. Wel worden per PPS-project de
uitgaande (geplande) kasstromen van de betrokken vennootschappen van de NMBS-Groep
bekeken alsook de financiële verplichtingen van de Staat en de mogelijke risico’s.
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3.6.2.1 Financiering van de Diabolo
De PPS Diabolo240 is een gestructureerde samenwerking tussen Infrabel en een privépartner, nv Northern Diabolo, gesloten op 28 september 2007 met als doelstelling de financiering, de conceptie, de constructie en de exploitatie door een derde van de spoorweginfrastructuur die de luchthaven van Zaventem verbindt met de lijn 25N Schaarbeek-Mechelen.
De werken zijn op 29 oktober 2007 aangevat volgens een “sleutel op de deur” –principe en
zijn voltooid.
Summier samengevat is de structuur de volgende241:
•
•
•

•
•

Infrabel transfereert de eigendom van de terreinen en van de ondergrond naar de nv
Northern Diabolo of kent reële rechten toe op deze gronden.
De nv Northern Diabolo verzekert het design en de financiering van het project.
De nv Northern Diabolo is verantwoordelijk voor de constructie van de infrastructuur,
krijgt de concessie voor de uitbating gedurende 35 jaar en verzekert het onderhoud gedurende die periode.
De nv Northern Diabolo heeft een contract gesloten met Infrabel en haar als onderaannemer aangeduid voor het onderhoud van de infrastructuur242.
De eigendom van de infrastructuur gaat na 35 jaar naar Infrabel (op 8 juni 2047) tegen
één symbolische euro.

De inkomsten (kasstromen) die het project moeten financieren zijn drieledig van aard en
vloeien voort uit een financieel model gesteund op een studie van de toekomstige verkeersstromen243:
1° Infrabel betaalt jaarlijks een vast indexeerbaar bedrag van 9,0 miljoen euro aan de nv
Northern Diabolo.
2° De spoorwegoperatoren betalen een vergoeding 0,5 % van de omzet (zonder btw), gerealiseerd op het gebruik van de Belgische spoorweginfrastructuur voor het binnenlands
vervoer van reizigers, met een jaarlijks gegarandeerd minimum van 1,9 miljoen euro (te
indexeren volgens de gezondheidsindex van 2004). Die bijdrage wordt geïnd door Infrabel en doorgestort naar de nv Northern Diabolo.
3° Een bijdrage van de reizigers die de Diabolo-infrastructuur gebruiken onder de vorm
van een prijstoeslag, te innen door de operatoren en door te storten aan de nv Northern
Diabolo.
De exploitatietoelagen van de Staat zijn in de beheerscontracten (voor een deel)244 afgestemd op die financiële constructie:

240 De wet van 30 april 2007 houdende dringende spoorwegbepalingen, de zogenaamde Diabolowet beschrijft de
perimeter en de principes van dit project.
241 Het project is voorwerp van dertien contracten die de verschillende partijen binden.
242 Voor het onderhoud krijgt Infrabel een bedrag (verder te indexeren) dat jaarlijks gemiddeld 5,6 miljoen euro
bedraagt (het totaal bedrag voor de periode is 199,47 miljoen euro2005).
243 In het financieel model is de verhouding van die inkomstenbronnen respectievelijk 23 %, 11 % en 67 %.
244 Die kwestie wordt verder behandeld onder het overzicht van de mogelijke risico’s.
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•

•

Infrabel ontvangt jaarlijks vanaf 2009 een bijkomende te indexeren exploitatietoelage
van 9,0 miljoen euro die gelijk is aan de beschikbaarheidsvergoeding die Infrabel verschuldigd is aan de nv Northern Diabolo.
De NMBS ontvangt een toelage om het gratis gebruik van het Diabolobaanvak door bepaalde begunstigden te vergoeden (0,2 miljoen euro in 2012).

De mogelijke risico’s voor de betrokken partijen vanuit het oogpunt van de kasstromen zijn
in onderstaand overzicht samengevat.
Aard van het risico

Partij die het risico draagt

Constructierisico

De privéinvesteerder draagt het constructierisico inbegrepen de
kostenoverschrijdingen, behalve enkele niet verzekerbare risico’s
van het type “heirkracht”. Als Infrabel bijkomende investeringen
vraagt boven de initiële plannen moet zij de kosten dragen.

Risico van niet-beschikbaarheid van de infrastructuur

Dit risico wordt gedragen door Infrabel in hoofde van het onderhoudscontract, behoudens de tienjarige aannemersaansprakelijkheid.

Falen van de privépartners

De privé-investeerder moet een overnemer zoeken en als de PPS
niet verder kan doorlopen moet Infrabel de infrastructuur overnemen tegen de waarde van de schulden.

Vraagrisico

Een groot deel van de inkomsten moet komen van de reizigersbijdragen (prijstoeslag) en het vraagrisico wordt gedragen door de
nv Northern Diabolo. Maar:
1)	de investeerders hebben een garantie geëist van de Staat en
van de NMBS om alles in het werk te stellen om een minimum
niveau te waarborgen inzake aantal treinen, kwaliteit van de
dienst en informatie aan mogelijke klanten en van Infrabel
om de nodige rijpaden ter beschikking te stellen. Die garantie werd vastgelegd in een letter of comfort tussen de Staat en
de NMBS enerzijds en Infrabel anderzijds. Volgens de letter of
comfort moet de Staat Infrabel vergoeden voor de kosten die
Infrabel aan de nv Northern Diabolo moet doen als de voorwaarden van de letter of comfort door de Staat of de NMBS
niet worden nageleefd, als het beheer van Infrabel over het
netwerk wijzigt, als wetten en reglementen de voorwaarden
van de uitbating veranderen;
2) de hoogte van de toeslag te betalen door de reizigers kan worden herzien in geval van daling van het verkeer onder vooraf
bepaalde grenzen.

De NMBS heeft een kosten-batenanalyse gemaakt van de mate waarin de verbintenissen
vastgelegd in de hiervoor genoemde letter of comfort voor haar een meerkost betekenen.
De letter of comfort stipuleert met name dat de Staat de NMBS van de financiële middelen
moet voorzien om het nettoverlies te compenseren dat voortvloeit uit het opgelegde aanbod. Uit die analyse blijkt dat de jaarlijkse niet geïndexeerde nettokost voor de jaren 2013 tot
2015 minimaal tussen 9,0 miljoen euro en 9,7 miljoen euro ligt en op 3,1 miljoen euro voor
het halve exploitatiejaar 2012. Die data zijn nog niet in het bestaande beheerscontract 20082012 vastgelegd en zullen met respect voor de letter of comfort moeten worden overeengekomen in de beheerscontracten voor de volgende periodes.
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3.6.2.2Financiering van de Liefkenshoek Rail Link (LHRL)
Het principe van de PPS LHRL is vergelijkbaar met de PPS Diabolo qua algemene structuur
met dien verstande dat er hier geen sprake is van een concessie maar wel van een eigenlijk
DBFM-contract245 waarbij het vraagrisico vervangen werd door een beschikbaarheidsrisico
te dragen door de privépartner. De PPS LHRL is ook een gestructureerde samenwerking
tussen Infrabel en de privépartner nv Locorail gesloten op 5 november 2008 met als doelstelling het design, de financiering, de constructie en het onderhoud door een derde van het
deel burgerlijke bouwkunde van de spoorwegtunnel tussen de spoorweginstallaties van de
linker- en rechteroever van de Schelde. De werken zijn aangevat op 12 november 2008 volgens een “sleutel op de deur” –principe en moeten midden 2013 zijn voltooid en de indienstneming van de spoorwegexploitatie moet midden 2014 gebeuren.
Summier samengevat is de structuur de volgende:
•
•
•
•

•
•

Infrabel heeft de eigendom van of de rechten op de terreinen en de ondergrond, en de nv
Locorail verwezenlijkt hierop een infrastructuur volgens afspraak.
De nv Locorail verzekert het design en de financiering van het tunnelproject en de superstructuur over de gehele lengte van de spoorverbinding.
Infrabel financiert en zorgt voor het gedeelte dat slaat op de constructie van de eigenlijke spoorweginfrastructuur die ze zelf ook later onderhoudt.
De nv Locorail is verantwoordelijk voor de werken van burgerlijke bouwkunde en verzekert het onderhoud gedurende die periode met een verplichting tot permanente beschikbaarheid (beschikbaarheidsrisico).
Het Vlaams Gewest cofinanciert het PPS-project voor een bedrag van 107,0 miljoen euro246.
De eigendom van de infrastructuur gaat na 38 jaar (2051-2052) naar Infrabel tegen één
symbolische euro.

De inkomsten (kasstromen) die het PPS-project LHRL moeten financieren zijn eenvoudiger
dan die voor de PPS Diabolo. Er is contractueel vastgelegd dat Infrabel jaarlijks (te starten
in 2013) een vaste beschikbaarheidsvergoeding betaalt van 50,6 miljoen euro (eventueel
verminderd bij onvolledige beschikbaarheid), partieel (voor het gedeelte dat betrekking
heeft op de fractie onderhoudskosten in de beschikbaarheidsvergoeding) indexeerbaar.
De exploitatietoelagen van de Staat zijn afgestemd op die financiële constructie. Het beheerscontract 2008-2012 bepaalt dat het bedrag van de investeringstoelage en van het deel
ervan dat voor Infrabel is bestemd, jaarlijks, te beginnen in 2013, wordt verminderd met
het bedrag van de beschikbaarheidsvergoeding die Infrabel verschuldigd is aan de nv Locorail in uitvoering van het DBFM-contract van 5 november 2008. Dit bedrag, geraamd
op 50,6 miljoen euro2008 op jaarbasis, zal aan Infrabel worden toegekend via een specifieke
exploitatietoelage (indexeerbaar voor de fractie onderhoudskosten).

245 DBFM = Design, Build, Finance, Maintenance.
246 Overeenkomstig de cofinancieringsovereenkomst van 20 december 2007 tussen het Vlaams Gewest, Infrabel en
de NMBS-Holding, beheert de NMBS-Holding de van het Vlaams Gewest ontvangen fondsen op een specifieke
rekening.
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De mogelijke risico’s voor de betrokken partijen vanuit het oogpunt van de kasstromen zijn
hierna kort samengevat:
Aard van het risico

Partij die het risico draagt

Constructierisico

Ten laste van de privépartner met uitzondering van de schadeloosstellingen voor wijzigingen op vraag van Infrabel, niet voorzienbare
risico’s in de ondergrond, fouten van de overheden, toegestane vertragingen (archeologische sites …), gevallen van heirkracht.

Onderhoud en risico van
niet-beschikbaarheid van de
infrastructuur

Dit risico wordt gedragen door de nv Locorail voor het gedeelte
burgerlijke bouwkunde in ondergrond en bovengrond.

Falen van de privépartners

De privéinvesteerder moet een overnemer zoeken en als de PPS
niet verder kan doorlopen moet Infrabel de infrastructuur overnemen tegen de waarde van de schulden.

Vraagrisico

Niet van toepassing.

3.6.3 Besluit
In de periode 2008-2011 is het deel van de financiële schuld die valt buiten de omschreven
definitie in de beheerscontracten voor de stabilisatie ervan, met name de schuld die voorwerp is van specifieke financieringen, toegenomen met 477,9 miljoen euro.
Die evolutie is het gevolg van het beleid van de overheid om zijn tussenkomsten in de financiering van investeringen in de tijd te spreiden en de tussentijdse financiering over te laten
aan de NMBS-Holding.
De recente begrotingsmaatregel om vanaf 2012 de aanschaffing van rollend materieel door
de NMBS voor een bedrag van 108,0 miljoen euro te laten prefinancieren door de NMBSHolding zal die financiële schuld dienovereenkomstig doen toenemen.
Voor de projecten Diabolo en Liefkenshoek Rail Link (LHRL), die via een PPS worden gefinancierd, waren er bij Infrabel tot einde 2010 geen financiële schulden geboekt, noch verplichtingen buiten balans. Vanaf 2011 worden buiten balans de verplichtingen weergegeven
voor de Diabolo, waarvoor de werken intussen beëindigd zijn.
Bij de financiële constructie van Diabolo is in de beheerscontracten 2008-2012 bepaald
dat de Staat exploitatietoelagen toekent aan Infrabel (9,0 miljoen euro2007) en de NMBS
(0,2 miljoen euro2007) en dat de rest van de financiering loopt via een vergoeding van de
spoorwegoperatoren en een prijstoeslag te betalen door de reizigers. Voor de Staat zijn er
nog twee te dekken risico’s die zijn overeengekomen in een comfortletter tussen de investeerders, de Staat, de NMBS en Infrabel waarvoor in toekomstige beheerscontracten nog
middelen moeten worden gereserveerd:
•

•

een te betalen boete/vergoeding als de bedongen voorwaarden met de investeerders
over een minimum treinaanbod niet worden gehaald of als het beheer over het netwerk
wijzigt;
de meerkost voor de NMBS voor het treinaanbod, die door haar werd becijferd op een
bedrag dat minimaal gelegen is tussen 8,9 miljoen euro2011 en 9,6 miljoen euro2011 per jaar.
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De door Infrabel te betalen vergoeding (50,6 miljoen euro2008) in het kader van de financiële
constructie rond de LHRL is vertaald naar de exploitatietoelagen in het beheerscontract.

3.7

Uitsplitsing van de geconsolideerde netto financiële schuld tussen
de opdrachten van openbare dienst (publieke sector) en de commerciële activiteiten (commerciële sector)

De opsplitsing van de financiële schuld tussen de publieke sector, die belast is met de uitvoering van taken van openbare dienst, en de commerciële sector, hangt samen met de
verplichtingen inzake financiële transparantie die worden opgelegd door Europese en nationale regelgevingen.
De Europese Richtlijn 91/440/EEG betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de
Gemeenschap, zoals gewijzigd door Richtlijn 2001/12/EG247 en Richtlijn 2006/111/EG betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen de lidstaten en de openbare
bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen248, hebben de
spoorwegondernemingen een systeem van regels opgelegd die een tweeledig doel hebben:
1° zorgen voor transparantie door een boekhoudkundige afscheiding tussen de activiteiten
van openbare dienstverlening en de commerciële activiteiten;
2° via de gescheiden boekhouding aantonen dat overheidsmiddelen die worden verstrekt
voor reizigersvervoerdiensten in het kader van de opdrachten van openbare dienst niet
worden overgedragen naar activiteiten met betrekking tot andere vervoerdiensten of
andere activiteiten.
Die transparantieverplichtingen zijn van toepassing op de NMBS-Holding en de NMBS
die beide activiteiten van openbare dienst en commerciële activiteiten combineren. Ze zijn
omgezet in het Belgische recht door de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven, meer bepaald artikel 27, § 1: “De autonome overheidsbedrijven zijn onderworpen aan de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. […] Zij voorzien in een afzonderlijk stelsel van rekeningen voor de
activiteiten die verband houden met hun taken van openbare dienst, enerzijds, en hun ander
activiteiten, anderzijds.”
De genoemde wet van 21 maart 1991 en de beheerscontracten 2008-2012 hebben inzake de
financiële transparantie voor elk van de vennootschappen NMBS-Holding en NMBS specifieke regels opgelegd. Na de beschrijving van die regels wordt hieronder afzonderlijk voor
de NMBS-Holding en de NMBS nagegaan:
1° of in de periode 2008-2011 de kasstromen in de gescheiden boekhouding worden uitgesplitst tussen de publieke sector en de commerciële sector;
2° hoe de financiële schuld wordt opgebouwd/afgebouwd respectievelijk voor de publieke
sector en de commerciële sector.

247 Artikel 9.4 van de Richtlijn 91/440/EEG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2001/12/EG.
248 Deze Richtlijn is de gecodificeerde tekst van Richtlijn 80/723/EEG die herhaaldelijk en ingrijpend werd gewijzigd.
De details voor het houden van een gescheiden boekhouding zijn beschreven in de artikels 1, 3 en 4.
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3.7.1 Uitsplitsing van de netto financiële schuld tussen publieke sector en commerciële sector op het niveau van de NMBS-Holding
De NMBS-Holding heeft een diverse waaier van activiteiten als opdrachten van openbare
dienst. Ze zijn als volgt samengevat in artikel 4 van het beheerscontract:
1°
2°
3°
4°
5°

het aanhouden en het beheer van haar deelnemingen in het kapitaal van de NMBS en
van Infrabel;
de veiligheids- en bewakingsactiviteiten op het gebied van de spoorwegen;
het verwerven, de bouw, het onderhoud en het beheer van de stations en hun aanhorigheden;
het behoud van het historisch patrimonium betreffende de spoorwegexploitatie;
de andere opdrachten waarmee zij is belast door of krachtens de wet.

Tot die andere opdrachten onder 5° behoren:
•

•
•

ondersteunings- en coördinatieactiviteiten voor de drie vennootschappen van de NMBSGroep (harmonisering van de investeringsprogramma’s, betrekkingen met de overheid,
beheer van het netwerk van informatietechnologie, coördinatie van alle communicatie,
juridische ondersteuning en internationale zaken, financieel beheer…);
de terbeschikkingstelling van personeel aan de twee andere vennootschappen, in de
hoedanigheid van enige werkgever van het voltallige personeel;
het vervullen van prestaties voor de behoeften van de natie (prestaties inzake civiele
bescherming, publieke veiligheid,… op verzoek van gemandateerde instellingen).

De NMBS-Holding oefent een beperkte commerciële activiteit uit, met name de verhuur
van terreinen en gebouwen en het beheer van verleende concessies en van andere faciliteiten op het spoorwegdomein, in eigen beheer of via filialen (Eurostation, Publifer, Syntigo,
B-Parking, B-Mobile).
Bij de herstructurering van de NMBS-Groep met ingang vanaf 1 januari 2005 werd de ABXgroep ondergebracht bij de NMBS-Holding. De ABX-groep werd in 2006 uit de NMBS-Holding afgestoten en verkocht ingevolge de door de Europese Commissie opgelegde herstructurering, maar de ermee verband houdende financiële schuld is er gebleven en moet door
de NMBS-Holding worden beheerd.
Artikel 94 van het beheerscontract 2008-2012 verplicht de NMBS-Holding een jaarverslag
op te stellen over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst (publieke sector),
waarin onder meer moet worden opgenomen:
•
•

•

afzonderlijke resultatenrekeningen voor de veiligheids- en bewakingsactiviteiten op het
gebied van de spoorwegen en voor het geheel van de opdrachten van openbare dienst;
het gedetailleerd kasstroomoverzicht voor de onderneming en de afzonderlijke kasstroomoverzichten voor de veiligheids- en bewakingsactiviteiten op het gebied van de
spoorwegen en voor het geheel van de opdrachten van openbare dienst;
een overzicht van de evolutie, sinds 1 januari 2005, van de geconsolideerde netto financiële schuld, zoals bepaald in bijlage 8 waarin zowel de financiële schulden op balans als
buiten balans zijn opgenomen.
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Die verplichte opstelling van kasstroomoverzichten voor de opdrachten van openbare
dienst samen met de hiervoor beschreven mix van activiteiten heeft er finaal toe geleid dat
de rapportering over de kasstromen wordt uitgesplitst in drie sectoren:
1° de publieke sector die de activiteiten van openbare dienst groepeert;
2° de commerciële sector die de commerciële activiteiten groepeert;
3° de sector ABX, waarvoor er geen operationele activiteiten meer zijn.
De opstelling van de kasstroomoverzichten heeft ook tot gevolg dat inzicht moet worden
gegeven in de opbouw/afbouw van de financiële schuld. De gegenereerde in- en uitgaande
kasstromen leggen immers de (her)financieringsbehoeften bloot. Het rekeningenstelsel
maakt het mogelijk de kasstromen per sector toe te wijzen en de financiële schuld uit te
splitsen.
De opbouw/afbouw van de financiële schuld in de periode 2008-2011 voor elk van de hiervoor genoemde drie sectoren is samengevat in de onderstaande tabel.
Tabel 10 – Netto financiële schuld van de NMBS-Holding uitgesplitst per sector (in miljoen euro)
01/01/2008

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

Publieke sector

- 900,0

- 635,5

- 588,3

- 559,7

- 481,4

Commerciële sector

- 771,6

- 736,1

- 584,2

- 593,1

- 532,9

Sector ABX

- 1.522,7

- 1.561,9

- 1.615,2

- 1.670,1

- 1.729,7

Totaal

- 3.194,3

- 2.933,5

- 2.787,7

- 2.822,9

- 2.744,0

Bron: jaarrekeningen van de boekjaren 2008, 2009, 2010 en 2011 van de NMBS-Holding; cash flow
statements van de boekjaren 2008, 2009, 2010 en 2011 van de NMBS-Holding; jaarverslagen over de
uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van de boekjaren 2008, 2009, 2010 en 2011 opgesteld
door de NMBS-Holding met toepassing van artikel 94 van het beheerscontract 2008-2012
De belangrijkste kasstromen, buiten de variaties van het bedrijfskapitaal en het (tijdelijk)
overschot tussen betaalde kapitaalsubsidies en uitgevoerde investeringen, die bepalend zijn
voor de opbouw/afbouw van de financiële schuld worden hierna per sector toegelicht.
Publieke sector
In de financiële stromen van de publieke sector hebben de volgende factoren een determinerende impact op de schuldpositie.
•

•

Met uitzondering van de operationele kasstromen (EBITDA) voor de commerciële activiteiten die ongeveer 20,0 miljoen euro per jaar bedragen, zijn de operationele kasstromen beschreven in punt 3.4 volledig toewijsbaar aan de publieke sector249. Zij kunnen
voor het overeenstemmende bedrag de financiële schuld doen dalen.
Daar tegenover staan de factoren die een negatieve impact hebben op de financiële
schuld, met name:

249 De afdeling informatietechnologie van de NMBS-Holding (ICTRA) verwerft geringe externe inkomsten, maar
gelet op het beperkte karakter ervan worden de kasstromen volledig aan de publieke sector toegewezen.
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•

•

de te betalen intresten op de schuld: - 51,1 miljoen euro (2008), - 43,0 miljoen euro
(2009), - 39,1 miljoen euro (2010), - 33,3 miljoen euro (2011)250;
• de niet gesubsidieerde investeringen in financiële vaste activa (NMBS: - 30,0 miljoen
euro in 2011, NMBS-Logistics251: - 0,2 miljoen euro in 2011), en de prefinancieringen
van Infrabel voor de voltooiing van de HST en de prefinancieringen via de SPV's over
de hele periode.
Tenslotte wordt de daling in 2008 van de financiële schuld in de publieke sector bovendien voor een groot deel (+ 160,0 miljoen euro) veroorzaakt door teruggestorte
cashwaarborgen in verband met transacties waarvan de overdracht naar de Staat/het
FSI was gebeurd op 1 januari 2005.

Uit de analyse van de kasstromen kan worden afgeleid dat de bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de opdrachten van openbare dienst het mogelijk maken de kosten van de financiële schuld te dekken en nog een marge over te houden om de financiële schuld van de
publieke sector af te bouwen.
Commerciële sector
De daling van de financiële schuld van de commerciële sector in de betrokken periode is toe
te schrijven aan de volgende factoren.
•

•

De financiële schuld kon worden afgebouwd door drie elementen:
• de marge uit de operationele activiteiten die een kasstroom van ongeveer 20,0 miljoen euro per jaar genereren;
• de dividenden van filialen: + 31,8 miljoen euro (2008), + 43,7 miljoen euro (2009), +
16,9 miljoen euro (2010), + 6,8 miljoen euro (2011);
• de verkoop van commercialiseerbare terreinen en gebouwen, waarvan de omvang in
punt 3.4.1 werd beschreven;
Drie factoren beïnvloeden de financiële schuld in negatieve zin:
• de intresten op de schuld: - 27,2 miljoen euro (2008), -17,4 miljoen euro (2009), 16,9 miljoen euro (2010), - 17,6 miljoen euro (2011);
• de investeringen in materiële en immateriële vaste activa met een totaal voor de periode 2008-2011 van - 102,5 miljoen euro;
• de investeringen in financiële vaste activa met een totaal van - 2,2 miljoen euro in de
periode 2008-2011.

De inkomende operationele kasstromen uit de commerciële activiteiten samen met de bekomen dividenden van filialen (die echter niet elk jaar even consistent zijn) hebben in de
betrokken periode vrijwel volstaan om de intresten op de schuld te betalen en de investeringen met eigen middelen te dekken. De financiële schuld van de commerciële sector kon

250 De intrestlasten worden verlicht via compensaties door de Staat voor de prefinancieringen ten bedrage van:
+ 22,1 miljoen euro (2008), + 30,7 miljoen euro (2009), + 30,8 miljoen euro (2010), + 31,3 miljoen euro (2011).
251 De goedkeuring door de Europese Commissie van het herstructureringsdossier van NMBS-Logistics, waarin
een tussenkomst van de NMBS-Holding is opgenomen van 135,0 miljoen euro, maakt van die tussenkomst
een geautoriseerde staatssteun. De inschrijvingen op kapitaalverhogingen van de NMBS en van NMBSLogistics in 2011 maakten deel uit van de totale tussenkomst (135,0 miljoen euro) van de NMBS-Holding in het
herstructureringsdossier van NMBS-Logistics. De inschrijving op de kapitaalverhoging bedroeg 21,6 miljoen
euro in 2011. Daarvan was 0,2 miljoen euro cash en 21,4 miljoen euro een vordering op de NMBS-Holding die in
2012 wordt aangezuiverd.
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in de betrokken periode worden afgebouwd door niet recurrente inkomsten te genereren
uit de verkoop van commercialiseerbare terreinen en gebouwen.
Sector ABX
De financiële schuld met betrekking tot de ABX-groep kan alleen maar toenemen omdat
er geen recurrente positieve kasstromen meer worden gegenereerd. De toename van de financiële schuld is in hoofdzaak toe te schrijven aan de te betalen intresten (∆ 224,0 miljoen
euro in de periode 2008-2011) op de schuld, berekend volgens de impliciete intrestvoet van
de schuld op lange termijn van de NMBS-Holding. Daarnaast zijn er nog uitgaande kasstromen voor kosten waarvoor voorheen voorzieningen werden aangelegd (kosten voor juridische geschillen, bankwaarborgen, opzeggingskosten). In 2008 kon nog een inkomende
kasstroom worden geregistreerd van 30,0 miljoen euro met betrekking tot de earn out van
ABX, die werd bedongen bij de verkoop van ABX World Wide in 2006.
3.7.2 Uitsplitsing van de netto financiële schuld tussen publieke sector en commerciële sector op het niveau van de NMBS
Overeenkomstig artikel 5 van het beheerscontract 2008-2012 is de NMBS belast met drie
opdrachten van openbare dienst:
1° het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst, alsook het
aandoen van binnenlandse bestemmingen door hogesnelheidstreinen;
2° het grensoverschrijdend vervoer van reizigers, d.w.z. het vervoer met treinen van de
gewone dienst voor het deel van het nationale traject dat niet gedekt is door punt 1;
3° de prestaties die de NMBS levert ten behoeve van de natie.
Het onderhoud en de renovatie van het rollend materieel, ingezet voor die dienstverlening,
behoort ook tot de opdrachten van openbare dienst.
Sinds 1 februari 2011 is het goederenvervoer afgesplitst van de NMBS en ondergebracht bij
NMBS-Logistics, maar een deel van de activiteiten van het goederenvervoer is bij de NMBS
gebleven, namelijk het onderhoud van de goederenwagons en van het tractiematerieel.
De specifieke regels die aan de NMBS worden opgelegd om transparantie te geven over de
financiële stromen van haar verschillende activiteiten worden opgelegd door de wet van
21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en door
het beheerscontract 2008-2012.
Artikel 221, § 2, van de wet van 21 maart 1991 zoals ingevoegd door het koninklijk besluit van
18 oktober 2004 houdende sommige maatregelen voor de reorganisatie van de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen heeft bepaald: “Onverminderd artikel 27, § 1, houdt
de Nieuwe NMBS in haar interne boekhouding afzonderlijke rekeningen aan voor haar activiteiten met betrekking tot het goederenvervoer per spoor. De bijlage bij de jaarrekening van de
Nieuwe NMBS bevat een afzonderlijke balans en resultatenrekening voor deze activiteiten.” En
artikel 221, § 3, van die wet bepaalt verder het verbod tot overdracht van overheidsmiddelen
naar commerciële activiteiten.
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Het beheerscontract heeft in artikel 87 onder meer de verplichting opgelegd om jaarlijks
een gedetailleerd kasstroomoverzicht te geven, volgens het model bepaald in de IFRS, voor
de onderneming en afzonderlijke kasstroomoverzichten voor (a) de activiteiten voor de uitvoering van de bij wet opgelegde opdrachten van openbare dienst, (b) de activiteiten inzake
het overige vervoer van reizigers en (c) de activiteiten inzake goederenvervoer.
De toepassing van de algemene regel van artikel 27, § 1, van de wet van 21 maart 1991 en de
hiervoor genoemde specifieke regels maken dat de NMBS balansen, resultatenrekeningen
en kasstroomoverzichten moet opstellen voor de sector binnenlands vervoer van reizigers,
voor de sector goederenvervoer en voor de sector ander reizigersvervoer (in essentie internationaal vervoer van reizigers). De verplichte opstelling van kasstroomtabellen heeft tot
gevolg dat ook inzicht moet kunnen worden gegeven in de opbouw/afbouw van de financiële schuld van elke activiteitssector.
In punt 3.3 werd aangetoond dat de NMBS eind 2007 geen financiële schuld hoefde te acteren, maar wel een positieve thesauriepositie van 23,8 miljoen euro en dit na de toerekening
aan de drie activiteitssectoren van 510,0 miljoen euro als kapitaalverhoging onderschreven
door de NMBS-Holding.
De financiële schuld die de NMBS vanaf 2008 heeft opgebouwd (de financiële schuld volgens de definitie van het beheerscontract) is voortgekomen uit de financieringsbehoeften
voor het opvangen van de negatieve operationele kasstromen en de uitgaven voor investeringen met eigen middelen (zie punt 3.4). Aan de financieringsbehoeften werd tegemoetgekomen door de NMBS-Holding, eerst via kredietlijnen (financiering op korte termijn) en
later vanaf 2010 en 2011 door kredietlijnen en leningen op lange termijn. Op het einde van
het boekjaar waren de financiële schulden van de NMBS bij de NMBS-Holding de volgende.
Tabel 11 – Financiering van de NMBS door de NMBS-Holding (in miljoen euro)
Krediet op korte
termijn

Leningen op lange
termijn

Totaal

31/12/2008

64,6

-

64,6

31/12/2009

357,1

-

357,1

31/12/2010

550,0

125,0

675,0

31/12/2011

304,5

365,0

669,5

Bron: jaarrekeningen van de boekjaren 2008, 2009, 2010 en 2011 van de NMBS-Holding en de NMBS;
cash flow statements van de boekjaren 2008, 2009, 2010 en 2011 van de NMBS-Holding en de NMBS;
rekeningen per activiteitssector van de NMBS voor de boekjaren 2008, 2009, 2010 en 2011
De NMBS-Holding kent de kredieten/leningen toe voor het geheel van de te dekken financieringsbehoeften252. Het stelsel van uitgesplitste rekeningen (balansen en resultatenrekeningen) en kasstroomoverzichten van de drie activiteitssectoren van de NMBS moet het
mogelijk maken de financieringsbehoeften per activiteitssector te kennen.

252 Die financieringsbehoeften staan los van de (pre)financiering door de NMBS-Holding van de vermindering
van de investeringstoelagen van de NMBS in 2009 ten belope van 146,0 miljoen euro. In dat verband heeft de
NMBS-Holding met de Staat een overeenkomst getekend voor de financiering ervan op 25 jaar en heeft ze een
langetermijnvordering geboekt op de NMBS (zie in dat verband punt 3.6).
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Boekhoudkundig wordt de globale financiering van de NMBS-Holding door de NMBS geboekt onder de activiteitssector binnenlands reizigersvervoer van openbare dienst253. Die
sector “leent” op haar beurt de nodige bedragen aan de twee andere activiteitssectoren
tegen een zogenaamde “marktrente”. Deze is vastgesteld als de rente die de NMBS-Holding
betaalt voor haar schulden op lange termijn + 1 %.
Gelet op die boekingswijzen bedraagt de (interne) gecumuleerde financiële schuld van de
commerciële sectoren aan de publieke sector 292,7 miljoen euro op 31 december 2011. Ze is
als volgt verdeeld tussen de twee commerciële sectoren:
•
•

sector goederenvervoer: 233,9 miljoen euro;
sector reizigersvervoer niet openbare dienst: 58,8 miljoen euro.

De aflossing van de financiële schuld van de commerciële sectoren aan de publieke sector
binnen de NMBS wordt een precaire zaak, in elk geval voor de sector goederenvervoer. Dat
blijkt na de filialisering van NMBS-Logistics met ingang van 1 februari 2011, waarbij:
•

•

geen volledige bedrijfstak in NMBS-Logistics werd ingebracht maar wel geselecteerde
activa en passiva met betrekking tot het goederenvervoer en met uitsluiting van vorderingen en schulden (behalve de leasingschulden met betrekking tot het ingebrachte
rollend materieel) en a fortiori met uitsluiting van de sinds 2008 opgebouwde (interne)
financiële schuld;
de overblijvende activiteit, die het onderhoud van het rollend materieel inhoudt, de resterende betrokken activa, de vorderingen en schulden, de “historische” (interne) financiële schuld en de overgedragen resultaten (verliezen) toegerekend krijgt254.

De vraag of die overblijvende activiteit met betrekking tot het goederenvervoer binnen de
NMBS voldoende draagkracht heeft om vanaf 2011 de (interne) financiële schuld ten aanzien
van de publieke sector aan te zuiveren, kan moeilijk een positief antwoord krijgen gelet op:
•
•

de geringe omvang van de activiteiten met bijna uitsluitend NMBS-Logistics als klant;
het feit dat de vooruitzichten op positieve operationele kasstromen (EBITDA) niet gunstig zijn rekening houdend met de realiteit van de EBITDA in 2011 (- 67,6 miljoen euro)
en de financiële toestand van NMBS-Logistics (zie punt 3.5).

Met die gegevens voor ogen bestaat het risico dat er onvoldoende kasstromen kunnen worden gegenereerd om de intresten op de uitstaande financiële schuld en de aflossing ervan
te vergoeden zodat die in de toekomst alleen maar kan aangroeien.
253 De NMBS-Holding kan de bij haar ontleende bedragen niet rechtstreeks aan de activiteitssectoren toewijzen
omdat ze de financieringsbehoeften per sector niet kent en de NMBS kan de bedragen pas toewijzen na de
opstelling van de kasstroomoverzichten per activiteitssector.
De kaspositie op het einde van het boekjaar wordt eveneens toegerekend aan de sector binnenlands vervoer
van reizigers. Die was als volgt in de betrokken periode: + 16,7 miljoen euro (2008), +7,9 miljoen euro (2009), +
33,6 miljoen euro (2010), + 27,2 miljoen euro (2011).
De kapitaalverhoging van 30,0 miljoen euro waarop de NMBS-Holding in 2011 heeft ingeschreven werd eveneens
toegerekend aan de sector binnenlands vervoer van reizigers.
254 De overgedragen verliezen, die binnen de sector goederenvervoer van de NMBS gebleven zijn bij de oprichting van
NMBS-Logistics, hebben samen met de overgedragen verliezen van 2011 tot gevolg dat het eigen vermogen van
die sector negatief is op 31 december 2011.
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3.7.3 Besluit
De Europese en nationale regelgevingen en de beheerscontracten 2008-2012 hebben verplichtingen opgelegd die tot doel hebben een transparante boekhouding te voeren die het
mogelijk maakt activiteiten van openbare dienst en commerciële activiteiten te scheiden.
Zowel de NMBS-Holding als de NMBS hebben die regels in de praktijk gebracht zodat ook
de financiële schuld tussen de verschillende activiteiten kan worden uitgesplitst.
NMBS-Holding
De “historische” financiële schuld die bij het operationeel worden van de nieuwe structuur
van de NMBS-Groep op 1 januari 2005 aan de NMBS-Holding werd toegewezen vormt een
omvangrijk structureel probleem. Dat probleem is structureel omdat :
•

•

de activiteiten en de operationele kasstromen van de NMBS-Holding, tegen de achtergrond van het verbod op kruissubsidiëring, het niet mogelijk maken die schuld af te
lossen;
het van meet af aan bestond en daarna niet werd opgelost. Het Rekenhof heeft de kwestie aangekaart in zijn verslag van oktober 2008 “Federale financiering van de opdrachten van openbare dienst van de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding”. De minister van
Overheidsbedrijven heeft medegedeeld dat een oplossing moet worden uitgewerkt met
respect voor de Europese regelgeving. Er is op dat vlak nog geen vooruitgang geboekt.

