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Inleiding
1

Opdracht van het Rekenhof

In haar resolutie van 23 juli 2015 vroeg de Kamer van Volksvertegenwoordigers het Rekenhof:
1.

2.

3.
4.
5.

de naleving van de bepalingen en de uitvoering van de doelstellingen te onderzoeken
van de beheerscontracten die de federale regering enerzijds en de NMBS, Infrabel en de
NMBS‐Holding anderzijds hebben gesloten, voor de periode van 29 juni 2008 tot
vandaag ;
te onderzoeken of de federale financiering van de opdrachten van openbare dienst
volledig en uitsluitend aan de uitvoering van de vastgelegde doelstellingen werd
toegewezen;
na te gaan hoe de verplichte aard van de uitvoering van de beheerscontracten kon
worden versterkt ;
na te gaan hoe de interne‐auditprocedures nog konden worden verbeterd;
dat onderzoek zo snel mogelijk te voeren vanaf de datum waarop de opdracht werd
toevertrouwd aan het Rekenhof, opdat de bijdrage van het Rekenhof in aanmerking kon
worden genomen bij de opmaak van de toekomstige beheerscontracten.

De resolutie bevat ook een vraag aan de federale regering om rekening te houden met het
onderzoek en om, zo nodig, de beheerscontracten met de NMBS en Infrabel aan te passen
op basis van de conclusies en aanbevelingen van dit verslag.

2

Draagwijdte van de audit

Om de vraag van de Kamer te beantwoorden, heeft het Rekenhof de inhoud van de drie
beheerscontracten, de financiering van de opdrachten van openbare dienst en de interne‐
auditprocedures van de NMBS en Infrabel1 onderzocht.
Het eerste deel van dit verslag beoogt een antwoord te bieden op de punten 1 en 3 van de
resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
In hoofdstuk 1 ‘Doelmatigheid en kwaliteit van de beheerscontracten 2008’ onderzoekt het
Rekenhof of de beheerscontracten die met de drie vennootschappen van de NMBS‐groep
gesloten werden voor de periode 2008‐2012 en vervolgens werden verlengd tot 20162,
beantwoorden aan de voorwaarden die van een beheerscontract worden verwacht binnen de
context van een contractualisering van de opdrachten van openbare dienst. Het evalueert
ook de kwaliteit van die contracten. Tot slot formuleert het Rekenhof aanbevelingen voor de
volgende beheerscontracten. Het houdt daarbij rekening met de Europese eisen.

1

In de tekst ook aangeduid als ‘spoorwegmaatschappijen’.

2

Verder in dit verslag de ‘contracten 2008’ genoemd.
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Hoofdstuk 2 ‘Opvolging van de beheerscontracten’ onderzoekt hoe de verschillende
betrokken actoren de beheerscontracten hebben opgevolgd (minister, FOD Mobiliteit,
regeringscommissarissen). Het Rekenhof formuleert aanbevelingen op dit vlak.
In hoofdstuk 3 ‘Uitvoering van de beheerscontracten’ wordt onderzocht in welke mate de
vennootschappen de verplichtingen uit die contracten tot nu toe hebben uitgevoerd in de
volgende domeinen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

veiligheid;
treinaanbod;
stiptheid;
crisiscommunicatie;
aanbod aan zitplaatsen;
aanbod aan parkings;
investeringen;
GEN.

Het Rekenhof verschaft op die manier concrete informatie over de resultaten die de
vennootschappen hebben behaald binnen belangrijke domeinen van het spoorwegbeleid
tijdens de periode waarop de beheerscontracten 2008 betrekking hebben.
Hoofdstuk 4 ‘Verplichte aard van de uitvoering van de beheerscontracten versterken’ bevat
de aanbevelingen van het Rekenhof om de kwaliteit van de beheerscontracten te verbeteren
en de uitvoering door de partijen van hun verplichtingen uit de beheerscontracten, in de
toekomst dwingender te maken.
Het tweede deel van het verslag beoogt een antwoord te bieden op punt 2 van de resolutie
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Het eerste inleidende hoofdstuk beschrijft de evoluties van de federale financiering van de
opdrachten van openbare dienst.
In hoofdstuk 2 wordt verduidelijkt hoe het gebruik van de investerings‐ en beheerstoelagen
werd verantwoord in de verschillende verslagen die de beheerscontracten opleggen.
In hoofdstuk 3 wordt het wettelijke kader beschreven, zowel op Europees als op Belgisch
niveau, dat werd ingevoerd om transparantie te waarborgen in de financiële relaties tussen
de lidstaten en hun overheidsbedrijven, en meer in het bijzonder de organisatie van een
systeem met gescheiden rekeningen voor de activiteiten in uitvoering van de opdrachten van
openbare dienst, en de andere activiteiten.
In de hoofdstukken 4 en 5 wordt ‐ respectievelijk voor en na de hervorming van 1 januari 2014
‐ onderzocht hoe de Belgische spoorwegmaatschappijen verslag hebben uitgebracht over de
financiële stromen met betrekking tot hun opdrachten van openbare dienst.
Hoofdstuk 6 behandelt de historische financiële schuld, de hoeksteen van de financiële
stromen op het niveau van de Belgische spoorwegmaatschappijen. Het beschrijft de evolutie
van die schuld op het niveau van de NMBS‐Holding en de verdeling ervan in het kader van
de hervorming van 1 januari 2014.
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Hoofdstuk 7 bevat de conclusies en biedt antwoorden op de vragen uit punt 2 van de
resolutie. Het bevat ook enkele aanbevelingen voor de onderhandelingen over de
toekomstige beheerscontracten.
Het derde deel van het verslag beoogt een antwoord te bieden op punt 4 van de resolutie
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de interne audit.
In hoofdstuk 1 wordt het kader verduidelijkt waarbinnen de interne‐auditprocessen bij de
NMBS en bij Infrabel werden geëvalueerd.
In hoofdstuk 2 wordt het goede bestuur van het auditcomité van de NMBS onderzocht op
het vlak van interne controle en interne audit.
In hoofdstuk 3 worden de organisatie en de werking van de dienst interne audit van de NMBS
geëvalueerd in het licht van de beroepsnormen van het Institute of Internal Auditors.
In hoofdstuk 4 wordt het goede bestuur van het auditcomité van Infrabel onderzocht op het
vlak van interne controle en interne audit.
In hoofdstuk 5 worden de organisatie en de werking van de dienst interne audit van Infrabel
geëvalueerd in het licht van de beroepsnormen van het Institute of Internal Auditors.
In hoofdstuk 6 wordt onderzocht hoe de dochterondernemingen in aanmerking worden
genomen in de interne‐auditprocessen van de NMBS en van Infrabel.
Hoofdstuk 7 bevat de conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof om de interne‐
auditprocessen nog te verbeteren.

3

Methode en ‐kalender

3.1

Methode

Het onderzoek van de beheerscontracten is gebaseerd op de nationale en Europese
wetteksten, op de gegevens die werden verzameld bij de FOD Mobiliteit en Vervoer en bij
de vennootschappen (verslagen, analyses, specifieke studies, notulen van de raden van
bestuur enz.) en op vragen om informatie van de opeenvolgende ministers. Sommige
doelstellingen uit de beheerscontracten werden geëvalueerd volgens de normen uit de
contracten zelf en volgens de normen van externe actoren (bijvoorbeeld de besluiten van de
Europese Unie).
De auditeurs hebben ook vertegenwoordigers van de NMBS en van Infrabel ontmoet, evenals
personeelsleden van de FOD Mobiliteit en Vervoer en een personeelslid van de Dienst
Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS)3. Ze hebben ook de
regeringscommissarissen geraadpleegd via e‐mail.

3

In uitvoering van de Europese regelgeving heeft België in juli 2005 een nationale veiligheidsinstantie opgericht binnen de
FOD Mobiliteit en Vervoer: de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS). De DVIS voert zijn
toezichtsopdracht op het terrein door middel van controles, inspecties en audits.
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Het onderzoek van de interne‐auditprocessen is gebaseerd op de normen van het Institute
of Internal Auditors (IIA), op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven en op de regels en goede praktijken van de
corporate governance.
Op die normen gebaseerde vragenlijsten werden respectievelijk verstuurd naar de diensten
Interne Audit van Infrabel en van de NMBS en naar de voorzitters van hun auditcomités. De
vaststellingen op basis van de antwoorden en de bezorgde verantwoordingsstukken werden
gestaafd aan de hand van gesprekken. Ook werden auditverslagen van alle diensten
geselecteerd en onderzocht.
3.2

Tegensprekelijke procedure

Om het onderzoek zo snel mogelijk uit te voeren, zoals de Kamer van
Volksvertegenwoordigers heeft gevraagd, is op basis van een ontwerpverslag een gelijktijdige
tegensprekelijke procedure gevoerd met de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol
en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, met de FOD Mobiliteit en Vervoer,
en met de vennootschappen NMBS, Infrabel en HR Rail. De antwoorden van de
gesprekspartners zijn als bijlagen toegevoegd aan dit verslag. Sommige onderdelen van de
antwoorden werden ook opgenomen in het verslag zelf wanneer dat relevant was.
3.3

Onderzoeksverloop

23 juli 2015

Resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

4 augustus 2015

Opdrachtbrieven van het Rekenhof

2 december 2015

Verzending van het ontwerpverslag

17 december 2015

Antwoord van het auditcomité van Infrabel
Antwoord van Infrabel

18 december 2015

Antwoord van de FOD Mobiliteit en Vervoer
Antwoord van het auditcomité van de NMBS

22 december 2015

Antwoord van de NMBS

23 december 2015

Antwoord van de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

27 januari 2016

Goedkeuring van het eindverslag door de algemene vergadering van het
Rekenhof en verzending van het verslag naar de Kamer van
Volksvertegenwoordigers.
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Beheerscontracten
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HOOFDSTUK 1

Finaliteit en kwaliteit van de
beheerscontracten 2008
In dit hoofdstuk 1 herinnert het Rekenhof aan de voorwaarden waaraan beheerscontracten
moeten voldoen om voluit hun rol te kunnen spelen als opdrachten van openbare dienst via
contracten worden vastgelegd. Het evalueert vervolgens de kwaliteit van de
beheerscontracten door na te gaan in hoeverre de contracten die werden gesloten voor de
periode 2008‐2012 en die werden verlengd tot de inwerkingtreding van de nieuwe contracten,
effectief aan die voorwaarden beantwoorden. Tot slot formuleert het Rekenhof
aanbevelingen voor de komende beheerscontracten, waarbij het ook rekening houdt met de
Europese vereisten op dat vlak.

1.1

Finaliteit van de beheerscontracten

1.1.1

Beheerscontracten als een instrument voor overheidsbeleid

De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven (hierna: de wet van 21 maart 1991) definieert de opdrachten van openbare
dienst4 van de NMBS (die vroeger één vennootschap was), namelijk hoofdzakelijk het
binnenlands vervoer en het grensoverschrijdend vervoer van reizigers. De wet van 1991
bepaalt ook: “De bijzondere regels en voorwaarden waaronder een autonoom overheidsbedrijf
de opdrachten van openbare dienst vervult die het door de wet zijn toevertrouwd, worden
vastgelegd in een beheerscontract tussen de Staat en het betrokken overheidsbedrijf” 5.
Uit de beheerscontracten die de Staat en de vennootschappen van de NMBS‐groep gesloten
hebben, moet de wil en de bekommernis blijken om een ambitieuze kwaliteit van openbare
dienst aan te bieden, met inachtneming van de opdrachten van openbare dienst bepaald in
de wetteksten waardoor ze worden omkaderd (wet van 21 maart 1991, Europese
verordeningen). Beheerscontracten zijn het voornaamste instrument waarmee de Staat zich
ervan verzekert dat de activiteiten van de spoorwegmaatschappijen effectief bijdragen tot de
doelstellingen van het overheidsbeleid. Die contracten zijn het resultaat van
onderhandelingen. Ze moeten komen tot een juist evenwicht tussen de taken en
verplichtingen van elk van de partijen en de middelen vastleggen die hun ter beschikking
worden gesteld om de goede uitvoering van die taken en verplichtingen mogelijk te maken.
Voor de federale Staat moeten de beheerscontracten vertalen in hoeverre het spoorvervoer
tijdens de periode waarop ze betrekking hebben, zal bijdragen tot de mobiliteitsstrategie van
de regering. Het spoorvervoer is een integraal bestanddeel van de federale beleidsvisie op

4

Artikelen 156 en 156bis van de wet van 21 maart 1991.