De “historische” financiële schuld met betrekking tot het ABX-dossier is geëvolueerd van
1.210,8 miljoen euro op 1 januari 2005 naar 1.522,7 miljoen euro op 1 januari 2008 en verder
naar 1.729,7 miljoen euro op 31 december 2011. Die schuld waar geen activiteiten en geen
operationele kasstromen meer tegenover staan, kan niet worden aangezuiverd.
De “historische” financiële schuld met betrekking tot de commerciële activiteiten goederenvervoer en internationaal reizigersvervoer is samengevoegd met eigen commerciële activiteiten van de NMBS-Holding. De operationele kasstromen uit de bedrijfsactiviteiten
van de NMBS-Holding samen met de dividenden van filialen zijn nauwelijks voldoende om
de intresten op de schuld en de investeringen met eigen middelen te dekken. De betreffende financiële schuld kon alleen worden afgebouwd (van 771,6 miljoen euro begin 2008 naar
532,9 miljoen euro eind 2011) met niet recurrente inkomsten uit verkopen van activa.
De activiteiten van openbare dienst genereren operationele kasstromen die het mogelijk
maken de intresten op de schuld te vergoeden en ook nog het nominale bedrag van de
schuld af te lossen in die mate dat de financiële schuld in de publieke sector is gedaald van
900,0 miljoen euro begin 2008 tot 481,4 miljoen euro eind 2011 255. Zolang er nog een schuld
is van de publieke sector, is er bij een correcte boekhoudkundige verwerking geen risico van
kruissubsidiëring tussen de publieke sector en de commerciële sector.
NMBS
De gecumuleerde financieringsbehoeften van de NMBS sinds 1 januari 2008 bedragen, afgezien van de prefinancieringen voor vermindering van de investeringstoelagen, 669,5 mil-

255 Die evolutie is ook beïnvloed door de niet recurrente terugstorting van cashwaarborgen in 2008.
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joen euro op 31 december 2011 en werden onderschreven door de NMBS-Holding via kortetermijn- en langetermijnkredieten. Die financiële schuld werd door de NMBS aan de
publieke sector toegerekend, die op haar beurt “leent” aan de commerciële sectoren. De
schuld van de commerciële sectoren aan de publieke sector bedraagt 292,7 miljoen euro op
31 december 2011.
De aflossing van de financiële schuld door de commerciële sectoren aan de publieke sector
wordt problematisch, in elk geval voor de sector goederenvervoer (233,9 miljoen euro op
31 december 2011). De nog overblijvende activiteit met betrekking tot het goederenvervoer
binnen de NMBS kan, met de nu gekende vooruitzichten, onvoldoende kasstromen genereren om de intresten op de schuld en a fortiori de aflossing ervan te vergoeden, zodat die
alleen maar kan aangroeien.

3.8

Aandeel van de verrichtingen van alternatieve financiering in de
opgebouwde financiële schuld en analyse van de mogelijke risico’s
voor de stabilisatie van die schuld

De term “alternatieve financiering” wordt gebruikt om een veelheid van financieringswijzen aan te duiden, gaande van de cross border leasings naar de financieringen overeengekomen met de overheid om een alternatief te vormen voor de klassieke staatstussenkomsten
voor investeringen (financieringen via PPS, prefinancieringen via leningen, leningen met
rollend materieel als onderpand). De laatste soort financieringen werd toegelicht in punt
3.6. Nu worden de cross border leasings onder de loep genomen die in het verleden werden
gesloten om de globale financieringsbehoeften te dekken. Die analyse gebeurt vanuit een
tweevoudige vraagstelling:
1° Is het geheel van de (netto) financiële schulden dat verband houdt met die verrichtingen
in de rekeningen opgenomen en wat is het aandeel ervan in de globale netto financiële
schuld?
2° Worden de risico’s afgedekt die verbonden zijn met de toestand op de financiële markten
en die kunnen voorkomen als gevolg van de wijze waarop de financiële constructies zijn
opgevat?
3.8.1 Netto financiële schuld met betrekking tot cross border leasings
In de constructie van de cross border leasings worden activa verkocht of verhuurd aan een
trust die op zijn beurt de betrokken activa opnieuw verhuurt, met als doel een fiscaal voordeel voor de investeerder te delen tussen de trust en de maatschappij onder de vorm van
een onmiddellijke cashontvangst (NPV = Net Present Value). De contracten van (fiscale)
cross border leasings werden allemaal gesloten door de vroegere NMBS vanaf 1988 en werden bij de herstructurering van de NMBS-Groep met ingang van 31 december 2004 ondergebracht bij de NMBS-Holding. De twee contracten van sale and lease back die na die datum
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nog werden gesloten, zijn klassieke financieringen via Eurofima256 met rollend materieel als
onderpand.
Van de in totaal 80 verrichtingen die ooit zijn gesloten, zijn er op 31 december 2011 nog
49 actief. De onderliggende materiële vaste activa kunnen worden onderverdeeld in vier
groepen:
•
•
•
•

rollend materieel waarvan de contracten een initiële duur hebben van 12 tot 28 jaar;
telecommunicatiematerieel waarvan de contracten een initiële duur hebben van 16 jaar;
spoorweginfrastructuur (vormingsstations en hogesnelheidslijnen) waarvan de contracten een initiële duur hebben van 20 tot 31,5 jaar;
administratieve gebouwen waarvan de contracten een initiële duur hebben van 29,5 jaar.

Met uitzondering van de administratieve gebouwen zijn die activa het voorwerp van contracten van subleasing met de vennootschappen binnen de NMBS-Groep257.
De financiële constructie is qua kasstromen zo opgevat dat voor het grootste deel258 van de
contracten de schuld wordt ingedekt met beleggingen waarvan het nominale bedrag en de
intresten de aflossingen en de optielichting moeten dekken.

256 Eurofima (Société européenne de financement de matériel ferroviaire) is een nv naar Zwitsers recht, in
1956 opgericht met een verdrag tussen de Staten als een gemeenschappelijke vennootschap van de historische
spoorwegoperatoren. Ze maakt het die maatschappijen mogelijk de aanschaffing van rollend materieel tegen
gunstige voorwaarden te financieren. Die gunstige voorwaarden hangen samen met haar nog steeds (situatie
begin 2012) gangbare AAA-rating. De NMBS-Holding is aandeelhouder voor 9,8 % en andere netten voor 90,2 %.
257 Voor sommige activa geldt een specifiek regime waarvan de basis is geregeld in het koninklijk besluit van
30 december 2004 tot vaststelling van de lijsten van activa en passiva die door de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen in de nv van publiek recht Nieuwe NMBS ingebracht worden. In bijlage 1 bij dat koninklijk
besluit, is bepaald: “De goederen waarvan de NMBS slechts de economische eigendom heeft, zullen echter niet bij de
Nieuwe NMBS ingebracht worden.[…] dient evenwel gepreciseerd dat de NMBS haar contractuele genotsrechten in
haar hoedanigheid van huurder of onderverhuurder van het in bijlage 1.2 opgenomen rollend materieel, zal inbrengen
bij de Nieuwe NMBS. Er zullen tussen de NMBS en de Nieuwe NMBS specifieke akkoorden gesloten worden om de
concrete modaliteiten van deze inbreng te regelen”. Het gaat de facto om contracten van sale and rent back van
rollend materieel.
In dat verband hebben de NMBS-Holding en de NMBS op 31 december 2004 een sublease agreement gesloten
die de voorwaarden regelt waaronder het betreffende rollend materieel door de NMBS-Holding aan de NMBS
wordt onderverhuurd. De raad van bestuur van de NMBS van 14 januari 2005 heeft de contracten van subleasing/
subgranting goedgekeurd en de raad van bestuur van 15 februari 2005 heeft zijn akkoord verleend om een jaarlijkse
vergoeding te betalen, overeenkomstig de afschrijvingskosten, gebaseerd op de boekhoudkundige waarde die de
activa zouden hebben gehad, mochten de cross border leasings niet zijn gesloten.
De concrete voorwaarden qua betalingen komen erop neer dat de NMBS-Holding aan de NMBS huurlasten
factureert, berekend zoals hiervoor beschreven en zelf het resterend deel van de kosten draagt. In de
ondernemingsplannen 2006-2007 en 2008-2012 van de NMBS zijn de huurlasten van de sale and rent backcontracten expliciet als exploitatiekosten opgenomen en zijn daarmee een factor voor de toekenning van de
exploitatietoelagen van de Staat.
258 Voor vier contracten is er geen overeenstemmende belegging. De initiële financiering daarvan bedraagt
109,3 miljoen euro.
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Alle schulden en beleggingen van de cross border leasings en van de klassieke leningen met
rollend materieel als onderpand zijn op de balans geboekt 259. Op 31 december 2011 is de nettoschuld daarvan de volgende:
Tabel 12 – Netto financiële schuld van de cross border leasings op 31 december 2011260 (in miljoen
euro)
Bruto financiële schuld

- 2.246,9

Financiële activa

+ 1.071,4

Waarde van derivaten/deviezen
Netto financiële schuld

+ 77,3
- 1.098,2

Bron: jaarrekening van het boekjaar 2011 van de NMBS-Holding; jaarverslag van de NMBS-Holding aan
de Algemene Vergadering over het boekjaar 2011
3.8.2 Risico’s van de financiële constructies
De beleggingen die moeten dienen om de huurbetalingen en het eventueel lichten van de
opties van de cross border leasings mogelijk te maken, werden vastgelegd, hetzij als gevolg
van contractuele verbintenissen met de investeerders, hetzij in uitvoering van de financiële
politiek van de NMBS-Groep. Ze kunnen in vier categorieën worden ingedeeld:
1° In pand gegeven beleggingen
In een aantal leasingtransacties werd de vroegere NMBS verplicht om een belegging uit
te voeren die de vereiste toekomstige betalingen zou opleveren en die moest voldoen
aan contractueel overeengekomen criteria, waarbij de belegging in pand moest worden
gegeven aan de trust opgericht door de investeerder en/of waarbij de belegging werd
gegarandeerd door een overeenkomst met een financiële instelling tot overname van de
betalingsverplichtingen.
2° Niet in pand gegeven beleggingen
In een aantal leasingtransacties werden door de investeerder geen verplichtingen opgelegd wat betreft beleggingen om toekomstige betalingen in te dekken. De vroegere
NMBS heeft zelf beleggingen uitgevoerd met al dan niet eraan verbonden overeenkomsten tot overname van de betalingsverplichtingen, om haar wisselrisico, vooral USD/
EUR volledig in te dekken en zodoende het NPV-voordeel bij het ondertekenen van de
leasing te kennen.
3° Vooruitbetaalde leasingbetalingen
De toekomstige leasingbetalingen werden vooruitbetaald aan een derde waarbij ofwel:
• alle verplichtingen tot betaling aan de derde werden overgedragen en de NMBS-Holding nu geen enkel kredietrisico op de derde meer draagt;
• de NMBS-Holding nu wel nog het risico op faillissement van de derde draagt.

259 Met de invoering van de IFRS vanaf 2010 werden de schulden van alle contracten op de balans geboekt. Voorheen
werden de schulden van sale and rent back in toepassing van de Belgische boekhoudnormen in de rechten en
plichten buiten balans geboekt. Bij de berekening van de nettoschuld werden die contracten voorheen echter ook
mee betrokken.
260 De cijfers bevatten niet alleen de nominale bedragen maar ook de gelopen intresten en de “reële waarde”
aanpassingen volgens IFRS.
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4° Vooruitbetaalde swaps aan Eurofima
Beleggingen bij Eurofima om toekomstige betalingen te dekken. Die beleggingen werden contractueel vastgelegd als een vooruitbetaalde swap.
Het zijn in essentie de beleggingen onder 1°, 2° en 3°, onder de vorm van een deposito of een
financieel product, en de er eventueel aan verbonden afgeleide financiële instrumenten, die
tot gevolg kunnen hebben dat de NMBS-Holding een financieel risico loopt. Die risico’s en
de gevolgen hebben zich gemanifesteerd met het uitbreken van de kredietcrisis en de crisis
op de financiële markten.
De financiële directie van de NMBS-Holding heeft sinds september 2007 de gevolgen van de
kredietcrisis regelmatig opgevolgd en daarover gerapporteerd aan de raad van bestuur en
de minister van Overheidsbedrijven. Met het aanhouden van de kredietcrisis in 2008 werd
vastgesteld dat een aantal beleggingen niet meer voldeden aan hetzij:
1° de contractuele verbintenissen met de investeerders;
2° de door de raad van bestuur vastgelegde voorwaarden inzake financiële politiek.
Beleggingen met risico’s van de contractuele verbintenissen
Door de ratingverlagingen door Moody’s en Standard and Poor’s van sommige financiële
instellingen voldeden beleggingen in het kader van zes cross border leasings met Amerikaanse tegenpartijen niet meer aan de contractueel vastgelegde minimum ratingvereisten.
Die beleggingen moesten dan ook door een hogere rating worden vervangen. De NMBSHolding heeft van eind 2008 tot begin 2012 die verplichtingen als volgt afgerond:
1° Voor één transactie werd de staatswaarborg gevraagd en gekregen op 14 april 2009 op
basis van het koninklijk besluit van 31 maart 2009 tot toekenning van een staatswaarborg voor alternatieve financiële verrichtingen van de NMBS-Holding, tegen het betalen
van een jaarlijkse premie van 52,5 basispunten op het uitstaande nominale bedrag 261.
2° Voor twee transacties werden op 16 april 2009 de overeenkomsten tot betalingsverplichtingen met de betrokken financiële instellingen vervangen door overeenkomsten tot
betalingsverplichtingen met Eurofima tegen betaling van een jaarlijkse commissie.
3° Voor één transactie werd op 3 december 2008 de garantiebrief van de betrokken instelling vervangen door een letter of credit (kredietbrief) van Eurofima tegen de betaling
van een jaarlijkse commissie.
4° Voor één transactie werd de deposito beëindigd (teruggekocht) en in de transactie vervangen door de aankoop op 13 juli 2009 van US Treasury strips.
5° Sinds 11 december 2009 voldeed een bestaande swapovereenkomst in het kader van één
transactie niet meer aan de contractueel bedongen kwaliteit door de investeerder als gevolg van de verlaging van de kredietwaardigheid van de betrokken financiële instelling.
Door de overname van die instelling door een andere Amerikaanse systeembank, die
akkoord is gegaan de bestaande swap-tegenpartij aan te houden, is het risico opgevangen zolang de kredietwaardigheid ervan niet onder een bepaalde drempel daalt.

261 Het uitstaande nominale bedrag is 21,2 miljoen USD in 2011 en loopt op tot 60,6 miljoen USD in 2028 en eindigt
met 45,6 miljoen USD in 2029.
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Een andere kant van de risico’s is verbonden met de kredietwaardigheid van de NMBS-Holding zelf, waarvoor in de contracten eveneens criteria zijn vastgelegd. De directie Financiën
van de NMBS-Holding heeft die gevolgen onderzocht naar aanleiding van de recente dalingen van haar rating. Ter verduidelijking:
•

•

bij Standard and Poor’s is die rating geëvolueerd van AA+ “stable” op 5 september 2005 naar AA “stable” op 10 augustus 2009, AA “negative” op 16 december 2010, AA“negative” op 4 juli 2011 en naar A+ “negative” op 29 november 2011;
bij Moody’s is de rating op 26 juli 2011 naar beneden gegaan van Aa1 naar Aa2 en verder
naar A1 op 20 december 2011.

Uit de analyse is gebleken dat voor de meeste lopende cross border leasings met Amerikaanse investeerders de ratingdaling voor de NMBS-Holding wordt geneutraliseerd door
de van toepassing zijnde voorwaarde “meer dan 50 % van de aandelen wordt aangehouden
door het Koninkrijk België en er bestaat een betalende overeenkomst voor de uitvoering van de
openbare dienstverlening”.
Voor één transactie met Amerikaanse investeerders is het contractueel minimum van de
vastgelegde kredietwaardigheid overschreden. Daarvoor kon een overeenkomst worden
gesloten met één tegenpartij om de contractueel overeengekomen vereiste rating te verlagen tot begin 2017 tegen de betaling van een commissie van 0,5 miljoen USD in 2012 en
0,4 miljoen USD van 2013 tot 2016. Met de andere tegenpartij voor die transactie zijn de
onderhandelingen nog bezig.
Voor twee andere transacties met Amerikaanse investeerders is het minimum van de kredietwaardigheid bereikt en moet bij een verdere daling eveneens het risico worden afgedekt.
Voor de lopende Europese cross border leasings met Franse, Ierse, Duitse en Zweedse tegenpartijen zijn er geen risico’s omdat de ratingdaling wordt geneutraliseerd door de hiervoor
genoemde voorwaarde in de contracten.
Beleggingen met risico’s van de financiële politiek
De risico’s hebben betrekking op deposito’s of financiële producten die ingevolge de daling
van de rating van de financiële instelling bij wie ze werden gesloten niet meer overeenstemmen met de limiet vastgelegd in de financiële politiek van de NMBS-Groep zoals goedgekeurd door de raad van bestuur. De financiële politiek van de NMBS-Groep bepaalt dat voor
de beleggingen op meer dan zes maanden de tegenpartij op dat moment een credit rating
moet hebben van ten minste AA- en Aa3 bij respectievelijk Standard and Poor’s en Moody’s
en niet op negative credit watch mag staan bij één van beide credit ratingagentschappen.
Uit het nazicht door de directie Financiën van de NMBS-Holding blijkt dat er drie situaties
zijn te onderscheiden:
1° Sinds einde 2008 en tot op heden zijn er een aantal beleggingen bij financiële instellingen die een rating hebben die lager is dan de voorwaarden vastgelegd in de financiële
politiek van de NMBS-Groep. Op regelmatige tijstippen is aan de raad van bestuur voorgesteld tijdelijk af te wijken van de financiële politiek omdat de risico’s onder controle
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zijn gelet op de algemene situatie op de financiële markten en de herstructurering van
de betrokken binnenlandse en buitenlandse financiële instellingen.
2° In één geval is op 8 april 2011 een rechtszaak ingeleid in Londen tegen een financiële
instelling waarbij een schadevergoeding wordt gevorderd wegens wanprestaties en het
niet nakomen van contractuele verplichtingen. Die rechtszaak is ingeleid na de vaststelling van de inbreuken in 2009 en nadat onderhandelingen niet tot een oplossing hebben geleid. Uit voorzichtigheidsoverwegingen werd in de loop van 2010 op 40 % van de
belegging een waardevermindering geboekt niettegenstaande de NMBS-Holding verwacht dat zij een substantieel gedeelte van het financieel product via gerechtelijke weg
zal recupereren. Indien de NMBS-Holding toch in het ongelijk zou worden gesteld, zou
zij een bedrag van de orde van grootte van 25,0 miljoen USD (17,3 miljoen euro) moeten
besteden aan de aankoop van US Treasury strips.
3° Op de verschillende types van beleggingen die hiervoor werden genoemd, werden
meestal nog deviezen en/of intrestswaps gesloten met tegenpartijen waarmee de NMBSHolding een CSA-overeenkomst 262 heeft gesloten. Door het bestaan van die CSA-overeenkomst met alle tegenpartijen, behalve één, zijn er geen bijkomende kredietrisico’s.
Kosten van de kredietcrisis voor de NMBS-Holding inzake de bestaande cross border leasings
De totale kosten om de risico’s af te dekken kunnen eind 2011 worden geraamd op een
geactualiseerde kostprijs van 9,6 miljoen USD of 6,9 miljoen euro. Dat bedrag bestaat uit
de kostprijs van de transformatie van de belegging van één transactie (5,6 miljoen USD of
4,0 miljoen euro) en de geactualiseerde kostprijs van de jaarlijkse commissies te betalen
voor de vervanging van de betrokken financiële instelling door een andere gedurende de
resterende looptijd van de contracten (tussen 2009 en 2030) (4,0 miljoen USD of 2,9 miljoen
euro).
De kosten van de advocatenkantoren bedragen 1,3 miljoen euro eind 2011.
3.8.3 Besluit
Alternatieve financieringen onder de vorm van cross border leasings zijn in het verleden
(vóór 2005) een belangrijke bron geweest om de financieringsbehoeften te dekken. De nettoschuld op 31 december 2011 bedraagt nog 1.098,2 miljoen euro en is volledig op de balans
geboekt.
De wijze waarop de financiële constructie van de verrichtingen is uitgetekend, houdt risico’s in zoals is gebleken bij het uitbreken van de kredietcrisis en de crisis op de financiële
markten. De financiële risico’s hangen samen met de beleggingen die moeten dienen voor
de terugbetaling van uitstaande schulden. De NMBS-Holding heeft de bestaande problemen kunnen ondervangen door de verplichtingen ten aanzien van de tegenpartijen te herschikken en heeft in één geval nog een rechtszaak lopen tegen één financiële instelling.

262 Een CSA (Credit Support Annex) is een gestandaardiseerde overeenkomst die tot doel heeft het kredietrisico te
verminderen op derden. Deze beperking van het risico gebeurt door een waarborg te stellen (meestal in cash) voor
een waarde gelijk aan het verschil tussen de actuele waarde van alle uitstaande overeenkomsten en het maximum
risico dat men bereid is te nemen op de derde.
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De geactualiseerde kostprijs van de kredietcrisis voor de herschikking van de verplichtingen bedraagt 6,9 miljoen euro eind 2011 en de kosten voor de tussenkomsten van de advocatenkantoren bedragen op dat moment 1,3 miljoen euro.
De mogelijkheid dat er nog bijkomende risico’s moeten worden afgedekt, is niet uitgesloten.
Dat hangt af van de toegekende rating aan de tegenpartijen en aan de NMBS-Holding zelf.
De toegekende rating aan de NMBS-Holding is bovendien van belang voor het bepalen
van het niveau van de te betalen intresten op de financiële schuld op het ogenblik dat (her)
financieringen moeten gebeuren. De omvang van het geheel van de (her)financieringen
bedroeg 600,0 miljoen euro in 2011 en zal ongeveer 650,0 miljoen euro bedragen in 2012.

3.9

Algemene conclusies

De geconsolideerde netto financiële schuld is in de tijdspanne 2005-2007, de periode van
de eerste beheerscontracten, aangegroeid van 2.057,9 miljoen euro tot 2.593,5 miljoen euro.
Dat globaal cijfer stemt overeen met de schuldopbouw bij de NMBS-Holding (∆ 1.136,4 miljoen euro) die wordt gecompenseerd door de positieve kaspositie van Infrabel (577,0 miljoen euro) en de NMBS (23,8 miljoen euro). Die laatste twee vennootschappen konden op
31 december 2007 vrij blijven van financiële schulden enerzijds (Infrabel) door de positieve
kasstromen uit de bedrijfsactiviteiten, anderzijds (NMBS) door de injectie van bedrijfskapitaal voor een bedrag van 510,0 miljoen euro via kapitaalverhogingen onderschreven door
de NMBS-Holding.
In de periode 2008-2011, gedekt door de tweede beheerscontracten, is de geconsolideerde
netto financiële schuld verder aangegroeid tot 3.072,0 miljoen euro. Achter dat globaal
bedrag staan uiteenlopende cijfers per vennootschap: de netto financiële schuld van de
NMBS-Holding is gedaald in die periode, de gecumuleerde liquide middelen van Infrabel
nemen geleidelijk af en de financiële schuld van de NMBS is ontstaan vanaf 2008 in essentie
door negatieve operationele kasstromen in de sectoren goederenvervoer en binnenlands
vervoer van reizigers.
Vijf kenmerken van de structuur en de totstandkoming van de geconsolideerde netto financiële schuld vergen een specifieke beleidsaandacht van de betrokken vennootschappen en
van de Staat.
3.9.1 Stabilisatie van de geconsolideerde netto financiële schuld
De beheerscontracten 2008-2012 hebben als norm opgelegd dat de geconsolideerde netto
financiële schuld en de financiële schuld van elke vennootschap zouden stabiliseren op het
niveau van 2008, berekend volgens de voorschriften van de beheerscontracten (“financiële
schuld beheerscontract”). De beheersing van een stabiel niveau van de financiële schuld
is ook een van de fundamentele doelen die de drie vennootschappen van de NMBS-Groep
zelf hebben vooropgesteld in hun ondernemingsplannen 2008-2012. De beheersing van de
“financiële schuld beheerscontract”is immers een belangrijke indicator van de financiële
gezondheid en is een materie waarvoor de vennootschappen zelf beleidsverantwoordelijkheid dragen.
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Uit de analyse van de cijfers blijkt dat dat de doelstelling op geconsolideerd niveau niet
wordt gehaald op 31 december 2011. De geconsolideerde netto “financiële schuld beheerscontract” is toegenomen met 178,4 miljoen euro door te evolueren van 1.963,5 miljoen euro
op 31 december 2008 tot 2.141,9 miljoen euro op 31 december 2011. De analyse per vennootschap toont aan dat de “financiële schuld beheerscontract” bij de NMBS-Holding daalt in
de periode 2008-2011 met 267,5 miljoen euro, de kaspositie van Infrabel volgens de berekeningswijze van het beheerscontract 2008-2012 toeneemt in de periode 2008-2011 met
144,9 miljoen euro, maar dat de “financiële schuld beheerscontract” van de NMBS (met
NMBS-Logistics in 2011) in de periode 2008-2011 toeneemt met 590,9 miljoen euro, waarvan
52,1 miljoen euro met betrekking tot NMBS-Logistics.
Na de vaststelling van de precaire financiële toestand vanaf 2009 en van het risico dat
steeds verder werd afgeweken van de schuldstabilisatie, hebben de drie vennootschappen, in akkoord met de minister van Overheidsbedrijven, het engagement aangegaan de
netto financiële schuld te stabiliseren op geconsolideerd niveau met als horizon 2012, in
plaats van de eerder vastgelegde limiet (niveau 2008) in de beheerscontracten 2008-2012.
Om die nieuwe doelstelling te bereiken zijn de drie vennootschappen in 2010 het engagement aangegaan de te halen EBITDA van de NMBS bij te stellen tot – 48,0 miljoen euro
(- 78,0 miljoen euro voor NMBS en + 30,0 miljoen euro voor NMBS-Logistics) tegenover +
101,0 miljoen euro in het ondernemingsplan 2008-2012, en de EBITDA van NMBS-Holding
en Infrabel uit de ondernemingsplannen 2008-2012 onveranderd te laten op respectievelijk
+ 141,0 miljoen euro en + 81,0 miljoen euro.
De consensus over die engagementen is verbroken in 2011 en er is nog geen nieuw gezamenlijk perspectief voorgelegd. De raden van bestuur van de NMBS-Holding en van de NMBS
hebben hun eerder engagement van 2010 over de te bereiken EBITDA-doelstelling bevestigd en vertaald in de exploitatiebudgetten van 2012. De raad van bestuur van Infrabel, met
verwijzing naar gewijzigde omstandigheden, en de raad van bestuur van NMBS-Logistics,
onder druk van de precaire financiële situatie, hebben het EBITDA-niveau naar beneden
bijgesteld, respectievelijk + 13,3 miljoen euro en – 0,8 miljoen euro.
De vooruitzichten van de exploitatiebudgetten 2012 van elke vennootschap samen met een
aantal tot nog toe gekende externe factoren (de vermindering van de investeringstoelagen
van Infrabel en van de NMBS-Groep als geheel, de ondersteuning van NMBS-Logistics in
het kader van het goedgekeurd dossier door de Europese Commissie en van de precaire
liquiditeitspositie) kunnen ertoe leiden dat bij ongewijzigd beleid, de geconsolideerde netto “financiële schuld beheerscontract” de eerstvolgende jaren toeneemt met om en bij de
400,0 miljoen euro. Dat betekent dat een stabilisatie van de geconsolideerde netto financiële schuld tegen eind 2012 niet wordt gehaald en a fortiori niet de oorspronkelijke doelstelling van de beheerscontracten.
3.9.2 Geconsolideerde netto financiële schuld “buiten beheerscontract”
Het deel van de financiële schuld dat valt buiten de omschreven definitie in de beheerscontracten voor de stabilisatie ervan (financiële schuld “buiten beheerscontract”) is het
deel waarvoor de vennootschappen overwegend niet zelf een beleidsverantwoordelijkheid
dragen maar dat voortvloeit uit het beleid van de overheid om haar tussenkomsten in de
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financiering van investeringen in de tijd te spreiden en de tussentijdse financiering over te
laten aan de drie vennootschappen van publiek recht.
In de periode 2008-2011 is de financiële schuld “buiten beheerscontract” toegenomen met
477,9 miljoen euro en de recente begrotingsmaatregel om vanaf 2012 de aanschaffing van
rollend materieel door de NMBS voor een bedrag van 108,0 miljoen euro te laten prefinancieren door de NMBS-Holding zal die financiële schuld dienovereenkomstig doen toenemen.
De projecten van publiek private samenwerking (PPS) Diabolo en Liefkenshoek Rail Link
(LHRL) hebben financiële consequenties voor de vennootschappen en finaal voor de Staat
via de exploitatietoelagen. Sommige van die toelagen zijn reeds berekend en opgenomen in
de beheerscontracten van Infrabel (50,6 miljoen euro over 38 jaar voor LHRL en 9,0 miljoen
euro over 35 jaar voor Diabolo) en van de NMBS (0,2 miljoen euro voor Diabolo). Voor Diabolo zijn uitgaven te verwachten, ingevolge afspraken tussen de investeerders, de betrokken vennootschappen en de Staat, meer bepaald de meerkosten voor de NMBS (geraamd op
een bedrag tussen 8,9 miljoen euro en 9,6 miljoen euro per jaar) en mogelijke vergoedingen
voor het niet respecteren door de NMBS van het minimumaanbod, die nog in toekomstige
beheerscontracten moeten worden opgenomen.
3.9.3 Financiële schuld van de publieke sector versus de commerciële sectoren
De Europese en nationale regelgevingen en de beheerscontracten 2008-2012 hebben verplichtingen opgelegd die tot doel hebben een transparante boekhouding te voeren die het
mogelijk maakt activiteiten van openbare dienst en commerciële activiteiten te scheiden
om zo aan te tonen dat er geen kruissubsidiëring is.
Zowel de NMBS-Holding als de NMBS voeren een gescheiden boekhouding die het mogelijk maakt de financiële schuld tussen de verschillende activiteiten uit te splitsen.
•

•

•

De activiteiten van openbare dienst van de NMBS-Holding genereren operationele kasstromen die het mogelijk maken de intresten op de schuld te vergoeden en ook nog het
nominale bedrag van de schuld af te lossen in die mate dat de financiële schuld in de
publieke sector gedaald is van 900,0 miljoen euro begin 2008 tot 481,4 miljoen euro eind
2011. Het niveau van de financiële schuld begin 2008 was het resultaat van de “historische” financiële schuld op 1 januari 2005 (167,9 miljoen euro) en de toename in de periode 2005-2007 voor de financiering van opgelegde en overeengekomen verbintenissen.
Zolang er nog een financiële schuld is van de publieke sector, is er, bij een correcte boekhoudkundige verwerking, geen risico van kruissubsidiëring tussen de publieke sector en
de commerciële sector.
De financiële schuld van de commerciële sector van de NMBS-Holding is nauw verweven met de “historische” financiële schuld van het ABX-dossier enerzijds en van het
goederenvervoer en het internationaal reizigersvervoer anderzijds. De structurele problemen daaromtrent vormen een bijkomende breuklijn die hierna wordt beschreven.
De gecumuleerde financieringsbehoeften van de NMBS sinds 1 januari 2008 bedroegen, afgezien van de prefinancieringen voor vermindering van de investeringstoelagen,
669,5 miljoen euro op 31 december 2011 en werden onderschreven door de NMBS-Holding via kortetermijn- en langetermijnkredieten. Die financiële schuld werd door de
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NMBS aan de publieke sector toegerekend, die op haar beurt “leent” aan de commerciële
sectoren. De uitstaande schuld van de commerciële sectoren aan de publieke sector bedraagt 292,7 miljoen euro op 31 december 2011.
De aflossing van de financiële schuld door de commerciële sectoren aan de publieke
sector wordt problematisch, in elk geval voor de sector goederenvervoer (233,9 miljoen
euro op 31 december 2011). De nog overblijvende activiteit met betrekking tot het goederenvervoer binnen de NMBS kan, met de nu gekende vooruitzichten, onvoldoende
kasstromen genereren om de intresten op de schuld en a fortiori de aflossing ervan te
vergoeden, zodat die alleen maar kan aangroeien.
3.9.4 Historische financiële schuld
Bij de opsplitsing van de NMBS-Groep in drie vennootschappen van publiek recht met
ingang van 1 januari 2005, werd de historische financiële schuld voor een bedrag van
2.057,9 miljoen euro toegewezen aan de NMBS-Holding. Die schuld is in hoofdzaak
(1.890,0 miljoen euro) een schuld van de commerciële sectoren en vormt een omvangrijk
structureel probleem.
•

•

De historische financiële schuld met betrekking tot het ABX-dossier is geëvolueerd van
1.210,8 miljoen euro op 1 januari 2005 naar 1.729,7 miljoen euro op 31 december 2011. Die
schuld waar geen activiteiten en geen operationele kasstromen tegenover staan, kan
niet worden aangezuiverd.
De historische financiële schuld met betrekking tot de sectoren goederenvervoer per
spoor en het internationaal reizigersvervoer, activiteiten die binnen de groep zijn gebleven, is samengevoegd met de eigen commerciële activiteiten van de NMBS-Holding. De
operationele kasstromen van de NMBS-Holding en de opbrengsten uit dividenden van
de filialen zijn nauwelijks voldoende om de intresten op de schuld en de investeringen
met eigen middelen te dekken. Dit gedeelte van de financiële schuld kon alleen worden
afgebouwd (van 679,2 miljoen euro op 1 januari 2005 tot 532,9 miljoen euro op 31 december 2011) met niet recurrente inkomsten uit verkopen van activa in de periode 2008-2011.

Het Rekenhof heeft de kwestie van de historische schuld aangekaart in zijn verslag van
oktober 2008 “Federale financiering van de opdrachten van openbare dienst van de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding”, maar ondertussen zijn geen beslissende stappen vooruit gezet
in een richting die de toets met de Europese regelgeving kan doorstaan.
3.9.5 Cross border leasings en gevolgen van de kredietcrisis
Vóór 2005 zijn alternatieve financieringen onder de vorm van cross border leasings een belangrijke bron geweest om de financieringsbehoeften te dekken. De nettoschuld op 31 december 2011 bedraagt nog 1.098,2 miljoen euro en is volledig op de balans geboekt. De
financiële constructies rond die verrichtingen zijn niet ongevoelig gebleken voor de kredietcrisis en de crisis op de financiële markten. Ze vergen een permanente risicoanalyse.
De NMBS-Holding heeft de impact van de kredietcrisis kunnen ondervangen door de herschikking van de verplichtingen ten aanzien van de tegenpartijen en heeft in één geval nog
een rechtszaak lopen tegen één financiële instelling.
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De geactualiseerde kostprijs van de kredietcrisis voor de herschikking van de verplichtingen bedraagt 6,9 miljoen euro eind 2011 en de kosten voor de tussenkomsten van de advocatenkantoren bedragen op dat moment 1,3 miljoen euro.
De mogelijkheid dat er nog bijkomende risico’s moeten worden afgedekt, is niet uitgesloten.
Dat hangt af van de toegekende rating aan de tegenpartijen en aan de NMBS-Holding zelf.
De toegekende rating aan de NMBS-Holding is bovendien van belang om het niveau van de
te betalen intresten op de financiële schuld te bepalen op het ogenblik dat (her)financieringen moeten gebeuren. De omvang van de (her)financieringen bedroeg 600,0 miljoen euro
in 2011 en zal ongeveer 650,0 miljoen euro bedragen in 2012.

Hoofdstuk

Consultancy binnen de
vennootschappen van de
NMBS-Groep

4
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4.1

Inleiding

De eerste hoofdstukken van dit verslag gingen voornamelijk in op de relaties en stromen
binnen de groep, enerzijds tussen de moedermaatschappijen onderling en anderzijds met
de dochterondernemingen. De externe kosten (zonder de lonen) maken echter ook een
groot deel uit van de totale bedrijfskosten van de moedermaatschappijen (respectievelijk
50,5 % bij de NMBS-Holding, 22,1 % bij de NMBS en 36,4 % bij Infrabel in 2010)263. Ze zijn
blijven stijgen in de periode 2005-2010. De laatste jaren werd de aandacht, zowel binnen de
NMBS-Groep als daarbuiten, meer en meer gevestigd op het aandeel van de consultancykosten daarin.
In dit hoofdstuk onderzoekt het Rekenhof de consultancyopdrachten in ruime zin binnen
de vennootschappen van de NMBS-Groep (moedermaatschappijen en dochterondernemingen) in de periode 2005-2011 en dus sinds de splitsing van de vroegere NMBS. Hoewel de
door de vennootschappen meegedeelde gegevens niet homogeen en onvoldoende waren
gedetailleerd, viel uit de cijfers wel af te leiden hoe de kosten over het algemeen evolueren
en hoe vaak er binnen de NMBS-Groep gebruik wordt gemaakt van consultancy.
Consultancykosten zijn meestal externe kosten, maar de meegedeelde cijfers omvatten ook
consultancykosten die werden doorgefactureerd of rechtstreeks werden gemaakt door de
moedermaatschappijen of één van hun dochters264. Deze cijfers zijn bijgevolg opgenomen
in de schema’s die de operationele stromen en de investeringsstromen weergeven (zie punt
1.4.2.1). Bepaalde aspecten van die “intragroepsconsultancy” komen meer gedetailleerd aan
bod in dat hoofdstuk en in hoofdstuk 2.
In dit hoofdstuk gaat het eerste deel over de manier waarop de NMBS-Groep het begrip
“consultancy” definieert, welk beleid zij op dat vlak voert en welke controle- en rapporteringsprocedures zij daarbij hanteert. Vervolgens becijfert het Rekenhof de evolutie van
de consultancy in de moedermaatschappijen in de periode 2005-2011 en beschrijft het de
thema’s waarop de consultancy betrekking heeft. Het onderzoekt daarbij meer in detail enkele thema’s die van ver of van nabij verband houden met de evolutie van de NMBS-Groep
na de splitsing van de vroegere NMBS. Het Rekenhof ging ook na hoe de consultancykosten
de komende jaren kunnen evolueren.

4.2

Consultancy in de moedermaatschappijen

4.2.1 Algemene opvatting over consultancy
4.2.1.1 Definitie consultancy
Consultancy is over het algemeen een concept dat relatief veel vormen aanneemt en slecht
is gedefinieerd. Zo bestaat er bijvoorbeeld geen boekhoudkundige of juridische definitie.
Een consultant kan worden omschreven als iemand die adviezen of raadgevingen verstrekt,
of zelfs elementen aanbrengt die voor een zaak pleiten. Consultants worden onderscheiden
van onderaannemers. Die laatsten voeren een werk uit voor rekening en volgens de richt-

263 Volgens de nota van de NMBS-Holding over de bedrijfskosten van de NMBS-Groep (evolutie 2005-2010 en perspectieven 2011-2012), die werd voorgesteld aan de raad van bestuur van 17 februari 2012.
264 In hoofdzaak Syntigo en Ypto.
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lijnen van een hoofdaannemer. In vele gevallen is er slechts een dunne scheidingslijn tussen de twee termen. Dat is vooral zo bij informaticaprojecten, omdat de consultancy en de
onderaanneming veelal gelijktijdig door eenzelfde firma worden geleverd.
De moedermaatschappijen van de NMBS-Groep kunnen ook niet steunen op een gemeenschappelijke definitie voor de groep. Ze kunnen enkel verwijzen naar de beknopte beschrijving die het boekhoudplan, goedgekeurd door de NMBS-Holding bij de overstap naar de
IFRS-normen en naar SAP, geeft van de volgende rekeningen265:
•
•
•
•

61530100 – ICT-consultancy: consultancyprestaties voor informatica, waaronder coaching en assistance;
61530200 – financiële consultancy: consultancyprestaties over de financiën266;
61530000 – operationele consultancy: andere consultancyprestaties dan de prestaties
voor ICT en financiën;
61530300 – diverse consultancy: niet gedefinieerd.

De maatschappijen hebben dus elk een eigen interpretatie van het concept “consultancy”
en ze hanteren eigen criteria om de bijbehorende kosten op de verschillende rekeningen te
boeken. Daarbij proberen ze het boekhoudplan zo goed mogelijk te volgen, maar enkel de
eerste vier cijfers van de rekeningen liggen vast267. Dat, samen met het feit dat het moeilijk
was om gerichte opzoekingen te doen in de systemen van vóór SAP, verklaart de heterogeniteit van de cijfers die de drie maatschappijen meedeelden voor de periode 2005-2011 268.
De drie maatschappijen zijn het niettemin eens op twee punten:
•

•

De term “consultancy” wordt vaak misbruikt in die zin dat elke inschakeling van externen voor intellectuele prestaties, in het bijzonder voor ICT, ten onrechte als consultancy
wordt beschouwd. Dat geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid en is nadelig voor
het imago van de maatschappijen naar de buitenwereld toe.
De kosten die zijn geboekt in de rekeningen 6153 dekken een veel ruimere lading dan
“zuivere” consultancy van het strategische type, d.i. consultancy waarbij adviezen of
aanbevelingen worden verstrekt over de werking van een onderneming of het beheer
van een project, over de strategische opties die zich aandienen, over manieren om de
kosten te drukken en de risico’s te beheersen waarmee de onderneming wordt geconfronteerd. Het overgrote deel van die kosten heeft in werkelijkheid betrekking op de
implementatie van software of het tijdelijk oplossen van een gebrek aan gekwalificeerd
personeel in gespecialiseerde domeinen, wat neerkomt op het ondersteunen van de operationele activiteiten van de onderneming 269.

265 Vroeger moesten consultancykosten ten laste van de resultatenrekening worden geboekt in de rekeningen 61601,
zonder verdere instructies.
266 In die rekening worden prestaties inzake financial consulting geboekt, maar ook opdrachten die zowel financiële
aspecten als strategisch management betreffen.
267 Zoals uiteengezet in punt 4.2.1.4 maken de ondernemingen overigens gebruik van de mogelijkheid die de boekhoudwetgeving hen biedt om een deel van hun consultancykosten onder bepaalde voorwaarden over te dragen
naar het actief van hun balans.
268 Zie punt 4.2.2.
269 In zijn voorstelling van de consultancykosten van de drie ondernemingen (zie punt 4.2.2 en 4.2.3) heeft het Rekenhof een onderscheid gemaakt tussen strategische en operationele consultancy.
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4.2.1.2 Consultancybeleid en redenen waarom consultants worden ingeschakeld
Op het niveau van de groep
Net zoals er in de NMBS-Groep geen echte gemeenschappelijke definitie bestaat van de
term “consultancy”, bestaat er ook geen gemeenschappelijk beleid dat bepaalt wanneer er
consultants mogen worden ingeschakeld. De autonomie van de beheersorganen van elke
maatschappij wordt gewaarborgd door de structuur en de governance van de NMBS-Groep.
Het consultancybeleid wordt dus gevoerd door de beheersorganen van elke maatschappij.
Op het niveau van de moedermaatschappijen
Binnen de maatschappijen bestaat er evenmin een formeel document dat het beleid inzake
consultancy bepaalt. Als het gaat over opdrachten om tegemoet te komen aan duurzame
noden opteren de maatschappijen veelal voor een interne regeling. De recente belangstelling van het parlement en de media voor consultancy heeft de drie maatschappijen ertoe
gebracht meer aandacht te besteden aan de consultancycontracten, terwijl ze over het algemeen toch de oude procedures blijven volgen.
Een eerste reden, aangehaald door de drie maatschappijen, om consultants in te schakelen,
is dat de personeelsleden niet over de vereiste kennis en competenties beschikken270 of niet
beschikbaar zijn op het gewenste ogenblik. Het consultancybeleid van het departement
ICTRA van de NMBS-Holding gaat bij zijn projecten uit van die optiek: in eerste instantie
doet ICTRA een beroep op eigen personeel, vervolgens op Syntigo en, tot slot, op externe
consultants, op basis van de planning van de resources en een analyse van de vereiste versus de beschikbare competenties.
Voor bijzondere en tijdelijke opdrachten is het economisch overigens niet verantwoord om
bijkomend personeel aan te werven. Dat personeel moet immers na afloop van het project
een andere functie krijgen, wat nog lastiger is in het geval van gespecialiseerde profielen.
Ten tijde van de vroegere NMBS was men veeleer geneigd projecten intern te ontwikkelen,
vooral als het ging over informatica. Momenteel bestaat het beleid erin de voorkeur te geven aan consultancy wanneer een product zijn waarde heeft bewezen op de markt en de
inschakeling van consultants het mogelijk maakt het project snel en voor een globaal lagere
kostprijs tot een goed einde te brengen.
Een tweede reden om consultants in te schakelen is dat in bepaalde domeinen de drie maatschappijen van oordeel zijn dat het advies van onafhankelijke deskundigen gewenst of verplicht is. Dat was zo voor de juridische adviezen271 die werden ingewonnen in het kader van
de herstructurering van NMBS Logistics, om er zeker van te zijn dat de Europese Richtlijnen werden nageleefd.
Die twee redenen werden aangehaald als verantwoording van de kosten voor consultancy
die onrechtstreeks aan de structuur van de groep kunnen worden toegewezen als gevolg
van de splitsing van de vroegere NMBS. De verschillende maatschappijen vinden het noodzakelijk of voelen zich verplicht consultants in te schakelen om hun belangen ten aanzien

270 Dat is meer bepaald het geval voor de IT, het financiële en het juridische domein.
271 Zie meer bepaald punt 2.3.6.2.
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van de andere vennootschappen van de groep te vrijwaren, bijvoorbeeld bij de onderhandelingen over de intragroeprelaties, om een extern en neutraal advies te hebben om dat
van een onderneming op een bepaalde kwestie te bevestigen of omdat de knowhow niet
voldoende gespreid is over de ondernemingen, onder meer door het gebrek aan vertrouwen
dat ze tegenover elkaar hebben. Die elementen komen uitgebreid aan bod in punt 4.2.4.
4.2.1.3 Controles a priori en a posteriori
Beheerscontrole
In elke maatschappij zijn het de beheerscontroleurs die instaan voor de analyses a priori
(relevantie, prioriteit van de opdrachten, naleving van de budgettaire enveloppe, verwachte
return on investment enz.), alsook voor de opvolging, de controle en de rapportering over
consultancyopdrachten. Dat is trouwens ook zo voor de andere soorten uitgaven.
De verantwoordelijkheid voor de analyse van de relevantie en van de return on investment
van projecten is niet gecentraliseerd. Ze valt onder de operationele directies die het project
hebben opgestart272. Er lijkt echter geen formeel beleid te bestaan dat aan de operationele
directies instructies en methodes aanreikt om voor elk project een analyse te maken van de
relevantie en de return on investment.
In zijn antwoord preciseert de FOD Mobiliteit en Vervoer dat de opmerkingen van het Rekenhof over de kosten/baten-evaluatie bij de consultancyopdrachten worden bevestigd
door zijn eigen vaststellingen over het ontbreken van een socio-economische evaluatie
(kosten/baten) van de investeringen, een transparant kader en de nodige instrumenten om
een dergelijke evaluatie op een gestandaardiseerde manier te realiseren.
Bij de NMBS-Holding verschillen de goedkeuringsprocedures naargelang het type en het
bedrag van de opdracht273. Grote projecten zoals de ERP werden voorafgegaan door maandenlange grondige studies, die ter goedkeuring werden voorgelegd aan de beheersorganen.
Bij strategische opdrachten evalueert het directiecomité het nut van consultancy, de prijs
en de return on investment (niet altijd kwantificeerbaar). Het brengt de audit- en bestuurscomités op de hoogte van de auditresultaten en –verslagen die uit de opdrachten voortvloeien. Bij technische, niet-informaticagebonden opdrachten neemt de financiële directie
de analyse en de verantwoording van de opdrachten op in de budgettaire oefening. Bij
informaticaopdrachten, tot slot, worden de kosten voor de aanwerving van consultants over
het algemeen opgenomen in de globale kostprijs van een project. Analyses van de relevantie
situeren zich dus veelal op projectniveau. In alle gevallen moet er in het bijzonder worden
toegezien op de naleving van de budgetten.
De consultancykwestie ligt meer en meer gevoelig bij de beheersorganen van de maatschappijen274. Ze willen de kosten voor consultancy in de verschillende maatschappijen en
in de groep terugdringen.
272 Er bestaat een uitzondering bij de NMBS: voor ICT worden de behoeften gezamenlijk geanalyseerd in het IT Strategy Board, waarin het management van de directies, de financieel directeur en de directeur van de informatiesystemen van de NMBS zetelen.
273 De twee andere ondernemingen hanteren vergelijkbare goedkeuringsprocedures.
274 Zo had de gedelegeerd bestuurder van Infrabel tot eind 2011 uitdrukkelijk gevraagd om alle aanvragen van consultancyopdrachten in te kijken.

Financiële stromen tussen de vennootschappen van de nmbs-groep / 183

Interne audit
De dienst Interne Audit van de NMBS-Holding formuleert een voorafgaand advies over alle
consultancycontracten van meer dan 250.000 euro van de drie moedermaatschappijen, net
zoals dat gebeurt voor andere soorten uitgaven275. Dat advies heeft echter enkel betrekking op
de naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten en niet op de vraag of het relevant
is dat consultants worden ingeschakeld in plaats van interne medewerkers van de groep276.
Bovendien hebben de dienst Interne Audit van de NMBS-Holding (in 2011) en die van Infrabel (in 2009) de consultancycontracten geauditeerd, respectievelijk bij de NMBS en bij
Infrabel. Door die audits konden de interne procedures voor de opvolging van contracten
worden verbeterd. De dienst Interne Audit van de NMBS-Holding pleitte ook voor een gecentraliseerd administratief beheer van de consultancyopdrachten. Het Rekenhof is van
oordeel dat dit inderdaad zou bijdragen tot een harmonisering en optimalisering van de
beleidslijnen inzake consultancy en van de uurtarieven van consultants voor opdrachten
van hetzelfde type.
Recurrente controle door het Rekenhof
Uit de controles door het Rekenhof blijkt overigens dat de wetgeving op de overheidsopdrachten soms niet correct wordt toegepast bij het gunnen van opdrachten via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. In de periode 2005-2011 zijn verschillende
overheidsopdrachten terug te vinden waarbij de regels voor inconcurrentiestelling niet in
acht werden genomen, met het risico dat bepaalde leveranciers bevoordeeld worden en dat
de NMBS-Groep niet de beste contractuele voorwaarden binnenhaalt. Naast de opdracht
van 1,5 miljoen euro voor het doorlichten van de financiële toestand van de NMBS-Groep
(zie punt 4.2.4.4), hebben de overheidsopdrachten in kwestie betrekking op een reeks opdrachten van juridische aard die aan eenzelfde persoon werden gegund door een contract
van 0,6 miljoen euro meermaals te verlengen, enerzijds, en door opeenvolgende verlengingen van het contract van een interim manager voor een bedrag van 0,3 miljoen euro
anderzijds277.
4.2.1.4 Financiële rapportering
Weergave van consultancykosten in de boekhouding en in de financiële rapportering
Consultancykosten in ruime zin worden enerzijds geboekt bij de bedrijfskosten en anderzijds in de rekeningen van de immateriële vaste activa (dat is voornamelijk het geval bij
informaticaprojecten). De boekhoudwetgeving laat de maatschappijen immers toe een deel
van de consultancy voor de ontwikkeling van informaticaprojecten onder bepaalde voorwaarden te boeken bij de immateriële vaste activa278 aan de actiefzijde.

275 Zie punt 2.2.2.
276 De dienst vestigt er hoogstens de aandacht op dat de behoeften, de reikwijdte van de opdracht en de kostenraming nauwkeuriger moeten worden gepreciseerd in het dossier van de opdracht.
277 Volgens de informatie waarover het Rekenhof beschikt, heeft de dienst Interne Audit van de NMBS-Holding geen
voorafgaand advies verstrekt in die dossiers.
278 Het komt veel minder vaak voor dat ze worden geboekt bij de materiële vaste activa (programma’s in verband met
de veiligheid van het spoor ETCS en TBL1+ bij Infrabel, bijvoorbeeld).
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Door de progressieve overstap naar de IFRS-boekhoudnormen vanaf 1 januari 2010 worden
bepaalde uitgaven zoals haalbaarheidsstudies of opleidingen voor informaticaprojecten
voortaan geboekt als bedrijfskosten279, terwijl ze vroeger als investeringen werden geboekt.
De overstap naar de IFRS-normen en de uitbouw van de ERP’s hebben de weergave van de
consultancykosten in de interne financiële rapporten doen evolueren: er worden andere
rekeningen en andere mechanismen voor boekhoudkundige verwerking gebruikt.
Vóór de overstap naar IFRS kwamen alle projectgebonden consultancykosten zonder onderscheid samen met de andere kosten aan de actiefzijde te staan, wat het moeilijk maakte
om ze a posteriori te identificeren.
Het boekingsschema verschilt overigens naargelang de contractuele band tussen de maatschappij en de consultant (werken aan een specifiek project, aangeworven ter versterking
van de ICTRA-teams enz.) en naargelang de consultancy al dan niet wordt doorgefactureerd aan een andere maatschappij.
Door de verschillende methodes voor de boekhoudkundige verwerking van consultancy en
de moeilijkheid om te bepalen wat er deel van uitmaakt, is het moeilijk om consultancykosten te identificeren en erover te rapporteren, wat zich weerspiegelt in de cijfers die zijn
weergegeven in punt 4.2.2 en 4.2.3.
De overstap naar IFRS, de invoering van SAP en de belangstelling voor die thematiek binnen en buiten de NMBS-Groep hebben gezorgd voor een meer transparante rapportering
over consultancykosten, meer bepaald door er specifieke rekeningen voor te creëren, maar
de identificatie van consultancykosten is nog altijd ontoereikend. Er moeten dus verdere inspanningen worden geleverd om de verwerking van die kosten zo correct mogelijk te laten
verlopen, bij voorkeur door de instructies op elkaar af te stemmen op het niveau van de groep.
Periodiciteit van de rapportering
Bij de NMBS en Infrabel rapporteert het management maandelijks en driemaandelijks over
de consultancykosten280 in het kader van de rapportering aan de beheersorganen over de
evolutie van de kosten en opbrengsten ten opzichte van vroeger en van de budgetten. Naast
die algemene rapportering stelt de NMBS-Holding sinds 2010 bij elke statutaire afsluiting
ook een specifiek verslag op, bestemd voor de beheersorganen, over de consultancy bij de
NMBS-Holding (aantal consultants, aantal gepresteerde uren en kostprijs). Voorts zorgt de
NMBS-Holding voor een geconsolideerde driemaandelijkse rapportering op het niveau van
de moedermaatschappijen van de NMBS-Groep (+ NMBS Logistics)281.
Die verschillende rapporteringen kunnen ertoe leiden een project stop te zetten, het budget
ervan te verhogen of de perimeter te wijzigen. Deze verslagen hebben een positief effect: ze
hebben intern de druk opgevoerd om de consultancykosten te doen dalen.

279 Om die verandering van boekhoudnormen deels te compenseren, zijn er overdrachten gebeurd vanuit de investeringsdotaties naar de exploitatiedotaties.
280 De driemaandelijkse rapportering is uitgebreider dan de maandelijkse en dekt met name meerdere jaren.
281 Ter herinnering: dat verslag is echter beperkt door de definitie zelf van consultancy en door de moeilijkheid om de
nodige gegevens voor de rapportering te verkrijgen van de verschillende ondernemingen.
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4.2.2 Algemene evolutie van de consultancykosten in ruime zin voor de periode 2005-2011
4.2.2.1 Algemeen
Bij de analyse van de globale consultancykosten die in dit deel zijn meegedeeld, is voorzichtigheid geboden (en dus ook bij de analyse van de meer gedetailleerde cijfers in punt 4.2.3),
en wel om twee redenen. Eerst en vooral hebben de drie maatschappijen soms een uiteenlopend idee van wat al dan niet als consultancy moet worden beschouwd en daardoor hebben
ze consultancycijfers voorgelegd die niet homogeen zijn wat de omvang van het gedekte
veld betreft. Bovendien maakten de informaticasystemen van vóór SAP (dus vóór 2010)
het niet altijd mogelijk alle consultancykosten te identificeren (meer bepaald wat de geactiveerde projecten betreft282). Zelfs als de meegedeelde cijfers de realiteit het best zouden
moeten benaderen, weerspiegelen ze zowel de visie van elke maatschappij op consultancy
als de moeilijkheid die ze heeft om bepaalde types van consultancykosten te identificeren.
Elke vergelijking op die basis tussen het gebruik van consultancy in de verschillende maatschappijen, zou dus sterk vertekend zijn.
In haar antwoord benadrukt de NMBS-Holding dat, als het gaat over het inschakelen van
consultants, vergelijkingen tussen de moedermaatschappijen op basis van de door hen
meegedeelde cijfers niet relevant zijn. De scope is immers veel groter bij de NMBS-Holding
omdat ook alle externe uitbestedingen voor informatica, inclusief de ERP-support, binnen
de perimeter vallen, wat niet het geval is bij de NMBS en Infrabel. De NMBS-Holding beschouwde alle externe ERP-uitgaven (Mind3, HR en -voor de NMBS- CRM) als “consultancy”, terwijl tabel 6 van dit hoofdstuk toont dat de NMBS en Infrabel respectievelijk slechts
21 % en 28 % van die uitgaven als “consultancy beschouwden”283. Bovendien bestaat een
groot deel van de kosten die de NMBS-Holding draagt uit externe IT-uitbestedingen die
nodig zijn om bestellingen van prestaties bij ICTRA voor de NMBS en voor Infrabel op te
vangen. Die prestaties worden geherfactureerd op basis van de onderhandelde tarieven in
de SLA’s.
Het Rekenhof stemt in met het standpunt van de NMBS-Holding, maar formuleert niettemin een aantal preciseringen. Ten eerste is het weliswaar correct dat de 55,5 miljoen euro
aan consultancykosten die door Ypto werden gedragen en die aan de NMBS werden doorgefactureerd, niet volledig zijn opgenomen in tabel 3 van punt 4.2.3.2, maar een deel van die
kosten zijn wel degelijk vervat in de cijfers van de NMBS die vermeld zijn in die tabel en in
tabel 4. Wat de IT-uitbestedingen betreft die nodig zijn om bestellingen van de NMBS en
van Infrabel op te vangen, vestigt het Rekenhof de aandacht op het standpunt van die beide
maatschappijen. Volgens hen is de NMBS-Holding als enige verantwoordelijk voor haar beslissing om een beroep te doen op externe consultants of externe uitbesteding, veeleer dan
op eigen personeel om een opdracht uit te voeren die haar werd toevertrouwd.
Het Rekenhof herinnert er ook aan dat het de maatschappijen verzocht heeft alle kosten
mee te delen die verband hielden met de consultancyopdrachten en die in hun boekhouding werden geregistreerd op basis van wat zij als consultancy beschouwden en naargelang
ze die kosten als dusdanig konden identificeren in hun computersystemen. Het gebrek aan

282 In dit hoofdstuk moet het werkwoord “activeren” altijd worden gelezen als “boeken in de rekeningen van de immateriële vaste activa (of, veel minder vaak, de materiële vaste activa) aan de actiefzijde van de balans”.
283 De reden wordt toegelicht in voetnoot nr. 336.
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homogeniteit bij de meegedeelde gegevens toont aan dat er binnen de groep geen gezamenlijke definitie of boekingsmethodes bestaan inzake consultancy.
Tot slot benadrukt het Rekenhof dat dit hoofdstuk niet tot doel heeft de maatschappijen
van de NMBS-Groep onderling te vergelijken, maar de algemene tendens te schetsen die
zich aftekent in de manier waarop die kosten op het niveau van de groep evolueren 284.
Het hoofdstuk moet het de lezer ook mogelijk maken zich een mening te vormen over het
gebruik van consultancy in ruime zin (inclusief bepaalde kosten die als informatica-uitbestedingen kunnen worden beschouwd) binnen de vennootschappen van de NMBS-Groep,
zowel qua kosten als qua aard van de opdrachten. In die zin vormen de hierboven uiteengezette beperkingen geen belemmering voor de verwezenlijking van die doelstelling 285.
De volgende tabel preciseert welke soorten consultancy zijn opgenomen in de globale cijfers van elk van de drie maatschappijen en in de cijfers gedetailleerd in de andere delen van
dit hoofdstuk 286. Die cijfers moeten altijd worden gelezen in het licht van die tabel en van
de preciseringen die als commentaar zijn vermeld bij de grafieken betreffende de NMBSHolding in punt 4.2.2.2.
Tabel 1 – Soorten consultancy opgenomen in de cijfers die de maatschappijen hebben meegedeeld287
Soorten consultancy

Maatschappijen
NMBS-Holding

NMBS

Infrabel

Rekeningen diensten en diverse goederen
voorbehouden voor consultancy

X

X

X

Juridische adviezen288

X

(X)(1)

(X)(1)

Geactiveerde consultancy (behalve de
gevallen hierna)

X

(X)(2)

(2)

Consultancy (voornamelijk informatica) die
niet meer te activeren is door de overstap
naar IFRS

X

X

(3)

Consultancykosten gedragen door de
NMBS-Holding (vooral ICTRA) voor projecten (vnl. informatica) en doorgefactureerd
aan externen of intern opnieuw bestemd

X

(4)

(4)

284 De vraag welke kosten bij welke entiteit horen, is hierbij van ondergeschikt belang.
285 Het is ook nuttig te verduidelijken dat de cijfers in dit verslag weliswaar altijd sterk verschillen van de cijfers die
tot nog toe in de media en in de antwoorden op parlementaire vragen zijn opgedoken, maar dat komt omdat de
omvang van het toepassingsveld van de term “consultancy” en de mate van precisie waarmee die kosten werden
geïdentificeerd veel uitgebreider waren in het kader van de auditopdracht van het Rekenhof.
286 De gedetailleerde tabellen die als uitgangspunt dienden voor alle tabellen en grafieken (met uitzondering van grafiek 3) zijn terug te vinden in bijlage 13.
287 “X” duidt aan dat dit type consultancy volledig opgenomen is in de cijfers die de onderneming heeft meegedeeld,
“(X)” dat het gedeeltelijk in de meegedeelde cijfers is opgenomen. Bij het teken staat een verwijzing naar een verklarende noot onder de tabel. Als er geen “X” of “(X)” staat, wijst dit erop dat dit type consultancy helemaal niet
opgenomen is in de cijfers die de onderneming heeft meegedeeld. Ook in dat geval staat er een verwijzing naar een
verklarende noot onder de tabel.
288 Die juridische kosten zijn ofwel opgenomen in de rekeningen 61601/6153 ofwel geboekt in andere rekeningen 61.
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Soorten consultancy
Consultants met specifieke profielen die
rechtstreeks door de moedermaatschappij of via een andere maatschappij van de
groep worden aangeworven om een welbepaalde functie te vervullen (bodyshopping)289

Maatschappijen
NMBS-Holding

NMBS

Infrabel

X

(X)(5)

(X)(5) (6)

Bron: het Rekenhof heeft deze tabel opgesteld door diverse gegevensbronnen van de NMBS-Holding, de
NMBS en Infrabel te kruisen
(1)	De cijfers van de NMBS en Infrabel omvatten een aantal juridische adviezen, maar het veld is minder groot dan bij
de NMBS-Holding.
(2)	De cijfers in het verslag over de NMBS omvatten een deel van de geactiveerde consultancy, namelijk de consultants
die als dusdanig zijn geïdentificeerd in de rekeningen 6153. Het was echter niet mogelijk het deel consultancy te onderscheiden als de consultancykosten waren toegewezen aan operationele informaticaprojecten die integraal door
mensen van buiten de NMBS (NMBS-Holding, Syntigo, Ypto en leveranciers van buiten de NMBS-Groep) werden
gerealiseerd en die werden geboekt in de rekeningen 21 (tot 2009) of 6198 (vanaf 2010). Met uitzondering van de
ERP gaat het vrijwel uitsluitend om projecten die louter op de NMBS betrekking hebben. Bij Infrabel omvatten de
meegedeelde cijfers geen enkel bedrag dat is geboekt op te activeren kostenelementen, ongeacht of het om consultancy gaat of niet. Zowel bij de NMBS als bij Infrabel vertegenwoordigt de consultancy in die projecten aanzienlijke
bedragen, die echter niet precies te evalueren zijn.
(3)	De bedragen in kwestie voor de periode 2005-2009 zijn niet te identificeren. Omwille van de coherentie werden de
bedragen met betrekking tot 2010 en 2011 ook niet opgenomen in de tabellen van Infrabel. Het gaat respectievelijk
om 8,4 en 1,5 miljoen euro.
(4)	De NMBS en Infrabel beschouwen de NMBS-Holding op dezelfde manier als elke andere leverancier. De NMBS-Holding is volledig verantwoordelijk voor de keuze om een beroep te doen op externe consultants of eigen personeel
voor een opdracht die haar is toevertrouwd. De NMBS en Infrabel weten niet hoe groot het aandeel van de consultancy is in de facturen van de NMBS-Holding en achten het niet noodzakelijk over die informatie te beschikken. Die
kosten zijn in principe niet vervat in de consultancykosten van de NMBS en Infrabel. Aangezien ze deel uitmaken van
de consultancykosten van de NMBS-Holding vóór doorfacturering, heeft dat geen invloed op het globale beeld van
de consultancykosten binnen de groep.
(5) Er is geen rekening gehouden met de consultancykosten van dat type die voor een geactiveerd project zijn bestemd.
(6)	Bij Infrabel is bovendien geen rekening gehouden met de bezoldiging van het personeel dat ter beschikking wordt
gesteld voor operationele taken (interimmanagers bijvoorbeeld). Infrabel is immers van mening dat het daarbij niet
om zuivere consultancy gaat. Bij de NMBS-Holding en de NMBS zouden die kosten wel zijn meegeteld, volgens de
informatie waarover het Rekenhof beschikt.

De tabel toont dat vrijwel alle uitgaven voor consultancy in de resultatenrekening van de
drie maatschappijen in de meegedeelde cijfers zijn opgenomen. Dat is echter niet zo voor
de geactiveerde consultancy, behalve bij de NMBS-Holding. In de rest van dit hoofdstuk zal
het Rekenhof geen onderscheid meer maken tussen geactiveerde uitgaven en uitgaven die
zijn geboekt in de resultatenrekening 290.
Voorts is het moeilijk om tot een economisch relevante indicator te komen op basis waarvan vergelijkingen kunnen worden gemaakt tussen de maatschappijen en door de tijd heen,
om de consultancykosten in perspectief te plaatsen ten opzichte van alle activiteiten van

289 Die consultants worden in principe voor een bepaalde duur aangeworven, maar soms worden hun contracten
meermaals verlengd (zie ook punt 4.2.1.3).
290 Bij deze analyse situeert het verschil tussen beide types zich effectief enkel op het niveau van de duur van de tenlasteneming in de rekeningen: één enkel jaar voor de uitgaven die zijn geboekt in de resultatenrekening, tegenover
meerdere jaren voor de geactiveerde uitgaven (naargelang de afschrijvingsduur die per projecttype werd bepaald).
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de drie maatschappijen. Het inschakelen van consultants moet ook worden gezien in de
bredere context van een personeelsbeleid op basis van de noden, rekening houdend met het
feit dat de aanwerving van intern personeel gevolgen heeft op langere termijn dan wanneer
er een beroep wordt gedaan op externen. De conclusies die zouden worden getrokken uit
een lezing van die ratio’s, zouden een vertekend beeld opleveren.

In haar antwoord benadrukt de NMBS-Holding daarover dat ze, op het ogenblik dat de
activiteit van haar informaticadepartement ICTRA toenam ingevolge de vraag van de drie
moedermaatschappijen van de groep, er bewust voor gekozen heeft om geen extra statutair
of contractueel personeel aan te werven en te opteren voor externe IT-uitbesteding 291, rekening houdend met de vereiste hoge mate van specialisatie en het tijdelijke karakter van
de desbetreffende behoeften. Mocht de NMBS-Holding die strategische keuze niet hebben
gemaakt, zou ze na de voltooiing van de grote informaticaprojecten (zoals nu het geval is)
overblijven met veel te veel gespecialiseerd personeel. De raad van bestuur van de NMBSHolding wenst haar beleid met betrekking tot ICTRA te herbevestigen. Volgens de raad
verlaagt een gezonde verhouding
tussenSTROMEN
eigen personeel
de risico’s
FINANCIËLE
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voor de NMBS-Holding en voor de groep.
4.2.2.2 Evolutie in cijfers
Globale evolutie
Op het geglobaliseerde niveau van de drie moedermaatschappijen, ziet de evolutie van de
Op het geglobaliseerde niveau van de drie moedermaatschappijen, ziet de
consultancykosten in ruime zin eruit als volgt (totaal en kosten per soort consultancy):292

evolutie van de
292
consultancykosten in ruime zin er als volgt uit (totaal en kosten per soort consultancy):

Grafiek 1 – Consultancykosten die in de moedermaatschappijen werden geboekt van 2005 tot
Grafiek 1 –2011
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291 Volgens de NMBS-Holding gaat het door de intrinsieke aard van de externe informaticaprestaties eigenlijk niet om
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te komen tot een coherente weergave voor de drie ondernemingen.

schommelt de strategische consultancy in totaal tussen 6,0 en 10,8 miljoen euro naargelang
het jaar.

Gezien het geringe aandeel van de strategische consultancy moet de oorzaak van de
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Uit de grafiek blijkt dat de strategische consultancy, de enige “zuivere” consultancy volgens
de notie die de maatschappijen van dit type uitgaven hebben, slechts een (zeer) gering aandeel vertegenwoordigt in de totale consultancy293. Over de periode 2005-2011 schommelt de
strategische consultancy in totaal tussen 6,0 en 10,8 miljoen euro naargelang het jaar.
Gezien het geringe aandeel van de strategische consultancy moet de oorzaak van de toename van de consultancykosten worden gezocht bij de operationele consultancy. Dat blijkt
trouwens uit het feit dat de evolutie van de operationele consultancy in de grafiek identiek
is aan de evolutie van de totale consultancy.
Het totaal van de gecumuleerde consultancykosten voor de periode 2005-2011 bedraagt
837,5 miljoen euro. Het feit dat de consultancykosten tussen 2005 (28,1 miljoen euro) en
2007 (68,2 miljoen euro) met 143 % zijn gestegen, is voornamelijk toe te schrijven aan een
reeks informaticaprojecten die geen verband houden met de ERP’s alsook aan de eerste
kosten voor de ERP-projecten en aan de overstap naar IFRS vanaf 2007.
In 2008 en in 2009 zijn de kosten voor consultancy exponentieel gestegen bij de drie moedermaatschappijen van de groep. Het totaal bedraagt 125,4 miljoen euro in 2008 en loopt
op tot 223,8 miljoen euro in 2009. Ten opzichte van 2007 is er een stijging met 57,2 miljoen
euro (84 %) in 2008 en met 155,6 miljoen euro (228 %) in 2009294.
De stijging is voornamelijk te verklaren door een aantal grote investeringsprojecten:
•
•

de ERP-projecten in de componenten Mind³, H²R NMBS-Groep, HR NMBS en HR Infrabel295;
een reeks andere projecten om de informaticaprocessen en -systemen te herzien, veelal
in de nasleep van de overstap naar de ERP’s.

De volgende factoren vormen ook een verklaring, zij het in mindere mate:
•
•
•

de invoering van de IFRS-normen;
de onderhandelingen over en de opmaak van SLA’s296;
de verschillende opdrachten voor strategische en operationele consultancy in het kader
van de herstructurering van de logistieke pijler van de NMBS.

Na 2009 nemen de kosten voor consultancy af. Eerst lichtjes, in 2010, en daarna meer uitgesproken in 2011. In 2010 bedragen de consultancykosten 207,8 miljoen euro (-16,1 miljoen ten
opzichte van 2009) en in 2011 gaat het om een bedrag van 143,3 miljoen (-80,6 miljoen ten
opzichte van 2009). Die bedragen zijn echter nog veel hoger dan in 2007 en a fortiori 2005.
De daling vloeit hoofdzakelijk voort uit het feit dat de vernoemde projecten voor de periode
2008-2009 werden beëindigd of in een gevorderd stadium zijn 297 en uit het feit dat vanaf het

293 Tussen 3 % en 21 % van het gecumuleerde totaal van de globale uitgaven voor consultancy bij de drie maatschappijen, naargelang de jaren.
294 Ten opzichte van 2005 gaat het om een stijging van 97,7 miljoen (346 %) voor 2008 en 195,7 miljoen (697 %) voor
2009.
295 Zie punt 4.2.4.2.
296 Zie punt 4.2.4.3.
297 Einde van de testperiode en periode van evolutieve maintenance.
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tweede semester van 2010 besparingsplannen werden ingevoerd, onder meer op het niveau
van die kosten298. De belangrijkste overblijvende posten, die de totale consultancykosten
van die twee jaar uitmaken, bestaan uit de component HR van de ERP-projecten (projecten
H²R groep, HR NMBS en HR Infrabel), de component customer relationship management
van het ERP-project bij de NMBS299, de verdere herziening van de processen als gevolg van
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de overstap naar de ERP’s
en naar de IFRS-normen (vooral bij de NMBS) en de informatisering van andere processen bij de NMBS (al dan niet in verband met de ERP).
Evolutie per maatschappij
De volgende grafieken schetsen de evolutie van de consultancykosten in ruime zin die tusEvolutie
sen
2005per
en maatschappij
2011 bij elk van de drie maatschappijen werden geboekt.
De volgende grafieken schetsen de evolutie van de consultancykosten in ruime zin die
NMBS-Holding
tussen 2005 en 2011 bij elk van de drie maatschappijen werden geboekt.