5

Artikel 3, § 1, van de wet van 21 maart 1991.
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duurzame ontwikkeling op lange termijn6. In die visie moeten de collectieve vervoerswijzen
uiteindelijk primeren op de individuele. Het contract moet een instrument zijn om de
doelstellingen van dat globaal beleid te halen. Het is daarom belangrijk dat de
beheerscontracten de strategie van de Staat doeltreffend ondersteunen door nauwkeurige en
ambitieuze doelstellingen op te nemen en dat ze de Staat voldoende middelen bieden om te
controleren of die doelstellingen goed worden gerealiseerd.
De financiële middelen die ter beschikking van de spoorwegmaatschappijen worden gesteld,
moeten in verhouding staan tot de ambities en de verplichtingen die ze toegewezen krijgen.
De beheerscontracten moeten hun voldoende autonomie geven om hun opdrachten te
verwezenlijken. Die financiële middelen moeten rekening houden met de beperkingen die
de Europese regels vastleggen: een te hoge overheidsdotatie voor de opdrachten van
openbare dienst van de vennootschappen zal worden beschouwd als een subsidie die de vrije
concurrentie kan verstoren. De Europese wetgeving spreekt in dat geval van
overcompensatie.
Het Rekenhof heeft de meeste van die aspecten al benadrukt in zijn verslag van 2001: “In de
wet van 1991 vormt het beheerscontract een essentieel instrument; het moest een tegengewicht
vormen voor de autonomie die aan het overheidsbedrijf werd toegekend. De kwaliteit en de
relevantie van de erin vastgestelde verplichtingen, de controlemiddelen die ter beschikking van
de Staat staan, het gebruik dat effectief van die controlemiddelen werd gemaakt en de
informatiebronnen die desbetreffend beschikbaar zijn, zijn even zoveel waardevolle indicatoren
om na te gaan of de Staat voldoende vaste greep op de opdrachten van openbare dienst heeft
behouden, en zulks ondanks de autonomie die aan de onderneming werd toegekend” 7.
1.1.2

Aanpassing van de beheerscontracten

In 2005 werd de NMBS opgesplitst in drie autonome overheidsbedrijven, namelijk de NMBS‐
Holding, Infrabel en de NMBS8, die de NMBS‐groep vormden. De splitsing had tot doel te
beantwoorden aan de Europese richtlijnen over spoorvervoer, die bepalen dat de
infrastructuuractiviteiten moeten worden gescheiden van de vervoeractiviteiten.
De Staat heeft opeenvolgende beheerscontracten met elk van de drie vennootschappen van
de groep gesloten. Die contracten werden in principe gesloten voor drie tot vijf jaar9. Sinds
het eerste beheerscontract uit 1992 liep de geldigheidsduur van de opeenvolgende contracten
heel sterk uiteen10. De contracten die nu van toepassing zijn, werden goedgekeurd door de

6
Koninklijk besluit van 18 juli 2013 houdende vaststelling van de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame
ontwikkeling. Die visie geeft een tegen 2050 gewenste stand van zaken voor de Belgische maatschappij op het vlak van
duurzame ontwikkeling.
7

Rekenhof, De goede besteding van rijksgelden door de NMBS, Onderzoek ter uitvoering van de resolutie van 11 mei 2000
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2001, p. 83.Ter beschikking op www.rekenhof.be.

8
9

Die vennootschappen werden naamloze vennootschappen van publiek recht.

Artikel 5, § 2, van de wet van 21 maart 1991. In tegenstelling tot contracten die toegekend worden via mededinging,
bepaalt de Europese verordening 1370/2007 dat contracten van openbare dienst voor vervoer per spoor die rechtstreeks
aan de vennootschappen worden toegekend, een maximumduur hebben van tien jaar (artikel 5, punt 6 van de verordening
1370/2007 van het Europees parlement en de raad van 23 oktober 2007). Artikel 47 van de Spoorcodex (wet van 30 augustus
2013) bepaalt van zijn kant dat het contract met de spoorinfrastructuurbeheerder voor een looptijd van minimum vijf jaar
gesloten wordt.
10
Het eerste beheerscontract tussen de Staat en de NMBS liep over vijf jaar (1992‐1996), het tweede over acht jaar (1997‐
2004) en de derde beheerscontracten met de NMBS, Infrabel en de NMBS‐Holding liepen over drie jaar (2005‐2007).
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koninklijke besluiten van 29 juni 2008 en zijn op 1 juli 2008 van kracht geworden.
Aanvankelijk moesten ze de periode 2008‐2012 afdekken, maar in 2013 zijn er geen nieuwe
beheerscontracten gekomen. Er werden vijf opeenvolgende bijvoegsels11 (vier voor de NMBS‐
Holding) aan de contracten toegevoegd en ze werden van rechtswege verlengd. Het
koninklijk besluit van 21 december 2013 heeft voorlopige toepassingsregels vastgelegd tot de
inwerkingtreding van de nieuwe beheerscontracten12, die voor de eerste helft van 2016
werden aangekondigd13.
Over de inhoud van de beheerscontracten 2008 werd onderhandeld in het vooruitzicht dat
de opdrachten van openbare dienst over vier jaar zouden worden gerealiseerd. Een
verlenging tot na de oorspronkelijke termijn is weliswaar in overeenstemming met de wet,
maar doet de verwezenlijking van de geplande doelstellingen vertraging oplopen. De
doelstellingen werden immers niet aangepast toen de beheerscontracten werden verlengd.
De periode om die doelstellingen uit te voeren wordt zo onbepaald (tot de inwerkingtreding
van de nieuwe contracten) waardoor de druk om de termijnen na te leven daalt en bepaalde
doelstellingen achterhaald raken.
Tijdens de looptijd van de beheerscontracten 2008 is de structuur van de NMBS‐groep
bovendien ingrijpend gewijzigd. Met toepassing van de wet van 30 augustus 2013 betreffende
de hervorming van de Belgische spoorwegen en de uitvoeringsbesluiten ervan van
7 november en 11 december 2013, is de NMBS, dochteronderneming van de NMBS‐Holding,
in die holding opgegaan en kreeg die laatste de naam NMBS. De nieuwe tweeledige
structuur, bestaande uit de NMBS, de spoorwegoperator, en Infrabel, de
infrastructuurbeheerder, is op 1 januari 2014 operationeel geworden.
Die herstructurering ging gepaard met een herziening van de opdrachten van openbare
dienst van de NMBS en Infrabel in de wet van 21 maart 199114. In het algemeen werden de
opdrachten van de NMBS‐Holding overgedragen naar de NMBS en, in mindere mate, naar
Infrabel en HR Rail15. Er moet echter worden opgemerkt dat de wet een van de opdrachten
van openbare dienst van de NMBS‐Holding (het ter beschikking stellen van personeel aan
de andere twee maatschappijen), die werd overgedragen naar HR Rail, niet meer als opdracht
van openbare dienst beschouwt. De enige opdracht van openbare dienst van HR Rail is de
organisatie en het beheer van het sociaal overleg op het niveau van de Belgische
spoorwegen16.

11

Als een jaar na de verlenging geen nieuw beheerscontract van kracht is geworden, kan de Koning bij in ministerraad
overlegd besluit voorlopige regels vastleggen voor de materies uit het beheerscontract. Die voorlopige regels doen dienst
als nieuw beheerscontract en zijn van toepassing totdat nieuwe contract in werking treedt.

12

Artikel 5, § 3, van de wet van 21 maart 1991 en bericht verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2012.

13

Verslag namens de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven, Parl. St. Kamer, 13 juli 2015,
DOC 54 1225/002, p. 8.

14

Artikel 156 van de wet van 21 maart 1991, zoals gewijzigd door artikel 10 van het koninklijk besluit van 11 december 2013
(NMBS) en artikel 199 van diezelfde wet, zoals gewijzigd door artikel 29 van het koninklijk besluit van 11 december 2013
(Infrabel).

15

De oprichting op 1 januari 2014 van de naamloze vennootschap naar publiek recht HR Rail vormt een onderdeel van de
herstructurering van de NMBS‐groep georganiseerd door de wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de
Belgische spoorwegen.
16

Artikel 23 van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische spoorwegen.
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De beheerscontracten van 2008 zijn niet herzien ingevolge de herstructurering op 1 januari
2014. Tot op heden bestaan er nog steeds drie contracten, zelfs al zijn er van de drie
vennootschappen nog slechts twee over. Dat heeft geen invloed op de lijst van de opdrachten
van openbare dienst van Infrabel. De opdrachten van openbare dienst van de NMBS die in
het contract staan beschreven, dekken daarentegen niet al haar huidige opdrachten van
openbare dienst af.
Zoals hierboven werd vermeld, werden de beheerscontracten daarnaast vijf keer gewijzigd
door middel van bijvoegsels. De bijvoegsels waren niet bedoeld om de contracten aan te
passen aan de nieuwe structuur of ze volledig te actualiseren; ze beantwoordden veeleer aan
dringende noden ontstaan uit actuele gebeurtenissen.
Het Rekenhof stelt vast dat de beheerscontracten niet werden aangepast aan de structurele
evolutie van de groep. Werken met bijvoegsels, hoe belangrijk ook, om de beheerscontracten
te wijzigen, getuigt van een kortetermijnvisie, die meestal is ingegeven door dringendheid.
De Staat heeft tot slot de geldigheidsduur van de contracten voor onbepaalde duur verlengd,
in plaats van in 2013 een contract te sluiten met nieuwe doelstellingen die waren afgestemd
op de mobiliteitsbekommernissen van dat moment. Gelet op die vaststellingen blijkt dat de
Staat sinds eind 2012 een instrument voor het beheer van het spoorwegbeleid niet gebruikt.
Infrabel bevestigt in zijn antwoord dat het beheerscontract moet worden aangepast wanneer
er structurele wijzigingen plaatsvinden betreffende de spoorwegen en dat men te gelegener
tijd moet beschikken over een nieuw beheerscontract wanneer het voorgaande verstrijkt. De
voorbije drie jaren werd het werk immers voortgezet op basis van bijvoegsels bij het
beheerscontract 2008‐2012, wat betekent dat kansen werden gemist om de werking te
verbeteren.

1.2

Kwaliteit van de beheerscontracten

1.2.1

Context

De beheerscontracten 2008 preciseren de opdrachten van openbare dienst17 van de
vennootschappen van de NMBS‐groep.
De NMBS‐Holding moest overleg‐ en coördinatie‐organen en –structuren instellen en
bezielen waaraan de andere twee vennootschappen deelnamen.
Infrabel is in de zin van de Europese richtlijnen en overeenkomstig de nationale wetgeving
aangewezen als enige beheerder van de Belgische spoorweginfrastructuur.
Het maatschappelijk doel van de NMBS bestaat erin doeltreffend en concreet het
spoorwegvervoer te ontwikkelen.
Ter herinnering: de beschrijving van de opdrachten van openbare dienst van de NMBS en van

Infrabel in die beheerscontracten is niet aangepast ingevolge de herstructurering van de
NMBS‐groep op 1 januari 2014.

17

Artikel 4 van het beheerscontract van de NMBS‐Holding, artikel 3 van het beheerscontract van Infrabel en artikel 5 van
het beheerscontract van de NMBS.
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De drie beheerscontracten van de NMBS, de NMBS‐Holding en Infrabel hebben dezelfde
structuur. Bij elk contract horen bijlagen met onder meer het investeringsplan van de
vennootschappen, prestatie‐indicatoren en mee te delen statistieken.
Hoofdstuk I handelt over de opdrachten van de vennootschappen. In de hoofdstukken II tot
VII komen de grote gemeenschappelijke thema’s van de drie beheerscontracten aan bod: de
veiligheid, de kwaliteit van de dienstverlening, de relaties met derden, de intermodaliteit, de
toegankelijkheid en de zorg voor het milieu. In de hoofdstukken VIII, IX en X komen
respectievelijk de investeringen, de financiële relaties tussen de Staat en elk van de
vennootschappen van de groep, o.m. via dotaties die worden gestort in ruil voor de
opdrachten van openbare dienst, en de andere financiële aspecten zoals de stabilisering van
de schuld aan bod. Hoofdstuk XI handelt over de prestaties ten behoeve van de Natie.
Hoofdstuk XII – Diverse Bepalingen bevat de regels voor de opvolging en de uitvoering van
de beheerscontracten en de rol van het directoraat‐generaal Vervoer te Land van de FOD
Mobiliteit (DGVL). Hoofdstuk XIII gaat over de intragroeprelaties. In het contract van
Infrabel zit een hoofdstuk XIV – Vrijwaringsclausule. In de contracten van de NMBS en van
de NMBS‐Holding is die clausule verwerkt in het hoofdstuk diverse bepalingen.
1.2.2 Analyse van de contracten
1.2.2.1 Doelstellingen, normen en indicatoren
De opdrachten van openbare dienst worden meestal niet als specifieke en gekwantificeerde
formele verplichtingen in de beheerscontracten vermeld. De contracten bevatten
middelenverbintenissen en zelden resultaatsverbintenissen. Zo bepalen ze dat Infrabel “alle
maatregelen treft om de stiptheid en de betrouwbaarheid van het verkeer te verzekeren en te
verbeteren”18 en dat de NMBS “erover zal waken dat de bestaande begeleiding in de stations in
stand wordt gehouden”19 wat betreft toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit.
Sommige artikelen zijn bijzonder weinigzeggend over hun doel. De algemene doelstellingen
zijn niet altijd uitgewerkt in operationele doelstellingen die tijdens de looptijd van het
contract moeten worden bereikt en er zijn niet altijd indicatoren aan gekoppeld waarmee
kan worden nagegaan of ze werden gerealiseerd.
Heel wat doelstellingen zijn niet SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en
tijdsgebonden) geformuleerd. Zo komen formuleringen voor zoals “Infrabel zet haar
inspanningen verder om... uit te voeren” 20 of “het aankoopbeleid van Infrabel zal oog hebben
voor de vermindering van de hoeveelheid afval…” 21.
Ook al kunnen voor sommige artikelen moeilijk becijferde indicatoren worden verstrekt
(bijvoorbeeld een studie afleveren), het is noodzakelijk dat ze nauwkeuriger zijn opdat ze
kunnen worden geëvalueerd. Zo mist artikel 5 van het beheerscontract van Infrabel over het
onderhoud en het beheer van de infrastructuur nauwkeurigheid (geen
onderhoudsfrequentie, geen vermelding van het aantal te onderhouden kilometers op
jaarbasis). Hoewel via sommige bijvoegsels bij de beheerscontracten precieze te bereiken

18

Artikel 6 van het beheerscontract van Infrabel.

19

Artikel 44 van het beheerscontract van de NMBS.

20

Artikel 52 van het beheerscontract van Infrabel.

21

Artikel 53 van het beheerscontract van Infrabel.
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doelstellingen werden ingevoegd, bevatten ze geen procedure voor opvolging, rapportering
of evaluatie22.
In haar antwoord is de minister op dit vlak van mening dat het definiëren van meer precieze
indicatoren voor het beheer van de infrastructuur zou ingaan tegen de beheersautonomie
van de infrastructuurbeheerder. Volgens de minister moet de Staat ernaar streven de treinen
in alle veiligheid en stipt te laten rijden. Ze voegt eraan toe dat als het net slecht zou worden
vernieuwd of onderhouden, dat onvermijdelijk een weerslag zou hebben op de kwaliteit van
de infrastructuur, met gevolgen voor de uitbating van het spoornet. Ze kiest liever voor een
KPI (key performance indicator)23 die de stiptheid weerspiegelt in plaats van voor een
performantie‐indicator in verband met de infrastructuur en die zich veel vroeger situeert in
het proces van het onderhoud van het spoornet.
Infrabel van zijn kant antwoordt dat het weinig gepast zou zijn onderhoudsnormen vast te
leggen in een beheerscontract.
Het Rekenhof is van oordeel dat het de taak is van de regering te bepalen hoe het
beheerscontract het onderhoud en het beheer van de infrastructuur ‐ opdrachten van
openbare dienst van Infrabel ‐ moet omkaderen opdat de Staat voldoende garantie kan
bieden dat deze opdracht op gepaste wijze wordt uitgevoerd tijdens de periode waarin het
beheerscontract van kracht is. Het Rekenhof beveelt aan dat het beheerscontract naast de
algemene stiptheidsindictaoren die de minister verkiest, ook onderhoudsindicatoren zou
opnemen die in overleg met Infrabel worden gedefinieerd.
Aan de opdrachten van openbare dienst zijn niet voldoende kwaliteitsnormen gekoppeld die
moeten worden vertaald in kwalitatief en kwantitatief meetbare doelstellingen. Ook de
vorige beheerscontracten kampten al met die tekortkomingen, zoals het Rekenhof destijds
heeft benadrukt24. Om dat te verhelpen bepaalden de contracten 2008 dat de
vennootschappen een kwaliteitshandboek met indicatoren moesten opstellen. Voor die
indicatoren moest ook telkens een te behalen niveau worden gedefinieerd. Dat is niet in alle
gevallen gebeurd25. De contracten bevatten voor de opdrachten van openbare dienst
evenmin een doelstelling die het verband meet tussen de geïnvesteerde middelen en de
resultaten (de efficiëntie).
De contracten 2008 preciseren niet systematisch welk niveau van openbare dienst de Staat
eist. Het beheerscontract van de NMBS definieert bijvoorbeeld niet welke dienstverlening
voor het GEN verwacht wordt, terwijl die kan verschillen van die op andere spoorlijnen op
het vlak van stoptijden, trajecttijden, toegankelijkheid enz.
De beheerscontracten 2008 bepaalden dat heel wat plannen moesten worden uitgewerkt. In
het algemeen gaat de doelstelling in het contract enkel over het uitwerken van die plannen.
De strategische en operationele doelstellingen worden vaak in het plan en niet in het

22

Artikel 46 van het beheerscontract van Infrabel.

23

Kritieke prestatie‐indicator. KPI’s zijn variabelen om de prestaties van een onderneming te analyseren.

24

Rekenhof, Naleving van de beheerscontracten door de NMBS, Infrabel en de NMBS‐Holding, Onderzoek ter uitvoering van
de resolutie van 19 maart 2008 van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2008, 68 p. Ter beschikking op
www.rekenhof.be.

25

Zie verder hoofdstuk 3.
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beheerscontract opgenomen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het plan over milieubeleid
dat in het beheerscontract van de NMBS is bepaald. Het contract eist dat een plan wordt
opgesteld, maar bevat zelf geen enkele doelstelling op het vlak van milieu. Het
beheerscontract van Infrabel voorzag in een actieplan 2012‐2015 ter preventie van
seinvoorbijrijdingen26, ten gevolge van het spoorwegongeval van Buizingen. Dat plan bevat
objectief verifieerbare sleutelindicatoren. Die werden echter niet opgenomen in het
beheerscontract.
De beheerscontracten vragen aan de vennootschappen ook om verschillende studies uit te
voeren (bijvoorbeeld studies over de behoeften op lange termijn voor de infrastructuur27,
over lightrail28, over kantelbakmaterieel29, over de tekortkomingen in de kwaliteit
vastgesteld door de subjectieve indicatoren van de kwaliteitsbarometer, over de
tariefparameters30, over de werkbelasting van de treinbestuurders31 enz.). De contracten
vermelden voor geen enkele van die studies een precieze inhoud of verwachtingen op het
vlak van resultaten, zodat ze moeilijk op hun kwaliteit kunnen worden beoordeeld.
1.2.2.2 Termijnen
De contracten bevatten heel wat termijnen en deadlines. Naargelang van de artikelen zijn ze
meer of minder precies. Bepaalde artikelen vermelden onnauwkeurige termijnen zoals “tegen
het einde van het jaar” of “volgens een afgesproken timing”32. Er zijn ook bepalingen waarvoor
geen deadline wordt vermeld, bijvoorbeeld in verband met de veiligheid van de reizigers en
van het veiligheidspersoneel33.
Sommige deadlines worden bovendien vastgelegd tegen het einde van de geldigheidsperiode
van de contracten. Die vermelding is niet enkel dubbelzinnig als de contracten worden
verlengd, maar die doelstellingen lenen zich niet tot een regelmatige opvolging. Zelden
worden tussenliggende deadlines bepaald.
1.2.2.3 Rapportering, opvolging, evaluatie
De termen rapportering, opvolging en evaluatie worden vaak door elkaar gebruikt, terwijl ze
verschillende taken behelzen. Rapportering is het vergaren en overzenden van
beheergegevens, opvolging is nagaan of de geplande prestaties zijn gebeurd met
inachtneming van de vastgelegde parameters en evaluatie is het onderzoeken van de
afwikkeling van een reeks activiteiten die impliceert dat over de uitvoering van die
activiteiten een oordeel wordt gegeven.
De hoofdstukken “Diverse Bepalingen” van de drie contracten bevatten de regels voor de
opvolging van de uitvoering en voor de rapportering en de relaties tussen de verschillende
actoren. Die regels komen bovenop de specifieke rapporteringsregels bepaald in andere
artikelen van de beheerscontracten. De structuur van het contract zou herzien kunnen

26

Artikel 17bis van het beheerscontract van Infrabel ingevoegd door het koninklijk besluit van 10 januari 2013.

27

Artikel 2 van het beheerscontract van Infrabel.

28

Artikel 43 van het beheerscontract van de NMBS, artikel 49 van het beheerscontract van de NMBS‐Holding.

29

Artikel 58 van het beheerscontract van Infrabel.

30

Artikel 12 van het beheerscontract van Infrabel.

31

Artikel 102bis van het beheerscontract van de NMBS.

32

Artikel 36 van het beheerscontract van Infrabel – Evaluatie en verbetering van het Aribussysteem.

33

Artikel 27 van het beheerscontract van de NMBS.
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worden om alle regels over opvolging en het vastleggen van alle taken en
verantwoordelijkheden van de partijen in één enkel hoofdstuk samen te brengen.
1.2.2.4 Corrigerende maatregelen
De drie beheerscontracten bevatten slechts heel weinig corrigerende of remediërende
maatregelen of sancties die moeten worden toegepast als de doelstellingen niet worden
gehaald. Vooral financiële sancties zijn zeldzaam.
Zo is er slechts één bepaling in een beheerscontract die de tariefvrijheid van een
maatschappij verbindt aan het vervullen van de verplichtingen uit dat beheerscontract. Ze
staat in het beheerscontract van de NMBS: voor de jaarlijkse tariefaanpassing van de
trajectkaarten en schoolabonnementen geldt een limietwaarde die hoger ligt als de
doelstelling op het vlak van stiptheid wordt bereikt en lager als dat niet zo is34.
Wat de dotaties betreft die de Staat stort, kunnen twee mechanismen uit de
beheerscontracten het bedrag ervan beïnvloeden naargelang de doelstellingen uit het
contract worden gehaald. Het eerste is een bonus of malus die Infrabel kan krijgen in
verhouding tot het behalen van de doelstelling qua stiptheid35. Het tweede linkt sinds
1 januari 2014 een deel van de werkingsdotatie van de NMBS aan het aantal reizigers /
kilometer per jaar36.
1.2.2.5 Intragroeprelaties of externe relaties
De beheerscontracten bevatten hoofdstukken die niet echt betrekking hebben op de relaties
tussen de Staat en de vennootschappen van de NMBS‐groep. Zo zou het hoofdstuk over
intragroeprelaties in elk contract veeleer via overeenkomsten tussen de vennootschappen
geregeld moeten worden. Sommige artikelen37 van hoofdstuk IV – Relaties met Derden van
het beheerscontract van de NMBS herinneren enkel aan de na te leven wettelijke
verplichtingen, zonder dat het artikel aangeeft hoe die wettelijke verplichtingen moeten
worden uitgevoerd. Dergelijke artikelen bieden geen meerwaarde voor de
beheerscontracten.

1.3

Conclusies en aanbevelingen voor de toekomstige
beheerscontracten

1.3.1

Beheerscontracten als instrument voor het contractueel vastleggen van de
taken van openbare dienst

Doordat de beheerscontracten 2008 de opdrachten van openbare dienst, het verwachte
niveau van openbare dienstverlening en de te bereiken doelstellingen te algemeen
definiëren, omkaderen ze de opdrachten van openbare dienst niet voldoende en bieden ze
de Staat niet de mogelijkheid de opdrachten van openbare dienst doeltreffend op te volgen.
Het Rekenhof beveelt aan dat de toekomstige contracten, waar mogelijk,
resultaatsverbintenissen zouden opleggen in plaats van middelenverbintenissen. De

34

Zie verder hoofdstuk 3, punt 3.2.3.4.