GrafiekNMBS-Holding
2 – Consultancykosten die bij de NMBS-Holding werden geboekt van 2005 tot 2011 (in
miljoen euro)
Grafiek 2 – Consultancykosten die bij de NMBS-Holding werden geboekt van 2005 tot 2011 (in miljoen euro)
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De geïdentificeerde consultancykosten die de NMBS-Holding boekte tussen 2005 en 2011
De
geïdentificeerde
consultancykosten
die kosten
de NMBS-Holding
2005
en
bedragen
in totaal 633,2
miljoen euro. De
zijn als volgt boekte
gespreidtussen
over de
jaren:
2011
bedragen
in
totaal
633,2
miljoen
euro.
De
kosten
zijn
als
volgt
gespreid
over
de
ja23,1 miljoen in 2005, 34,3 miljoen in 2006, 53,0 miljoen in 2007, 97,0 miljoen in 2008,
ren:
miljoen
in 2005,
miljoen
in 2006,
53,0miljoen
miljoen
2007, 97,0 miljoen in 2008,
169,023,1
miljoen
in 2009,
143,534,3
miljoen
in 2010
en 113,3
inin
2011.
169,0 miljoen in 2009, 143,5 miljoen in 2010 en 113,3 miljoen in 2011.
Deze ruwe cijfers, die aan de basis liggen van de presentatie en de latere analyse door het
300
Rekenhof wat de NMBS-Holding betreft , vergen enige toelichting om het aanzienlijke
grotere aandeel van de NMBS-Holding in de totale consultancykosten van de drie
moedermaatschappijen te relativeren.
Zoals grafiek 2 aangeeft, is het ten eerste zo dat een deel van de door de NMBS-Holding
aangegane operationele consultancy enkel bedoeld is voor de eigen behoeften van de
298
Zie punt
4.2.4.2 en 4.2.5.
andere
vennootschappen
van de groep (vooral de NMBS en Infrabel) en rechtstreeks aan
299 Zie punt 4.2.4.2.
301
hen wordt doorgefactureerd . Het gaat om 237,4 miljoen voor de periode 2005-2011. De
kosten vertegenwoordigen 37 % van de totale consultancykosten die door de NMBSHolding werden geboekt. Het percentage schommelt tussen 5 % en 52 % naargelang de
302
jaren .
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Deze ruwe cijfers, die aan de basis liggen van de presentatie en de latere analyse door het
Rekenhof wat de NMBS-Holding betreft 300, vergen enige toelichting om het aanzienlijk
grotere aandeel van de NMBS-Holding in de totale consultancykosten van de drie moedermaatschappijen te relativeren.
Zoals grafiek 2 aangeeft, is het ten eerste zo dat een deel van de door de NMBS-Holding
aangegane operationele consultancy enkel bedoeld is voor de eigen behoeften van de andere vennootschappen van de groep (vooral de NMBS en Infrabel) en rechtstreeks aan hen
wordt doorgefactureerd301. Het gaat om 237,4 miljoen voor de periode 2005-2011. De kosten
vertegenwoordigen 37 % van de totale consultancykosten die door de NMBS-Holding werden geboekt. Het percentage schommelt tussen 5 % en 52 % naargelang de jaren302.
Die kosten werden niet afgetrokken van de kosten van de NMBS-Holding en niet toegevoegd aan de kosten van de NMBS en van Infrabel. Allereerst kon de NMBS-Holding, vanuit
praktisch oogpunt, met de informaticasystemen van vóór SAP geen onderscheid maken
tussen de bestemmelingen van de doorgefactureerde kosten303. Bovendien, zoals eerder al
aangestipt, zijn de NMBS en Infrabel van mening dat zij niet verantwoordelijk zijn voor het
feit dat de NMBS-Holding steeds meer is gaan werken met consultants en onderaannemers
in plaats van met eigen personeel.
De volgende tabel geeft per thema de totale consultancykosten die de NMBS-Holding in
de periode 2005-2011 rechtstreeks heeft doorgefactureerd304. Het gaat voor het overgrote
deel om ICT-kosten (de voornaamste posten zijn de ERP’s) die veelal door ICTRA werden
aangegaan. De schommeling van die kosten van jaar tot jaar hangt niet alleen af van de aanvragen en projecten van de eindklanten, maar ook van het relatieve aandeel consultants dat
daarvoor werd ingeschakeld, naargelang onder meer de beschikbaarheid van het interne
personeel van de NMBS-Holding 305.

300 En die meer in detail zijn weergegeven in de tabellen van punt 4.2.3 en in bijlage 13a.
301 De NMBS en Infrabel hebben nagenoeg niets van hun consultancykosten doorgefactureerd aan de andere vennootschappen van de groep. Infrabel heeft bij wijze van uitzondering wel een deel van de door haar bestelde stiptheidsstudies doorgefactureerd aan de NMBS.
302 De doorgefactureerde kosten pieken in 2010 omwille van het mechanisme “B-Excellence”. B-Excellence betreft
consultancykosten voor ICT-bodyshopping. De consultants in kwestie werden aangeworven door Syntigo en werkten onder de rechtstreekse supervisie van de betrokken onderneming. In 2009 en 2010 zijn die kosten vanuit
boekhoudkundig oogpunt via de NMBS-Holding verwerkt: de NMBS-Holding boekte de kosten en factureerde ze
rechtstreeks door aan de andere vennootschappen, waardoor de consultancykosten van de NMBS-Holding artificieel hoger lagen.
303 Het is a fortiori evenmin mogelijk die consultancykosten te bestemmen voor welbepaalde projecten (het SAP
Mind³-project bv.) en zelfs niet voor de jaren 2010 en 2011, omdat de NMBS-Holding niet weet voor welk project
de aan de andere vennootschappen van de groep doorgefactureerde kosten uiteindelijk werden bestemd.
304 Bijlage 13 splitst de verschillende bedragen uit per jaar, daar waar mogelijk.
305 Zie punt 4.2.3.2, onder NMBS-Holding, NMBS en Infrabel voor meer details over de door die doorfactureringen
gedekte thema’s.
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Tabel 2 – Detail per thema van de totale consultancykosten die de NMBS-Holding rechtstreeks
heeft doorgefactureerd in de periode 2005-2011 (in miljoen euro)
Soort doorgefactureerde consultancy

Periode

Bedrag

Doorgefactureerd Run

2005-2009

95,9

In uitvoering zijnde immateriële vastleggingen voor de NMBS
en Infrabel (“Consulting 61972 refacturé Build”)

2005-2011

37,2

ICTRA Build NMBS

2010-2011

24,0

ICTRA Run NMBS

2010-2011

12,0

ICTRA B-Excellence NMBS (Run)

2010-2011

14,5

ICTRA Build Infrabel

2010-2011

36,5

ICTRA Run Infrabel

2010-2011

11,5

ICTRA B-Excellence Infrabel (Run)

2010-2011

5,1

ICTRA Build andere klanten

2010-2011

0,7

Totaal

237,4

Bron: directie Financiën van de NMBS-Holding
De operationele consultancy die niet rechtstreeks werd doorgefactureerd (381,8 miljoen
euro) omvat bovendien kosten van uiteenlopende aard. Naast consultancy die geen verband
houdt met informaticaprojecten (boekhoudkundige consultancy, juridische consultancy
enz.), gaat het vooral om kosten die de NMBS-Holding veeleer rangschikt onder de noemer
IT-uitbesteding. Binnen die kosten maakt de NMBS-Holding een onderscheid tussen ITuitbesteding voor de investeringen van de NMBS-Holding en operationele IT-uitbesteding
voor de eigen behoeften van de NMBS-Holding maar ook voor de behoeften die door de volledige groep worden gedeeld. Die laatste kosten omvatten enerzijds kosten die rechtstreeks
worden doorgefactureerd in het kader van de SLA’s306 en anderzijds kosten die niet konden
worden doorgefactureerd307.
Tot slot, zoals uiteengezet in punt 4.2.2.1, werd de IT-uitbesteding volledig opgenomen in
de cijfers die de NMBS-Holding meedeelde. Bij de andere twee moedermaatschappijen was
dat niet het geval.
Die verschillende elementen hebben de NMBS-Holding ertoe aangezet in haar antwoord
de consultancykosten in ruime zin die tussen 2005 en 2011 werden geboekt, op een andere
manier weer te geven dan het Rekenhof deed, om te vermijden dat de lezer foute conclusies
zou trekken. De volgende grafiek schetst die weergave.

306 Zie punt 2.1.
307 Zo werd voor 2010 een bedrag van naar schatting 10 à 12 miljoen euro (externe consultancy en ICTRA-kosten samen) niet doorgefactureerd aan Infrabel en aan de NMBS, omdat er nieuwe prestatiemeetprocedures kwamen in
het kader van de implementatie van de SLA’s en SAP, en bepaalde prestaties bijgevolg moeilijk door te factureren
zijn. Voor 2011 zou het gaan om een bedrag van nagenoeg 5 miljoen euro.
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Grafiek 3 – Consultancykosten die van 2005 tot 2011 werden geboekt bij de NMBS-Holding,
Grafiek 3 – Consultancykosten
die van 2005 tot
2011aard
werden
bij de
NMBS-Holding, gespreid naargelang
gespreid naargelang
hun
(ingeboekt
miljoen
euro)
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60
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behoeften gedeeld door de groep

40
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0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Bron: directie
Financiën
van de
NMBS-Holding
Bron:
directie
Financiën
van
de NMBS-Holding
De 633,2
633,2 miljoen
euro
aanaan
kosten
die aan
het Rekenhof
werdenwerden
meegedeeld
voor de voor de periode
De
miljoen
euro
kosten
die aan
het Rekenhof
meegedeeld
periode 2005-2011, zijn als volgt gespreid (aan de hand van de indicatie tussen haakjes
2005-2011, zijn als volgt gespreid (aan de hand van de indicatie tussen haakjes kunnen de
kunnen de bedragen worden gesitueerd in grafiek 2):
bedragen worden gesitueerd in grafiek 2):
IT-uitbesteding voor investeringen van de NMBS-Holding: 136,6 miljoen (dat
bedrag is in grafiek 2 vervat in de operationele consultancy die niet rechtstreeks
werd doorgefactureerd);
IT-uitbesteding
voor investeringen van de NMBS-Holding: 136,6 miljoen (dat bedrag is
 operationele IT-uitbesteding voor de eigen behoeften van de NMBS-Holding en
in grafiek
2 vervat in de operationele consultancy die niet rechtstreeks werd doorgefacvoor de gedeelde behoeften van de groep: 196,8 miljoen (idem);
tureerd);
 IT-uitbesteding die rechtstreeks werd doorgefactureerd aan de andere
vennootschappen
van de groep:voor
237,4de
miljoen
bedrag stemt
met de
operationele
IT-uitbesteding
eigen(dat
behoeften
vanovereen
de NMBS-Holding
en voor de
rechtstreeks doorgefactureerde operationele consultancy);
gedeelde
behoeften
van
de
groep:
196,8
miljoen
(idem);
 juridische kosten: 22,0 miljoen (in grafiek 2, 11,0 miljoen euro aan strategische
consultancy – dossiers
ABX en Cargo/NMBS-Logistics
– en 11,0 miljoen
euro
aan vennootschapIT-uitbesteding
die rechtstreeks
werd doorgefactureerd
aan de
andere
niet rechtstreeks doorgefactureerde operationele consultancy);
pen
van de groep: 237,4 miljoen (dat bedrag stemt overeen met de rechtstreeks doorge strategische consultancy, boekhoudkundige consultancy e.a.: 40,4 miljoen euro
factureerde
operationele
consultancy);
(3,0 miljoen
euro aan strategische
consultancy en 37,4 miljoen euro aan niet
rechtstreeks doorgefactureerde operationele consultancy).


•

•
•

•

•

juridische kosten: 22,0 miljoen (in grafiek 2, 11,0 miljoen euro aan strategische consultancy – dossiers ABX en Cargo/NMBS-Logistics – en 11,0 miljoen euro aan niet rechtstreeks doorgefactureerde operationele consultancy);
strategische consultancy, boekhoudkundige consultancy e.a.: 40,4 miljoen euro (3,0 miljoen euro aan strategische consultancy en 37,4 miljoen euro aan niet rechtstreeks doorgefactureerde operationele consultancy).

Het Rekenhof heeft geen bezwaar tegen de manier waarop de NMBS-Holding haar consultancykosten in ruime zin weergeeft, maar om een coherente voorstelling tussen de drie
maatschappijen te verzekeren, heeft het die weergave niet gebruikt in zijn analyse.
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Het Rekenhof heeft geen bezwaar tegen de manier waarop de NMBS-Holding haar
consultancykosten in ruime zin weergeeft, maar om een coherente voorstelling tussen de
drieNMBS
maatschappijen te verzekeren heeft het die weergave niet gebruikt in zijn analyse.
NMBS
Grafiek 4 – Consultancykosten die bij de NMBS werden geboekt van 2005 tot 2011 (in miljoen euro)
Grafiek 4 – Consultancykosten die bij de NMBS werden geboekt van 2005 tot 2011 (in miljoen euro)

50
45
40
35

De cijfers van
deze grafiek
moeten
omzichtig
worden
gelezen (zie
4.2.2.1).

Totaal

30
25

Operationele
consultancy

20

Strategische
consultancy

15
10
5
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Bron:
directie
Financiën
vanNMBS
de NMBS
Bron:
directie
Financiën
van de

De De
geïdentificeerde
consultancykosten
diedie
de NMBS
boekte
tussen
2005
en 2011
bedragen
geïdentificeerde
consultancykosten
de NMBS
boekte
tussen
2005
en 2011
bedragen
in totaal
123,9
miljoen
euro.
kosten
volgt
gespreid
over
de jaren:
miljoen
in totaal
123,9
miljoen
euro.
De De
kosten
zijnzijn
als als
volgt
gespreid
over
de jaren:
3,0 3,0
miljoen
in in
2005,
3,0
miljoen
in
2006,
6,9
miljoen
in
2007,
15,9
miljoen
in
2008,
29,6
miljoen
in
2009,
2005, 3,0 miljoen in 2006, 6,9 miljoen in 2007, 15,9 miljoen in 2008, 29,6 miljoen in 2009,
45,7 miljoen in 2010 en 19,8 miljoen in 2011.
45,7 miljoen in 2010 en 19,8 miljoen in 2011.
Bij de NMBS heeft de daling van de consultancykosten zich pas ingezet vanaf 2011, terwijl
bij de NMBS-Holding
bijde
Infrabel
al begon in 2010.
Bij die
de NMBS
heeft de dalingen
van
consultancykosten
zich pas ingezet vanaf 2011, terwijl
die bij de NMBS-Holding en bij Infrabel al begon in 2010.
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Infrabel
Infrabel
Grafiek 5 – Consultancykosten die bij Infrabel werden geboekt van 2005 tot 2011 (in miljoen euro)
Grafiek 5 – Consultancykosten die bij Infrabel werden geboekt van 2005 tot 2011 (in miljoen euro)
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18,5 miljoen in 2010 en 10,1 miljoen in 2011.
4.2.3 Voorstelling van de hoofdthema's
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De onderstaande tabel geeft een overzicht van de thema’s die voor verschillende
308
maatschappijen gemeenschappelijk zijn .

308
Voor de NMBS werden bepaalde als strategische consultancy aangemerkte thema's geherkwalificeerd als
operationele consultancy en omgekeerd, omwille van de coherentie met de gegevens die de twee andere
ondernemingen hebben overgezonden.
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4.2.3.2Voor verschillende maatschappijen gemeenschappelijke thema's
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de thema’s die voor verschillende maatschappijen gemeenschappelijk zijn308.
Tabel 3 – Voor verschillende maatschappijen gemeenschappelijke thema's (in miljoen euro)

Thema's

NMBS-Holding+NMBS+Infrabel

Bedragen
(De cijfers van de drie maatschappijen zijn niet
vergelijkbaar voor de redenen aangehaald in punt
4.2.2.1 en 4.2.2.2.)
NMBS-Holding

NMBS

Infrabel

Totaal

622,2

31,8

41,2

695,3

0,9

3,9

1 Strategische consultancy

3,0

Diagnose van de financiële toestand
van de NMBS-Groep

2,7

Overige

0,3

2,7
0,9

1,2

2 Operationele consultancy

619,2

31,8

40,3

691,4

2.1 Informaticaprojecten

570,8

25,5

37,4

633,7

98,6

25,5

17,3

141,4

ERP (door de maatschappij rechtstreeks gedragen kosten)
IT-projecten door de NMBS-Holding
verstrekt aan zichzelf (buiten ERP) of aan
andere maatschappijen (ERP inbegrepen)
Support ERP Mind³ NMBS-Holding

464,9

464,9

7,3

7,3

Andere IT-projecten
2.2 Andere projecten

48,4

6,3

Overgang naar de IFRS

12,9

0,0

Onderhandeling en redactie van de SLA’s

3,9

6,3

Juridische kosten verbonden aan de
operationele activiteiten

11

Overige
NMBS-Holding+NMBS
1 Strategische consultancy
Dossier ABX
Dossier Cargo/NMBS Logistics
NMBS-Holding+Infrabel

20,1

20,1

2,9

57,7
12,9

2,6

12,8
11

20,6

0,3

21

11

3,6

14,6

11

3,6

14,6

10,7
0,3

10,7
3,6

3,9
4,5

4,5

2 Operationele consultancy

4,5

4,5

People management

4,1

4,1

People development

0,2

0,2

Rating ratingbureaus

0,2

0,2

308 Voor de NMBS werden bepaalde als strategische consultancy aangemerkte thema's geherkwalificeerd als operationele consultancy en omgekeerd, omwille van de coherentie met de gegevens die de twee andere ondernemingen
hebben overgezonden.
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Bedragen
(De cijfers van de drie maatschappijen zijn niet
vergelijkbaar voor de redenen aangehaald in punt
4.2.2.1 en 4.2.2.2.)

Thema's

NMBS-Holding

NMBS

Infrabel

Totaal

0,1

18,3

18,4

1 Strategische consultancy

18,1

18,1

Publiek-private samenwerking

11,4

11,4

4,8

4,8

Analyse capaciteit en markt

1,0

1,0

Stiptheidsstudies

0,5

0,5

Klantentevredenheidsenquête

0,4

0,4

0,1

0,2

0,3

35,5

64,0

732,8

NMBS+Infrabel

Veiligheid
309

2 Operationele consultancy
Totaal

633,2

Bron: directie Financiën van de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel
NMBS-Holding, NMBS en Infrabel
De diagnose van de financiële toestand van de NMBS-Groep (2,7 miljoen euro) vormt het
hoofdthema van de strategische consultancy voor de drie maatschappijen samen. Het wordt
uitvoeriger belicht in punt 4.2.4.4310.
De kosten voor operationele consultancy voor de hele groep samen hebben voornamelijk
betrekking op de informaticaprojecten. De belangrijkste daarvan zijn voor de ERP-projecten (met inbegrip van de HR-onderdelen). Voor die projecten werden bepaalde kosten
rechtstreeks door de maatschappijen gedragen (141,4 miljoen euro). Andere kosten werden
ten laste genomen door de NMBS-Holding en vervolgens doorgefactureerd (een aanzienlijk
maar niet te identificeren deel van het bedrag van 464,9 miljoen euro vermeld in de bovenstaande tabel). De ERP-projecten worden meer in detail besproken in punt 4.2.4.2.
De consultancykosten voor de IT-projecten die de NMBS-Holding 311 verstrekt, omvatten de
bedragen die aan de andere vennootschappen werden doorgefactureerd (zie punt 4.2.2.3),
de investeringen voor de eigen behoeften van ICTRA, de prestaties via ICTRA voor Buildprojecten van de andere directies van de NMBS-Holding, het verbeteringsonderhoud van
de IT-applicaties van de NMBS-Holding, het externe personeel dat werkt voor de exploitatie
van de verschillende producten die ICTRA aan de NMBS-Groep312 levert en voor de indirecte operationele en structurele kosten van ICTRA313.
309 Bepalen van de spoorwegknooppunten en studie van de verzadiging van het netwerk op basis van het verwachte
verkeer.
310 De andere opdrachten houden onder meer verband met de andere managementprojecten van de NMBS-Holding,
met het business continuity plan van Infrabel in geval van pannes of grote ongevallen en met een door Infrabel bestelde studie over de investeringen die in de vernieuwing van de infrastructuur moeten gebeuren om de veiligheid,
de stiptheid en de kwaliteit te waarborgen.
311 De meeste consultants die bij die projecten zijn betrokken, zijn informatica-analisten, testers, informaticaprojectleiders, ontwikkelaars en system engineers.
312 Een significant deel van die prestaties kon nochtans niet worden doorgefactureerd omdat de bestellingen die de
prestaties goedkeuren of details die de prestaties verantwoorden, ontbreken.
313 Zie punt 2.1.2.3.
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De projecten die op verzoek van de NMBS en Infrabel werden gerealiseerd314, dekken voor
de NMBS en Infrabel o.a. de ontwikkeling en de exploitatie van het ERP-systeem, de beveiliging van de gebouwen, verschillende informaticaontwikkelingen die door de operationele
directies van de twee maatschappijen werden gevraagd en, enkel wat Infrabel betreft, de
informaticabeveiliging van de systemen, de migratie van de systemen voor de opvolging
van het spoorverkeer en de installatie van een geïntegreerd systeem voor de informatieschermen in de stations. Afgezien van de consultancy voor de ERP-projecten, heeft de consultancy voor de informaticaprestaties van ICTRA voor de NMBS-Holding 315 hoofdzakelijk
betrekking op de beveiliging van de stations en de dienst- en kantoorgebouwen.
Het laatste type consultancy voor informaticaprojecten dat de NMBS-Holding bekostigt,
heeft betrekking op de ondersteuning van de ERP Mind³ van de NMBS-Holding na de
proeffase, die momenteel via bodyshopping wordt toegewezen. Het is de bedoeling die ondersteuning op termijn zoveel mogelijk intern te verzorgen.
Bij Infrabel houden de andere IT-projecten verband met het beheer van de informatie, van
de infrastructuur, van het verkeer en van de risico's inzake veiligheid en incidenten, met de
commerciële betrekkingen met de klanten en met de waterdichtheid van de informaticasystemen van de drie maatschappijen. Die projecten zijn hoofdzakelijk gerealiseerd door de
NMBS-Holding en Syntigo.
Onder de gemeenschappelijke niet-informaticaprojecten kan worden gewezen op het overnemen van de IFRS-boekhoudnormen (12,9 miljoen euro), het onderhandelen en opstellen
van de SLA's (12,8 miljoen euro), een reeks opdrachten van juridisch advies gevraagd door
de NMBS-Holding (11,0 miljoen euro) en andere diverse opdrachten voor 20,6 miljoen euro316.
NMBS-Holding en NMBS, NMBS-Holding en Infrabel, NMBS en Infrabel
De projecten waarin zowel de NMBS-Holding als de NMBS betrokken zijn, houden verband
met strategische consultancy en hebben te maken met de herstructurering van de logistieke pool van de NMBS317: verdere behandeling van het dossier ABX (10,7 miljoen euro) en
dossier Cargo/NMBS Logistics318 (3,9 miljoen euro).

314 Voor 2010 in totaal 230 voor de NMBS (155 investeringsprojecten en 75 projecten voor onderhoud/exploitatie) en
316 voor Infrabel (258+58).
315 168 projecten voor 2010 (144 investeringsprojecten en 24 projecten voor onderhoud/exploitatie), met inbegrip van
de projecten met betrekking tot de ERP.
316 Waaronder juridische kosten zonder aangifte van erelonen aan de NMBS-Holding en advieskosten voor de onderhandeling van de contracten met de stroomleveranciers bij Infrabel.
317 Het Rekenhof heeft beslist de strategische consultancy met betrekking tot ABX en NMBS Logistics onder te brengen bij de gemeenschappelijke thema's van de NMBS-Holding en de NMBS. De operationele consultancy voor
NMBS Logistics en de strategische en operationele consultancy in samenhang met haar dochterondernemingen
worden daarentegen ondergebracht bij de eigen thema's van de NMBS.
318 Het gaat om strategische, boekhoudkundige en juridische adviezen over de reorganisatie van de logistieke pool
van de NMBS, over de maatregelen die de NMBS-Holding overweegt om de thesauriemoeilijkheden van NMBS
Logistics te verhelpen, over de conformiteit van de beoogde oplossingen met de Europese regelgeving enz.
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De projecten die zowel op de NMBS-Holding als op Infrabel betrekking hebben, horen
thuis onder de operationele consultancy. Het belangrijkste project houdt verband met het
beheer van de human resources (4,1 miljoen euro bij Infrabel) 319.
Tot slot zijn de grootste consultancythema's die betrekking hebben op de NMBS en Infrabel van strategische aard. Ze houden verband met de publiek-private partnerschappen
(11,4 miljoen euro) 320 en met de veiligheid (4,8 miljoen euro).
4.2.3.3 Eigen thema's
NMBS-Holding
De meeste consultancythema's van de NMBS-Holding hebben ook betrekking op minstens
een andere vennootschap van de groep. Niettemin wordt de ICTRA-consultancy of een
andere consultancy soms ook gebruikt voor interne projecten. In dat geval wordt ze intern
"gefactureerd" aan de directies van de NMBS-Holding 321.
Op basis van de informatie die de NMBS-Holding meedeelde, kunnen de eigen thema's
niet worden onderscheiden van de gemeenschappelijke thema's, zodat alle bedragen in de
gemeenschappelijke thema's werden opgenomen. Die interne projecten vertegenwoordigen
minder hoge bedragen in vergelijking met de grote programma’s en projecten die op het
niveau van de groep of voor de andere vennootschappen van de groep werden uitgevoerd.
NMBS
De volgende tabel geeft een overzicht van de eigen consultancythema's van de NMBS.
Tabel 4 – Eigen consultancythema's van de NMBS (in miljoen euro)
Thema's

Bedrag

1 Strategische consultancy

10,9

1.1 Reizigers internationaal

5,7

Strategie reizigers internationaal (Foundationproject)

3,9

Strategie internationaal hogesnelheidsverkeer

1,8

1.2 Cargo

2,8

Cobra

2,3

Sibelit

0,5

1.3 Andere thema's

2,4

Kostenbeheersing

1,5

Overige

0,9

319 Infrabel brengt dat thema onder bij de gemeenschappelijke projecten omdat het handelt over de human resources,
waarvoor voornamelijk de NMBS-Holding verantwoordelijk is en omdat Infrabel die kosten heeft gedragen omdat
de NMBS-Holding de gewenste dienst niet heeft voorgesteld.
320 Bijstand van advocaten, juristen en deskundigen bij het sluiten van de contracten voor de grote projecten PPP
Diabolo en Liefkenshoek.
321 Deze “facturatie“ bestaat in de boekhoudkundige toewijzing van de kosten aan de klantdirectie en heeft enkel een
weerslag op het niveau van de analytische boekhouding van de NMBS-Holding.
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Thema's

Bedrag

2 Operationele consultancy

77,5

2.1 Informaticaprojecten

25,1

Algemene informatisering NMBS-directies

9,5

Andere niet met de ERP verbonden IT-projecten

6,9

Informatisering NMBS Logistics

4,8

Projecten verbonden met de ERP

2,6

Mobib-kaart

1,0

Overige

0,4

2.2 Cargo

5,3

Service Agreement IFB

4,8

Overige

0,5

2.3 Andere thema's

13,7

Operationele ondersteuning voor de domeinen onder de bevoegdheid van de
directie Financiën bij de overgang naar SAP en de IFRS

2,6

Prospectieve boordtabellen

1,5

Analyse van de werking van de verschillende verkoopkanalen van de vervoersbewijzen

1,1

Projecten reizigers internationaal

1,1

Safety management

0,9

Overige

6,5

2.4 Niet-uitgesplitste consultancy

33,4

Totaal

88,4

Bron: directie Financiën van de NMBS
De belangrijkste opdrachten van strategische consultancy hebben te maken met de pool
Reizigers internationaal (5,7 miljoen euro). Ze waren bedoeld om de algemene strategie van
die pool of de strategie van één van de componenten van het internationale hogesnelheidsverkeer 322 te definiëren. Er zijn ook 2,8 miljoen euro consultancykosten voor de bijstand bij
het uittekenen en/of het definiëren van de strategie van de twee dochterondernemingen
van de logistieke pool van de NMBS (Cobra en Sibelit). Het voornaamste andere thema
houdt verband met de kostenbeheersing bij de NMBS.
Afgezien van de niet-uitgesplitste consultancy (33,4 miljoen euro)323 hebben de voornaamste thema’s van operationele consultancy betrekking op informaticaprojecten (25,1 miljoen
euro): informatiseringsprojecten van verschillende directies van de NMBS324 en van NMBS
Logistics, IT-projecten die niet verbonden zijn met de ERP, IT-projecten die verbonden zijn
met de ERP (zoals ECM, het informaticasysteem voor het beheer van het onderhoud van het
rollend materieel, en het kenniscentrum SAP), de ontwikkeling van de Mobib-kaart enz.
322 Thalys en Eurostar.
323 Deze consultancy dekt hoofdzakelijk de niet-geïdentificeerde, al dan niet in de activa opgenomen consultancy die
in de meeste gevallen verband houdt met informaticaprojecten en met de verandering van de processen in het
kader van de overgang naar de ERP.
324 NMBS Mobility (verkoop in de stations en andere verkoopkanalen, reizigersinformatie enz.), NMBS Technics en
NMBS Europe.
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Het voornaamste thema van operationele consultancy van de logistieke pool is de steun van
IFB aan de NMBS bij het uitwerken en uitvoeren van actieplannen voor de logistieke pool
voor een bedrag van 4,8 miljoen euro. Die uitgaven werden gecompenseerd door ontvangsten uit de terbeschikkingstelling door de NMBS van personeel met de nodige knowhow.
Die constructie is geëindigd toen NMBS Logistics op 1 februari 2011 actief geworden is.
De resterende 13,7 miljoen euro bestaan uit niet-informaticaprojecten die te maken hebben
met de operationele ondersteuning van de directie Financiën bij de overgang naar de ERP
en naar de IFRS-normen, bij de invoering van prospectieve boordtabellen enz.
Infrabel
De volgende tabel geeft een overzicht van de eigen consultancythema's van Infrabel.
Tabel 5– Eigen consultancythema's van Infrabel (in miljoen euro)
Thema's
1 Strategische consultancy

Bedrag
6,8

Bijstand strategisch plan

5,7

Interne reorganisatie

0,9

Corporate governance

0,1

KPI's van stiptheid, veiligheid, naleving van de budgetten enz.

0,1

2 Operationele consultancy

9,5

Communicatie

3,5

Logistiek

1,6

Better WorkPlace

1,1

Operationele bijstand

1,0

Audit

0,4

ISO

0,4

Vertaling

0,1

Overige

1,4

Totaal

16,3

Bron: directie Financiën van Infrabel
Bij de strategische consultancy hebben de voornaamste bedragen enerzijds betrekking op
de bijstand voor het strategisch plan (5,7 miljoen euro), d.w.z. het opmaken van het financieel plan 2005-2007 en de invoering van de prioriteiten van het strategisch plan en de opvolging ervan, en anderzijds op de interne reorganisatie (0,9 miljoen euro), d.i. de interne
hervorming van de organisatiestructuur van Infrabel om die doeltreffender en coherenter
te maken.
De operationele consultancy bestaat allereerst uit de honorariumkosten voor de externe en
interne communicatie van de maatschappij en voor alles wat te maken heeft met communicatie met de verschillende stakeholders (3,4 miljoen euro). Het tweede belangrijkste thema
is de verbetering van de logistieke keten en van het voorraadbeheer (1,6 miljoen euro). Nadien volgen de verbetering van de werkomgeving en van de veiligheid van de werkplekken
(1,1 miljoen euro) en de operationele bijstand, d.i. het inzetten van specifieke profielen voor
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sleutelposten waarvoor niet snel iemand in dienst kan worden genomen (1,0 miljoen euro).
Andere thema's zijn de externe hulp voor de opdrachten van de dienst Interne Audit van Infrabel, de audits in het kader van de ISO-certificatienormen van de directies Infrastructuur,
Netwerk en Toegang tot Net en de vertaling van documenten in heel dringende gevallen325.
4.2.4 Link tussen de consultancykosten en de splitsing van de vroegere NMBS in 2005
4.2.4.1 Directe versus indirecte consultancykosten gekoppeld aan de splitsing
De kosten van externe prestaties in verband met de splitsing zijn hoofdzakelijk kosten voor
juridische prestaties en juridisch advies, die op de grens liggen van de definitie van consultancy. De meeste daarvan zijn overigens door de vroegere NMBS vóór 1 januari 2005 gedragen.
Een reeks kosten kunnen daarentegen gedeeltelijk en onrechtstreeks aan de structuur van
de NMBS-Groep worden toegewezen vanaf 2005.
Allereerst ontbreekt sinds de splitsing een overkoepelend gezamenlijk beleid voor de informatisering. Er zijn grote risico's op extra kosten en verspilling. Zo werden er verschillende
reizigersinformatiesystemen naast elkaar ontwikkeld. Zoals uitgelegd in punt 4.2.4.2 is de
manier waarop de ERP-projecten tot stand zijn gekomen - zonder de opportuniteit van die
projecten ter discussie te willen stellen - bovendien tekenend voor de consultancymeerkosten die de structuur met zich meebrengt.
Twee andere voorbeelden zijn de onderhandeling over, de redactie en de uitvoering van ingewikkelde SLA's in vergelijking met de kosten van een standaard SLA binnen één vennootschap of binnen een coherente groep (zie punt 4.2.4.3) en de verlenging van de opdracht
voor een doorlichting van de financiële toestand van de groep ingevolge meningsverschillen tussen de maatschappijen over de voorlopige conclusies (zie punt 4.2.4.4).
Bovendien is het zo dat bepaalde diensten die werden ontdubbeld op het moment van de splitsing, elk een beroep doen op consultancy (communicatie, juridische dienst, strategie enz.).
Ten slotte vinden bepaalde consultancykosten die samenhangen met de structuur van de
NMBS na 2005 hun oorsprong buiten de groep. Zo heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer
in 2008 een studie over de evaluatie van de samenwerking tussen de NMBS-Holding, de
NMBS en Infrabel besteld en in zijn boekhouding geboekt326.