35

Ibidem.

36
Zie hieronder, deel II, punt 2.2.2.2. Hierbij wordt ook opgemerkt dat artikel 33 van het beheerscontract van de NMBS
compensaties toekent voor de reizigers die de NMBS moet betalen bij vertragingen.
37

Onder meer artikel 34.
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verplichtingen in de contracten moeten nauwkeurig, becijferd, meetbaar en specifiek zijn
voor de afgedekte periode.
De minister, Infrabel, de NMBS en de FOD Mobiliteit sluiten zich in hun antwoord aan bij
deze aanbeveling van het Rekenhof38.
De artikelen van het beheerscontract zouden systematisch de strategische of operationele
doelstelling(en), de planning van uitvoering, de indicatoren, de termijnen en de regels voor
de rapportering moeten bevatten. De contracten moeten de gegevens definiëren die worden
gebruikt als indicatoren.
De doelstellingen moeten voor de volledige duur van het contract vastliggen. Voor
langetermijndoelstellingen moeten tussentijdse deadlines bepaald worden om na te gaan dat
ze correct evolueren.
Voor de opdrachten van openbare dienst zouden doelstellingen over de efficiëntie (het
verband tussen de geïnvesteerde middelen en de resultaten) moeten worden bepaald, samen
met specifieke indicatoren. De Staat en de twee vennootschappen mogen er zich niet langer
van onthouden doelstellingen en indicatoren op het vlak van efficiëntie in de contracten op
te nemen. Daarmee kan de Staat de besteding evalueren van de middelen die ze aan de
vennootschappen toekent voor hun opdrachten van openbare dienst. Dat past in het licht
van het vierde Europese spoorwegpakket, dat de kwaliteit van het reizigersvervoer per spoor
wil verbeteren en de fragmentering van de interne markt wil verminderen, en in een
bezorgdheid om de openbare uitgaven te beheersen. Die aandacht voor efficiëntie is ook
aanwezig in artikel 47 van de Spoorcodex39 (zie punt 1.3.2 hieronder). Dat preciseert dat de
infrastructuurbeheerder aangemoedigd wordt de kosten voor het aanbieden van de
infrastructuur en de gebruiksvergoedingen daarvoor te verminderen. Een studie van een
consultancybureau in 2014, op verzoek van de FOD Mobiliteit en met de medewerking van
de twee spoorwegmaatschappijen, stelde voor om algemene indicatoren vast te leggen voor
de efficiëntie van de NMBS (operationele kost per reiziger/kilometer) en van Infrabel
(operationele kost per kilometer spoorlijn). Om een referentiewaarde voor die indicatoren
vast te leggen, stelde de studie voor om via benchmarking de prestaties van de twee
vennootschappen te vergelijken met die van spoorwegmaatschappijen in andere landen.
De toekomstige contracten moeten vermijden dat de normen en doelstellingen worden
versnipperd over externe documenten (bv. in een actieplan) en ze expliciet opnemen om ze
zo een dwingender karakter te geven.
In zijn antwoord stelt Infrabel dat het van belang is in het nieuwe beheerscontract een
evenwicht te vinden tussen zijn verplichtingen en de ter beschikking gestelde middelen, om
de goede uitvoering van die verplichtingen mogelijk te maken, en maatregelen te treffen om
die taken en verplichtingen aan te passen, voor het geval de middelen zouden worden
gewijzigd. Bovendien zal volgens Infrabel het beheerscontract, overeenkomstig de
Spoorcodex, ook vergoedingsmaatregelen moeten bevatten in geval een van de partijen zijn
contractuele verplichtingen niet nakomt of wanneer uitzonderlijke omstandigheden de
beschikbaarheid van overheidsfinancieringen beïnvloeden. Het gaat onder meer om de

38

Zie hoofdstuk 4, punt 4.1.

39

Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex, zoals gewijzigd door de wet van 15 juni 2015.
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voorwaarden en procedures te definiëren voor de heronderhandeling en de vervroegde
ontbinding.
Volgens het Rekenhof, tot slot, zouden de contracten sancties of corrigerende maatregelen
moeten bevatten in geval de resultaatsdoelstellingen niet worden gehaald. Verschillende
oplossingen kunnen worden overwogen, naargelang van de aard en het belang van de
verplichting:





een financiële sanctie in de vorm van een vermindering van de dotatie of van de
reizigerstarieven (en eventueel een verhoging als resultaten beter zijn dan gepland);
weerslag van de realisatie van de doelstellingen van het beheerscontract op de
bezoldiging van de verantwoordelijke managers;
een strengere rapporteringsplicht en een betere opvolging in geval van
ontoereikende resultaten;
als de verplichting van de vennootschappen slaat op het uitwerken van een actieplan
of een studie, bepalen dat als die verplichting niet op de deadline is gerealiseerd, de
bevoegdheid wordt toegewezen aan de FOD Mobiliteit.

Het Rekenhof benadrukt dat de invoering van sancties of corrigerende maatregelen in de
beheerscontracten veronderstelt dat de oorzaken van die situatie diepgaand worden
onderzocht en dat rekening wordt gehouden met het risico van een negatieve weerslag op
de gebruikers.
1.3.2 Beheerscontracten in het licht van de Europese regels
De spoorwegsector heeft de voorbije jaren evoluties ondergaan die door de Europese Unie
via richtlijnen en verordeningen op gang werden gebracht.
Verscheidene richtlijnen zijn volledig of gedeeltelijk omgezet in de Spoorcodex. Artikel 47
en bijlage 25 van de Spoorcodex bevatten de Europese voorschriften. Artikel 47 bepaalt
maatregelen om ervoor te zorgen dat de rekeningen van de infrastructuurbeheerder in
evenwicht zijn en hem aan te moedigen zijn kosten te verminderen. Die bepalingen worden
uitgevoerd in het kader van een beheerscontract dat de Belgische Staat en de
infrastructuurbeheerder voor ten minsten vijf jaar sluiten en dat de basisprincipes en de
parameters uit bijlage 25 volgt. Die bijlage somt de verplichte elementen van een
beheerscontract op.
De Europese verordeningen zijn dwingend voor de lidstaten. Er moet dus rekening mee
worden gehouden bij het opstellen van de toekomstige beheerscontracten. Het gaat meer
bepaald om verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van
23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en
verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007
betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer40.

40
De liberalisering van de spoorwegsector verloopt progressief in fasen. Aan elke fase is een geheel van specifieke
wetgeving verbonden, “spoorwegpakket” genoemd. De twee bovenvermelde verordeningen maken deel uit van het derde
Europese spoorwegpakket dat in 2007 werd gestart. Dat derde pakket handelt over de openstelling voor mededinging van
het internationaal reizigersvervoer. Op 8 oktober 2015 heeft de Raad van de Europese Unie in het kader van de voorstellen
in verband met het vierde spoorwegpakket onder andere een akkoord bereikt over een algemene oriëntatie van de
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Verordening (EG) nr. 1370/2007 definieert onder welke voorwaarden de overheden kunnen
optreden in het openbaar reizigersvervoer om de levering van diensten van algemeen belang
te waarborgen. Ze legt de lidstaten voorwaarden op voor de gunning van de contracten van
openbare dienst en voor de toekenning van een compensatie voor de uitvoering van
verplichtingen van openbare dienst. Die verordening is dus in het bijzonder van toepassing
op de NMBS.
Artikel 5 van deze verordening vaardigt regels voor de gunning van de contracten van
openbare dienst uit. Dat artikel geeft onder andere de procedureregels voor de mededinging
van de contracten van openbare dienst aan en onder welke voorwaarden die contracten
rechtstreeks aan een exploitant kunnen worden gegund. De Belgische Staat gunt een
beheerscontract momenteel rechtstreeks aan de NMBS, overeenkomstig artikel 5, punt 6,
van de verordening.
Het beheerscontract dat de Staat en de NMBS hebben onderhandeld, is een contract van
openbare dienst in de zin van de Europese verordening nr. 1370/2007.
Volgens dezelfde verordening moeten de contracten van openbare dienst en de algemene
regels41 duidelijk de verplichtingen van openbare dienst omschrijven die de gekozen
exploitant moet nakomen, de gebieden waarin die verplichtingen van toepassing zijn, de
objectieve en transparante parameters voor de berekening van de compensaties, een
beperkte looptijd en de door de nationale wetgeving opgelegde kwaliteitsnormen. Ze bevat
ook een rapporterings‐ en bekendmakingsverplichting42. De verordening wil zo het risico op
overcompensatie vermijden en verhinderen dat de compensatie in werkelijkheid een
kruissubsidie wordt die commerciële activiteiten ondersteunt.
Die verordening, die op 3 december 2009 van kracht is gegaan, was niet van toepassing bij
het sluiten van de beheerscontracten 2008. Artikel 8 voorziet in een overgangsperiode van
tien jaar, tot 2 december 2019, voor de toepassing van de bepalingen van artikel 5. De
lidstaten moeten de maatregelen die ze nemen, opnemen in een voortgangsverslag dat ze
tegen 3 juni 2015 moeten bezorgen. België heeft dat niet gedaan.
Verordening (EG) nr. 1371/2007 bepaalt van haar kant een reeks van fundamentele rechten
ten voordele van treinreizigers, waarbij de spoorwegondernemingen tot meer
verantwoordelijkheid ten aanzien van hun klanten worden verplicht. Ze vaardigt regels uit
over de informatie die de reizigers moeten ontvangen, de verantwoordelijkheid en de
verplichtingen van de spoorwegondernemingen op het vlak van verzekering van de reizigers
en hun bagage, de verplichtingen bij vertragingen, de bescherming van gehandicapte
personen en van personen met beperkte mobiliteit, de definitie en de controle van de
dienstkwaliteitsnormen, de beheersing van de risico’s voor de veiligheid van de reizigers en
de klachtenbehandeling.

liberalisering van de nationale diensten voor vervoer van reizigers per spoor. Dat akkoord van de Raad zal moeten worden
besproken en goedgekeurd door het Europees Parlement.
41

Artikel 4 van bovenvermelde verordening nr. 1370/2007.

42

Artikel 7 van bovenvermelde verordening nr. 1370/2007.
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Hoewel die verordeningen op 3 december 2009 van kracht zijn geworden, waren in de
beheerscontracten 2008 al bepaalde verplichtingen over kwaliteitsmeting opgenomen.
De bepalingen van de Europese verordening 1370/2007 over de verplichting om de openbare
dienst precies te definiëren en ook de financiële compensatie om die te bereiken, bevestigen
de aanbevelingen die het Rekenhof hierboven formuleerde over het contractueel vastleggen
van de opdrachten van openbare dienst. Daaruit blijkt dat het essentieel is dat de contracten
tussen de Staat en de spoorwegmaatschappijen in de toekomst worden gesloten voor een
vastgelegde periode, zonder verlenging, en dat er duidelijke en nauwkeurige informatie over
de opdrachten van openbare dienst in wordt opgenomen, samen met doelstellingen,
indicatoren en sancties. Elke opdracht van openbare dienst moet kunnen worden gelinkt aan
haar eigen financiering.
De lidstaten moeten de overgangsperiode (tot 2 december 2019) die de Europese verordening
bepaalt, te baat nemen om de Europese regels progressief in de contracten van openbare
dienst te verwerken. De Belgische Staat moet de inhoud van verordening 1370/2007, die de
transparantie van het financieel beheer en van de uitvoering van de opdrachten van
openbare dienst verhoogt, bijgevolg goed voor de geest houden bij het onderhandelen over
het nieuwe beheerscontract met de NMBS.
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HOOFDSTUK 2

Opvolging van de beheerscontracten
In dit hoofdstuk analyseert het Rekenhof de manier waarop de beheerscontracten (NMBS,
Infrabel en NMBS‐Holding) werden opgevolgd.
Verschillende actoren staan in voor de opvolging van de contracten.
De minister houdt toezicht op de vennootschappen van de NMBS‐groep43.
De controlebevoegdheid van de minister van Overheidsbedrijven wordt uitgeoefend door
een regeringscommissaris, die erover moet waken dat de wet, het organiek statuut van de
onderneming en het beheerscontract worden nageleefd. Hij moet nagaan of het beleid dat
de onderneming voert de uitvoering van haar taken van openbare dienst niet schaadt.
Bij de FOD Mobiliteit volgt de Directie Overheidsbedrijven en Spoorbeleid (DOS), een van
de drie directies van het directoraat‐generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid (vroeger
het directoraat‐generaal Vervoer te Land of DGVL) de beheerscontracten op. In
overeenstemming met de beheerscontracten werd in dit verslag de vroegere benaming DGVL
behouden.
Sommige opvolgingsopdrachten met betrekking tot het toezicht op de veiligheid44 werden
toevertrouwd aan de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen45 (DVIS). De
opvolging door dat orgaan wordt niet onderzocht in dit hoofdstuk.