325 Dit laatste thema is duidelijk geen echte consultancy. Het werd enkel in de cijfers hierboven opgenomen omdat er
in het rekeningstelsel geen meer geschikte plaats is om het te boeken.
326 Zie punt 1.1.3.
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4.2.4.2ERP-projecten
Oorsprong van de projecten
In 2005 is de NMBS-Groep geleidelijk tot de conclusie gekomen dat talrijke ICT-systemen
op het vlak van het beheer verouderd waren en onvermijdelijk moesten worden vervangen327.
In september 2005328 hebben de drie maatschappijen er dan voor geopteerd een groot deel
van de oude systemen te vervangen door een gemeenschappelijke ERP. Een ERP biedt immers de mogelijkheid om de operationele processen van een onderneming te automatiseren
(productie, bevoorrading, marketing, verkoop, human resources, boekhouding, financiën
enz.) en al die processen te integreren via eenzelfde gegevensbank en eenzelfde informaticaplatform.
Hoewel elke maatschappij haar eigen projecten op dat vlak heeft uitgevoerd, hebben de
drie maatschappijen toch gezamenlijk gekozen voor een externe oplossing die haar deugdelijkheid had bewezen, namelijk SAP. Bijgevolg moest onvermijdelijk intensief een beroep
worden gedaan op consultancy. Binnen de groep was er immers onvoldoende competentie
om die projecten tot een goed einde te brengen en door consultancy in te schakelen, moest
de globale kost lager uitvallen.
Dit hoofdstuk gaat niet in op de wenselijkheid van de ERP-projecten, noch op de vraag of de
verwachte resultaten werden gehaald. De drie maatschappijen hebben samen een kostenbatenanalyse uitgevoerd, die ze op 30 september 2011 hebben voorgesteld aan de raad van
bestuur van de NMBS-Holding. De analyse toonde aan dat de projecten globaal genomen
werden uitgevoerd binnen de geplande termijnen en budgetten (met als opmerkelijke uitzondering het project H²R329) en dat ze vrijwel alle initiële doelstellingen hadden gehaald of
zelfs hadden overtroffen. Dit hoofdstuk stelt ook niet het gebruik van consultants an sich
ter discussie, want dat is bij dergelijke projecten gebruikelijk, en het gaat ook niet in op de
gunning van de opdracht aan de geselecteerde consultants. Het wil veeleer illustreren hoe
bepaalde factoren tot meerkosten hebben kunnen leiden, in het bijzonder voor consultancy
(de meeste projectgerelateerde kosten houden immers verband met dat soort uitgaven). De
meerkosten zijn moeilijk te becijferen en worden soms door de maatschappijen betwist,
maar het staat vast dat ze bestaan.
In zijn antwoord benadrukt de FOD Mobiliteit en Vervoer dat de conclusies van het Rekenhof in grote mate overeenstemmen met de conclusies van het analyse- en adviesrapport van
de FOD over de kosten-batenanalyse van de NMBS-Holding over het ERP-project. De FOD
preciseert ook dat die analyse er in 2011 kwam op vraag van de toenmalige minister van
Overheidsbedrijven ter verantwoording van de goede besteding van de overheidsfinanciering van dit project. De FOD voegt daar nog aan toe dat de NMBS-Holding de relevante re-

327 Bij de oude systemen waren er onder meer problemen omdat de nieuwe medewerkers van de directies Financiën
en ICT van de drie ondernemingen niet vertrouwd waren met de systemen, omdat de gegevens niet betrouwbaar
en moeilijk te controleren waren, omdat de informatie voor het beheer versnipperd, niet goed toegankelijk en niet
altijd beschikbaar was, omdat de systemen niet op elkaar waren afgestemd, omdat er geen gepaste rapportering
was en omdat de systemen niet gebruiksvriendelijk waren.
328 Zie notulen van het comité van de drie CEO’s van 14 september 2005.
329 Zie hierna het punt H²R.
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sultaten van de drie moedermaatschappijen van de NMBS-Groep heeft gebundeld, zonder
echter een echte kosten-batenanalyse aan te leveren.
Beschrijving van de projecten
Dit zijn de ERP-projecten van de NMBS-Groep:
•

•
•

•

het basisproject ERP Mind³ dat is opgesplitst in drie projecten die specifiek zijn voor
elke maatschappij. Bij de NMBS-Holding houdt het programma vooral verband met de
financiële toepassingen in ruime zin330. Bij de NMBS houdt het verband met financiële
en logistieke toepassingen en met het onderhoud en bij Infrabel met de financiële en
logistieke toepassingen en met de productietoepassingen331;
het door de NMBS-Holding beheerde project H²R, dat verband houdt met de applicaties
voor het HR-beheer en de HR-administratie van de hele groep332;
de specifieke HR-projecten van de NMBS en Infrabel333 , die onder andere interfaces met
het project H²R mogelijk maken maar die ook eigen delen omvatten zoals het beheer van
de vormingen en van de veiligheidscertificaten, het competentie- en prestatiebeheer en,
wat de NMBS betreft, de koppelingen met de planningsystemen;
het project CRM (Customer Relationship Management) dat enkel betrekking heeft op de
NMBS en dat dient om de relaties met klanten te beheren334.

Kosten van de projecten
De volgende tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de investeringskosten335 en van de
geïdentificeerde consultancy 336 voor de verschillende ERP-projecten. Ze moet worden gelezen samen met de preciseringen onder de tabel.

330 De overstap naar de IFRS-normen voor de NMBS-Groep was een project dat werd geleid door de NMBS-Holding
en het viel ook binnen de perimeter van de ERP Mind³.
331 Over het project Mind³ NMBS-Holding werd beslist tijdens de raden van bestuur van 24 november 2006,
12 juli 2007 en 18 juli 2008 en tijdens het directiecomité van 16 juni 2008. Het project NMBS Mind³ werd goedgekeurd door het directiecomité van 16 juni 2007 en door de raad van bestuur van 5 november 2007. Het project
Infrabel Mind³ kreeg groen licht van de raad van bestuur van 28 juli 2007.
332 Beslissingen van de raden van bestuur van 27 juni 2008, 28 november 2008 en 14 juli 2011.
333 Voor de NMBS: beslissingen van het directiecomité van 27 januari 2009 en van de raden van bestuur van 25 september 2009 en 5 november 2010. Voor Infrabel: beslissing van de raad van bestuur van 17 december 2009.
334 Beslissingen van de raden van bestuur van 25 september 2009 en 5 november 2010, van het management comité
van oktober 2009, van de strategy board van 22 februari 2011 en van het directiecomité van 1 maart 2011.
335 De kosten in de tabel betreffen enkel de investeringsuitgaven in verband met de projecten, aangezien de nietgeactiveerde uitgaven moeilijk te identificeren zijn. Dat zet de analyse van de projecten niet op de helling omdat
de niet-geactiveerde uitgaven die erop betrekking hebben, slechts een gering gedeelte uitmaken. Tot de overstap
naar de IFRS-normen in 2010 werden immers vrijwel alle uitgaven als investeringen geboekt. Daarna konden een
aantal uitgaven niet langer worden geactiveerd (kosten voor vorming, voorstudies, data cleaning, enz.). Ze vormen
echter slechts een minderheid in het geheel van de kosten. Infrabel, bijvoorbeeld, raamt dat deel in haar ERPprojecten op 2 of 3 %.
336 De gegevens in verband met de consultancy en het aandeel van de consultancy in projecten worden enkel ter informatie vermeld, vooral voor de NMBS en Infrabel. Het is immers zo dat de consultancykosten enerzijds ook nietgeactiveerde consultancy omvatten bovenop de in de investeringsuitgaven geactiveerde consultancy. Anderzijds,
zoals elders wordt uiteengezet, omvatten de consultancykosten voor de ERP-projecten bij de NMBS en Infrabel
niet de consultancykosten die de NMBS-Holding draagt en aan hen doorfactureert. Ook een groot deel van de
geactiveerde consultancy is er niet in vervat, omdat die moeilijk te identificeren is.
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Tabel 6 – Investeringsuitgaven in verband met de ERP-projecten en geïdentificeerde consultancykosten die erop betrekking hebben (in miljoen euro)
Verschil
% geïdenVerschil
tussen
Geïdenti- tificeerde
tussen
Herzien herzien Realisaficeerde
consulrealisabudget budget ties op
consultancy
ties en
(1)
en
31/12/11
tancy op
t.o.v.
herzien
initieel
31/12/2011 realisaties
budget
budget
31/12/2011

Project

Betrokken
onderneming

ERP
Mind³

NMBSHolding

73,6

56,9

-16,7

56,8

-0,1

60,3

106 %(2)

NMBS

96,3

106,8

10,5

98,9

-7,9

23,6

24 %

Infrabel

65,7

58,9

-6,8

53,9

-5

16,4

30 %

235,6

222,6

-13

209,6

-13

100,3

48 %

H²R
NMBSHolding

22,7

55,2

32,5

49,1

-6,1

51,2

104 %(3)

HR NMBS

30,7

26,6

-4,1

16,9

-9,7

1,4

8%

HR Infrabel

8,3

10,1

1,8

8,2

-1,9

0,9

11 %

Totaal

61,7

91,9

30,2

74,2

-17,7

53,5

72 %

NMBS

2,8

9,7

6,9(4)

5,7

-4

0,5

9%

300,1

324,2

24,1

289,5

-34,7

154,3

53 %

Totaal
HRprojecten

CRM
Totaal

Initieel
budget

Bron: directies Financiën van de NMBS-Holding, van de NMBS en van Infrabel
(1) Op 30 september 2011 voor de NMBS-Holding en de NMBS, en op 31 december 2011 voor Infrabel.
(2) 	Dat percentage van meer dan 100 % wordt verklaard door het feit dat de consultancykosten in verband met het IFRSproject erin zijn opgenomen (12,9 miljoen euro). Die omvatten inderdaad een groot deel niet-geactiveerde kosten.
(3)	Dat percentage van meer dan 100 % wordt verklaard door het feit dat de uitgaven voor het H²R-project vrijwel uitsluitend bestaan uit consultancy en dat ze eveneens betrekking hebben op het niet-geactiveerde deel van het project dat,
in vergelijking met de andere projecten, omvangrijker is (3,8 miljoen euro in 2010 en 3,3 miljoen euro in 2011).
(4)	Bij het CRM-project van de NMBS waren de implementatiekosten niet opgenomen in het initiële budget.

Het initiële budget van de SAP-projecten bedroeg 300,1 miljoen euro. Dat totale budget
werd met 8 % opgetrokken tot 324,2 miljoen euro volgens de meest recente ramingen. Hoewel voor bepaalde componenten van het project de kosten gestegen zijn, voornamelijk doordat er ten opzichte van de oorspronkelijke bestelling functionaliteiten werden toegevoegd
of doordat de uitvoering van bepaalde projecten vertraging opliep337, zijn voor andere echter de kosten naar beneden toe herzien. Op 31 december 2011 bedroegen de effectieve kosten
van de projecten 289,5 miljoen euro, dat is 89 % van het herziene budget. De geïdentificeerde kosten van de geactiveerde en niet geactiveerde consultancy bedroegen 154,3 miljoen
euro, dat is 53 % van de totale kosten. Rekening houdend met de opmerkingen in voetnoot
336, zou het aandeel van de totale consultancy voor de ERP-projecten echter veeleer tussen
70 en 80 % liggen338.

337 Het H²R-project beheerd door de NMBS-Holding bijvoorbeeld.
338 De rest van de kosten houdt verband met de bezoldigingen van het interne personeel, de licenties enz.
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Er waren verschillende soorten leveranciers actief voor de ERP-projecten, namelijk firma’s
van buiten de NMBS-Groep, ICTRA, Syntigo en Ypto339. Naarmate de projecten de datum
van ingebruikneming naderen of effectief in gebruik worden genomen, daalt het aandeel
van consultants van buiten de groep. Wegens de uiteenlopende aard van de profielen en de
benaming ervan naargelang de leveranciers, en door de samenstelling van de ploegen enz.,
is het moeilijk een gedetailleerde vergelijking te maken van de tarieven die ze hanteren.
Het Rekenhof heeft echter geen abnormale afwijking vastgesteld tussen de tarieven van
de verschillende leveranciers. De uurtarieven van enkele consultants liggen tussen 200 en
250 euro. Zij zijn echter hoog opgeleid en zeldzaam, en ze werken tegen een hoog en onregelmatig tempo zonder dat zich dat noodzakelijkerwijze weerspiegelt in de kosten.
Afwikkeling van de voornaamste projecten
Projecten Mind³
Toen het project in 2006 werd opgestart340, hadden de drie maatschappijen ervoor gekozen
met één enkel gezamenlijk SAP-platform te werken (“mandant 341”). Het voordeel van één
enkele mandant bestaat er onder andere in dat een parametrering op het niveau van de
mandant geldig is voor alle onderliggende organisatiegegevens en slechts één keer moet
gebeuren, en dat alle gegevensbanken kunnen worden gedeeld (een algemene rekening,
een derde, een artikel enz.). In juni 2007 342 zijn de maatschappijen van koers veranderd en
hebben ze voor drie afzonderlijke SAP-platformen gekozen. Die beslissing kwam er op verzoek van de NMBS en Infrabel en werd anderzijds noodzakelijk door de wens van de NMBS
om de ingebruikneming van bepaalde modules in samenhang met de werkplaatsen een jaar
vroeger in gebruik te nemen343.
De oprichting van verschillende mandanten kan weliswaar meer garanties op lange termijn
bieden voor de waterdichtheid van de informaticasystemen van de spoorwegoperator en
van de infrastructuurbeheerder 344 die door de Europese wetgeving wordt geëist, maar die
waterdichtheid had kunnen worden bereikt via één enkel platform, door voor elke maatschappij verschillende company codes en controlling areas te creëren. De dienst Interne
Audit van de NMBS-Holding deelt die mening. De gekozen aanpak heeft tot extra implementatiekosten345 geleid die grotendeels werden gedragen door de NMBS en door Infrabel,
van wie de vraag uitging. De NMBS-Holding is er overigens van overtuigd dat die beslissing

339 Enkel voor de NMBS.
340 Zie meer bepaald Document 3 CEO 2006/26 “ERP-Financiën Presentatie DC B-Holding 20/03/06” van 19 april 2006,
Document 3 CEO 2006/76 “Business Case ERP Financiën Presentatie drie CEO’s” van 8 november 2006 en Document
CA SNCB-Holding 2006/206 “Business Case ERP Finances Présentation Conseil d’Administration” van 24 november 2006, telkens met het logo van de drie ondernemingen van de groep.
341 In SAP-terminologie is een mandant een “structurerende eenheid vanuit commercieel, organisationeel en technisch
oogpunt”. In een SAP-systeem zijn er standaard geen links tussen verschillende opdrachtgevers.
342 Zie meer bepaald Document 3 CEO 207/43 “ERP Update 3 CEO’s” van 6 juni 2007 en notulen van het comité van de
drie CEO’s van 6 juni 2007.
343 1 januari 2009 in plaats van 1 januari 2010.
344 D.w.z. het feit voor de NMBS-Holding en de NMBS om de gegevens en modules van Infrabel niet te kunnen raadplegen, en omgekeerd.
345 De extra kosten die samenhingen met het feit dat het project ingewikkelder werd – het creëren van drie opdrachtgevers in plaats van één enkele was één van de elementen van de groeiende complexiteit – werden destijds op
31,6 miljoen euro geraamd.
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de doelstelling heeft gefnuikt om tot gestandaardiseerde en geïntegreerde processen te komen voor de afsluiting van de boekhouding en voor de consolidatie.
Aangezien voor de invoering van SAP een aanpak nodig is die is gericht op de processen en
de verbetering ervan346, werd gekozen voor een begeleide implementatie in elke maatschappij, met technische ondersteuning van ICTRA. De NMBS-Holding en Infrabel hebben het
beheer van het project aan een externe firma toevertrouwd. De NMBS heeft het project van
haar kant volledig zelf begeleid, maar heeft zich toch laten bijstaan door externe consultants en door ICTRA.
De NMBS-Holding en Infrabel hebben een beroep gedaan op een gezamenlijke consultant,
maar hebben toch de scheiding van de systemen gevrijwaard. Het ging om een opdracht
voor consultancy en bijstand met betrekking tot de analyse, de conceptie, de verwezenlijking en de indienstneming van SAP met effectieve configuratie van de programma’s, de
opstelling van een vormingssupport en van handleidingen, het verstrekken van vorming
aan de gebruikers en de analyse en conversie van de gegevens van de oude systemen naar
het nieuwe SAP-systeem. De opdracht werd gegund via raamcontracten van vier jaar met
afzonderlijke percelen voor de NMBS-Holding en Infrabel. Aangezien de consultants voldeden, werd het basiscontract herhaaldelijk uitgebreid. De NMBS heeft er van haar kant voor
gekozen haar eigen opdracht aan een andere consultant te gunnen. Het gaat eveneens om
een raamcontract van vier jaar, dat grotendeels hetzelfde toepassingsgebied dekt als dat
van de andere twee maatschappijen.
De NMBS-Holding betreurt dat uit de ERP-projecten een gebrek aan gemeenschappelijk
globaal beleid voor de informatisering blijkt, wat leidt tot extra kosten door het verlies van
synergieën en van schaalvoordelen. Daartoe behoort het feit dat de NMBS haar projecten
in eigen beheer en apart van de andere maatschappijen voert. De NMBS antwoordt dat de
ICT-kosten slechts kunnen worden gecontroleerd als de keuzes bij de budgetverantwoordelijke liggen. De NMBS betwist dat het verlies van synergieën, van schaalvoordelen en van
kennisoverdracht en het ontstaan van dubbel gebruik een significante impact hebben. Ze
stelt daarentegen dat ze door haar projecten (waaronder het ERP-project) in eigen beheer
te voeren, aanzienlijke besparingen heeft gerealiseerd en dat ze op die manier haar processen beter heeft kunnen ondersteunen. De prestaties van de ontwikkelaars van ERP Shared
Services van ICTRA, dat voornamelijk belast was met de technische ondersteuning van het
project, waren immers niet bevredigend omdat de ontwikkelaars de gerealiseerde ontwikkelingen en de functionele behoeften van de NMBS niet kenden, wat leidt tot kosten.
Project H²R
Het initiële budget van het project H²R dat de raad van bestuur van de NMBS-Holding op
28 november 2008 had goedgekeurd, bedroeg 22,7 miljoen euro en werd herzien in de raad
van bestuur van 14 juli 2011. Voortaan bedraagt het 55,2 miljoen euro, wat neerkomt op een
verhoging met 32,5 miljoen euro of 143 %. De meeste modules van het project werden overigens geacht vanaf 1 januari 2011 in gebruik te worden genomen. Bij de afsluiting van deze
audit347 zijn verschillende modules weliswaar operationeel, maar één van de belangrijkste

346 In tegenstelling tot de vroegere systemen die toegespitst waren op de toepassingen.
347 Voornamelijk het beheer van de administratieve en geldelijke loopbaan van het personeel.
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modules, in verband met de berekening en de uitbetaling van de wedden, zal pas ten vroegste op 1 januari 2013 operationeel zijn. Die vertragingen hebben onrechtstreeks een impact
op de planning van de HR-projecten van de NMBS en Infrabel. De achterstand in het H²Rproject leidt overigens tot extra kosten omdat het oude en het nieuwe systeem naast elkaar
moeten functioneren en omdat het oude systeem parallel moet worden onderhouden.
Er zijn velerlei redenen waarom de kosten stijgen en de deadlines opschuiven, zoals:
•
•

•
•

de onderschatting van de complexiteit van de oude toepassingen die de payroll moeten
voeden en de aanpassingen die deze vergen;
het niet herbekijken en vereenvoudigen van de talrijke elementen van de bezoldiging
die binnen de NMBS-Groep van kracht zijn, waardoor aanzienlijke aanpassingen aan de
standaard SAP-oplossing nodig zijn;
de onderschatting van de complexiteit van de interfaces met de ERP’s Mind³;
de noodzaak om de tests uit te breiden en te verlengen om de betrouwbaarheid te waarborgen van de basisgegevens die onontbeerlijk zijn om de wedden te berekenen.

Daar komt nog een reden bij die de verschillende visies tussen de maatschappijen weerspiegelt, in het bijzonder tussen de NMBS-Holding en de NMBS. Terwijl de NMBS-Holding
en Infrabel inzake payroll werken op het gezamenlijk platform H²R, gebruikt de NMBS
haar eigen ERP, in tegenstelling tot wat aanvankelijk was afgesproken. Er werd bijgevolg
afgestapt van het principe dat H²R de master zou zijn van alle gezamenlijke gegevens en
er moest een bidirectionele interface tussen de twee platforms worden ontwikkeld. Door
die interface wordt de totale architectuur ingewikkelder, wat gevolgen heeft voor de exploitatie- en onderhoudskosten. De NMBS verantwoordt haar keuze door het feit dat het voor
haar essentieel is in haar systemen voor operationele planning onmiddellijk te beschikken
over de wijzigingen in verband met haar personeel (verlof, mutaties, competenties enz.). Ze
heeft dus andere behoeften dan de NMBS-Holding, die zich meer toespitst op de zuivere
personeelsadministratie. Ze verantwoorden het gebruik van een eigen platform met een
verschillende informatiestructuur. In haar antwoord op het ontwerpverslag, herneemt de
NMBS haar motiveringen. Ze benadrukt ook dat ze niet bezig is een eigen payroll op te
stellen, maar dat ze de volledige operationele keten voor de stijving ervan wil beheersen.
De NMBS-Holding betreurt overigens dat, sinds de NMBS en Infrabel over het administratief platform beschikken, ze geen voorrang meer verlenen aan het verder ontwikkelen
van de module voor de berekening en de uitbetaling van de wedden, die essentieel is voor
de NMBS-Holding, maar veeleer voorrang verlenen aan de modules van hun eigen HRprojecten, zoals het talentenbeheer 348. In haar antwoord betwist de NMBS dit standpunt.
4.2.4.3 Onderhandeling en redactie van de SLA’s
Zoals vermeld in punt 2.1.1.2, doen de moedermaatschappijen van de NMBS-Groep een beroep op consultants om hen bij te staan bij de onderhandeling en de redactie van de SLA’s
die hun wederzijdse stromen omkaderen, en meer bepaald wat betreft de definiëring van
de prestaties en de KPI om die te meten.

348 Zie meer bepaald de notulen van de raad van bestuur van de NMBS-Holding van 25 november 2011.
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In totaal ging 12,8 miljoen euro naar deze consultancy: 3,9 miljoen voor de NMBS-Holding,
6,3 miljoen voor de NMBS en 2,6 miljoen voor Infrabel. De opdrachten liepen in hoofdzaak
voor de periode 2008-2010. De brutocijfers moeten meer bepaald worden afgewogen tegen
het aantal SLA’s waarbij elke maatschappij betrokken was349, met name 73 voor de NMBSHolding 350, 64 voor de NMBS351 en 47 voor Infrabel352. Er moet ook rekening worden gehouden met de complexiteit van de verschillende SLA’s die werden gesloten en met de context
van elke SLA.
Dit soort consultancy is symptomatisch voor het gebrek aan samenwerking en wederzijds
vertrouwen tussen de drie moedermaatschappijen. Ze hebben er bijvoorbeeld niet voor
gekozen om gezamenlijk consultants in te schakelen. In een eerste fase had de NMBS-Holding voorgesteld om de intragroepscontracten geleidelijk aan te optimaliseren en te laten
evolueren, vertrekkende van de bestaande toestand. Infrabel heeft dat voorstel echter verworpen en liet zich als eerste bijstaan door consultants tijdens de onderhandelingen over de
SLA’s. De NMBS deed vervolgens hetzelfde en tot slot ook de NMBS-Holding 353.
De NMBS schuift overigens verschillende redenen naar voren om te verklaren waarom zij
aanzienlijk meer heeft betaald voor die consultancy dan de twee andere maatschappijen.
Eerst en vooral ziet de NMBS zichzelf als een klant die gevangen zit in de groep, omdat
nagenoeg 80 % van haar kosten afkomstig zijn van binnen de groep en ze bijgevolg niet bij
machte is om te wegen op de onderhandelingen met de twee maatschappijen, meer bepaald
om kortingen op facturen te bedingen. De consultants moesten zich dus diep in de dossiers
inwerken om de NMBS objectieve elementen aan te reiken ter ondersteuning van haar besparingseisen die de kosten moesten helpen drukken. Bovendien had een deel van de consultancykosten voor de SLA’s betrekking op diverse andere werkzaamheden die onrechtstreeks met de SLA’s verband hielden, zoals het inventariseren van de NMBS-terreinen en
-gebouwen (die inventaris fungeerde als grondslag voor het dossier van de NMBS toen er
onderhandeld werd over de SLA’s betreffende het beheer van de gebouwen en de terreinen),
het verbeteren van de controleprocessen voor intragroepsfacturaties, het aanleveren van
benchmarks (marktreferenties) om de prijzen te drukken, het analyseren (in samenspraak
met het management) van de verschillende kosten- en financieringstromen enz. Volgens de
ramingen van de NMBS zouden de kosten die onrechtstreeks verband hielden met de SLA’s
een kwart tot een derde van het totale kostenplaatje vertegenwoordigen. Tot slot voert de
NMBS aan dat het aantal hogere kaderleden (in absolute waarden of in verhouding tot het
volledige personeelsbestand) beperkter is dan in de andere maatschappijen en dat ze zich
toespitsen op het operationeel beheer, wat verklaart waarom er meer gebruik moest worden
gemaakt van consultancy.
Hoewel het sluiten van de SLA’s volgens de NMBS-Groep kon worden versneld door consultants in te schakelen, heeft dat de situatie veel complexer en duurder gemaakt. Voorts zijn
de meeste KPI’s op dit moment nog steeds niet operationeel en het definiëren van die KPI’s

349 Zie punt 2.1.1.3.
350 50 als leverancier en 23 als klant.
351 31 als leverancier en 33 als klant. Daarbij komen nog een aantal SLA’s die aanvankelijk werden gesloten door de
NMBS en nadien werden overgedragen aan NMBS-Logistics.
352 11 als leverancier en 36 als klant.
353 In haar antwoord wenst de NMBS-Holding eraan te herinneren dat ze geenszins vragende partij was om op grote
schaal consultants in te zetten om SLA’s uit te werken.
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was precies één van de belangrijke elementen waarvoor consultancy noodzakelijk werd
geacht. Met al die parameters zal rekening moeten worden gehouden bij het heronderhandelen van de SLA’s die eind 2012 aflopen.
4.2.4.4 Diagnose van de financiële toestand van de NMBS-Groep
Dit punt behandelt het verloop van de consultancyopdrachten die verband houden met de
diagnose van de financiële situatie van de NMBS-Groep. Voor een meer doorgedreven analyse van de consultancyopdrachten en de conclusies ervan wordt verwezen naar de punten
3.5.2.1 en 3.5.2.2.
De NMBS-Holding heeft in het eerste semester 2010 een eerste opdracht van 1,2 miljoen
euro om de financiële toestand van de NMBS-Groep te analyseren, toevertrouwd aan een
onderneming van consultancy voor strategisch management (Boston Consulting Group)354.
Die opdracht vloeide voort uit de vaststelling dat de doelstellingen van stabilisering van de
geconsolideerde schuld en de schulden van de verschillende maatschappijen niet zouden
kunnen worden gehaald. Die eerste opdracht heeft voor de verschillende maatschappijen
geleid tot besparingsplannen en tot doelstellingen op het vlak van de operationele kasstromen (EBITDA) die de NMBS-Holding voor 2012 voorstelde.
Als gevolg van de vaststelling, op basis van de resultaten 2010, dat de doelstelling voor de
EBITDA voor 2012 niet kon worden verzekerd, werd eind maart 2011 aan dezelfde consultant
een actualiseringsopdracht toevertrouwd die van korte duur (zes weken) moest zijn. Bij
afsluiting van die opdracht eind juni 2011 heeft Infrabel, dat nochtans van bij het begin bij
die opdracht betrokken was, eenzijdig het EBITDA-niveau in twijfel getrokken dat noodzakelijk is om de geconsolideerde schuld te stabiliseren, alsook het niveau van de geconsolideerde intrestlasten in 2012 die de NMBS-Holding had voorgesteld. Daarom werd beslist de
opdracht te verlengen om op die punten de nodige duidelijkheid te brengen. De consultant
heeft zijn eindverslag na die bijkomende werkzaamheden voorgelegd en de drie maatschappijen hebben het eind september 2011 bekrachtigd. Dat verslag concludeerde respectievelijk tot een noodzakelijk niveau van de EBITDA dat 9 miljoen euro (6 %) lager was en tot
intrestlasten die 1 miljoen euro (1 %) lager waren dan de cijfers die drie maanden vroeger
waren geraamd. In totaal zou die tweede opdracht 1,5 miljoen euro kosten.
Zoals in punt 4.2.1.3 aangegeven, werd de wetgeving op de overheidsopdrachten niet nageleefd wat de tweede opdracht betreft. De opdracht werd immers gegund aan de consultant
op basis van een mission statement van eind maart 2011 na een principiële beslissing van
de raad van bestuur van 25 februari 2011. De aangevoerde argumenten als zou de betrokken
onderneming waaraan de opdracht werd gegund, een autoriteit zijn en als zou het onderwerp van de opdracht gevoelig liggen en vertrouwelijk moeten blijven, rechtvaardigen niet
het gebrek aan mededinging en aan naleving van de procedures inzake voorafgaande controle van de uitgaven die binnen de groep van kracht zijn.

354 Tot uitvoering van artikel 109 van de beheersovereenkomst gesloten met de Staat.
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4.2.5 Perspectieven op de evolutie van de consultancykosten
Zoals in punt 2.1.3.2 al in detail werd uitgelegd, hebben de drie moedermaatschappijen in
2010 besparingsplannen goedgekeurd in het kader van het programma voor de stabilisering
van de schuld tegen 2012, het bereiken tegen 2015 door de NMBS van een evenwicht in de
operationele kasstromen (EBITDA) en meer algemeen van een gezond financieel beleid. Die
plannen omvatten diverse pijlers die soms verschillen van de ene maatschappij tot de andere, maar alle beogen ze een vermindering van de externe lasten, waaronder de consultancy.
Die doelstelling zou onder meer moeten worden bereikt door een vermindering van het
aantal consultants, van de gepresteerde uren en van de dagtarieven, in het bijzonder in het
domein van de ICT. Die plannen, die onder meer worden uitgevoerd via striktere controles
door de verantwoordelijken voor de beheerscontrole vóór de opstelling van de bestelbons,
begonnen vruchten af te werpen vanaf het tweede semester 2010. Een van de eerste zichtbare maatregelen bij de NMBS-Holding was de vermindering van het aantal externe consultants en van de uren gepresteerd bij ICTRA355. Dat kwam enerzijds doordat de vraag naar
informaticaprojecten vanwege de NMBS-Holding en van de twee andere maatschappijen
daalde, en anderzijds doordat de competenties werden geïnternaliseerd356, de aankopers
geresponsabiliseerd en het aantal gebruikers van SAP verminderd357. Door deze plannen en
doordat de grote informaticaprojecten aangevat in 2007 in productie gingen of in een eindfase kwamen, zijn de consultancy-uitgaven vanaf 2010 aanzienlijk gedaald (ter herinnering,
-25,4 miljoen euro tussen 2009 en 2010 en -30,2 miljoen euro tussen 2010 en 2011). Deze
tendens zou zich in de volgende jaren moeten voortzetten. Zo verwacht de NMBS-Holding
een consultancybudget van 85 miljoen euro voor 2012358.
Zoals de dienst Interne Audit van de NMBS-Holding onderstreept 359, bestaat een andere
piste voor besparingen erin bijzondere aandacht te besteden aan de overdracht van kennis360 bij de consultancy-opdrachten om zo snel mogelijk de competenties te internaliseren
en de afhankelijkheid van externe leveranciers en de permanente invloed die ze zouden
kunnen hebben op de wijze van denken en handelen van de maatschappijen van de NMBSGroep, te verminderen.
Niettemin kan voor de activiteitsdomeinen die niet tot de corebusiness van de NMBSGroep behoren, in het bijzonder de gespecialiseerde financiële, strategische en juridische
aspecten en de informatica, het beroep op externe consultants moeilijk helemaal worden
vermeden, zoals ook de dienst Interne Audit aangeeft. De verschillende maatschappijen
zijn immers actief in een sociaaleconomische omgeving waarin de reglementering steeds
uitgebreider wordt, de techniek en de technologie snel evolueren, de vraag naar specificiteit

355 ICTRA verbruikt ongeveer 90 % van het consultancybudget van de NMBS-Holding. Op 31 december 2011 telde ICTRA
600 externe consultants tegenover 699 op 1 januari 2010. Het aantal gepresteerde uren in december 2011 bedroeg
74.559 tegenover 97.246 in januari 2010. De daling van het aantal gepresteerde uren is echter niet lineair vanwege de
seizoensgebondenheid van de prestaties. Bron: Financiële staten NMBS-Holding op 31 december 2011, p. 42.
356 Dat is ook het geval voor andere domeinen, zoals de IFRS-normen.
357 De kosten van de ERP-support zijn immers hoofdzakelijk afhankelijk van het aantal en het type van gebruikers
(heavy, light of very light).
358 We preciseren dat het veld dat door dit budget wordt gedekt, minder uitgebreid is dan de reële cijfers die voor
2011 werden overgezonden; dat is de reden waarom het Rekenhof de omvang van de daling niet heeft becijferd.
359 Zie de audit 10.25 “Leveranciersafhankelijkheid (consultancy) binnen de NMBS” van 17 juni 2011.
360 Ongeacht of het gaat om de uitvoering van de aanbevelingen van de consultants, het invoeren van een nieuwe
werkmethode enz.
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steeds groter wordt en waar een grote behoefte aan informatie in real time zich laat gevoelen. De vraag daarbij is veeleer de prioriteit van het project te bepalen en de consultancy
die daarvoor vereist zal zijn, de precieze behoeften, de draagwijdte van de opdrachten en
de geraamde kosten. De dienst Interne Audit van de NMBS-Holding heeft in zijn bovenvermelde audit voorgesteld standaardvragenlijsten op te stellen, bij voorkeur op het niveau
van de groep, om de relevantie van een auditopdracht te bepalen. Dat idee moet nader
worden onderzocht en uitgediept. Het is ook belangrijk de projecten achteraf te evalueren
en te bepalen in hoeverre de consultancy heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van de
doelstellingen van de maatschappij.
Voor de zuiver operationele consultancy, dat zijn de personen met een bijzondere ervaring
in een bepaald domein die in dienst komen voor een bepaalde taak of termijn om een operationele taak op het terrein uit te voeren361 en van wie de overeenkomst vaak herhaaldelijk
wordt verlengd, kunnen structurele oplossingen worden gevonden, zoals de bovengenoemde internalisering.

4.3

Consultancy bij de dochterondernemingen

Om de analyse van de consultancy binnen de NMBS-Groep te vervolledigen heeft het Rekenhof ook de consultancy-opdrachten bij de dochterondernemingen van de moedermaatschappijen onderzocht. Hoewel de analyse beperkt bleef tot enkele cijfergegevens, beschikt
het Rekenhof over voldoende aanwijzingen om te concluderen dat het concept consultancy
bij de dochterondernemingen niet fundamenteel anders wordt begrepen dan bij de moedermaatschappijen, zoals beschreven in punt 4.2.1.
De voorstelling van de consultancyopdrachten bij de dochterondernemingen heeft heel
wat belangrijke beperkingen, voornamelijk doordat de rapportering van de dochterondernemingen naar de moedermaatschappijen van de NMBS-Groep toe leemten vertoont. De
informatie werd immers nagenoeg uitsluitend verkregen via informatiefiches die het Rekenhof via de moedermaatschappij aan de dochterondernemingen heeft verstuurd. Slechts
veertien dochterondernemingen hebben cijfers over consultancy meegedeeld. De andere
beantwoordden de vraag niet, antwoordden dat de consultancykosten niet kunnen worden
afgezonderd in de rekeningen van de dochteronderneming of stelden expliciet dat ze geen
consultancykosten hebben gemaakt. In tegenstelling tot de moedermaatschappijen loopt
de gedekte periode overigens slechts van 2007 tot 2011, en hebben de veertien dochterondernemingen geen cijfers kunnen verstrekken voor alle jaren.
In de onderstaande tabel worden de in totaal 62,2 miljoen euro voornaamste consultancykosten in detail weergegeven die de veertien bovenvermelde dochterondernemingen voor
de periode 2007-2011 hebben gedragen.

361 Het beheer van de voorraden in de werkplaatsen bijvoorbeeld.
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Tabel 7 – Voornaamste consultancykosten gedragen door de veertien dochterondernemingen die
cijfers hebben meegedeeld voor de periode 2007-2011 (in duizend euro)

Naam dochteronderneming

Totaal
per
onderneming

Types consultancy
Specifiek voor
de activiteiten

IT

Interne
organisatie

HR

Niet
uitgesplitst

NMBS-Holding
Eurostation
Be-Mobile

1.342

1.342

103

103

NMBS buiten pool NMBS
Logistics
Ypto

55.469

Railteam

108

Railtour

38

55.469
69

39
38

NMBS pool NMBS Logistics
TRW

1.553

57

RKE

827

21

Sibelit

196

1.496
782

24
174

22

Inter Ferry Boats

87

87

Sea-Rail

86

86

Cobra

30

Liège Logistics Intermodal

17

NMBS Logistics

13

13

2.380

225

576

794

785

62.249

57.127

1.427

998

845

30
17

Infrabel
TUC Rail
Totaal

1.852

Bron: dochterondernemingen van de NMBS-Groep (via de informatiefiches die betrekking hebben op die
dochterondernemingen)
Het voornaamste consultancytype dat werd meegedeeld, is IT-consultancy, die de prestaties en de consultancy in verband met informaticaprojecten dekt. De belangrijkste post
die werd geïdentificeerd, heeft betrekking op de consultants aangeworven door Ypto in
2010 en 2011 voor de configuratie, de ontwikkeling, de testen en de support van SAP bij de
NMBS voor 55,5 miljoen euro362. In haar antwoord preciseert de NMBS dat, wanneer Ypto
een beroep doet op externe consultancy om de ERP-projecten van de NMBS te realiseren,
de consultancy waarop ICTRA een beroep doet om het werk uit te voeren, in principe in
eenzelfde mate zou moeten reduceren.
Voor alle dochterondernemingen die een beroep doen op consultancy voor opdrachten
die ze op hun beurt presteren voor andere vennootschappen van de groep, bestaat het

362 De andere geïdentificeerde significante opdracht heeft betrekking op de invoering van een systeem voor documentenbeheer bij TUC Rail voor 137.000 euro.
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voornaamste risico in het gebrek aan transparantie van dergelijke kosten in de financiële rapportering van de vennootschappen die die diensten genieten en in de marges die
deze tussenstap kan helpen creëren. Overigens rijst ook de vraag wat het belang is van het
inschakelen van een dochteronderneming als deze op haar beurt een beroep doet op externen om de opdrachten uit te voeren. Het feit dat de dochteronderneming al dan niet is
onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten kan een rol spelen. Het Rekenhof heeft die vragen onder andere opgeworpen in de punten 2.3.3 en 2.3.5 in verband met de
dochterondernemingen Syntigo en Ypto, en wat de inachtneming van de wetgeving op de
overheidsopdrachten betreft, in punt 2.2.3.3.

4.4

Besluit

Binnen de NMBS-Groep bestaat er geen gemeenschappelijke definitie van consultancy.
Elke moedermaatschappij hanteert een eigen definitie en eigen boekingsregels voor de verschillende rekeningen, waarbij ze zo goed mogelijk het gemeenschappelijke boekhoudplan
in acht nemen. Ze zijn het er wel over eens dat niet elke inschakeling van externen voor het
uitvoeren van intellectuele prestaties, in hoofdzaak op het vlak van informatica, als zuivere
consultancy moet worden beschouwd, want deze term moet worden voorbehouden voor
consultancy van strategische aard.
De NMBS-Groep heeft evenmin een gemeenschappelijk consultancybeleid. De autonomie
van de beheersorganen van elke maatschappij wordt immers gewaarborgd door de structuur en de governance van de NMBS-Groep. Binnen de maatschappijen bestaat er geen
formeel consultancybeleid.
De maatschappijen doen voornamelijk een beroep op consultancy indien zij er vanuit gaan
dat hun personeelsleden niet over de vereiste kennis en competenties beschikken of niet
beschikbaar zijn op het gewenste moment, of omdat in bepaalde domeinen zij van oordeel
zijn dat het advies van onafhankelijke deskundigen wenselijk of verplicht is.
In elke maatschappij zijn het de beheerscontroleurs van de operationele directies die het
project lanceerden die moeten zorgen voor de voorafgaande analyses (relevantie, prioriteit
van de opdrachten, naleving van de budgettaire enveloppe, verwachte return on investment
enz.), alsook voor de opvolging, de controle en de rapportering over consultancyopdrachten. Dat is trouwens ook zo voor de andere soorten uitgaven. Voor contracten van meer
dan 250.000 euro verstrekt de dienst Interne Audit van de NMBS-Holding bovendien een
voorafgaand advies over de naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten.
Die verschillende controlemaatregelen moeten behouden blijven en versterkt worden. Dat
is o.m. nodig om ervoor te zorgen dat de prioriteit van het project en van de vereiste consultancy, de precieze behoeften, de omvang van de opdrachten en de kosten systematisch
worden geëvalueerd en om erop toe te zien dat de wetgeving op overheidsopdrachten wordt
nageleefd, in het bijzonder bij gunningen via onderhandelingsopdrachten zonder bekendmaking. Het is ook belangrijk de projecten naderhand te evalueren en te bepalen in hoeverre de consultancy heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de
maatschappij.
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Het management van de verschillende maatschappijen brengt regelmatig verslag uit aan de
beheersorganen over de kosten voor consultancy in ruime zin. Dat gebeurt ofwel gericht,
ofwel in het kader van de globale evolutie van de kosten en opbrengsten. De consultancykwestie ligt meer en meer gevoelig bij de beheersorganen. Voor grote projecten zoals de
ERP’s werd ook een kosten-batenanalyse uitgevoerd. Die verschillende rapporteringen hebben kunnen leiden tot de stopzetting van een project, de uitbreiding van zijn budget of een
wijziging van zijn perimeter.
Door de verschillende boekingsmethodes van consultancy en de moeilijkheid om te bepalen wat er deel van uitmaakt, is het moeilijk om consultancykosten te identificeren en
erover te rapporteren. De overstap naar IFRS, de invoering van SAP en de belangstelling
voor die thematiek binnen en buiten de NMBS-Groep hebben gezorgd voor een meer transparante rapportering over consultancykosten. Er moeten echter nog voort inspanningen
worden geleverd om die kosten zo correct mogelijk te boeken, bij voorkeur door de instructies op elkaar af te stemmen op het niveau van de NMBS-Groep.
Het totaal van de consultancykosten in ruime zin die bij de drie moedermaatschappijen
werden geïdentificeerd voor de periode 2005-2011 bedraagt 837,5 miljoen euro. De strategische consultancy heeft slechts een gering aandeel in de totale consultancykosten. Een
aanzienlijk deel van de consultancyopdrachten van de NMBS-Holding komt niet ten goede
aan de NMBS-Holding zelf, maar komt tegemoet aan gedeelde behoeften op het niveau van
de groep of aan de eigen behoeften van de andere vennootschappen van de NMBS-Groep
(voornamelijk de NMBS en Infrabel).
Tussen 2005 en 2009 stegen de kosten voortdurend, vanaf 2008 bovendien opmerkelijk
sneller. De stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de ERP-projecten en aan een reeks
informaticaprojecten die al dan niet verband houden met de ERP’s. Na 2009 beginnen de
kosten voor consultancy te dalen. Eerst lichtjes, in 2010, en daarna meer uitgesproken in
2011. De daling komt vooral doordat de vernoemde projecten grotendeels of volledig werden
beëindigd en doordat vanaf het tweede semester van 2010 besparingsplannen werden geïmplementeerd in het kader van het programma dat de schuld tegen 2012 moest stabiliseren.
Voor de activiteitsdomeinen die niet tot de corebusiness van de NMBS-Groep behoren, meer
bepaald de gespecialiseerde financiële, strategische en juridische aspecten en de informatica, is het inschakelen van externe consultants moeilijk te vermijden, gezien de complexe
socio-economische omgeving waarin de maatschappijen opereren. Voor de zuiver operationele consultancy kunnen structurele oplossingen worden gevonden, zoals internalisering van de competenties door het aantrekken van personeel met een gespecialiseerd profiel en/of het opleiden van bestaand personeel. Daartoe moet de aandacht in het bijzonder
uitgaan naar kennisoverdracht, zodat de maatschappijen minder afhankelijk worden van
externe leveranciers (bijvoorbeeld inzake SAP) en zodat de permanente invloed verkleint
die de leveranciers zouden kunnen uitoefenen op het denken en handelen van de maatschappijen van de NMBS-Groep.
Het inschakelen van consultants moet ook worden gezien in de bredere context van een
personeelsbeleid op basis van de behoeften. Een externe consultant kost heel wat meer
dan een interne, maar intern personeel in dienst nemen heeft effectief gevolgen op langere
termijn, vooral wanneer het om statutair personeel gaat.
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Een deel van de consultancykosten kan overigens onrechtstreeks worden gekoppeld aan
de structuur van de NMBS-Groep vanaf 2005. De verschillende maatschappijen vinden het
noodzakelijk of voelen zich verplicht externen in te schakelen om hun belangen ten aanzien van de anderen te vrijwaren, om een externe en neutrale kijk te hebben, om de visie
van een maatschappij op een bepaalde kwestie te bevestigen of omdat de knowhow niet
voldoende is gespreid over de maatschappijen. De splitsing van de groep heeft bovendien
geleid tot de verdubbeling van bepaalde diensten, die nu elk consultants inschakelen (communicatie, juridische dienst, strategie enz.).
Naast de consultancykwestie moet ook rekening worden gehouden met de middelen die
verloren gaan door de complexiteit van de structuur. De besparingen moeten voortkomen
uit een betere samenwerking tussen de maatschappijen en het elimineren van dubbel werk.
De maatschappijen menen echter dat het feit dat ze meer in groep zouden werken voor consultancy, de kosten niet sterk zal terugdringen, aangezien de behoeften van de maatschappijen verschillend kunnen zijn en synergieën in consultancy dan ook moeilijk te realiseren
zijn.
Uit de gedeeltelijke analyse van de consultancy in de dochterondernemingen zijn ook twee
risico’s naar voren gekomen voor dochterondernemingen die consultants inschakelen voor
taken die ze uitvoeren ten behoeve van andere vennootschappen van de NMBS-Groep: het
gebrek aan transparantie van dat soort kosten in de financiële rapportering door de vennootschappen die van de dienstverlening gebruik maken en de marges die door die tussenstap kunnen ontstaan. Overigens rijst ook de vraag wat het nut is van het inschakelen van
een dochteronderneming als die de opdrachten deels uitbesteedt.
Het is moeilijk in te schatten wat de impact van de toekomstige structuur van de NMBSGroep op de consultancy zal zijn. Het zou fout zijn ervan uit te gaan dat de meerkosten uit
de oude structuur automatisch verdwijnen door de structuur aan te passen. Integendeel,
een nieuwe herstructurering zou bijkomende consultancykosten kunnen veroorzaken. Zo
zou de architectuur van de ERP’s wellicht gedeeltelijk moeten worden herzien. De kosten
daarvoor zullen verschillen naargelang men uitgaat van een van de bestaande configuraties dan wel van nul af aan begint. Hetzelfde geldt voor de SLA, die ofwel kunnen worden
aangepast ofwel volledig opnieuw kunnen worden onderhandeld, al dan niet met hulp van
consultants.
Een verduidelijking en een meer rationele verdeling van de bevoegdheden tussen de maatschappijen van de NMBS-Groep zou een positief effect kunnen hebben. Niettemin zouden
de consultancykosten vooral gunstig kunnen worden beïnvloed door een betere samenwerking en sturing binnen de NMBS-Groep, ongeacht de gekozen optie.
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Situation 31 décembre 2011 - Toestand 31 december 2011

(Pourcentage de détention & méthode de consolidation sur base des informations en notre possession)
(Houderschapspercentage & consolidatiemethode op basis van de informatie in ons bezit)

6,86

100,20,- (-1 voix / stem)
93,14

2

1

3

449
B-Parking

630
Eurofima

9,80

100,-

99,93

331
L.A. Group
(en
liquidation)
0,07

459
Blue-Mobility

60,-

50,-

402
Publifer

611
Euratel
EEIG

10,-

99,99

411
Syntigo

400
Rail Facilities

+ 0,01

99,99

405
Eurogare

50,-

51,-

0,08

F501
A+ Logistics
(en
liquidation)

450
S P V 162

451
SPV
Zwankendamme

452
SPV
Brussels Port

453
S P V LLN

100,-

100,-

100,-

100,-

472
GO-Mobile

471
BE-Mobile

1/3

24,01

F512
Ile de
France
Transports

48,98

49,-

475
AlphaCloud

99,92

100,-

478
PortEyes

50,413
Foncière RdF Vastgoedmij
Frankrijkstr.

75,-

460
Optimobil
Belgium

461
Optimobil
Bruxelles

462
Optimobil
Vlaanderen

463
Optimobil
Wallonie

50,50

33,33

25,-

99,99
25,10
0,01

414
Financière
Rue de France

2,87

534
Bruxelles
Midi (en
liquidation)

633
HIT Rail

99,97

92,-

+ 0,03

520
Transurb
Technirail

404
Tuc Rail

25,+ 75,-

25,-

8,-

403
Eurostation

75,-

100,-

437
South Station

613
I.T.U.F. (en
liquidation)

49,90

423
Euro Immo
Star

99,99

436
SOBRUG

25,-

435
SLP

50,-

1/3

97,50

Transurb
Argentine

99,-

33,33

+ 1,-

526
Belgorail

99,-

433
SOFA

528
Sobetra
A.S.

INTEGRATION
GLOBALE

INTEGRALE
CONSOLIDATIE

H-F.21

30,-

50,-

MISE EN
EQUIVALENCE
Co-entreprises

VERMOGENSMUTATIE
Co-ondernemingen

434
SOFA Invest

MISE EN
EQUIVALENCE
Entreprises
associées

VERMOGENSMUTATIE
Geassocieerde
ondernemingen

24,52

424
ANNEIS

99,-

438
De Leewe II

1,-

443
EuroStar M

25,10

75,48

NE PAS
CONSOLIDER

NIET TE
CONSOLIDEREN

431
SOHA

2,50

1,-

25,01

THV EGT

430
Hasselt
Stationsomgeving
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Situation 31 décembre 2011 - Toestand 31 december 2011
(Pourcentage de détention & méthode de consolidation sur base des informations en notre possession)
(Houderschapspercentage & consolidatiemethode op basis van de informatie in ons bezit)

1

93,14
+6,86

2

411
Syntigo

0,01
+99,99

521
Railtour

95,44

28,-

510
Thalys
International

0,67

511
Railteam

10,-

4,70
+2,01

536
BC
Clearing

0,67

512
RailLink

100,-

100,-

653
Eurostar
International
SAS (Paris)

652
Eurostar
International
Sprl (Bxl)

INTEGRATION
GLOBALE

INTEGRALE
CONSOLIDATIE

H-F.21

MISE EN
EQUIVALENCE
Co-entreprises

VERMOGENSMUTATIE
Co-ondernemingen

10,-

2,36

616
Eurail Group
GIE

410
BeNe Rail
International

50,-

100,-

160
YPTO

513
Belgian
Mobility Card

25,-

14,99

640
ICRRL

651
Eurostar
International
Ltd - London

5,-

14,07

535
E.B.T.

11,52

531
ICF (en
liquidation)

MISE EN
EQUIVALENCE
Entreprises
associées

VERMOGENSMUTATIE
Geassocieerde
ondernemingen

NE PAS
CONSOLIDER

NIET TE
CONSOLIDEREN

100,-

Eurail.com
BV
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Situation 31 décembre 2011 - Toestand 31 december 2011
(Pourcentage de détention & méthode de consolidation sur base des informations en notre possession)
(Houderschapspercentage & consolidatiemethode op basis van de informatie in ons bezit)

970
Sncb-Nmbs
Logistics

2

1,34

536
BC
Clearing

9,-

42,50

99,99

99,95

99,99

49,-

545
Xrail

542
SIBELIT

200
Inter Ferry
Boats

104
On Site Rail
BVBA

250
Xpedys

544
COBRA

0,05
205
ATO

6,90

50,-

231
D.P.M.L.

154
O.S.R.
France

11,07

254
RKE

11,07
230
Terminal
Athus

237
Combinant

93,96

130
T.R.W.

Novatrans

24,90

20,-

30,-

235
IFB Service
Center

100,-

903
H&S Container
Line

50,-

5,34

904
ETK Euro
Terminal Kehl
GmbH

1,11
8,57

233
Charleroi Dry
Port

14,29
100,-

132
E.T.G.-Invest

100,-

40,-

133
E.T.G.Explotatie

99,93

Carre

1,11

100,-

3,-

50,-

18,-

9,09

541
Sea-Rail

100,-

915
HSR Business
Service

206
Best Logistics

100,-

911
H&S Int.
Zwijndrecht

50,-

905
Ro-Ro-Service
Berlin

26,-

INTEGRATION
GLOBALE

INTEGRALE
CONSOLIDATIE

H-F.21

MISE EN
EQUIVALENCE
Co-entreprises

VERMOGENSMUTATIE
Co-ondernemingen

MISE EN
EQUIVALENCE
Entreprises
associées

VERMOGENSMUTATIE
Geassocieerde
ondernemingen

NE PAS
CONSOLIDER

NIET TE
CONSOLIDEREN

106
RKS
Rheinkraft
GmbH & Co
KG

0,22
901
H&S Int.
GmbH

U.I.R.R.

1,37

100,-

111
GN Transport
gesellschaft

35,-

65,75

Bitlar

105
RKS
Rheinkraft
Verwaltungs
GmbH

49,-

Eurogateway

131
Liège
Logistics
Intermodal

100,-

925
Coil Terminal

208
IFB France

522
Liège CT

101
Rheinkraft
International

61,46

40,0,01

100,-

100,-

50,-

50,Novatrans
Italia

207
IFB Italia

236
Combi-Med

99,99

201
Rail infra
Logistics

Affrètements
Van Reeth

50,-

Kombiverkehr
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Situation 31 décembre 2011 - Toestand 31 december 2011
(Pourcentage de détention & méthode de consolidation sur base des informations en notre possession)
(Houderschapspercentage & consolidatiemethode op basis van de informatie in ons bezit)

3

0,67
+7,38

536
BC Clearing

1,58

51,-

42,-

75,+25,-

10,-

420
SPS FIN

408
CCB

617
GEIE Corridor C

404
Tuc Rail

421
Greensky

99,89

418
Woodprotect
Belgium

50,24,419
Brussels Wood
Renewable
0,03
+99,97

INTEGRATION
GLOBALE

INTEGRALE
CONSOLIDATIE

H-F.21

MISE EN
EQUIVALENCE Co-entreprises

VERMOGENSMUTATIE

Co-ondernemingen

MISE EN
EQUIVALENCE Entreprises
associées

VERMONGENSMUTATIE

- Geassocieerde
ondernemingen

NE PAS
CONSOLIDER

NIET TE
CONSOLIDEREN

615 EESV
IV-Infra/Tuc

403
Eurostation

Kerngegevens ondernemingen
van de NMBS-Groep
(in miljoen euro)

2

België
België

CCB

De Leewe II

ETG Exploitatie

ETG Invest

Euro Immo Star

Eurogare

Eurostation

Financière Rue de France

Foncière rdF- Vastgoedmij Frankrijkstr.

Go-Mobile

Infrabel

Inter Ferry Boats

Liège Logistics Intermodal

NMBS

NMBS-Holding

408

438

133

132

423

405

403

414

413

472

998

200

131

997

999

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

B-Parking

449

België

Land

Anneis

1.1 Belgische vennootschappen
(39 entiteiten)

1 Opgenomen volgens de integrale
consolidatie

Naam

424

Code

1926

2004

2002

1923

2004

2010

1995

2005

1992

1993

1994

1994

1994

2011

1997

2008

2001

Jaar
oprichting
of acquisitie

Holding

Spoorwegexploitant

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Spoorinfrastructuur

Informatica (verkeersinformatie)

Vastgoedonderneming

Financieringsvennootschap

Studiebureau en vastgoedonderneming

Studiebureau en vastgoedonderneming

Studiebureau en vastgoedonderneming

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Realisatievennootschap voor vastgoed

Houtproducten (dwarsliggers)

Parkingbeheer

Realisatievennootschap voor vastgoed

Activiteiten

10.130,2

5.925,7

2,0

80,9

15.386,5

0,7

12,7

5,0

288,9

31,8

43,9

1,4

2,1

0,7

7,6

5,4

8,5

Balanstotaal
2011

2.435,5

2.057,2

0,7

152,0

1.125,1

1,2

1,0

0,0

78,6

14,9

8,7

0,0

1,5

0,0

12,9

3,9

0,0

Omzet 2011

-15,7

-514,6

0,0

-15,1

-6,0

0,0

0,3

0,1

0,4

2,9

0,2

-0,6

0,1

0,0

0,3

0,2

0,3
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NMBS Logistics

On Site Rail bvba

Rail Facilities

Rail Infra Logistics

Railtour

RKE

Schelde-landschapspark

Sobrug

Sofa

Soha

South Station

SPV 162

SPV Brussels Port

SPV LLN

SPV Zwankendamme

Syntigo

TRW

Transurb technirail

TUC Rail

Woodprotect Belgium

Xpedys

104

400

201

521

254

435

436

433

431

437

450

452

453

451

411

130

520

404

418

250

Naam

970

Code

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

Land

2008

1997

1992

1973

1968

2002

2007

2010

2007

2006

2008

2009

2009

2010

2010

1958

1996

1979

1930

2006

2010

Jaar
oprichting
of acquisitie

Goederenvervoer

Houtproducten (dwarsliggers)

Studiebureau

Studiebureau (vnl. export)

Goederenvervoer

Informatica

Special Purpose Vehicle (SPV)

Special Purpose Vehicle (SPV)

Special Purpose Vehicle (SPV)

Special Purpose Vehicle (SPV)

Concessiebeheer Brussel-Zuid

Realisatievennootschap voor vastgoed

Realisatievennootschap voor vastgoed

Realisatievennootschap voor vastgoed

Realisatievennootschap voor vastgoed

Goederenvervoer

Internationaal reizigersvervoer

Goederenvervoer

Personeelsvoordelen

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Activiteiten

175,4

2,9

128,4

18,2

47,5

93,7

26,5

1,6

4,3

41,8

5,5

64,3

31,9

85,7

2,7

6,1

4,6

3,4

19,7

4,1

608,2

Balanstotaal
2011

104,0

3,9

92,0

8,9

24,5

86,1

0,0

0,0

0,0

43,8

10,2

3,3

0,0

0,0

0,0

2,1

4,8

9,0

3,6

6,6

403,9

Omzet 2011

-4,0

0,2

0,1

-0,3

-4,5

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,7

0,1

-0,1

0,0

-0,4

0,1

0,2

0,4

0,3

-185,0
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België

Land

H&S Int. GmbH

H&S Int. Zwijndrecht

HSR Business Service

ITUF

IFB France

IFB Italia

OSR France

Rheinkraft

RKS Rheinkraft GmbH & Co KG*

RKS Rheinkraft Verwaltungs GmbH*

901

911

915

613

208

207

154

101

106

105

Duitsland

Duitsland

Duitsland

Frankrijk

Italië

Frankrijk

Roemenië

Duitsland

Nederland

Duitsland

Duitsland

2006

2006

1998

2008

2009

2010

1999

2010

2006

1998

2005

2009

Alphacloud

ATO

Belgian Mobility Card

Belgorail

475

205

513

526

België

België

België

België

2.1 Belgische vennootschappen (25 entiteiten)

2004

2010

2006

2010

2 Opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode

H&S Container Line

1.2 Buitenlandse vennootschappen (11 entiteiten)

Ypto

Naam

903

160

Code

Jaar
oprichting
of acquisitie

Controle- en certificatie-instantie

Ontwikkeling vervoersbewijzen

Goederenvervoer

Informatica (datacenter)

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Goederenvervoer

In vereffening

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Informatica

Activiteiten

6,3

0,2

4,3

3,9

33,3

51,4

25,5

3,0

0,7

1,2

n.b.

0,7

0,1

19,5

10,2

23,4

Balanstotaal
2011

5,0

0,2

9,8

0,0

80,3

435,7

67,1

2,9

0,0

1,0

n.b.

0,5

1,1

61,7

42,4

66,9

Omzet 2011

0,6

0,0

0,4

-0,2

-13,5

1,4

0,4

-2,5

0,2

-1,0

n.b.

0,0

0,0

0,6

0,5

0,1
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BE-Mobile

BeNe-Rail International

Blue-Mobility

Brussels Wood Renewable

Charleroi Dry Port

Cobra

Coil Terminal

Combi-Med

Combinant

Hasselt Stationsomgeving

IFB Service Center

LA Group

Liège CT

Optimobil Belgium

PortEyes

Publifer

Sea-Rail

Sofa Invest

Terminal Athus

Thalys International

Xrail

410

459

419

233

544

925

236

237

430

235

331

522

460

478

402

541

434

230

510

545

Naam

471

Code

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

België

Land

2010

1995

1990

2009

1999

1992

2010

2009

2005

1999

2000

2003

2008

1992

1974

2010

1999

2008

2010

2003

2010

Jaar
oprichting
of acquisitie

Goederenvervoer

Internationaal reizigersvervoer

Goederenvervoer

Realisatievennootschap voor vastgoed

Goederenvervoer

Publiciteit

Informatica (camerabewaking)

Autodeelproject

Terminals goederenvervoer

In vereffening

Goederenvervoer

Realisatievennootschap voor vastgoed

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Alternatieve energie

Fietsdeelproject

Internationaal reizigersvervoer

Verdeler verkeersinformatie

Activiteiten

1,7

29,0

10,8

12,0

11,8

7,0

0,4

0,3

4,4

0,0

0,1

1,1

27,7

0,1

2,7

11,4

1,3

0,3

0,3

19,9

2,9

Balanstotaal
2011

2,9

13,0

21,7

0,0

6,5

7,5

0,5

0,1

4,7

0,0

0,3

0,5

4,6

0,0

5,9

33,7

2,2

0,0

0,3

19,9

4,6

Omzet 2011

0,1

0,2

1,5

-0,0

0,9

0,6

0,0

0,0

0,0

-0,8

0,0

0,0

-2,0

0,0

-0,2

0,6

-0,3

-0,0

0,0

0,0

0,3
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Best Logistics

EESV IV-Infra/TUC

ETK Euro Terminal Kehl GmbH

Euratel EEIG

Eurofima

Eurostar M

GEIE Corridor C

GN Transport Gesellschaft

Railteam

Ro-Ro-Service Berlin

Sibelit

206

615

904

611

630

443

617

111

511

905

542

534

2009

2007

2009

Luxemburg 2006

Duitsland

Nederland

Duitsland

Luxemburg 2007

2011

1955

Zwitserland
Rusland

1980

2006

2002

n.b.

1998

Oostenrijk

Duitsland

Nederland

Polen

Frankrijk

België

België

Bitlar

Bruxelles Midi

België

Frankrijk

BC Clearing

Affrètements Van Reeth

1992

1984

1996

n.b.

3 Niet opgenomen in de consolidatie (30 entiteiten)

A+ logistics

536

Land

2.2 Buitenlandse vennootschappen (12 entiteiten)

Naam

F501

Code

Jaar
oprichting
of acquisitie

In vereffening

Goederenvervoer

Samenwerking spoorwegoperatoren

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Internationaal reizigersvervoer

Goederenvervoer

Samenwerking infrastructuurbeheerders

Realisatievennootschap voor vastgoed

Financieringsorganisatie

Samenwerking spoorwegoperatoren

Goederenvervoer

Studiebureau

Goederenvervoer

In vereffening

Activiteiten

6,2

0,1

0,2

1,7

13,0

0,2

1,7

n.b.

3,1

n.b.

34.366,8 miljoen CHF

0,1

2,0

0,2

0,5

1,0

Balanstotaal
2011

1,1

0,0

0,0

7,9

69,0

0,1

1,7

n.b.

0,1

n.b.

1.400,3 miljoen CHF

0,0

7,2

0,9

2,3

0,0

Omzet 2011

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

-0,0

n.b.

0,0

n.b.

40,6 miljoen CHF

-0,1

0,2

0,0

0,0

3,6
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Nederland
Nederland
Italië

Eurail Group GIE

Eurail.com BV

Eurogateway

616

Kombiverkehr

Novatrans

Novatrans Italia

Optimobil Wallonië

Ile de France Transport

F512

463

ICRRL

640

Optimobil Vlaanderen

Italië

ICF

531

462

Frankrijk

HIT Rail*

633

Optimobil Bruxelles

Duitsland

Greensky

421

461

Frankrijk

Eurostar International sprl (Bxl)

652

België

België

België

UK

België

Nederland

België

België

Frankrijk

Eurostar International SAS (Paris)

653

UK

Eurostar International ltd London

651

België

EBT

535

België

Marokko

Land

DPML

Carre

Naam

231

Code

2009

2004

2003

1966

1967

1969

1997

1998

n.b.

1990

2009

2010

2010

2010

n.b.

2006

2001

1992

1997

1947

Jaar
oprichting
of acquisitie

Autodeelproject

Autodeelproject

Autodeelproject

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Goederenvervoer

In vereffening

In vereffening

Samenwerking spoorwegoperatoren

Alternatieve energie

Internationaal reizigersvervoer

Internationaal reizigersvervoer

Internationaal reizigersvervoer

Goederenvervoer

Internationaal reizigersvervoer

Internationaal reizigersvervoer

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Goederenvervoer

Activiteiten

0,6

1,8

2,2

0,9

33,3

51,4

n.b.

n.b.

11,7

3,7

0,0

0,7

0,3

1,7

1,1

0,8

80,3

435,7

n.b.

n.b.

2,1

1,1

0,0

2,4

19,2

824,7 miljoen GBP 

739,3 miljoen
GBP 
4,7

7,6

49,1

0,0

1,1

0,3

n.b.

Omzet 2011

3,6

7,9

6,9

78,4

0,4

n.b.

Balanstotaal
2011

0,0

0,1

0,1

0,0

-13,5

1,4

n.b.

n.b.

-8,5

0,1

-0,0

0,1

0,9

20,8 miljoen GBP 

0,0

3,5

0,0

1,0

-0,1

n.b.
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België
België
Argentinië
België

THV EGT

Transurb Argentine

UIRR

Slovakije

SPS FIN

Nederland

Land

Sobetra A.S.

Naam

RailLink*

*: gegevens 2010
n.b.: niet beschikbaar

420

512

Code

1991

1994

2011

2009

2005

2008

Jaar
oprichting
of acquisitie

Goederenvervoer

Projectvennootschap

Realisatievennootschap voor vastgoed

Alternatieve energie

verkoop 2e hands spoorwegmateriaal

Internationaal reizigersvervoer

Activiteiten

0,8

n.b.

n.b.

17,2

n.b.

0,2

Balanstotaal
2011

0,4

n.b.

n.b.

1,0

n.b.

0,0

Omzet 2011

0,0

n.b.

n.b.

-0,2

n.b.

0,0
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Maatschappelijk doel en opdrachten van openbare dienst
van de drie overheidsbedrijven

3

234

NMBS-Holding
Het maatschappelijk doel van de NMBS-Holding (art. 2 van haar statuten1) wordt als
volgt omschreven:
1° deelnemingen te verwerven, aan te houden en te beheren in Belgische of buitenlandse vennootschappen of verenigingen waarvan de activiteit zich geheel of gedeeltelijk,
rechtstreeks of onrechtstreeks, situeert op het vlak van het vervoer per spoor van reizigers of goederen, van het vervoer van goederen in het algemeen en de logistieke diensten die daarop betrekking hebben, of van de verwerving, de bouw, het onderhoud, het
beheer of de financiering van spoorweginfrastructuur of rollend spoorwegmaterieel, en
alle verrichtingen te verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze deelnemingen verband houden;
2° alle activiteiten uit te oefenen inzake coördinatie, financiering en ondersteuning van
verbonden vennootschappen of vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, met inbegrip van de terbeschikkingstelling van personeel aan deze vennootschappen en het stellen van zekerheden voor hun schulden;
3° activiteiten uit te oefenen inzake veiligheid en bewaking op het gebied van de spoorwegen;
4° stations en hun aanhorigheden te verwerven, te bouwen, te onderhouden, te beheren en
uit te baten;
5° informatiesystemen en telecommunicatienetwerken te verwerven, te ontwikkelen, te
onderhouden, te beheren en uit te baten en, in het algemeen, haar onroerend en roerend
patrimonium te valoriseren;
6° alle andere activiteiten op het gebied van de spoorwegen uit te oefenen die een meerwaarde voor haar groep kunnen creëren.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle handelingen stellen en verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
De opdrachten van openbare dienst van de NMBS-Holding omvatten (art. 156 van de
wet van 21 maart 1991 en art. 4 van het beheerscontract 2008-2012):
1° het aanhouden en beheer van haar deelnemingen in het kapitaal van de NMBS en van
Infrabel;
2° de veiligheids- en bewakingsactiviteiten op het gebied van de spoorwegen;
3° het verwerven, de bouw, het onderhoud en het beheer van de stations en hun aanhorigheden;
4° de instandhouding van het historisch patrimonium betreffende de spoorwegexploitatie;
5° de andere opdrachten van openbare dienst waarmee zij belast is door of krachtens de wet.

1

Nieuwe gecoördineerde statuten van de NMBS-Holding ten gevolge de wijzigingen goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 mei 2004, goedgekeurd bij KB van 7 april 2005. Voorheen was het maatschappelijk doel van de NMBS-Holding ook opgenomen in de wet van 21 maart 1991 (art. 155, opgeheven door art.
27, § 8, van het KB van 18 oktober 2004).
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NMBS
Het maatschappelijk doel van de NMBS omvat (art. 217 van de wet van 21 maart 1991):
1° het vervoer per spoor van reizigers en goederen;
2° het vervoer van goederen in het algemeen en de logistieke diensten die daarmee verband houden;
3° de verwerving, de bouw, het onderhoud, het beheer en de financiering van rollend
spoorwegmaterieel.
De NMBS kan, zelf of via deelneming in bestaande of op te richten Belgische, buitenlandse of internationale instellingen, alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen
doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, verband houden met haar doel
of de verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen, met
inbegrip van het stellen van zekerheden voor schulden van verbonden vennootschappen of
vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat.
De fabricage en de verkoop van goederen of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de spoorwegactiviteit, worden meer bepaald geacht de verwezenlijking of
ontwikkeling van het maatschappelijk doel te kunnen bevorderen.
De opdrachten van openbare dienst van de NMBS omvatten (artikel 218 van de wet van
21 maart 1991 en artikel 5 van het beheerscontract 2008-2012):
1° het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst, alsook het
aandoen van binnenlandse bestemmingen door hogesnelheidstreinen;
2° het grensoverschrijdende vervoer van reizigers, d.w.z. het vervoer met treinen van de
gewone dienst voor het deel van het nationale traject dat niet gedekt is door punt 1 en
dit tot de stations gelegen op de naburige netwerken zoals bepaald in artikel 24 van dit
contract;
3° de prestaties die de NMBS levert ten behoeve van de Natie.
Infrabel
Het maatschappelijk doel en de opdrachten van openbare dienst van Infrabel omvatten (art. 199 van de wet van 21 maart 1991, zoals gewijzigd, art. 5 van de statuten2 en art.
3 van het beheerscontract):
1° het verwerven, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur;
2° het beheer van de regelings- en veiligheidssystemen van deze infrastructuur;
3° het verschaffen aan de spoorwegondernemingen van de diensten bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad, ter uitvoering van de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het
gebruik van de spoorweginfrastructuur;

2

Vastgesteld bij koninklijk besluit van 19 oktober 2004.
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4° de toewijzing van de beschikbare spoorweginfrastructuurcapaciteit, met inachtneming
van de principes en procedures bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na
overleg in Ministerraad;
5° de tarifering, de facturering en de inning van heffingen voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur en voor de diensten bedoeld in 3°, met inachtneming van de principes
en procedures bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad.
De vennootschap kan deelnemen in elke vennootschap of vereniging,van publiek of privaat
recht, in België en in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen
tot haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan eveneens zekerheden stellen voor de schulden van verbonden vennootschappen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag, in België en in het buitenland, alle handelingen stellen en verrichtingen doen die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Opdeling van de
vennootschappen

4
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Subgroep

Vennootschappen

NMBS-Holding

999 NMBS-Holding

NMBS

997 NMBS

Infrabel

998 Infrabel

Reizigers Internationaal

510 Thalys International
521 Railtour

NMBS Logistics

970 NMBS Logistics

Syntigo

411 Syntigo
472 Go-Mobile

B-Parking

449 B-Parking

Transurb Technirail

520 Transurb Technirail

TUC Rail

404 TUC Rail

Ypto

160 Ypto

Cargo (excl. NMBS Logistics)

101 Rheinkraft
104 On Site Rail BVBA
106 RKS Rheinkraft GmbH & Co KG
130 T.R.W
133 E.T.G. Exploitatie
154 O.S.R. France
200 Inter Ferry Boats
201 Rail Infra Logistics
207 IFB Italia
208 IFB France
250 Xpedys
254 RKE
901 H&S Int. GmbH
903 H&S Container Line
911 H&S Int. Zwijndrecht
915 HSR Business Service
925 Coil Terminal

Publifer

402 Publifer

SPV

450 SPV 162
451 SPV Zwankendamme
452 SPV Brussels Port
453 SPV LLN

Immo

403 Eurostation
405 Eurogare
413 Foncière rdF- Vastgoedmij Frankrijkstr.
423 Euro Immo Star
431 Soha
433 Sofa
436 Sobrug
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Subgroep

Vennootschappen
437 South Station

CCB/Woodprotect

408 CCB
418 Woodprotect Belgium

5

Service Level Agreements
(SLA)

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

Leverancier

Klant

HB20105007

HB20105006

HB20105005

HB20105004

HB20105003

HB20105002

HB20105001

HB20104401

HB20104301

HB20104201

HB20104101

HB20103002

HB20103001

HB20101030

HB20101015

HB20101010

HB20101009

HB20101002

HB20101001

HB20100708

Contractnr.
(Leverancier)

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

O

SLA/Overeenkomst

ICT5 - SLA Media (Run)

Ja

Ja

Ja

ICT3 - SLA Fysische beveiligingsinfrastructuur
(Run)
ICT4 - SLA PC Software (Run)

Ja

Ja

Ja

ICT2 - SLA Basisinfrastructuur (Run)

ICT1 - SLA IT Build (Build)

Addendum - Ondersteunende diensten

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

Addendum - Dienstencatalogus ICT Build en Run
Ja
Services

03/12/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2009

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

01/01/2010

01/01/2010

Aanvangsdatum

Ja

CPS

Corporate Security Service (CSS)

Milieuzaken

Labo

Overige Prestaties

Trésorerie

Makelaardij verzekeringen

Vertaaldienst

Directiecatering

Beheer van historisch materieel

Représentation UIC

Ja

Ja

Algemene voorwaarden voor de intragroepsovereenkomsten tussen B en H
Documentatiecentrum

Nee

Handtekening

Diverse verkopen

Titel

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/2011

31/03/2011

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

Einddatum
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NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