2.1

Opvolging door het directoraat‐generaal Vervoer te Land

2.1.1

Context

De opvolging door het DGVL bestaat voornamelijk uit de analyse van recurrente of
eenmalige verslagen die de vennootschappen overzenden en uit het onderzoek van studies.
Tot de verslagen die de beheerscontracten voorschrijven, behoren meer bepaald:

43

Zolang de beheerscontracten 2008 liepen, werd dat toezicht soms gedeeld door twee ministers: de minister die bevoegd
was voor mobiliteit en de minister die bevoegd was voor de NMBS‐groep of voor overheidsbedrijven.
44

Bijvoorbeeld de audit over het actieplan voor een operationeel toepasbare veiligheidscultuur en veiligheidsdiscipline
(art. 17ter van het beheerscontract van Infrabel). Aan DVIS wordt ook het driemaandelijkse verslag bezorgd over de
voortgang van de installatie van automatische treinbeveiligingssystemen op het rollend materieel (art.61bis van het
beheerscontract van de NMBS).
45

DVIS treedt op als nationale veiligheidsinstantie voor België. De instantie werkt onafhankelijk van de
spoorwegondernemingen en de infrastructuurbeheerder. Ze definieert het juridische kader en houdt toezicht op de
infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen. Om haar onafhankelijkheid te waarborgen staat ze rechtstreeks
onder het gezag van de minister bevoegd voor mobiliteit.
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het jaarverslag over de vervulling van de opdrachten van openbare
dienst46;
het verslag over de actualisering van de exploitatiekosten en ‐baten van
het nieuwe GEN‐aanbod47;
de verslagen over de uitvoering van de jaarlijkse investeringensplannen en
de meerjareninvesteringsplannen48;
het verslag over de objectieve en subjectieve indicatoren van de
spoorwegkwaliteit;
het verslag over de voortgang van de installatie van de automatische
treinbeveiligingssystemen op het rollend materieel en op de
infrastructuur;
het verslag over het actieplan preventie seinvoorbijrijdingen;
het verslag over het plan inzake ‘overwegen’;
het stiptheidsverslag;
het verslag over de monitoring van de toegankelijkheid.

De beheerscontracten vragen aan de vennootschappen ook verschillende studies uit te
voeren.
Het DGVL evalueert de artikelen van de beheerscontracten die het moet opvolgen volgens
het beheerscontract, maar ook die welke het niet expliciet moet opvolgen. Het stelt een
globale evaluatie op over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst en baseert
zich daarbij op de jaarverslagen van de vennootschappen49. Om die verplichtingen op te
volgen en te evalueren gebruikt het DGVL voor elke vennootschap een tabel waarmee artikel
per artikel de afwezigheid van rapportering of uitvoering kan worden opgespoord, kan
worden vastgesteld of de termijnen voor de overzending van de verslagen worden
overschreden, een kader kan worden geboden voor de uitvoering van de op te stellen studies
en eventuele gebreken kunnen worden becommentarieerd.
Die analyse leidt tot een beoordeling in de vorm van vier vermeldingen:





conform (de acties of doelstellingen werden correct uitgevoerd);
aandachtspunt (de uitvoering van de acties of doelstellingen werd aangevat maar
wordt beschouwd als ontoereikend; er blijven problemen);
niet conform (de acties of doelstellingen werden niet uitgevoerd of gehaald);
wordt onderzocht (het verslag werd ontvangen en wordt momenteel geraadpleegd
en/of geanalyseerd).

46

Art. 87 van het beheerscontract van Infrabel, art. 92 van het beheerscontract van de NMBS‐Holding en art. 88 van het
beheerscontract van de NMBS. Tot de wet van 10 augustus 2015 was dat verslag wettelijk vereist (art. 62nonies, § 5, 213,
§ 5, en 230, § 5, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven) :
zie 2.4 hieronder.
47

Art. 75 van het beheerscontract van Infrabel.

48

Art. 54 en 55 van het beheerscontract van Infrabel, art. 62 en 63 van het beheerscontract van de NMBS‐Holding en art. 57
en 58 van het beheerscontract van de NMBS.
49

Art. 87 van het beheerscontract van Infrabel, art. 94 van het beheerscontract van de NMBS‐Holding en art. 88 van het
beheerscontract van de NMBS.
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Elke beoordeling stemt overeen met een kleur (bijvoorbeeld groen voor conform en rood
voor niet conform). De artikelen van de contracten waarbij gebreken blijven bestaan wat de
rapporteringsverplichtingen betreft, zijn duidelijk aangeduid. De tabel, die wordt aangevuld
met de opmerkingen van de vennootschappen, wordt geïntegreerd in het verslag over de
uitvoering van de opdrachten van openbare dienst dat de minister voorlegt aan het
parlement.
Het DGVL volgt ook op of de vennootschappen de onderzoeken die ze moeten uitvoeren,
overzenden.
De FOD Mobiliteit bezorgt de minister uit eigen beweging ook adviezen over specifieke
thema’s, zoals het plan inzake ‘overwegen’ of de toegankelijkheid van de stations. Die
adviezen zijn omstandiger en moeten de minister een nauwkeurig beeld schetsen van de
evolutie van de projecten en, eventueel, van de evaluatie van het DGVL van de aan het licht
gekomen problemen. Over het algemeen zijn de adviezen gebaseerd op de gegevens die de
administratie ontving van de vennootschappen.
De beheerscontracten bieden de personeelsleden van het DGVL ook de mogelijkheid om een
controle ter plaatse uit te voeren50, doordat ze hun toegang geven tot de infrastructuur, het
rollend materieel enzovoort, zodat ze de veiligheid kunnen controleren en kunnen nagaan
of de investeringen goed worden uitgevoerd. Die maatregel vult de andere middelen aan die
de FOD Mobiliteit invoerde om de investeringen te kunnen opvolgen (zie punt 3.2.7 hierna).
Ten slotte schrijven de contracten voor elk van de vennootschappen een jaarlijkse
overlegvergadering voor tussen de partijen vermeld in de beheerscontracten51. Een
werkgroep met vertegenwoordigers van de betrokken ministers, van het DGVL en van de
vennootschap komt samen om het beheerscontract op te volgen. Die opvolging betreft één
jaar van juli X tot juni X+1. De werkgroepen hebben jaarlijks vergaderd. De vergaderingen
worden geofficialiseerd door een verslag aan de minister van Mobiliteit en van
Overheidsbedrijven. Het verslag bevat de meest opvallende punten van het voorbije jaar,
feedback over de punten waarvoor geen oplossing werd gevonden in de loop van de voorbije
jaren, een evaluatie van het lopende jaar aan de hand van een analyse van de kwaliteit en de
nauwgezetheid van de acties en/of de doelstellingen en ten slotte een deel over de andere
dossiers die verband houden met de beheerscontracten.
2.1.2 Analyse
De opvolging van het DGVL stuit op een aantal problemen.
Enerzijds bemoeilijkt de vertraging waarmee de vennootschappen de documenten vaak
doorsturen de rapportering door het DGVL. Zo is er als voorbeeld de laattijdige overzending
van de jaarlijkse evaluatie van de voortzetting van de bestaande grensoverschrijdende
reizigersverbindingen, de prestatie‐indicatoren voor de toegankelijkheid en verschillende
jaarlijkse statistieken. Die statistieken gaan over de evolutie van het reizigersverkeer en de
verkoop van de verschillende vervoersbewijzen, het aantal reizigers dat moet rechtstaan, het
aantal opgestapte reizigers per station, het aantal voor reizigers bediende stopplaatsen, de
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Art. 89 van het beheerscontract van de NMBS en art. 88 van het beheerscontract van Infrabel.

Art. 97 van het beheerscontract van de NMBS‐Holding, art. 92 van het beheerscontract van de NMBS en art.92 van het
beheerscontract van Infrabel.
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inventaris van het rollend materieel en de gemiddelde commerciële snelheid bij het
reizigersvervoer. De vertraging bij de overzending van de informatie schaadt de
doelmatigheid van de opvolging die de beheerscontracten opleggen. Om die vertragingen te
verantwoorden, vermelden de vennootschappen naargelang van het geval moeilijkheden bij
de onderlinge informatie‐uitwisseling of problemen van interne organisatie of van middelen.
Anderzijds maken de grote hoeveelheden te verwerken gegevens de taak van het DGVL
zwaarder. Zo somt bijlage 5 van het beheerscontract van Infrabel 48 indicatoren op die voor
30 april van elk jaar moeten worden overgezonden. Er worden daarin geen prioriteiten
bepaald en de administratie heeft geen tool om de voortgang van elk van die indicatoren
globaal te visualiseren. Het Rekenhof beveelt aan de relevantie van die verschillende
indicatoren te onderzoeken.
Tot slot verkrijgt het DGVL niet altijd gemakkelijk volledige gegevens of uitleg erover. Dat is
onder meer het geval voor de statistische gegevens, de reizigerstelling en de
kwaliteitsindicatoren. Het DGVL heeft geen toegang tot de onbewerkte gegevens van de
vennootschappen, zodat het niet kan nagaan of de bezorgde samengevoegde gegevens
correct zijn (bijvoorbeeld de gegevens voor de kwaliteitsbarometer).
De NMBS wijst in haar antwoord op het risico waarbij de FOD zich in de plaats stelt van de
organen van het bedrijf en er verwarring ontstaat over de verantwoordelijkheden. Om na te
gaan of de indicatoren over de uitvoering van de doelstellingen voor de opdrachten van
openbaar nut conform de brongegevens zijn, kan de Staat specifieke opdrachten aan het
College van Commissarissen vragen.
Voor het Rekenhof valt deze verantwoordelijkheid onder de bevoegdheden van de FOD
Mobiliteit.
Bovendien heeft het Rekenhof tijdens zijn onderzoek vastgesteld dat de NMBS zich beroept
op de vertrouwelijke aard van sommige statistische gegevens en van de gegevens over de
objectieve kwaliteitsindicatoren om te verantwoorden waarom die niet worden meegedeeld.
In dat opzicht bepaalt het beheerscontract 2008 dat de beperking van de verspreiding van
de statistische gegevens over de activiteiten van openbare dienst uitzonderlijk, nauwkeurig
en gemotiveerd moet zijn. Die regel lijkt niet altijd te zijn toegepast.
De NMBS vraagt in haar antwoord de absolute garantie van vertrouwelijkheid vanwege de
FOD wanneer gevoelige gegevens worden meegedeeld.
Wat de gegevens over de kwaliteit betreft, herinnert het Rekenhof eraan dat de algemene
principes voor de kwaliteitsmetingen52 bepalen: “De doelstellingen en de resultaten worden
aan het publiek meegedeeld”, ongeacht of het gaat om resultaten van objectieve of subjectieve
indicatoren. De brieven van het DGVL aan de vennootschappen om een betere toegang tot
de informatie te krijgen, hebben weinig opgeleverd.
De NMBS geeft in haar antwoord aan dat zij sinds 2014, wat betreft de informatie die publiek
wordt gemaakt, de geheimhouding van heel wat informatie heeft opgeheven (bv. het aantal
reizigers per station). Ze is echter van mening dat de vertrouwelijkheid moet worden
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Artikel 28 van het beheerscontract van de NMBS.
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behouden voor gegevens die bij verspreiding haar commerciële belangen zouden kunnen
schaden.
Het Rekenhof stelt vast de FOD Mobiliteit de opvolging van de uitvoering van de opdrachten
van openbare dienst voornamelijk richt op de naleving van de rapporteringsverplichtingen
uit de contracten. Uit het verslag aan het parlement over de uitvoering van de opdrachten
van openbare dienst blijkt slechts zelden in welke mate de doelstellingen in verband met de
opdrachten van openbare dienst werden gehaald. Dat verslag levert dus meestal jaarlijkse
informatie over de rapportering op en geen evaluatie van de resultaten van het voorbije jaar
ten opzichte van de vorige resultaten.
In het verslag over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst weerspiegelen de
vermeldingen die de FOD Mobiliteit toekent voor sommige artikelen de uitvoering van de
verplichtingen uit die artikelen niet nauwkeurig. Zo kan de FOD Mobiliteit de uitvoering als
conform beschouwen als een artikel verschillende verplichtingen omvat, terwijl niet alle
verplichtingen werden nagekomen of onderzocht.
De resultaten van de specifieke analyses door de FOD Mobiliteit worden overigens niet, zelfs
niet samengevat, aangehaald in het jaarverslag aan het parlement.
Ten slotte erkent de administratie dat de controles ter plaatse van de infrastructuur en het
rollend materieel bij gebrek aan personeel steeds minder vaak worden uitgevoerd, terwijl ze
waren aanbevolen door een consultant in een audit van de monitoring van de investeringen.
Bij de jaarlijkse overlegvergadering tussen de verschillende partijen bij de beheerscontracten
kunnen de actoren die de contracten opvolgen, rechtstreeks informatie uitwisselen. De
positie van elke partij wordt opgenomen in een verslag. Die vergaderingen zorgen ook voor
bemiddeling tussen de partijen. Het Rekenhof is van oordeel dat ze een werkzaam
omkaderingsinstrument vormen.

2.2

Rol van de minister

2.2.1

Context

De wet van 21 maart 1991 organiseert het toezicht op de autonome overheidsbedrijven.
Infrabel en de NMBS zijn onderworpen aan de controle van de minister van
Overheidsbedrijven. Infrabel is ook onderworpen aan de controle van de minister die
bevoegd is voor de regulering van het spoorwegvervoer (momenteel oefent de minister van
Mobiliteit toezicht uit op de twee vennootschappen en is zij verantwoordelijk voor de
regulering van het spoorwegverkeer).
De minister beschikt over een beleidscel, die de link legt met de FOD Mobiliteit. De minister
is verantwoordelijk voor de rapportering over de activiteiten van de vennootschappen aan
de Kamer en moet daar haar strategische visie en beleidsvisie voorleggen.
Tot de wet van 10 augustus 201553, waarvan sprake in punt 2.4 hieronder, van kracht wordt,
moest de raad van bestuur van elk van de twee vennootschappen jaarlijks verslag uitbrengen
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Wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven.
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aan de minister over de vervulling van haar taken van openbare dienst54. Op basis van die
verslagen richt de minister een verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers met
daarin haar eigen analyse, de opmerkingen van de vennootschappen en de opvolgingstabel
van het DGVL.
2.2.2 Analyse
De verslagen over de vervulling van de taken van openbare dienst voor 2008, 2010 en 2013
werden overgezonden aan het parlement; die voor 2009, 2011 en 2012 niet. De verslagen voor
2014 zijn door de vennootschappen opgesteld en aan de FOD Mobiliteit overgezonden maar
nog niet bezorgd aan het parlement. De onregelmatige overzending van het verslag verzwakt
de rol die het parlement kan spelen bij het beleid op het vlak van spoorwegmobiliteit.
Bij een voorgaande audit55 had het Rekenhof erop gewezen dat het verslag niet het standpunt
van de minister gaf aan de volksvertegenwoordigers en had het aanbevolen dat te verhelpen.
Aan die aanbeveling werd tegemoetgekomen: het standpunt van de minister is opgenomen
in de verslagen.
De verslagen geven een erg algemeen beeld op jaarbasis van de uitvoering van de opdrachten
van openbare dienst. De evaluatie van de resultaten van het voorbije jaar ten opzichte van
de voorgaande jaren, wordt er niet in opgenomen. Bijgevolg kan de uitvoering van de
opdrachten van openbare dienst niet gemakkelijk over meerdere jaren heen worden
bekeken. De nadruk ligt eerder op de naleving van de rapporteringsverplichtingen dan op de
mate waarin de eigenlijke doelstellingen werden uitgevoerd. De moeilijkheden die de FOD
ondervindt met de gegevens die de vennootschappen overzenden, worden slechts kort
becommentarieerd. In het bijzonder zouden de problemen van inadequate of onvolledige
gegevens voor de meting van de doelstellingen van de contracten beter moeten worden
uitgelegd om zo gespreksstof te leveren voor het debat over de omkadering van de
opdrachten van openbare dienst.

2.3

Rol van de regeringscommissarissen

2.3.1 Context
De controlebevoegdheid van de minister wordt uitgeoefend door een
regeringscommissaris56. Die wordt uitgenodigd bij alle vergaderingen van de raad van
bestuur, van het directiecomité en van het Auditcomité, en heeft daar met raadgevende stem
zitting.
De regeringscommissaris brengt verslag uit aan de minister die bevoegd is voor het
overheidsbedrijf. Hij brengt ook verslag uit aan de minister van Begroting over de
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Artikel 162nonies, § 6, van de wet van 21 maart 1991 wat de NMBS betreft, artikel 213, § 5, wat Infrabel betreft en artikel
230, § 5, wat de NMBS‐Holding betreft, van de voornoemde wet van 21 maart 1991 (vóór de voornoemde wijziging van de
wet van 10 augustus).
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Rekenhof, Naleving van de beheerscontracten door de NMBS, Infrabel en de NMBS‐Holding, Onderzoek ter uitvoering van
de resolutie van 19 maart 2008 van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2008, 68 p. Ter beschikking op
www.rekenhof.be.
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De twee regeringscommissarissen bij Infrabel (die de twee toezichtsbevoegdheden vertegenwoordigen) en de
commissaris bij de NMBS werden benoemd bij koninklijk besluit van 26 februari 2015.
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beslissingen van de beheersorganen die een invloed hebben op de algemene
uitgavenbegroting van de Staat.
Krachtens de wet van 21 maart 1991 moet de regeringscommissaris erover waken dat de wet,
het organiek statuut van het bedrijf en het beheerscontract worden nageleefd. Hij moet
nagaan of het beleid van het bedrijf, in het bijzonder wat de dochterondernemingen betreft,
de uitvoering van zijn taken van openbare dienst niet schaadt.
De regeringscommissaris heeft het recht om binnen vier dagen bij de minister beroep aan te
tekenen tegen elke beslissing waarvan hij meent dat ze in strijd is met de wet, het organiek
statuut of het beheerscontract. Het beroep werkt schorsend. In dat geval kan de minister de
beslissing nietig verklaren binnen acht dagen. Doet hij dat niet, dan wordt de beslissing
definitief. Een toezichthoudend minister kan een beslissing slechts nietig verklaren als een
regeringscommissaris vooraf een beroep heeft ingesteld.
2.3.2 Analyse
Voor deze audit heeft het Rekenhof de regeringscommissarissen een vragenlijst opgestuurd
over hun mandaat, het eventueel instellen van een beroep, de rapportering aan de regering
en hun relaties met de FOD Mobiliteit. De voorgaande regeringscommissarissen, die in
functie waren na 2008 en vóór het koninklijk benoemingsbesluit van 26 februari 2015, werden
ook geraadpleegd.
Met uitzondering van een algemene voorstelling bij hun indiensttreding hebben de
regeringscommissarissen weinig instructies ontvangen van de minister of van de regering
over de uitoefening van hun opdracht. Ze hebben geen enkel beroep aangetekend tegen een
beslissing van de beheersorganen van de vennootschappen. Ze werden niet rechtstreeks
betrokken bij de onderhandelingen over de beheerscontracten.
Ze bezorgden de toezichthoudende minister een verslag na elke vergadering van de raad van
bestuur. Ze hebben geen advies uitgebracht bij de jaarverslagen over de uitvoering van de
taken van openbare dienst en werden niet betrokken bij de opmaak van het jaarverslag dat
de ministers opsturen naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Over het algemeen hebben ze niet deelgenomen aan de jaarlijkse vergaderingen over de
evaluatie van de uitvoering van de beheerscontracten. De beheerscontracten bepalen dat de
minister bij die vergaderingen wordt vertegenwoordigd. In de praktijk werd de minister er
De
vaak
vertegenwoordigd,
maar
niet
door
de
regeringscommissaris57.
regeringscommissarissen hebben weinig contact met de administratie. Ze doen geen beroep
op de FOD Mobiliteit om hun opdracht uit te voeren en sturen hem de verslagen die ze na
de vergaderingen met de raad van bestuur opstellen, niet op.

2.4

Wettelijke hervorming van augustus 2015

Het verslag over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst is van fundamenteel
belang voor de opvolging van de beheerscontracten door de Staat.
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Een lid van de beleidscel van de minister, dat ook de functie van regeringscommissaris uitoefent, was aanwezig bij enkele
vergaderingen.
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De wet van 10 augustus 2015 heeft de vorm van die rapporteringsverplichting echter
gewijzigd: de verslagen over de vervulling van de taken van openbare dienst die de
vennootschappen, overeenkomstig de wet, aan de minister moesten bezorgen, werden
vervangen door een hoorzitting met de gedelegeerd bestuurders in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers58. Volgens de memorie van toelichting zal deze nieuwe werkwijze
rechtstreekse en interactieve informatie‐uitwisseling mogelijk maken tussen de NMBS en
Infrabel en het parlement.
Zonder zich al te kunnen uitspreken over het resultaat van een zo recente verandering in de
rapporteringsprocedure, wenst het Rekenhof toch te benadrukken dat de wijziging in de wet
op de economische overheidsbedrijven verschillende risico’s inhoudt voor de kwaliteit van
de opvolging van de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van de NMBS en van
Infrabel.
Enerzijds kan die vorm van rapportering de rol verkleinen van de FOD Mobiliteit. Die
analyseerde, verifieerde en becommentarieerde de schriftelijke verslagen die hij van de
NMBS‐groep ontving, alvorens ze over te zenden aan de minister.
Anderzijds schrapt die hervorming de wettelijke verplichting van de vennootschappen om
de minister gedetailleerde informatie te bezorgen in de vorm van schriftelijke verslagen. Die
moesten de minister in staat stellen op zijn beurt verslag uit te brengen over zijn acties aan
de Kamer. In dat opzicht herinnert het Rekenhof eraan dat de beheerscontracten 2008 de
elementen preciseren die moesten worden opgenomen in die verslagen. Zonder vooruit te
lopen op de inhoud van de volgende beheerscontracten stelt het Rekenhof vast dat de wet
van 10 augustus 2015 niet verduidelijkt welke informatie zal moeten worden bezorgd tijdens
de hoorzitting met de gedelegeerd bestuurders in de Kamer.
Die hoorzitting zou efficiënter kunnen worden georganiseerd als vooraf alleen de relevante
elementen in een verslag zouden worden samengevat. Dat verslag zou een beoordeling door
de FOD Mobiliteit en het standpunt van de minister moeten bevatten.
In het hiernavolgende hoofdstuk 4, dat een antwoord biedt op punt 3 van de resolutie van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de manier waarop de verplichte aard van de
uitvoering van de beheerscontracten kan worden versterkt, formuleert het Rekenhof
verschillende aanbevelingen. Sommige daarvan zijn gebaseerd op een verbetering van de
rapportering wat de inhoud betreft en wat de rol van de FOD Mobiliteit en van de minister
betreft. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de vaststellingen van het Rekenhof over de
looptijd van het huidige beheerscontract (2008‐2015), in overeenstemming met de resolutie
van de Kamer. Het zou echter moeilijker kunnen zijn om de aanbevelingen uit te voeren
binnen het nieuwe wettelijke kader dat wordt ingevoerd door de voornoemde wet van
10 augustus 2015.