Klant

NMBS-Holding

Leverancier

HI20093004

HI20093003

HI20093002

HI20092001

HI20091005

HI20091003

HI20091002

HI20091001

HB20108101

HB20107002

HB20106007

HB20106006

HB20106005

HB20106004

HB20106003

HB20106002

HB20106001

HB20105011

HB20105010

HB20105009

HB20105008

Contractnr.
(Leverancier)

SLA

SLA

SLA

SLA

O

SLA

SLA

SLA

O

O

SLA

O

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

O

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA/Overeenkomst

SLA ICT Run

SLA ICT Build

SLA ICT Run

Facility Management

Convention générale relative aux marchés

Dienstgebouwen

Stationsgebouwen Mobility

Bureautica

Diverse verkopen

Conventie terbeschikking stelling personeel

SLA HR diensten (vanaf 2011)

Stations Europe

Parkings et emplacement pour vélo

Convention générale marchés

Facility Management

Dienstgebouwen

Stationsgebouwen Mobility

Bureautica

SLA ICTRA Governance

ICT9 - SLA Applicaties (Run)

ICT8 - SLA Telecom Build (Build)

ICT7 - SLA Telefonie (Run)

ICT6 - SLA Radio (Run)

Titel

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Handtekening

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2005

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2009

01/01/2010

01/01/2009

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

Aanvangsdatum

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/9999

31/12/2010

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

Einddatum
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Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

Klant

NMBS-Holding

Leverancier

BH20101007

BH20101005

BH20101004

BH20101003

BH20101002

BH20101001

HI20097011

HI20097009

HI20097008

HI20097007

HI20097006

HI20097005

HI20097004

HI20097002

HI20097001

HI20096004

HI20096003

HI20096002

HI20096001

HI20094002

HI20094001

Contractnr.
(Leverancier)

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

O

SLA

SLA/Overeenkomst

Ja
Ja

Beheer raamovereenkomsten voor NMBSHolding

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Signaletica

Verdeling maaltijdcheques voor personeel

Internationale dienstreizen

Biljetten Eurostar & Thalys

Vervoersbewijzen

UIC

Vertaaldienst

Directiecatering

Evenementen

Labo

CSS

Milieuzaken

Documentatiecentrum

CPS

Nee

Nee

Sous-location relative à QTE et Antwerpen
Noord
Sous-location relative au SRB matériel roulant

Nee

Ja

Nee

Handtekening

Overige Prestaties

Trésorerie

Conventie ter beschikking stelling personeel

SLA HR diensten (vanaf 2011)

Titel

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2009

01/01/2009

01/01/2005

01/01/2010

Aanvangsdatum

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2011

31/12/9999

31/12/2010

Einddatum
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NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

Klant

NMBS

Leverancier

NI20095010

NI20095009

NI20095008

NI20095006

NI20095005

NI20095002

BH20101016

BH20101008

BH20101006

BH20101015

BH20103020

BH20101014

BH20101012

BH20101011

BH20101009

Contractnr.
(Leverancier)

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

/

/

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA/Overeenkomst

Ja

Ja

Leverning van voorraadartikelen door NMBS
aan Infrabel
Vorming en certificatie van het besturingspersoneel van Infrabel directie Infrastructuur

Ja

Onderhoud en herstellingen diesellocomotieven
en motorwagens (type ES 400)

Ja

Ja

Preventief en curatief onderhoud van wagens
Infrabel directie Infrastructuur door NMBS

Signaletica

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Huur van tractiematerieel en personeel NMBS
en Infrabel

Restaurantpersoneel

Factage

Onderhoud historisch materieel

Nettoyage des espaces communs dans les gares B

Overige prestaties

Drukkerij

Ja

Ja

Voorraad: aankoop en distributie van voorraadartikelen van NMBS naar NMBS-Holding
Bouwen van standen

Ja

Handtekening

Voorzienningen van communicatiediensten en
materialen

Titel

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

Aanvangsdatum

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

Einddatum
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Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

NMBS

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Klant

NMBS

Leverancier

HI20096001

IH20097001

IH20095014

IH20095004

IH20093005

Conventie

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

NI20095016

NI20095015

NI20095014

NI20095013

NI20095011

Contractnr.
(Leverancier)

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

O

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA/Overeenkomst

Ja

Le relevage des véhicules ferroviaires entravant
la circulation sur le réseau ferroviaire

Ja
Ja

Aanleveren van continue stroom en onderhoud
van installaties voor NMBS-Holding
Schoonmaak van de parkings van de onbewaakte stopplaatsen

Ja

Ja

VVDK, aanleveren van distributie-electriciteit en
onderhoud van installaties voor NMBS-Holding

Thesaurie

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Contrat de concession relatif au réseau fibres
optiques, aux terrains ,aux locaux ainsi qu’à
d’autres locations

Sensibilisering aan de stiptheid

Info-kiosques FBMZ

Transports train personnel NMBS

Gasoil

Prestations voyages internationaux

Transports train personnel NMBS

Huur kranen en hulptreinen

Ja

Ja

Huur van diesellocomotieven met bestuurders
voor evacuatiedoeleinden en infrastructuurwerken

Inzet van veegtreinen

Ja

Handtekening

Personeelsvervoer van Infrabel personeel, met
dienstvoertuigen van NMBS

Titel

01/01/2009

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

Aanvangsdatum

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2014

31/12/2012

31/12/2012

31/12/9999

31/12/2012

31/12/2012

Einddatum

246

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS-Holding

NMBS

NMBS

NMBS

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Infrabel

Klant

Infrabel

Leverancier

IN20095008

IN20095003

IN20095001

IH20120002

IH20120001

IH20097012

Contractnr.
(Leverancier)

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA/Overeenkomst

Ja
Ja

VVDK, aanleveren van distributie-electriciteit en
onderhoud van installaties voor NMBS
Levering van voorraadartikelen door Infrabel
aan NMBS

Nee

Voorraad/aankoop en distributie van voorraadartikelen van I naar H
Ja

Nee

Inspection des ouvrages d’art appartenant à la
NMBS-Holding

Onderhoud NMBS-infrastructuur door I

Nee

Handtekening

Historisch materieel

Titel

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

01/01/2012

31/12/2013

31/12/999

onbepaald,
geen info
01/01/2011

Einddatum

Aanvangsdatum
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Balans en resultatenrekening
Eurostation

250

Deze tabellen kunnen verschillen bevatten (maximaal 0,1 miljoen euro) ten opzichte van de
gepubliceerde jaarrekeningen als gevolg van afrondingen.
Balans Eurostation (miljoen euro)

2008

2009

2010

2011

10,7

4,7

0,6

0,4

Materiële vaste activa

3,6

31,3

4,7

4,8

Financiële vaste activa

17,5

42,3

46,0

50,7

Vaste activa

31,8

78,3

51,3

55,9

7,7

107,9

130,0

112,5

Handelsvorderingen

66,2

73,8

60,9

50,8

Overige vorderingen

0,5

0,1

0,1

3,1

192,3

44,7

54,1

66,2

0,5

0,8

0,4

0,5

Vlottende activa

267,2

227,3

245,5

233,1

Totaal der activa

299,0

305,6

296,8

289,0

Kapitaal

74,5

74,5

74,5

74,5

Reserves

7,5

7,7

7,7

7,7

54,4

57,5

52,7

53,1

136,4

139,7

134,9

135,3

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

15,0

20,9

16,5

15,1

Handelsschulden

26,1

16,7

16,7

15,9

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

41,6

94,3

102,8

111,8

Belastingen

2,4

7,9

7,9

2,2

Bezoldigingen en sociale lasten

1,0

1,3

1,5

1,5

67,3

15,1

5,2

0,2

9,2

9,7

11,3

7,0

Schulden

147,6

145,0

145,4

138,6

Totaal der passiva

299,0

305,6

296,8

289,0

Immateriële vaste activa

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Geldbeleggingen en liquide middelen
Overlopende rekeningen

Overgedragen winst/verlies
Eigen vermogen

Overige schulden
Overlopende rekeningen
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Resultatenrekening Eurostation (miljoen euro)
Omzet

2008

2009

2010

2011

59,5

63,4

60,9

78,6

Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename/afname

4,0

100,2

27,4

-27,6

Geproduceerde vaste activa

0,0

0,3

0,0

0,0

Andere bedrijfsopbrengsten

0,2

0,3

0,5

0,5

Bedrijfsopbrengsten

63,7

164,2

88,8

51,5

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

-31,3

-127,6

-50,9

-20,6

Diensten en diverse goederen

-13,5

-19,3

-22,7

-14,8

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

-8,3

-10,4

-12,8

-14,9

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

-3,3

-3,3

-3,7

-1,0

Waardeverminderingen op voorraden, bestelingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen/
terugnemingen

0,0

-2,7

-2,8

0,0

Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen/
terugnemingen

-0,7

-0,5

4,5

0,6

Andere bedrijfskosten

-6,1

-0,1

-0,1

-0,7

Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)

0,5

0,3

0,3

0,1

Financiële opbrengsten

7,6

1,8

0,3

0,9

Financiële kosten

0,0

-0,1

-0,1

-0,8

Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening
vóór belasting

8,1

2,0

0,5

0,2

101,4

25,9

1,9

0,1

-6,4

-9,3

-2,2

0,1

103,1

18,6

0,2

0,4

0,1

-0,3

0,0

0,0

103,2

18,3

0,2

0,4

0,0

-0,3

0,0

0,0

103,2

18,0

0,2

0,4

Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belastingen
Belastingen op het resultaat
Winst (verlies) van het boekjaar
Onttrekking aan/overboeking naar de belastingvrije
reserves
Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar

7

Balans en resultatenrekening
Publifer
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Deze tabellen kunnen verschillen bevatten (maximaal 0,1 miljoen euro) ten opzichte van de
gepubliceerde jaarrekeningen als gevolg van afrondingen.
Balans Publifer (miljoen euro)

2008

2009

2010

2011

Materiële vaste activa

0,4

0,4

0,3

0,9

Financiële vaste activa

0,0

0,3

0,6

0,9

Vaste activa

0,4

0,7

0,9

1,8

Handelsvorderingen

2,4

2,4

3,2

4,1

Overige vorderingen

0,1

0,1

0,0

0,0

Geldbeleggingen en liquide middelen

0,6

0,8

1,3

1,0

Overlopende rekeningen

0,1

0,1

0,1

0,1

Vlottende activa

3,2

3,4

4,6

5,2

Totaal der activa

3,6

4,1

5,5

7,0

Kapitaal

0,8

0,8

0,8

0,8

Reserves

0,4

0,4

0,4

0,4

Overgedragen winst/verlies

0,1

0,1

0,4

0,5

Eigen vermogen

1,3

1,3

1,6

1,7

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

0,1

0,0

0,0

0,0

Handelsschulden

1,6

1,7

2,5

3,2

Belastingen

0,2

0,3

0,2

0,4

Bezoldigingen en sociale lasten

0,2

0,1

0,2

0,2

Overige schulden

0,2

0,6

0,9

1,4

Overlopende rekeningen

0,0

0,1

0,1

0,1

Schulden

2,2

2,8

3,9

5,3

Totaal der passiva

3,6

4,1

5,5

7,0

2008

2009

2010

2011

Omzet

7,0

6,6

7,8

7,5

Andere bedrijfsopbrengsten

0,4

0,4

0,4

0,4

Bedrijfsopbrengsten

7,4

7,0

8,2

7,9

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

-5,4

-5,0

-5,6

-5,3

Diensten en diverse goederen

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

-0,5

-0,6

-0,6

-0,7

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

-0,3

-0,2

-0,2

-0,2

Andere bedrijfskosten

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)

0,3

0,3

0,9

0,8

Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening
vóór belasting

0,3

0,3

0,9

0,8

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belastingen

0,3

0,3

0,9

0,8

Belastingen op het resultaat

-0,1

-0,1

-0,3

-0,2

Winst (verlies) van het boekjaar

0,2

0,2

0,6

0,6

Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar

0,2

0,2

0,6

0,6

Resultatenrekening Publifer (miljoen euro)

8

Balans en resultatenrekening
Syntigo

256

Deze tabellen kunnen verschillen bevatten (maximaal 0,1 miljoen euro) ten opzichte van de
gepubliceerde jaarrekeningen als gevolg van afrondingen.
Balans Syntigo (miljoen euro)

2008

2009

2010

2011

2,4

1,8

2,3

3,4

Materiële vaste activa

24,9

24,9

28,6

35,9

Financiële vaste activa

0,0

0,0

0,2

0,2

Vaste activa

27,3

26,7

31,1

39,5

Handelsvorderingen

16,2

28,8

37,7

40,3

Overige vorderingen

0,6

1,0

0,0

0,0

11,7

15,0

9,4

4,7

0,8

0,5

0,6

9,2

Vlottende activa

29,3

45,3

47,7

54,2

Totaal der activa

56,6

72,0

78,8

93,7

Kapitaal

14,9

14,9

14,9

14,9

Uitgiftepremies

6,3

6,2

6,3

6,2

Reserves

2,0

2,0

2,7

2,7

23,2

23,1

23,9

23,8

Schulden op meer dan één jaar

8,0

7,9

7,9

7,9

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

0,1

0,1

0,0

0,0

20,0

31,9

36,9

32,0

Belastingen

0,4

0,7

1,3

3,6

Bezoldigingen en sociale lasten

2,3

3,8

4,7

6,2

Overige schulden

0,0

1,6

1,6

5,5

Overlopende rekeningen

2,6

2,9

2,5

14,7

Schulden

33,4

48,9

54,9

69,9

Totaal der passiva

56,6

72,0

78,8

93,7

Immateriële vaste activa

Geldbeleggingen en liquide middelen
Overlopende rekeningen

Eigen vermogen

Handelsschulden
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Resultatenrekening Syntigo (miljoen euro)

2008

2009

2010

2011

57,9

90,1

102,3

86,1

0,0

0,1

0,2

0,4

Bedrijfsopbrengsten

57,9

90,2

102,5

86,5

Diensten en diverse goederen

-39,6

-66,4

-72,9

-52,2

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

-11,1

-16,3

-20,8

-27,7

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

-3,9

-4,0

-4,5

-5,7

Waardeverminderingen op voorraden, bestelingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen/
terugnemingen

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Andere bedrijfskosten

-0,3

-0,8

-0,3

-0,1

Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)

2,9

2,6

3,9

0,7

Financiële opbrengsten

0,4

0,1

0,0

0,1

Financiële kosten

-0,5

-0,5

-0,4

-0,5

Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting

2,8

2,2

3,5

0,3

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belastingen

2,8

2,2

3,5

0,3

Belastingen op het resultaat

0,0

-0,6

-1,2

-0,1

Winst (verlies) van het boekjaar

2,8

1,6

2,3

0,2

Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar

2,8

1,6

2,3

0,2

Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten

9

Balans en resultatenrekening
Transurb Technirail

260

Deze tabellen kunnen verschillen bevatten (maximaal 0,1 miljoen euro) ten opzichte van de
gepubliceerde jaarrekeningen als gevolg van afrondingen.
Balans Transurb Technirail (miljoen euro)

2008

2009

2010

2011

Materiële vaste activa

0,2

0,2

0,2

0,1

Financiële vaste activa

1,9

1,8

0,8

0,8

Vaste activa

2,1

2,0

1,0

0,9

Voorraden en bestellingen in uitvoering

1,6

4,1

2,0

4,6

Handelsvorderingen

8,7

7,4

8,5

6,6

Overige vorderingen

0,7

0,9

0,9

0,8

Geldbeleggingen en liquide middelen

8,9

7,9

7,9

5,0

Overlopende rekeningen

0,2

0,2

0,1

0,2

Vlottende activa

20,1

20,5

19,4

17,2

Totaal der activa

22,2

22,5

20,4

18,1

Kapitaal

6,2

6,2

6,2

6,2

Reserves

0,6

0,6

0,6

0,6

Overgedragen winst/verlies

1,4

2,8

2,8

2,5

Eigen vermogen

8,2

9,6

9,6

9,3

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

2,3

1,5

0,9

0,3

Handelsschulden

7,7

6,0

5,3

4,0

Ontvangen vooruitbetaliignen op bestellingen

3,0

4,2

2,9

3,4

Belastingen

0,1

0,1

0,5

0,4

Bezoldigingen en sociale lasten

0,6

0,5

0,4

0,4

Overige schulden

0,3

0,5

0,5

0,0

Overlopende rekeningen

0,0

0,1

0,3

0,3

Schulden

11,7

11,4

9,9

8,5

Totaal der passiva

22,2

22,5

20,4

18,1
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Resultatenrekening Transurb Technirail (miljoen
euro)

2008

2009

2010

2011

Omzet

19,5

10,5

11,9

8,9

Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename/afname

-0,8

2,9

1,6

2,5

0,6

0,3

0,7

0,3

Bedrijfsopbrengsten

19,3

13,7

14,2

11,7

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

-9,9

-4,0

-2,9

-1,9

Diensten en diverse goederen

-5,5

-6,7

-7,8

-6,7

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

-3,0

-3,8

-4,1

-3,7

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

Waardeverminderingen op voorraden, bestelingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen/
terugnemingen

0,2

-0,8

-3,1

0,0

Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen/
terugnemingen

-0,2

-0,4

0,6

0,6

Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)

0,8

-2,1

-3,2

0,0

Financiële opbrengsten

2,0

1,6

0,2

0,0

Financiële kosten

-0,7

-0,5

-0,1

-0,1

Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening
vóór belasting

2,1

-1,0

-3,1

-0,1

Uitzonderlijke opbrengsten

0,0

2,3

3,5

0,0

Uitzonderlijke kosten

-1,2

0,0

0,0

0,0

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belastingen

0,9

1,3

0,4

-0,1

Belastingen op het resultaat

0,0

0,3

-0,3

-0,2

Winst (verlies) van het boekjaar

0,9

1,6

0,1

-0,3

Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar

0,9

1,6

0,1

-0,3

Andere bedrijfsopbrengsten

10

Balans en resultatenrekening
Ypto

264

Deze tabellen kunnen verschillen bevatten (maximaal 0,1 miljoen euro) ten opzichte van de
gepubliceerde jaarrekeningen als gevolg van afrondingen.
Balans Ypto (miljoen euro)

2010

2011

Immateriële vaste activa

0,0

0,2

Materiële vaste activa

0,0

0,5

Financiële vaste activa

0,0

0,0

Vaste activa

0,0

0,7

Handelsvorderingen

18,1

13,1

Overige vorderingen

0,0

1,5

Geldbeleggingen en liquide middelen

9,6

8,0

Overlopende rekeningen

0,0

0,1

Vlottende activa

27,7

22,7

Totaal der activa

27,7

23,4

Kapitaal

3,0

3,0

Reserves

0,1

0,2

Eigen vermogen

3,1

3,2

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

0,0

0,0

24,4

20,0

Belastingen

0,2

0,0

Bezoldigingen en sociale lasten

0,0

0,2

Schulden

24,6

20,2

Totaal der passiva

27,7

23,4

Handelsschulden

Resultatenrekening Ypto (miljoen euro)

2010

2011

Omzet

49,7

66,9

Bedrijfsopbrengsten

49,7

66,9

Diensten en diverse goederen

-49,4

-64,9

-0,2

-1,7

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

0,0

-0,2

Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)

0,1

0,1

Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting

0,1

0,1

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belastingen

0,1

0,1

Winst (verlies) van het boekjaar

0,1

0,1

Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar

0,1

0,1

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

11

Balans en resultatenrekening
NMBS Logistics

266

Deze tabellen kunnen verschillen bevatten (maximaal 0,1 miljoen euro) ten opzichte van de
gepubliceerde jaarrekeningen als gevolg van afrondingen.
Balans NMBS Logistics (miljoen euro)

2010

2011

Immateriële vaste activa

1,1

15,2

Materiële vaste activa

0,0

291,0

Financiële vaste activa

0,0

151,2

Vaste activa

1,1

457,4

Handelsvorderingen

0,0

81,0

Overige vorderingen

0,0

24,5

Geldbeleggingen en liquide middelen

0,1

1,9

Overlopende rekeningen

0,4

43,4

Vlottende activa

0,5

150,8

Totaal der activa

1,6

608,2

Kapitaal

0,1

471,5

Overgedragen winst/verlies

0,0

-185,0

Eigen vermogen

0,1

286,5

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

0,0

45,7

Schulden op meer dan één jaar

0,0

100,6

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

0,0

2,2

Financiële schulden op ten hoogste één jaar

0,0

4,0

Handelsschulden

1,3

99,9

Bezoldigingen en sociale lasten

0,0

2,2

Overige schulden

0,2

57,8

Overlopende rekeningen

0,0

9,3

Schulden

1,5

276,0

Totaal der passiva

1,6

608,2
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Resultatenrekening NMBS Logistics (miljoen euro)

2010

2011

Omzet

0,0

403,9

Geproduceerde vaste activa

0,0

2,2

Andere bedrijfsopbrengsten

0,0

16,4

Bedrijfsopbrengsten

0,0

422,5

Diensten en diverse goederen

0,0

-443,8

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

0,0

-13,3

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa

0,0

-20,7

Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen/terugnemingen

0,0

-44,1

Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)

0,0

-99,4

Financiële opbrengsten

0,0

0,7

Financiële kosten

0,0

-5,1

Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting

0,0

-103,8

Uitzonderlijke opbrengsten

0,0

1,7

Uitzonderlijke kosten

0,0

-82,8

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belastingen

0,0

-184,9

Belastingen op het resultaat

0,0

-0,1

Winst (verlies) van het boekjaar

0,0

-185,0

Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar

0,0

-185,0

12

Balans en resultatenrekening
TUC Rail

270

Deze tabellen kunnen verschillen bevatten (maximaal 0,1 miljoen euro) ten opzichte van de
gepubliceerde jaarrekeningen als gevolg van afrondingen.
Balans TUC Rail (miljoen euro)

2008

2009

2010

2011

Immateriële vaste activa

1,0

0,8

0,6

1,2

Materiële vaste activa

4,0

4,9

4,4

4,3

Financiële vaste activa

0,1

0,1

0,1

0,1

Vaste activa

5,1

5,8

5,1

5,6

Voorraden en bestellingen in uitvoering

58,0

54,4

78,9

88,4

Handelsvorderingen

74,5

49,1

44,2

33,3

Overige vorderingen

0,8

3,6

0,0

0,0

Geldbeleggingen en liquide middelen

0,2

0,1

0,2

0,3

Overlopende rekeningen

0,3

1,3

0,3

0,8

Vlottende activa

133,8

108,5

123,6

122,8

Totaal der activa

138,9

114,3

128,7

128,4

Kapitaal

2,0

2,0

2,0

2,0

Reserves

0,2

0,2

0,2

0,2

Overgedragen winst/verlies

0,3

0,5

0,6

0,7

Eigen vermogen

2,5

2,7

2,8

2,9

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

2,8

2,1

2,2

2,2

Schulden op meer dan één jaar

70,1

70,3

70,6

48,5

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

49,7

24,2

33,6

55,3

Handelsschulden

7,9

8,7

11,4

9,0

Belastingen

1,2

0,5

1,0

1,0

Bezoldigingen en sociale lasten

4,0

3,4

6,0

7,1

Overige schulden

0,5

0,0

0,0

0,0

Overlopende rekeningen

0,2

2,4

1,1

2,4

Schulden

133,6

109,5

123,7

123,3

Totaal der passiva

138,9

114,3

128,7

128,4
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Resultatenrekening TUC Rail (miljoen euro)
Omzet

2008

2009

2010

2011

87,5

80,9

65,7

92,0

-16,2

-8,5

35,2

7,8

0,4

1,0

1,5

2,2

Bedrijfsopbrengsten

71,7

73,4

102,4

102,0

Diensten en diverse goederen

-38,5

-46,6

-54,0

-58,8

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

-24,0

-29,7

-34,0

-41,0

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

-0,7

-1,2

-1,3

-1,5

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen/terugnemingen

-6,3

4,9

-10,7

1,7

Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen/
terugnemingen

-0,3

0,7

-0,1

0,0

Andere bedrijfskosten

-0,7

-0,4

-1,1

-1,0

Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)

1,2

1,1

1,2

1,4

Financiële kosten

-0,2

-0,3

-0,3

-0,4

Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening
vóór belasting

1,0

0,8

0,9

1,0

Uitzonderlijke kosten

-0,3

0,0

-0,1

0,0

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belastingen

0,7

0,8

0,8

1,0

Belastingen op het resultaat

-0,6

-0,7

-0,7

-0,9

Winst (verlies) van het boekjaar

0,1

0,1

0,1

0,1

Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar

0,1

0,1

0,1

0,1

Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename/afname
Andere bedrijfsopbrengsten

Detailoverzicht van de
consultancykosten die
tussen 2005 en 2011 werden
geboekt bij de NMBS-Holding,
de NMBS en Infrabel

13

n.b.
n.b.

ICTRA B-Excellence NMBS (Run)

ICTRA Build Infrabel

n.b.

n.b.
n.b.

n.b.

n.b.

ICTRA Run NMBS

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

23.947

15.630

ICTRA Build NMBS

ICTRA NMBS-Holding Exploitatie

(4)

ICTRA Run NMBS-Holding inclusief Mind³/H²R

(2)

(3)

ICTRA Build NMBS-Holding inclusief Mind³/H²R

(1)

ICTRA Build

Consultancy ICTRA (inclusief Mind³ en H²R)

ERP H²R

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

36.640

3.399

44.841

ERP Mind³

25.909

50.451

50.451

2007

3.399

16.613

2.1 Informaticaprojecten

29.653

29.653

2006

ERP (door de maatschappij rechtstreeks gedragen kosten)

20.059

20.059

2005

2 Operationele consultancy

Overige

Diagnose van de financiële toestand van de NMBS-Groep

1 Strategische consultancy

NMBS-Holding+NMBS+Infrabel

Thema’s

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

54.860

1.094

13.940

15.034

88.147

96.534

96.534

2008

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

116.612

12.277

28.282

40.559

156.136

168.887

168.887

2009

Bedragen

Bijlage 13a – Detailoverzicht per jaar van de consultancykosten die bij de NMBS-Holding werden geboekt (in duizend euro)

19.963

14.497

7.754

13.180

25.586

6.659

12.076

5.813

117.915

17.758

1.369

19.127

135.745

142.083

112

1.196

1.308

143.391

2010

16.606

4.266

10.809

25.142

7.221

10.060

3.662

82.653

20.038

399

20.437

103.415

111.546

154

1.542

1.696

113.242

2011

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

448.258

51.167

47.389

98.556

570.806

619.212
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2.738

3.004

622.216

Totaal

Sommige totalen die zijn opgenomen in de verschillende tabellen van deze bijlage wijken af van de rekenkundige som van de betreffende bedragen. Deze
afwijkingen ten belope van maximaal duizend euro zijn te verklaren door de gebruikte afrondingsregels. De individuele bedragen in de tabellen daarentegen zijn door het Rekenhof berekend op basis van de exacte bedragen in euro.
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34.311

52.976

97.022

96.534

168.951

168.887

23.104

50.451

Brutototaal vóór rechtstreekse doorfacturering

29.653

20.059

488

Totaal operationele consultancy

2.526

5

64

64

4.658

488

488

64

3.211

1.862

3.044

2.526

2.526

488

2.672

1.563

2.620

5.057

12.751

Totaal strategische consultancy

4.658

4.658

2.526

3.372

1.188

350

3.802

8.387

59

3.044

3.044

4.658

2.364

1.380

1.049

5.610

920

Dossier Cargo/NMBS Logistics

Dossier ABX

1 Strategische consultancy

3.044

1.381

Overige

NMBS-Holding+NMBS

2.065

Juridische kosten verbonden aan de operationele activiteiten

Redactie van de SLA’s

Overgang naar de IFRS

3.744

2.480

7.088

80

143.539

142.083

1.457

149

149

149

1.221

1.263

892

2.962

6.338

3.446

487

20.644

112.373

-5.542

268

5.056

7.062

2010

2.2 Andere projecten

767

4.690

107.569

-9.043

n.b.

n.b.

n.b.

2009

4.165

983

1.194

49.989

-4.871

n.b.

n.b.

n.b.

2008

Bedragen

Support ERP Mind³

Diverse immateriële vastleggingen

Immateriële vastleggingen voor de NMBS en Infrabel in
uitvoering (“Consulting 61972 refacturé Build”)

23.947

n.b.

36.264

15.630

n.b.

n.b.

Consultancy ICTRA zonder eigen kosten van de NMBSHolding voor Mind³ et H²R(7)

n.b.

ICTRA Build Other Clients

n.b.

n.b.

2007

-377

n.b.

ICTRA B-Excellence Infrabel (Run)

n.b.

2006

- Eigen consultancykosten van de NMBS-Holding voor
Mind³ et H²R(6)

n.b.

2005

ICTRA Run Infrabel

Thema’s

113.323

111.546

1.777

81

81

81

6.448

1.682

8.130

3.143

3.503

76.333

-6.321

633.226

619.212

14.015

289

10.722

11.011

11.011

20.669

11.005

3.862

12.870

48.406

7.308

5.637

37.200

422.105

-26.153

n.b.

n.b.

433

n.b.

(5)

Totaal

4.453

2011
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n.b.
n.b.
n.b.
n.b.

ICTRA Build Infrabel

ICTRA Run Infrabel

ICTRA B-Excellence Infrabel (Run)

ICTRA Build Other Clients

Percentage Strategische consultancy in nettototaal

Percentage Strategische consultancy in brutotaal
(9)

n.b.

ICTRA B-Excellence NMBS (Run)

14 %
20 %

14 %

23.746

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

-1.194

-9.371

-10.565

2006

13 %

21.841

n.b.

ICTRA Run NMBS

Nettototaal

n.b.

-1.263

-1.263

2005

ICTRA Build NMBS

Immateriële vastleggingen voor de NMBS en Infrabel in
uitvoering (“Consulting 61972 refacturé Build”)

Doorgefactureerd Run

Rechtstreeks doorgefactureerde consultancy

Thema’s

7%

5%

34.370

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

-4.690

-13.916

-18.606

2007

1%

1%

47.019

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

-20.644

-29.359

-50.003

2008

0%

0%

119.878

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

-7.088

-41.985

-49.073

2009

Bedragen

2%

1%

75.678

-268

-5.056

-7.062

-19.963

-14.497

-7.754

-13.180

-80

-67.861

2010

2%

2%

73.252

4%

2%

395.784

n.b.

n.b.
-433

n.b.
(8)

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

-37.200

-95.893

-237.442

Totaal

-4.453

-16.606

0

-4.266

-10.809

-3.503

-40.071

2011

276
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n.b.: Niet beschikbaar.
(1) Investeringen voor de eigen behoeften van ICTRA.
(2) Prestaties via ICTRA voor Build-projecten van de andere directies van de NMBS-Holding.
(3) Corrigerend onderhoud van de IT-toepassingen van de NMBS-Holding.
(4) Extern personeel dat werkt voor de exploitatie van de verschillende producten die ICTRA levert aan de NMBSGroep en voor de indirecte operationele en structurele kosten van ICTRA (zie punt 4.2.3.2 voor meer details).
(5) Begrepen in ICTRA Run Infrabel.
(6) Deze bedragen zijn voornamelijk begrepen in ICTRA Build en Run, inbegrepen Mind³ et H²R, maar ook in ICTRA
Build, ICTRA exploitation en ICTRA Overhead.
(7) In tabel 3 van hoofdstuk 4 zijn de thema’s “Consultancy ICTRA zonder eigen consultancykosten van de NMBSHolding voor Mind³ et H²R”, “Immateriële vastleggingen voor de NMBS en Infrabel in uitvoering (“Consulting
61972 refacturé Build”)” en “Diverse immateriële vastleggingen” samengebracht onder “IT-projecten door de
NMBS-Holding verstrekt aan zichzelf (buiten ERP) of aan andere ondernemingen (ERP inbegrepen)”.
(8) Begrepen in ICTRA Run Infrabel.
(9) De doorgefactureerde consultancy is volledig operationeel van aard.

21

NMBS-Holding+NMBS+Infrabel

21

ERP Mind³

1.476

1.476

1.476

2 Operationele consultancy

1 Strategische consultancy

NMBS+Infrabel

2 Operationele consultancy

10

10

15

15

80

80

211

93

304

304

1.903

1.903

435

767

7.609

8.811

8.811

10.714

10.714

11.098

2010

101

101

-110

-110

-110

-110

-110

-9

2011

23

1.500

1.500

1.500

4.137

11

4.148

266

10.395

10.661

10.661

14.809

14.809

16.284

2009

NMBS Logistics: strategie, analyses, toekomstige organisatie logistieke pool, boekhoudkundig advies enz.)

191

191

191

291

3

294

9

329

5.423

5.760

5.760

6.054

6.054

7.555

2008

78
1

1

10

10

1

27

27

54

54

54

54

260

2007

Bedragen

Project NMBS/NMBS Logistics (EU-aspecten)

Project Herstructurering NMBS Logistics

1 Strategische consultancy

NMBS-Holding+NMBS

Redactie van de SLA’s

Overgang naar de IFRS
10

11

ERP CRM

2.2 Andere projecten

2

248

262

262

262

262

273

2006

ERP HR

(1)

21

21

2.1 Informaticaprojecten

ERP (door de maatschappij rechtstreeks gedragen kosten)

21

2 Operationele consultancy

1 Strategische consultancy

31

2005

Voor verschillende maatschappijen gemeenschappelijke thema’s

Thema’s

Bijlage 13b – Detailoverzicht per jaar van de consultancykosten die bij de NMBS werden geboekt (in duizend euro)

105

105

3.412

78

93

3.583

3.583

6.331

14

6.345

482

1.363

23.614

25.459

25.459

31.804

31.804

35.492

Totaal

278

Diaboloproject

(3)

187

2.1 Informaticaprojecten

(5)

2 Operationele consultancy

Andere

Ondernemingsplan 2012-2015
2.459
1

2.030
6

223

5.204

554

1.211

9.401

37

1.355

1.692

442

442

2.133

34.648

80

2010

16.790

32.515

147

154

191

26

500

525

86

3.040

3.126

3.843

13.244

2009

Project Launch Ypto

6.505

400

1.102

1.503

120

258

378

1.880

8.385

2008

189

31

31

94

679

772

-2

560

22

580

1.384

6.587

15

2007

Bedragen

Langetermijnstrategie NMBS (Projet Concept LT 2020-30)

Business plan Mobility

Kostenbeheersing

1.3 Andere thema’s
187

55

Cobra

Sibelit

55

(4)

162

240

240

714
552

295

2.754

10

2006

901

2.931

2005

1.2 Cargo

Strategische analyse van het bevoorradingscentrum voor de catering
TGV/Eurostar/Thalys

TGV Brussel-Frankrijk

Eurostar

Strategie hogesnelheidsverkeer

Thalys

Strategie reizigers internationaal (project Foundation)

1.1 Reizigers internationaal

1 Strategische consultancy

Eigen thema’s NMBS

(2)

Thema’s

6.343

19.363

108

197

305

32

143

175

480

19.844

2011

25.129

77.476

68

108

147

189

341

1.553

2.406

519

2.336

2.855

32

86

520

560

574

3.883

5.655

10.916

88.392

105

Totaal
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6

1
223

477

950

Project As Brussel-Zwitserland (onderzoek van goederentransport
naar Zwitserland)

Operationele verbeteringsprojecten van de cargo-activiteiten (omzeterkenning enz.)

Service Agreement IFB

2.2 Cargo(6)

Installatie business intelligence software QlikView
23

218

23

218

143

143

77

261

133

4.034

4.167

177

Mobib-kaart

Herziening van het proces en informatica-aspecten van de leverancierscyclus.

897

4.789

Ontwikkeling informaticaysteem voor het beheer van het onderhoud
van het rollend materieel (ECM)

Kenniscentrum SAP

Informatisering NMBS Logistics

NMBS Mobility - Transportplan

719

719

63

868

22

276

199

134

Nieuwe polyvalente werkplaats Melle

325

158
415

169

5.169

156

1.157

2.703

2011

Omvorming rollend materieel ETCS + GSM-R

Vertrekprocedure

Andere niet met de ERP verbonden IT-projecten

586

Operationele informaticaprojecten Reizigers nationaal

2010

434

2009

Informatisering NMBS Europe

2008
551

2007

Informatisering NMBS Technics

2006
3.884

2005

Bedragen

Informatisering NMBS Mobility

Thema’s

133

384

4.753

5.269

63

338

1.045

897

1.651

4.812

282

333

415

494

5.327

586

590

1.708

6.587

Totaal

280

2.3 Andere thema’s

50
115
6
243

ISO

Marktstudies

Communicatie

Onthaal reizigers

Project treindienst 2013

Projecten ter verbetering de werking Reizigers nationaal

44

64

60

103

9

52

99

125

Nieuwe uniformen Mobility (Projec Strelli enz.)