2.5

Conclusie

Wat de periode 2008‐2015 betreft, heeft de FOD Mobiliteit de belangrijkste rol gespeeld bij
de opvolging van de beheerscontracten. De FOD had de taak om de naleving van de
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Wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven. Bij die wet worden § 5 van artikel 162nonies en § 5 van artikel 213 van de wet van 1991
vervangen.
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verplichtingen uit de beheerscontracten te evalueren in opdracht van de minister en
vervolgens van het parlement.
De beheerscontracten boden de FOD echter niet altijd de nodige middelen om zijn opdracht
tot een goed einde te brengen, in het bijzonder wat de verificatie van de gegevens betrof. De
FOD was erg afhankelijk van de informatie die de vennootschappen van de groep
overzonden. Bovendien was er geregeld vertraging bij de overzending van de verslagen.
Volgens het Rekenhof moet de FOD toegang hebben tot de gegevens over de uitvoering van
de contractuele verplichtingen om de FOD in staat te stellen zijn controleopdracht uit te
voeren. In de volgende contracten moet de FOD het recht worden gegeven om de
brongegevens en de berekeningswijze die een rol spelen bij de vaststelling van de indicatoren
voor de uitvoering van de doelstellingen van openbare dienst, ter plaatse te verifiëren.
Wanneer documenten of resultaten vertrouwelijk moeten blijven, moeten de redenen
daarvoor duidelijk worden vermeld in de contracten. De vennootschappen mogen niet
eenzijdig weigeren ze te verspreiden (zoals het geval is bij de resultaten van de objectieve
kwaliteitsindicatoren).
De administratie heeft voornamelijk de naleving van de rapporteringsverplichtingen uit de
contracten opgevolgd (termijn, in te dienen documenten…). Die opvolging bracht slechts
zelden aan het licht in hoeverre de doelstellingen in verband met de opdrachten van
openbare dienst werden gehaald. De FOD volgt de uitvoering van de opdrachten van
openbare dienst voornamelijk op per verstreken jaar, zonder dat hij die resultaten echt
evalueert ten opzichte van die van de voorgaande jaren. Hij heeft de resultaten van de
specifieke analyses die hij heeft uitgevoerd van verschillende thema’s in verband met de
beheerscontracten, niet geïntegreerd in dat verslag.
Volgens het Rekenhof moet de FOD Mobiliteit een meer ambitieuze opvolging overwegen
zodat hij de minister regelmatig een volledig en betrouwbaar beeld kan schetsen van de
resultaten die de NMBS en Infrabel behaalden ten aanzien van de hun toevertrouwde
opdrachten van openbare dienst en de middelen die ze hebben gebruikt om die opdrachten
te realiseren. De aanbevelingen die het Rekenhof in het voorgaande hoofdstuk formuleerde
om de beheerscontracten te verbeteren, zullen slechts ten volle kunnen worden benut als de
FOD zijn opvolging eraan aanpast.
De jaarlijkse vergadering van de werkgroep voor de opvolging van de beheerscontracten
vormt een goed middel waarmee de vennootschappen en de FOD rechtstreeks met elkaar
kunnen overleggen. Het Rekenhof beveelt aan te overwegen om de frequentie van die
vergaderingen te verhogen en daartegenover sommige rapporteringsverplichtingen in te
perken die aanleiding geven tot een grote administratieve belasting zonder echt iets bij te
dragen aan de opvolging.
De NMBS stelt in haar antwoord dat ze ervoor openstaat de frequentie van de
opvolgvergaderingen met de FOD op te voeren voor zover dit niet ertoe leidt dat er wordt
tussengekomen in de verantwoordelijkheden die tot de beheersorganen van het autonoom
overheidsbedrijf behoren, dit de werklast niet doet toenemen en het aantal rapporten en de
regelmaat waarmee die bezorgd moeten worden, niet wijzigt. Infrabel stelt ook voor de
frequentie van de vergaderingen voor de opvolging van het beheerscontract te verhogen tot
één per trimester.
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Het Rekenhof is voorts van mening dat enkel de nuttige rapportering die een meerwaarde
biedt voor de verbetering van de opdrachten van openbare dienst en de voortzetting van het
mobiliteitsbeleid moet worden behouden.
De NMBS is het in haar antwoord eens met deze aanbeveling. Volgens Infrabel is het in het
kader van de budgettaire verlagingen en de daaruit voortvloeiende besparingen op personeel
van belang dat de rapporteringsverplichtingen inderdaad worden beperkt tot de
rapporteringen die een meerwaarde bieden voor de opdracht van openbare dienst. Infrabel
pleit er ook voor gebruik te maken van de rapporteringen die de beheersorganen van Infrabel
al ter beschikking hebben (inhoud en vorm).
Het Rekenhof is van oordeel dat de recente schrapping van de wettelijke verplichting
verslagen op te stellen over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst en de
vervanging ervan door een hoorzitting met de gedelegeerd bestuurders in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, het risico inhoudt dat het parlement inlichtingen krijgt zonder
opgelegde inhoud en zonder voorafgaande analyse door de FOD Mobiliteit en de minister
die voor dat beleid verantwoordelijk is ten aanzien van het parlement. De aanbevelingen die
het Rekenhof in het hiernavolgende hoofdstuk 4 doet op vraag van de Kamer, om de
uitvoering van de verplichtingen uit de beheerscontracten dwingender te maken, steunen op
een verbetering van de rapportering en de versterking van de rol van de FOD Mobiliteit en
van de minister. Het zou moeilijker kunnen zijn om die aanbevelingen, die zijn gebaseerd
op de vaststellingen die het Rekenhof deed voor de periode 2008‐2015, uit te voeren binnen
dat nieuwe wettelijke kader.
Wat de regeringscommissarissen betreft, vertrouwt de wet hun uitdrukkelijk een opdracht
toe met betrekking tot de opvolging van de beheerscontracten en de uitvoering van de
opdrachten van openbare dienst.
In zijn verslagen van 2001 en 2008 had het Rekenhof al benadrukt dat maatregelen moesten
worden genomen opdat die actor zijn taak ten volle uitvoert.
Om de rol van de regeringscommissaris te verbeteren bij de opvolging van de
beheerscontracten, zou die rol moeten worden verduidelijkt in een opdrachtbrief en zouden
hiervoor formele instructies moeten worden gegeven. Ook zijn een meer regelmatige
informatie‐uitwisseling en contacten met de FOD Mobiliteit nodig opdat de
regeringscommissarissen een beroep kunnen doen op de deskundigheid van de FOD. Ten
slotte zouden de regeringscommissarissen rechtstreeks moeten worden betrokken bij de
verschillende fases van de opvolgingsprocedure van de beheerscontracten en bij de
rapportering over de opdrachten van openbare dienst.
De NMBS is in haar antwoord van mening dat een goede wisselwerking tussen de
regeringscommissaris en de FOD Mobiliteit, zoals aanbevolen door het Rekenhof, een
essentieel element vormt van die opvolging.
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HOOFDSTUK 3

Uitvoering van de beheerscontracten
In dit hoofdstuk onderzoekt het Rekenhof of de drie spoorwegmaatschappijen de
verplichtingen en maatregelen uit de beheerscontracten 2008 hebben uitgevoerd.
Het eerste punt van dit hoofdstuk bevat algemene opmerkingen over de uitvoering van de
contracten; het tweede behandelt de volgende specifieke thema’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3.1

veiligheid;
treinaanbod;
stiptheid;
crisiscommunicatie;
aanbod aan zitplaatsen;
parkeeraanbod;
investeringen;
GEN.

Algemene bevindingen

Het onderzoek van de uitvoering van de doelstellingen is voornamelijk gebaseerd op de
rapportering van het DGVL aan de hand van spreadsheets over de jaarlijkse opvolging van
de artikelen van de beheerscontracten. Die rapportering schetst geen nauwkeurig en volledig
beeld van de uitvoering van de doelstellingen. Voor sommige verplichtingen is het immers
moeilijk te achterhalen of de uitvoering conform het contract is. Bovendien is die
rapportering gebaseerd op het oordeel van de vennootschappen zelf en op hun cijfers en
informatie. Op basis van de gegevens die de vennootschappen aan de administratie
overzenden, kunnen de verplichtingen niet exhaustief worden gecontroleerd. Het DGVL
beschikt slechts over weinig middelen om na te gaan of ze nauwkeurig en volledig zijn. Dat
is bijvoorbeeld het geval voor de doelstellingen van het minimumaanbod van de NMBS. Zoals
vermeld in hoofdstuk 1, vloeit die moeilijkheid mogelijk voort uit redactionele
onnauwkeurigheden in de beheerscontracten.
Bovendien ontbreken duidelijk omschreven resultatendoelstellingen, waardoor niet kan
worden besloten of de vennootschappen hun opdrachten hebben uitgevoerd of niet.
De vennootschappen becommentariëren niet altijd de doelstellingen die niet of slechts
gedeeltelijk bereikt zijn. Wanneer een verantwoording wordt gegeven, wordt die vaak met
weinig argumenten onderbouwd. Zo verantwoordt de NMBS de niet‐uitvoering van ISO‐
certificering die het milieuplan vraagt, door te stellen dat de doelstelling te ambitieus was
(artikel 49). Daaruit kan een gebrek blijken aan kennis van die problematiek bij de
voorbereiding van en de onderhandelingen over de beheerscontracten.
Hierna volgen, op basis van de informatie waarover de FOD Mobiliteit beschikt, de
belangrijkste verplichtingen die de spoorwegmaatschappijen niet of slechts gedeeltelijk
hebben uitgevoerd.
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Voor de NMBS
o

o

o

o

o

o

o
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De doelstelling van de gemiddelde jaarlijkse groei van het aantal reizigers, die was
vastgelegd op 3,8 %, wordt niet meer gehaald sinds 2009 (artikel 4). De groei in de
loop van de periode 2006‐2012 bedroeg slechts 19,8 % ten opzichte van de in het
beheerscontract geplande 25 %59.
In het kader van het nieuwe vervoersplan dat van toepassing is sinds december 2014,
had de administratie onvoldoende tijd om grondig te analyseren of het voorgestelde
vervoersplan beantwoordde aan de vereisten van het beheerscontract (artikel 8). Dat
kwam doordat de NMBS haar het ontwerp niet vroeg genoeg had overgezonden. De
administratie heeft zaken vastgesteld die niet conform waren.
De NMBS erkent in haar antwoord dat het vervoersplan laattijdig aan de FOD en de
andere stakeholders werd bezorgd. Er was echter slechts een miniem aantal zaken
niet conform. Voor de uitwerking van het vervoersplan van december 2017 wordt er
in alle openheid samengewerkt met de FOD en de andere stakeholders.
Wat het minimale treinaanbod betreft (artikel 8), stemt de bediening van sommige
secundaire haltes niet overeen met wat in het beheerscontract werd bepaald (halte
Noorderkempen bijvoorbeeld). Daarenboven respecteerden de verschillende
vervoersplannen van de NMBS niet altijd het minimumaanbod.
De NMBS moest een nieuw vervoersconcept invoeren (artikel 10). Om dat te
concretiseren moest een studie tegen 1 juli 2010 de ontbrekende schakels tussen het
vervoersaanbod en de noden en verwachtingen van de reizigers aan het licht
brengen. Die studie zou o.m. de eventuele uitbouw van een voorstedelijke bediening
rond Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi omvatten. De NMBS heeft die studie niet
overgezonden aan de administratie. Bovendien moest het nieuwe concept na overleg
met de verschillende actoren (het DGVL, de gewestelijke vervoersmaatschappijen
en andere stakeholders) uiterlijk in december 2011 worden uitgevoerd. Dat is niet
gebeurd.
Wat het kwaliteitsbeheer betreft, heeft de NMBS geen studie uitgevoerd om na te
gaan waarom sommige indicatoren van de kwaliteitsbarometer onder de
grenswaarden lagen (artikel 31). Daarenboven moest het Raadgevend Comité van de
Gebruikers worden betrokken bij de volledige procedure van kwaliteitsmeting (art.
28). Dat is niet gebeurd.
Het punt van het contract over intermodaliteit bepaalde dat er een online
verbinding met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) moest komen om
na te gaan of een reiziger al dan niet voldoet aan de voorwaarden voor tariefreductie
(artikel 38). Die verbinding moest onder meer de administratieve last voor alle
partijen verlichten. Hoewel ze oorspronkelijk was verwacht tegen 2009 kwam de
verbinding tot stand in maart 2013, en slechts enkel voor de ‘verhoogde
tegemoetkoming’‐reductiekaarten.
De NMBS stelt in haar antwoord dat ze samen met de KSZ blijft werken aan de
automatische uitreiking van de kaart Kosteloze begeleider en Grote Gezinnen. Voor
deze twee producten blijkt de aanlevering van de gegevens die nodig zijn om de
kaart toe te kennen echter zeer complex te zijn. Het proces loopt nog.
Wat het milieubeleid betreft, moesten alle grote gebouwen van de NMBS minstens
een ISO 14001‐certificering halen tegen eind 2012 (artikel 49). Slechts 25 van de 33

Sinds 1 januari 2014 wordt een deel van de werkingsdotatie van de NMBS bepaald op basis van het aantal binnenlandse
reizigers / kilometer. Zie deel II, punt 2.2.2.2 van dit verslag.
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Voor de NMBS‐Holding:
o

o

o

o



locaties (centrale werkplaatsen, tractiewerkplaatsen…) hadden eind 2014 die ISO
14001‐certificering.
Wat de opvolging van de investeringen betreft, heeft de NMBS de FOD geen studie
bezorgd over de nieuwe investeringen waarvan de geraamde kostprijs 25 miljoen
euro overschrijdt (artikel 57)60.
De maandelijkse statistieken van de evolutie van het reizigersverkeer in trein‐km,
reizigers en reizigers‐km, per verkeerstype (binnenlands, binnenlandse HST en
grensoverschrijdend) werden vaak te laat of niet aan de administratie bezorgd
(artikel 91).
De NMBS stelt in haar antwoord dat sommige statistieken niet tijdig werden bezorgd
door technische problemen die gedeeltelijk toe te schrijven waren aan de migratie
van de informaticasystemen. De NMBS zal er in de toekomst op toezien dat ze tijdig
worden aangeleverd.