121
23

83

Marketingprojecten

Analyse van de afsluitingsprocedure van de boekhouding en ondersteuning

106

11

74

178

96

73

507

412

374

678

192

2.735

2008

19

5

40

561

2.609

2009

4

66

138

56

503

9

333

96

311

403

200

35

780

685

2.822

2007

Kwaliteitsbarometer

89

128

1.168

1.636

2006

596
89

463

22

1.112

2005

Bedragen

Beheerscontrole

Safety Management

Analyse van de onderhoudswerken van de werkplaats in Vorst (Reizigers internationaal)

Organisatie van het Thalysverkeer naar Parijs

Analyse van de werking van het callcenter NMBS Europe en voorstellen tot verbetering

Analyse van de werking van de verschillende verkoopkanalen van
vervoersbewijzen

Prospectieve boordtabellen

Operationele ondersteuning voor de domeinen die ressorteren onder
de directie Financiën bij de overgang naar SAP en de IFRS

(7)

Thema’s

9

128

286

341

93

292

212

76

1.819

2010

70

295

276

87

249

977

2011

246

325

335

372

423

503

518

819

634

837

887

910

212

249

631

1.082

1.498

2.629

13.709

Totaal
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2.050
2.961
31 %

Totaal operationele consultancy

Totaal

Percentage Strategische consultancy in totaal

10 %

3.027

2.731

296

23 %

6.847

5.272

1.575

21 %

15.940

12.559

3.381

18 %

29.528

24.210

5.318

5.581

182

2009

2010

5%

45.746

43.309

2.437

9.738

74

3%

19.835

19.254

581

11.324

2011

12 %

123.884

109.384

14.499

33.368

74

152

157

216

Totaal

(1) In tabel 3 van hoofdstuk 4 zijn deze drie thema’s samengebracht onder “Dossier Cargo/NMBS Logistics”.
(2) In tabel 3 van hoofdstuk 4 is dit thema ondergebracht bij “Operationele consultancy”.
(3) In tabel 4 van hoofdstuk 4 zijn de thema’s “Thalys”, “Strategie hogesnelheidsverkeer», “Eurostar”, “TGV Brussel-Frankrijk” en “Strategische analyse van het bevoorradingscentrum voor de catering
TGV/Eurostar/Thalys” samengebracht onder “Strategie internationaal hogesnelheidsverkeer”.
(4) In tabel 4 van hoofdstuk 4 zijn alle thema’s met uitzondering van “Kostenbeheersing” samengebracht onder “Overige”.
(5) In tabel 4 van hoofdstuk 4 zijn de thema’s “Informatisering NMBS Mobility”, “Informatisering NMBS Technics”, “Informatisering NMBS Europe” en “Operationele informaticaprojecten Reizigers
nationaal” samengebracht onder “Algemene informatisering directies NMBS”. De thema’s “Andere niet met de ERP verbonden IT-projecten”, “Vertrekprocedure”, “Omvorming rollend materieel
ETCS + GSM-R”, “Nieuwe polyvalente werkplaats Melle” en “NMBS Mobility - Transportplan” zijn dan weer samengebracht onder “Andere niet met de ERP verbonden IT-projecten”. De thema’s “
Kenniscentrum SAP” en “Ontwikkeling informaticaysteem voor het beheer van het onderhoud van het rollend materieel (ECM)” zijn samengebracht onder “Projecten verbonden met de ERP”. Tot
slot zijn de thema’s “Herziening van het proces en informatica-aspecten van de leverancierscyclus” en “Installatie business intelligence software QlikView ” samengebracht onder “Overige”.
(6) In tabel 4 van hoofdstuk 4 zijn de thema’s “Operationele verbeteringsprojecten van de cargo-activiteiten (reconnaissance van de omzet enz.)” en “Project As Brussel-Zwitserland (onderzoek van
goederentransport naar Zwitserland)” samengebracht onder “Overige”.
(7) In tabel 4 van hoofdstuk 4 zijn de thema’s “Analyse van de werking van het callcenter NMBS Europe en voorstellen tot verbetering”, “Organisatie van het Thalysverkeer naar Parijs” en “Analyse van
de onderhoudswerken van de werkplaats in Vorst (Reizigers internationaal)” samengebracht onder “Projecten reizigers internationaal”. Alle thema’s na “Safety Management” zijn samengebracht
onder “Overige”.

911

Totaal strategische consultancy

2.4 Consultancy niet-uitgesplitst

Analyse van de risico’s en van de activiteiten die moeten verzekerd zijn
3.216

34

2008

152
2.016

2007

Prijselasticiteit
605

2006
157

888

2005

Bedragen

Corporate identity

Controle kredieten

Thema’s

282

NMBS+Infrabel

Rating ratingbureaus

People development

People management

2 Operationele consultancy

1 Strategische consultancy

1.887

36

36

5.591

11

37

47

2.789

38

889

927

927

NMBS-Holding+Infrabel

1.127
25

47

63

(2)

Energie

Redactie van de SLA’s

2.930

59

410

469

469

1.333

1.333

2.2 Andere projecten

9.210

9.210

17.883

19.217

8.673
1.152

4.948

4.948

4.948

6.101

244

244

217
217

19.461

22.860

2009

6.318

10.033

2008

Bedragen

Andere projecten IT
63

1.062

ERP Mind³

ERP HR

1.062

ERP (rechtstreeks gedragen door de maatschappij)

1.062

1.125

6.764

2007

2.1 Informaticaprojecten

36

1.923

2006

1.125

1.003

1.003

2005

2 Operationele consultancy

Investeringskosten

Business Continuity Plan

1 Strategische consultancy

(1)

NMBS-Holding+NMBS+Infrabel

Voor verschillende maatschappijen gemeenschappelijke thema’s

Thema’s  

Bijlage 13c – Detailoverzicht per jaar van de consultancykostendie bij Infrabel werden geboekt (in duizend euro)

2.486

95

-42

1.332

1.385

1.385

156

32

188

8.984

789

789

9.774

9.962

30

98

129

10.091

13.961

2010

1.638

145

100

1.370

1.614

1.614

146

19

165

2.461

879

434

1.313

3.774

3.939

134

221

355

4.294

7.547

2011

18.324

239

166

4.073

4.478

4.478

327

2.575

2.902

20.119

879

16.444

17.323

37.441

40.344

165

780

945

41.288

64.091

Totaal
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Vertaling

18

220

34

26

ISO

50

1.449

742

3.686

107

722

829

96

1.027

1

714

2.273

107

122

229

4.515

77

20

1.061

1.536

886

886

2.502

72

90

236

181

20

120

479

1.399

8

896

265

1.169

2.568

84

69

Audit
12

442

555

1.086

1.086

2.422

84

359

131

83

982

1.555

2011

69

81

298

265

1.769

4

2.417

2010

828
11

12

1.604

1.604

1.641

666

265

1.999

2.930

2009

Operationele bijstand

Better WorkPlace

Logistiek

Communicatie

2 Operationele consultancy

KPI’s van stiptheid, veiligheid, naleving van de budgetten, enz.

Corporate governance
11

1.019

Bijstand strategisch plan

Interne reorganisatie

1.019

1 Strategische consultancy

Eigen thema’s Infrabel

Callcenters werken

(3)

2 Operationele consultancy

Klantentevredenheidsenqûetes

1.617

702

1.969

2.789

2008

90

787

4.805

5.591

2007

Stiptheidsstudies

291

1.596

1.887

2006

28

1.030

1.003

1.003

2005

Bedragen

Analyse capaciteit en martkt

Veiligheid

Publiek-private samenwerking

1 Strategische consultancy

Thema’s  

90

394

410

1.009

1.098

1.590

3.439

9.472

107

115

896

5.704

6.822

16.294

152

152

439

519

1.042

4.795

11.376

18.172

Totaal

284

99 %

Percentage strategische consultancy in totaal

99 %

3.540

49

3.491

2006

79 %

8.405

1.728

6.677

87

2007

(1) In tabel 3 van hoofdstuk 4 zijn de thema’s “Business Continuity Plan” en “Investeringsplan” ondergebracht bij “Andere”.
(2) In tabel 3 van hoofdstuk 4 is dit thema ondergebracht bij “Andere”.
(3) In tabel 3 van hoofdstuk 4 is dit thema ondergebracht bij “Operationele consultancy”.

2.033

11

Totaal operationele consultancy

Totaal

2.022

2005

Totaal strategische consultancy

Overige

Thema’s  

31 %

12.455

8.563

3.892

343

2008

13 %

25.362

21.958

3.403

530

2009

Bedragen

18 %

18.475

15.101

3.374

282

2010

30 %

10.115

7.036

3.079

201

2011

32 %

80.384

54.446

25.938

1.443

Totaal
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570.806

48.406

11.011

2.1 Informaticaprojecten

2.2 Andere projecten

NMBS-Holding+NMBS

Eigen thema’s NMBS

Eigen thema’s NMBS-Holding
88.392

152

105

2 Operationele consultancy

18.324

4.478

4.478

2.902

37.441

40.344

945

41.288

64.091

Infrabel

18.172

105

3.583

3.583

6.345

25.459

31.804

31.804

35.492

NMBS

1 Strategische consultancy

NMBS+Infrabel

2 Operationele consultancy

1 Strategische consultancy

NMBS-Holding+Infrabel

2 Operationele consultancy

11.011

619.212

2 Operationele consultancy

1 Strategische consultancy

3.004

622.216

NMBS-Holding+NMBS+Infrabel

1 Strategische consultancy

633.226

NMBSHolding

Totalen per maatschappij

Voor verschillende maatschappijen
gemeenschappelijke thema’s

Thema’s  

2.931

1.003

1.003

3.054

3.054

3.446

16.634

20.080

20.080

24.138

2005

2.754

10

1.887

1.897

36

36

4.660

4.660

3.744

26.170

29.914

29.914

36.507

2006

6.587

15

5.591

5.606

47

47

2.717

2.717

5.673

45.957

51.630

51.630

60.001

2007

Bedragen

8.385

2.789

2.789

927

927

1.988

1.988

9.809

98.856

108.689

217

108.906

114.610

2008

13.244

2.930

2.930

469

469

1.540

1.540

18.232

184.681

202.912

244

203.156

208.095

2009

Totalen per jaar

Bijlage 13d – Totalen per maatschappij en per jaar voor de verschillende soorten consultancy (in duizend euro)

34.648

148

2.417

2.565

1.385

1.385

452

452

8.273

154.330

162.759

1.437

164.196

168.598

2010

19.844

84

1.555

1.638

1.614

1.614

182

182

8.149

107.080

115.375

2.051

117.426

120.861

2011

88.392

257

18.172

18.429

4.478

4.478

14.594

14.594

57.326

633.707

691.359

3.949

695.308

732.809

Algemeen
totaal
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2.406
77.476
25.129
5.269
13.709
33.368

1.3 Andere thema’s

2 Operationele consultancy

2.1 Informaticaprojecten

2.2 Cargo

2.3 Andere thema’s

2.4 Consultancy niet-uitgesplitst

633.226

Totaal

2%

619.212

Totaal operationele consultancy

Percentage strategische consultancy
in totaal

25.938

14.015

Totaal strategische consultancy

12 %

123.884
32 %

80.384

54.446

9.472

2 Operationele consultancy
109.384

6.822

16.294

Infrabel

1 Strategische consultancy
14.499

2.855

1.2 Cargo

Eigen thema’s Infrabel

5.655

1.1 Reizigers internationaal

NMBS
10.916

NMBSHolding

Totalen per maatschappij

1 Strategische consultancy

Thema’s  

21 %

28.098

22.121

5.977

11

1.019

1.030

888

1.112

23

6

2.030

187

714

901

2005

21 %

40.878

32.432

8.446

12

1.604

1.617

605

1.636

218

1

2.459

55

240

295

2006

16 %

68.228

57.450

10.778

555

1.086

1.641

2.016

2.822

143

223

5.204

31

772

580

1.384

2007

Bedragen

6%

125.416

117.656

7.760

1.536

886

2.422

3.216

2.735

554

6.505

1.503

378

1.880

2008

4%

223.841

215.055

8.785

2.273

229

2.502

5.581

2.609

1.211

9.401

191

525

3.126

3.843

2009

Totalen per jaar

3%

207.760

200.492

7.268

3.686

829

4.515

9.738

1.819

4.167

16.790

32.515

1.692

442

2.133

2010

4%

143.273

137.835

5.438

1.399

1.169

2.568

11.324

977

719

6.343

19.363

305

175

480

2011

7%

837.494

783.042

54.452

9.472

6.822

16.294

33.368

13.709

5.269

25.129

77.476

2.406

2.855

5.655

10.916

Algemeen
totaal
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Antwoorden van de
NMBS-Holding, de NMBS,
Infrabel, de FOD Mobiliteit
en Vervoer en de minister
van Overheidsbedrijven
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Antwoord van de NMBS-Holding
(Vertaling)
Brussel, 26 juni 2012
De heer Philippe Roland
Eerste voorzitter van het
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

Verslag van het Rekenhof over de “Financiële stromen tussen de vennootschappen van
de NMBS-Groep”

Mijnheer de eerste voorzitter,
In antwoord op uw brief van 1 juni 2012 (ref. A3/5-3.695.456 B17) hebben wij de eer u bijgaand het uittreksel van het proces-verbaal te bezorgen dat de opmerkingen bevat die de
raad van het bestuur van de NMBS-Holding heeft geformuleerd naar aanleiding van het
verslag dat het Rekenhof heeft opgesteld over de financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS-Groep.
Naast de opmerkingen die de raad van bestuur reeds had gemaakt, vestigen wij uw aandacht op de meer specifieke opmerkingen i.v.m. de vaststellingen van het Rekenhof. U kan
die terugvinden in het bijgevoegd document.
Hoogachtend,
Jannie HAEK				
Gedelegeerd bestuurder 		

Jean-Claude FONTINOY
Voorzitter van de raad van bestuur
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Antwoord van de NMBS
(Vertaling)
De heer Philippe Roland
Eerste voorzitter van het
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel
Brussel, 26 juni 2012
Betreft: Ontwerpverslag van het Rekenhof van 31 mei 2012 betreffende de financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS-Groep

Mijnheer de eerste voorzitter,
De NMBS heeft uw bovenvermeld ontwerpverslag onderzocht en specifieke aandacht besteed aan de elementen die haar aanbelangen.
Het verslag is zeer ernstig gedocumenteerd en samengesteld.
We zullen ons in dit schrijven beperken tot enkele verduidelijkingen en bijkomende preciseringen en zullen ons voor uw gemak daarvoor baseren op de nummering die in het
verslag werd gebruikt.
Referentie
1.2.

Filialisering

1.2.3.5. Informatica
De NMBS wenst te preciseren dat de oprichting van de nv YPTO voortvloeit uit een analyse
die werd uitgevoerd door twee onafhankelijke partijen die de werking van de organisatie
van de SAP support hebben onderzocht, de mogelijke risico’s hebben geïdentificeerd en
oplossingen hebben geformuleerd.
Aangezien de informaticaprocedures en de operationele werking van de NMBS zeer nauw
verbonden zijn, werd het logisch geacht dat de uitvoering van het project in goede banen
moest worden geleid onder de directe verantwoordelijkheid van de NMBS.
Voorts heeft de raad van bestuur van de NMBS van 12 november 2009, om de best mogelijke
coördinatie met ICTRA te garanderen, voorgesteld dat de heer Giovanni PALMIERI, General Manager ICTRA, onder voorbehoud van goedkeuring van de Holding, lid wordt van de
raad van bestuur van YPTO.
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De raad van bestuur van de NMBS-Holding van 18 december 2009 heeft zijn gedelegeerd
bestuurder gemandateerd om “indien nodig, naargelang de evolutie van het dossier YPTO,
een vertegenwoordiger van de NMBS-Holding aan te duiden in de raad van bestuur van YPTO”.
Een aantal weken zijn verstreken voordat de heer PALMIERI door zijn hiërarchie werd gemachtigd om deel te nemen aan de raad van bestuur van YPTO.
De heer PALMIERI heeft de eerste raad van bestuur van YPTO van 11 maart 2010 bijgewoond als waarnemer en werd vervolgens door de buitengewone algemene vergadering van
28 mei 2010 benoemd tot bestuurder.
Voor het overige verwijst de NMBS naar de beschrijving van het Rekenhof op pagina
81 (Franse versie) en 82 (Nederlandse versie) (punt 2.3.5.2. – Beheersing van mogelijke risico’s).
1.3.

Financiële verslaggeving

1.3.1.

Consolidatie

De NMBS wenst eraan te herinneren dat in België de sociale (statutaire) rekeningen moeten
worden opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank volgens de Belgische normen. Het
college van commissarissen stelt overigens in zijn verslagen aan de algemene vergadering
van zowel de NMBS (verslag van 8 mei 2012) als de NMBS-Holding (verslag van 15 mei 2012):
“Ondanks de talrijke verwijzingen die in de jaarrekeningen gemaakt zijn naar de IAS/IFRSnormen, wijzen we met nadruk op het feit dat het strikt en uitsluitend onze opdracht is de
gelijkvormigheid van de jaarrekeningen te verifiëren volgens de boekhoudkundige en wettelijke
richtlijnen die van toepassing zijn in België en deze die specifiek zijn voor de onderneming”.
De NMBS volgt echter het groepsbeleid wat betreft de consolidatie volgens de IFRS-normen.
Voor zover de IFRS-reglementering niet in tegenspraak was met de Belgische boekhoudkundige richtlijnen, werden de evaluatieregels immers aangepast, wat het consolidatiewerk
vergemakkelijkt op het niveau van de Holding.
Wat de termijnen betreft, herinnert de NMBS eraan dat de raad van bestuur van
23 maart 2011 zijn statutaire rekeningen 2011 heeft afgesloten en dat alle informatie nodig
voor de consolidatie volgens de IFRS-normen werd verstrekt volgens het schema voorgesteld door de cel Consolidatie, waarmee altijd een permanent en constructief contact is
geweest.
In zijn brief van 27 april 20121 benadrukt de NMBS-Holding in dit opzicht overigens:
“de raad van bestuur van de NMBS-Holding wenst de NMBS en in het bijzonder de directie

1

Bijlage 1.
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Financiën te bedanken voor de positieve samenwerking bij de voorbereiding van de geconsolideerde IFRS-rekeningen.”
1.4.

Financiële stromen binnen de NMBS-Groep

1.4.3.1. Dividenden 2005-2010
In 2005 heeft de nv Railtour (internationaal reizigersvervoer) een dividend uitgekeerd van
596.100 euro waarvan 568.900 euro aan de NMBS (betaling 13 juni 2005).
Het totaal aan dividenden dat de NMBS tussen 2005 en 2011 heeft ontvangen, bedraagt dus
2,4 miljoen euro (in plaats van 1,8 miljoen euro).
2.1.

Intragroeprelaties en –contracten tussen de drie moedermaatschappijen

2.1.2.2. SLA’s HR-prestaties
In verband met de bedrijfsrestaurants begrijpt de NMBS perfect dat er een vraag bestaat op
personeelsniveau en is ze van oordeel dat daar waar de vraag voldoende belangrijk is, men
hierop in staat moet zijn te antwoorden volgens een formule van goedkoper beheer.
De NMBS herinnert er in dat opzicht aan dat het beheerstekort 2011 voorgelegd door de
NMBS-Holding 6,6 miljoen euro bedraagt waarvan 3,6 miljoen euro werd gefactureerd aan
de NMBS.
Wat de andere H-HR-prestaties betreft, werd een akkoord bereikt.
2.2.

Toezicht van de moedermaatschappijen op de dochterondernemingen

2.2.1.

Subsidiaries Management

2.4.2.

Toezicht op de dochterondernemingen

De NMBS wenst duidelijk te preciseren dat zijn dienst “Change Office” dezelfde rol speelt
voor de dochterondernemingen van de NMBS als de rol die de dienst “Subsidiaries Management” van de NMBS-Holding verzekert, namelijk:
•
•
•
•

opvolging in algemene zin van de dochterondernemingen van de NMBS;
verschaffen van steun in het kader van de structurele wijzigingen binnen de dochterondernemingen waarin de NMBS aandeelhouder is;
bijdragen aan de ontwikkeling van de strategie van de NMBS ten opzichte van haar
dochterondernemingen en haar vertegenwoordigers in de raden van bestuur steunen;
opstelling van periodieke verslagen aan de beheersorganen.

In de bijzondere context van de herstructurering van de sector goederenvervoer, heeft die
cel een belangrijke rol gespeeld in de begeleiding van het Europees dossier.

310

De cel volgt op een zeer gerichte manier de evolutie op van de situatie van de nv NMBS
Logistics en haar dochterondernemingen, in permanent overleg met het directiecomité en
de directie Financiën van de NMBS.
Bovendien wordt er maandelijks aan de raad van bestuur een gedetailleerde rapportering
voorgelegd over de groep Logistics (operationele en financiële resultaten, opvolging van de
betalingen van de facturen van de NMBS…).
2.3.3.

Syntigo

2.3.3.2. “Beheersing van mogelijke risico’s”
Inzake het beheer van de communicatie naar de treinreizigers, klanten van de NMBS, bepaalt artikel 42 van het beheerscontract van de NMBS dat Infrabel de leverancier is van
toegang tot het netwerk en van informatie bij de NMBS die van haar kant zelf die informatie
moet aanvullen en ter beschikking stellen van haar klanten, de pendelaars.
In dat kader heeft de NMBS de ontwikkeling van de “routeplanner” voortgezet, die vóór
2005 bestond en waarvan het beheer aan de NMBS werd toevertrouwd tijdens de splitsing.
In mei 2009 heeft de NMBS verscheidene applicaties gelanceerd (sms, …) onder de generieke naam “My Train Info” om de informatie naar de klanten toe te verbeteren. De NMBS
heeft dat productengamma vervolledigd met de lancering eind 2010 van de applicaties voor
smartphones, die een groot succes kennen.
De andere vennootschappen van de groep zijn vervolgens ook gevolgd in dat bevoegdheidsdomein dat hen niet specifiek was toegekend in het kader van beheerscontracten: in januari 2009 heeft Infrabel zijn Railtimeapplicatie gelanceerd en in juli 2010 richtte de NMBSHolding een dochteronderneming op samen met Be-Mobile die aan de klanten eveneens
toegang verleent tot informatie betreffende routeplanning.
3.

Financiële schuld van de NMBS-Groep

3.2.3.

Kader waarbinnen de financiële schuld werd geaffecteerd bij de NMBS-Holding

Naar aanleiding van haar onderkapitalisatie die meermaals in herinnering werd gebracht,
informeert de NMBS u dat, in haar schrijven van 2 december 2008 (referentie IND 5246/
MB/mcb) gericht aan de Europese Commissie, mevrouw de minister Vervotte het volgende
schreef:
“11. Aansluitend daarop doet de NMBS opmerken dat de kapitaalverhogingen ten bedrage van
510 miljoen euro teruggaan op eigen bestanddelen van de bedrijfstak vervoer, zijnde handelsvorderingen en liquiditeiten, die niet per 1 januari 2005 doch op uitgestelde wijze werden ingebracht naar aanleiding van de reorganisatie.”
“12. Bij de conceptie van de reorganisatie van 2005 zat inderdaad de bedoeling voor om het
spoorvervoer als bedrijfstak (“branche d’activité”) bij de nieuwe dochtervennootschap, de
NMBS, in te brengen. Deze bedoeling spreekt nog duidelijk uit de betreffende toelichting in het
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verslag aan de Koning bij voornoemd koninklijk besluit van 19 oktober 2004 (bijlage III pagina’s
72944 en 72946). Tot de bedrijfstak behoren normaliter ook de handelsvorderingen op het cliënteel van de betrokken tak van werkzaamheid.
Zo ging de raad van bestuur van de (toen nog geïntegreerde) NMBS er in haar financiële planning op 1 oktober 2004 van uit dat, als onderdeel van de bedrijfstak spoorvervoer, onder andere
739 miljoen euro aan vorderingen op minder dan één jaar, op cliënteel van de divisies vervoer
van reizigers en vervoer van vracht, en 500 miljoen euro aan liquiditeiten per 1 januari 2005 in
de nieuwe dochtervennootschap zouden worden ingebracht. Mede op grond hiervan werd toen
voor de dochtervennootschap vervoer een initiële kapitalisatie van 1.895 miljoen euro in het
vooruitzicht gesteld.
In de definitieve financiële planning weerhouden door de raad van bestuur van de NMBS op
17 december 2004 werden de in te brengen handelsvorderingen evenwel van 739 miljoen euro
teruggebracht tot 85 miljoen euro en werd niet langer een inbreng van 500 miljoen aan liquiditeiten opgenomen. Een en ander had tot gevolg dat de inbreng van de bedrijfstak spoorvervoer
per 1 januari 2005 slechts aanleiding gaf tot een kapitaalsverhoging van 700 miljoen euro.
Wel besliste de raad van bestuur terzelfder tijd om tegen einde maart 2005 bij de NMBS in
geld in te schrijven op een verdere kapitaalverhoging van (maximum) 500 miljoen euro. Deze
verdere kapitaalverhoging werd uiteindelijk in de overeenkomst van 1 juni 2005 tussen NMBS
Holding en de NMBS (Bijlage IV)° op maximum 540 mijloen euro gesteld en meer gefaseerd in
de tijd, over een periode gaande van juni 2005 tot april 2008.”
“13. In deze optiek beantwoorden de kapitaalverhogingen van 510 miljoen euro in de periode
2005-2007 dus aan een uitgestelde inbreng van bestanddelen van de bedrijfstak spoorvervoer,
namelijk handelsvorderingen en liquiditeiten, die normaliter per 1 janauri 2005 als onderdeel
van die bedrijfstak in het kader van de reorganisatie hadden moeten overgaan op de NMBS.”
De NMBS wijst er overigens op dat zij, omwille van deze uitgestelde kapitaalstorting, werd
genoodzaakt om bepaalde eenmalige maatregelen te nemen om het tijdelijk kastekort op te
vangen, onder andere de verkoop van activa voor een bedrag van 98 miljoen euro en de vermindering van investeringsprogramma’s met 193 miljoen euro in de commerciële activiteitssectoren.”
Dit schrijven dat u misschien niet ter kennis werd gebracht is als bijlage gevoegd bij deze
brief2. Mogen wij echter de vertrouwelijke aard benadrukken van de andere informatie die
erin is opgenomen.
Het spreekt vanzelf dat de NMBS niet betwist dat het KB van december 2004 aan de grondslag ligt van zijn openingsbalans. De NMBS staat er enkel op aan te tonen dat het document
“Structurele hervorming van de NMBS – financiële perspectieven van de nieuwe entiteiten
tegen het jaar 2008”, dat is goedgekeurd door de raad van bestuur van de toenmalige NMBS
en neergelegd bij de notaris als financieel plan in het kader van de oprichting van de nieuwe
NMBS op 29 oktober 2004, niet werd nageleefd, wat heeft geleid tot een onderkapitalisatie.

2

Bijlage 2.
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3.3.3.

Aandeel van de NMBS in de netto geconsolideerde schuld 2005-2007

Aan de vermelding van het Rekenhof moet worden toegevoegd dat tijdens die periode, meer
bepaald op 20 juli 2005, de NMBS haar aandeel van 33 % in SCT Noord heeft verkocht voor
50 miljoen euro, waardoor een meerwaarde van 42 miljoen euro is ontstaan.
Voorts heeft de NMBS tijdens die periode in het kader van de herstructurering van het kapitaal van IFB, goedgekeurd door de Europese Commissie, de schuldvorderingen op IFB die
de NMBS-Holding bezat ter waarde van meer dan 90 miljoen euro, moeten terugkopen van
de NMBS-Holding voor een bedrag van 25,93 miljoen euro.
Die schuldvordering op IFB was het voorwerp van een volledige waardevermindering in de
boeken van de toenmalige NMBS (31 december 2004) maar werd niet ingebracht tijdens de
herstructurering.
Die twee bijkomende elementen lijken ons nuttig als informatie in het kader van de raming
van de evolutie van de schuldenlast in de loop van die periode.
3.4.3.

Evolutie van de netto financiële schuld 2008-2011 van de NMBS

Wijzen op de achteruitgang van de EBITDA tussen 2008 en 2011 zonder te herinneren aan
de timing van het ondernemingsplan 2008-2012, noch aan de belangrijkste oorzaken van
die achteruitgang, geeft een onvolledig beeld van de realiteit. Deze onvolledigheid kan leiden tot negatieve interpretaties van het beheer van de maatschappij.
Om dit te vermijden lijkt het ons nuttig te herinneren aan wat werd meegedeeld aan de
Commissie Infrastructuur van 7 juni 2011, namelijk dat het ondernemingsplan 20082012 werd opgesteld in 2007, vóór de economische crisis die zich voordeed eind 2008 en die
de omzet van meerdere jaren heeft aangetast voor een totaal van -145 miljoen euro tussen
2008 en 2011.
De toepassing van het sociaal akkoord, maar vooral het mechanisme van de indexering
(3 indexsprongen in 2009), heeft overigens de personeelslasten doen stijgen met 106,7 miljoen euro tussen 2008 en 2011.
De toename van de energiekosten tot slot, waarvoor de NMBS niet over onderhandelingsruimte beschikt, bedraagt 98,2 miljoen euro in de periode 2008-2011.
Ondanks die elementen heeft de NMBS in 2011 een EBITDA kunnen realiseren van
-107,7 miljoen euro, terwijl de budgettaire doelstelling was om een EBITDA te realiseren
van -126,5 miljoen euro.
Dit geeft een beeld van de door de NMBS reeds verwezenlijkte inspanningen in het kader
van het financiële saneringsprogramma.

3

Betaling in drie schijven (30/04/2006, 30/04/2007 en 30/04/2008).

Financiële stromen tussen de vennootschappen van de nmbs-groep / 313

3.5.2.1. Stabilisatie van de geconsolideerde netto financiële schuld vanaf 2012
Op pagina 111 (Franse versie) en 115 (Nederlandse versie) wordt er naar aanleiding van doelstelling EBITDA NMBS vermeld:
“Die doelstelling is als volgt verdeeld:
•
•

NMBS-Logistics moet haar plan “basisscenario” bereiken, namelijk een EBITDA van
+30 miljoen euro in 2012;
NMBS-Mobility en NMBS-Europe realiseren een gecumuleerde EBITDA van -78,0 miljoen
euro in 2012 en na 2012 (tegen 2015) beoogt de NMBS een EBITDA in evenwicht”.

De NMBS is van oordeel dat de formulering “NMBS-Mobility en NMBS-Europe” niet geschikt is maar dat “de NMBS” moet worden vermeld. Andere directies en diensten maken
immers deel uit van de NMBS, en onder meer NMBS-Technics, die een belangrijk element
is van het industrieel schema.
Voorts, daar waar het Rekenhof schrijft dat de NMBS “waarschijnlijk een te ambitieus ondernemingsplan had opgesteld”, acht de NMBS het essentieel eraan te herinneren dat dat plan
werd opgesteld vóór het uitbreken eind 2008 van de wereldwijde economische en financiële
crisis.
Getroffen door de crisis, heeft het goederenvervoer immers zijn omzet met 48,7 miljoen
(-12,2 %) zien dalen in vergelijking met 2007. Een groot deel van die daling deed zich voor
in de laatste twee maanden van 2008.
Ter herinnering, in 2009 heeft België ook een daling geregistreerd van het BBP van 3 %.
In de eurozone hebben alle spoorwegmaatschappijen de gevolgen van de crisis ondergaan
en meer bepaald van de instorting van de industriële productie (DB -21 %, SNCF -26 % in
ton-km).
In België is het goederentransport per spoor er met 31 % (ton-km) op achteruit gegaan.
3.5.2.2. Grenzen aan de stabilisatie van de geconsolideerde netto financiële schuld vanaf 2012
Met verwijzing naar wat al eerder is vermeld voor punt 3.5.2.1., is de NMBS van oordeel dat
de formulering pagina 116 laatste § (versie F) en 120 (versie NL), “NMBS (NMBS-Mobility,
NMBS-Europe en 1 maand NMBS Logistics) moet worden vervangen door “NMBS + 1 maand
NMBS Logistics”.
Tot slot, voor het geheel van de door het Rekenhof geformuleerde opmerkingen onder
deze paragraaf, en in het bijzonder de naleving van de financiële doelstellingen, verwijst
de NMBS naar de Letter of Comfort4 die de raad van Bestuur van de NMBS-Holding op
27 april 2012 aan de raad van bestuur van de NMBS heeft gericht en waarin onder meer
staat:

4

Zie bijlage 1.
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“Aangezien de cijfers die ons werden meegedeeld aantonen dat de NMBS in lijn is met de financiële doelstellingen die haar vorig jaar werden vooropgesteld...”
“De raad van de NMBS-Holding heeft bijgevolg voldoende vertrouwen in de vastberadenheid
van de raad en het het management van de NMBS om de doelstelling te realiseren op het gebied
van EBITDA 2012 en de schuld van de NMBS tegen 2015 te stabiliseren…”
Voor het overige wenst de NMBS nog het volgende toe te voegen:
•
•

•

De driemaandelijkse thesauriegrenzen die in onderling akkoord werden vastgelegd tussen de directies Financiën van de NMBS-Holding en de NMBS, worden nageleefd;
Op 1 juni 2012 heeft de raad van bestuur kennis genomen van de resultaten op
31 maart 2012, die een EBITDA vertonen van 5,5 miljoen euro hoger dan het budget
(jaarlijkse doelstelling -75 miljoen euro) en 28,4 miljoen euro hoger dan dezelfde periode van 2011.
Op 19 juni 2012 heeft het directiecomité kennis genomen van het maandelijks voortgangsdossier van de financiële situatie op 30 april 2012 waaruit blijkt dat de EBITDA
8,2 miljoen euro hoger is dan het budget.

Deze elementen tonen aan dat de NMBS de verbintenissen naleeft die zijn genomen om de
schuld van de groep te stabiliseren.
4.2.4.2. ERP-Projecten – Project H2R
De NMBS is niet bezig een eigen payroll op te stellen maar wenst wel de volledige operationele keten die deze payroll stijft, kunnen beheersen.
Het is voor de operator immers onontbeerlijk om op elk moment een juist beeld te hebben
van de beschikbaarheid van het personeel, in het kader van de planning van de activiteiten.
Voorts kan niet worden gesteld, zoals de NMBS-Holding aangeeft om de vertragingen en de
overschrijding van het initiële budget te verantwoorden, dat de NMBS geen voorrang geeft
aan de ontwikkeling van de nieuwe berekeningsmodule van de bezoldigingen.
De NMBS heeft immers altijd gewenst dat het project H2R, ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid van de NMBS-Holding, op 01/01/2012 operationeel zou zijn.
Zoals het Rekenhof in herinnering brengt, hebben die vertragingen immers onrechtstreeks
een impact op de planning van de HR-projecten van de NMBS.
De interne problemen van het beheer van het project kunnen niet aan de NMBS worden
toegeschreven.
4.3.

Consultancy bij de dochterondernemingen

De NMBS betreurt dat de dochterondernemingen INFRABEL en NMBS de enige waren die
cijfers aan het Rekenhof hebben verstrekt (tabel 7, pagina 175 (versie F) en 183 (NL)) waardoor geen allesomvattende vergelijking mogelijk is.
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De NMBS wenst te preciseren dat, wanneer Ypto een beroep doet op externe consultancy
om de ERP-projecten van de NMBS te realiseren, de consultancy waarop ICTRA een beroep
doet om het werk uit te voeren, in principe in eenzelfde mate zou moeten reduceren.
Mogen wij u verzoeken om bij de redactie van de uiteindelijke versie van uw verslag rekening te houden met bovenstaande elementen, zodat de bijkomende informatie en opmerkingen die erin voorkomen, beter kunnen worden gesitueerd.
Wij blijven uiteraard bereid om eventuele andere vragen ter verduidelijking te beantwoorden.
Hoogachtend,

Richard GAYETOT				
Marc DESCHEEMAECKER
Directeur-generaal				Gedelegeerd bestuurder
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Antwoord van de minister van Overheidsbedrijven
(Vertaling)
Aan de heer Philippe Roland
Eerste voorzitter van het Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel
10 juli 2012
Betreft: Audit van de financiële stromen binnen de NMBS-Groep
Mijnheer de eerste voorzitter,
Ik heb uw ontwerpverslag over de analyse van de financiële stromen binnen de NMBSGroep goed ontvangen op 1 juni 2012.
Na een grondige lezing ervan deel ik u mee dat ik geen bijkomende opmerkingen of commentaar heb.
Ik wens echter wel te benadrukken dat het geleverde werk van hoogstaande kwaliteit is en
wil het Rekenhof en zijn medewerkers daarvoor persoonlijk danken.
Hoogachtend,

Paul MAGNETTE

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.
U kunt dit verslag in de taal van uw keuze raadplegen
of downloaden op de internetsite van het Rekenhof.
wettelijk depot
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