Het jaarverslag over het strategisch plan Corporate Security, dat de doelstellingen
omschrijft voor de aanpak van de globale veiligheidsproblematiek bij de
spoorwegen, werd slechts twee keer overgezonden aan de administratie, in 2009 en
in 2010 (artikel 18).
De onderhandelingen over de aansluiting van de Corporate Security Service op het
Astrid‐netwerk (het telecommunicatiesysteem van de politie‐ en hulpdiensten)
werden opgeschort (artikel 25), omdat de Corporate Security Service niet werd
aanvaard als hulpdienst. Het Security Operations Center volgt niet enkel in real time
de veiligheid van het personeel op, maar ook van die van de reizigers.
Tegen eind 2012 moesten 52 stationsgebouwen die in totaal door 60 % van de
reizigers worden bezocht, worden aangepast aan personen met een verminderde
mobiliteit (artikel 52). Eind 2014 waren 50 gebouwen aangepast die door 57 % van
de reizigers worden bezocht.
Wat de opvolging van de investeringen betreft, heeft de NMBS‐Holding de FOD
geen studie bezorgd over de nieuwe investeringen waarvan de geraamde kostprijs
25 miljoen euro overschrijdt (artikel 62).

Voor Infrabel:
De FOD Mobiliteit geeft aan dat de meeste opgevolgde artikelen correct werden
uitgevoerd (vermelding ‘conform’). Niettemin moet die vaststelling worden
genuanceerd. Over het algemeen bevatten de artikelen van het beheerscontract van
Infrabel immers minder nauwkeurige of dwingende doelstellingen. Zo wordt in
sommige artikelen gevraagd om studies uit te voeren, maar wordt de
uitvoeringstermijn niet vermeld. Die studies omvatten doelstellingen en
verplichtingen. Aangezien het artikel van het contract echter uitsluitend het
opmaken van een studie vermeldt, wordt de situatie als conform beschouwd zodra
de studie is uitgevoerd, zonder dat de opvolging van de inhoud van de studie wordt
geëvalueerd.

60

De NMBS heeft gereageerd op deze vaststelling, zie verder punt 3.2.7.
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Gemeenschappelijke verplichtingen van de vennootschappen
o Om de maatregelen voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten te
coördineren en te optimaliseren, moesten de drie vennootschappen van de NMBS‐
groep vanaf maart 2009 onder elkaar een Service Level Agreement sluiten. Die
akkoorden om de resultaten van de kwaliteitsbarometer aan te leveren, werden
slechts eind 2011 ondertekend door de NMBS en de NMBS‐Holding, en in mei 2012
door de NMBS en Infrabel (artikelen 28 NMBS, 21 Infrabel en 29 NMBS‐Holding).
o De vennootschappen moesten ook een gemeenschappelijk protocol ondertekenen
over de crisiscommunicatie, wat uiteindelijk niet het geval geweest is (artikelen 98
NMBS, 96 Infrabel en 107 NMBS‐Holding).

3.2

Bijzondere thema’s

3.2.1 Spoorwegveiligheid
3.2.1.1 Context
In de beheerscontracten komt de spoorwegveiligheid aan bod in hoofdstuk II Veiligheid en
gedeeltelijk in hoofdstuk VIII Investeringen. Na de treinramp in Buizingen werden die
hoofdstukken grondig herwerkt.
In de initiële versie van de beheerscontracten in 2008 was geen enkele resultaatsdoelstelling
opgenomen. Voor de spoorwegveiligheid golden specifieke wettelijke en reglementaire
bepalingen, o.m. in de wet van 19 december 2006. Die werden niet expliciet in de
beheerscontracten vermeld. Dat betekende concreet dat de veiligheidsverplichtingen enkel
voortvloeiden uit het Belgisch en Europees wettelijk kader.
Na de treinramp van Buizingen en het verslag van het Rekenhof over de spoorwegveiligheid
van augustus 201061 werden echter verschillende artikelen via bijvoegsels aan de
beheerscontracten toegevoegd om de verbintenissen van de NMBS en Infrabel op het vlak
van spoorwegveiligheid te preciseren (koninklijk besluit van 10 januari 2013 houdende
goedkeuring van de bijvoegsels bij de beheerscontracten).
Naar aanleiding van die wijzigingen heeft Infrabel het volgende moeten doen:




61

een actieplan preventie seinvoorbijrijdingen 2012‐201562 ontwikkelen en elk kwartaal
verslag uitbrengen over de verwezenlijking ervan63;
over een meldpunt beschikken waar alle spoorwegondernemingen
veiligheidsproblemen kunnen melden;
specifieke actieplannen uitwerken voor alle seinen die meer dan eenmaal
voorbijgereden werden in een periode van 24 maanden, in samenwerking met de

Rekenhof, Spoorwegveiligheid, Bijdrage van het Rekenhof aan het parlementair onderzoek van de voorwaarden van de
spoorwegveiligheid, Brussel, augustus 2010, 117p., hoofdstuk 4.
62
Dit plan moet worden gestuurd aan de ministers van Overheidsbedrijven en van Mobiliteit, de dienst Overheidsbedrijven
en Spoorbeleid van de FOD Mobiliteit (DOS) en aan DVIS uiterlijk binnen vier maanden en indien nodig ook aanvullingen
rekening houdend met de analyse en de aanbevelingen van DVIS in verband met de seinvoorbijrijdingen.
63
Die trimestriële rapportering gebeurt ook via de bestaande rapportering over het Globaal Veiligheidsplan. Ze moet gaan
over de ontvangen meldingen, de acties die werden ondernomen, de specifieke actieplannen en de uitvoering ervan. Ze
moet worden toegezonden aan de ministers van Overheidsbedrijven en Mobiliteit, aan DOS en aan DVIS.
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spoorwegondernemingen en DVIS (Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der
Spoorwegen) en elk kwartaal hierover rapporteren64;
een actieplan operationeel toepasbare veiligheidscultuur en veiligheidsdiscipline
opstellen65;
met de Staat de installatie van ETCS op het volledige spoornet tegen einde 2022
plannen, het systeem TBL1+ op heel zijn spoornet uitrollen tegen 31 december 2015
en hierover elk kwartaal rapporteren66.

De NMBS moest van haar kant hoofdzakelijk:







actief meewerken aan het actieplan preventie seinvoorbijrijdingen;
onverwijld alle problemen met de seininrichting doorgeven aan het meldpunt bij
Infrabel;
meewerken aan de opstelling door Infrabel van specifieke actieplannen voor alle
seinen die meer dan eenmaal voorbijgereden werden in een periode van 24
maanden, indien een NMBS‐treinbestuurder betrokken was bij minstens één van die
seinvoorbijrijdingen;
een actieplan operationeel toepasbare veiligheidscultuur en veiligheidsdiscipline
opstellen67;
al het rollend materieel dat ze inzet voor de openbare dienstverlening tegen eind
2023 uitrusten met ETCS, en met de functionaliteit TBL 1+ tegen uiterlijk 31
december 2013 en hierover driemaandelijks een rapport opstellen68.

ETCS en TBL 1+, planning en compatibiliteit – enkele lessen uit de bijdrage van het
Rekenhof aan de parlementaire commissie Spoorwegveiligheid van 2010
In 2010 had de bijdrage van het Rekenhof aan het parlementair onderzoek naar de veiligheid
van het spoorwegennet de volgende elementen onderstreept.
Terwijl de historische NMBS in 1999 ervoor had gekozen het Europees interoperabel systeem
ETCS uit te rollen, hebben Infrabel en de NMBS in 2006 beslist het systeem TBL1+ uit te
rollen.
Het systeem TBL1+ vertegenwoordigt weliswaar een verbetering van de automatische
bescherming van de treinen ten opzichte van de vroegere Belgische systemen maar is
specifiek voor het Belgische spoorwegnet. Bovendien anticipeert het systeem TBL1+ slechts

64

Die trimestriële rapportering gebeurt ook via de bestaande rapportering over het Globaal Veiligheidsplan. Ze moet slaan
op de geregistreerde meldingen, de ondernomen acties, de specifieke actieplannen en hun uitvoering en moet worden
overgezonden naar DOS en naar DVIS.
65

Dit actieplan moest uiterlijk op 30 juni 2013 aan de ministers van Overheidsbedrijven en Mobiliteit, aan DOS en aan DVIS
worden gestuurd. DVIS moest overigens een eerste audit ervan uitvoeren om een nulmeting op te stellen van het huidige
niveau van de veiligheidscultuur en een opvolgingsaudit drie jaar na initiële audit. De benchmarking en de resultaten van
de audits moesten ook aan de ministers van Overheidsbedrijven en Mobiliteit, aan DOS en DVIS worden toegezonden.
66

Die rapportering gebeurt via de bestaande rapportering over het Globaal Veiligheidsplan, die aan DOS en DVIS moet
worden toegezonden. Het beheerscontract bepaalt in dat opzicht dat: “zodra de maximale efficiëntiedekkingsgraad bereikt
is, het risiconiveau met 75 % zal kunnen verminderd worden ten opzichte van het referentiejaar 2010.”
67
68

Volgens dezelfde regels als voor Infrabel.

Die driemaandelijkse rapporten moeten worden toegestuurd aan DOS en aan DVIS. Het beheerscontract bepaalt:
“Zodra de maximale efficiëntiedekkingsgraad bereikt is, zal het risiconiveau met 75 % kunnen verminderd worden ten opzichte
van het referentiejaar 2010.”
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heel partieel op het Europese ETCS‐systeem op het vlak van infrastructuur69 en helemaal
niet op het vlak van het rollend materieel.
Normatief gezien staat het systeem TBL1+ zwak. Het kan immers niet worden opgelegd aan
de exploitanten, noch aan een lijn van het Europees netwerk voor spoorvervoer aangezien
het niet wordt herkend door de Technische Specificatie van Interoperabiliteit voor het
subsysteem “Besturing en Seingeving” die de limitatieve lijst vastlegt van nationale systemen
die op een netwerk kunnen worden opgelegd.
Het Rekenhof stelt vast dat voor de meeste nieuwe verbintenissen die via bijvoegsels werden
ingevoegd, geen doelstellingen in termen van resultaten worden geformuleerd maar wordt
voorzien in het uitwerken van plannen.
Voor de seinvoorbijrijdingen bepaalt het beheerscontract van Infrabel de doelstelling “dat
het aantal seinvoorbijrijdingen per gereden treinkm in hoofdspoor en in bijspoor dat toegang
geeft tot een hoofdspoor, waarbij het gevaarlijke punt bereikt wordt, jaarlijks moet dalen over
de periode 2012‐2015”. Het preciseert dat het “aantal seinvoorbijrijdingen (zoals hierboven
gedefinieerd) in het jaar 2010 als referentie wordt genomen”.
De NMBS verbindt er zich in haar contract niet expliciet toe het aantal seinvoorbijrijdingen
waarbij het betrokken is, te verminderen, maar bij te dragen tot de verwezenlijking van het
door Infrabel gestuurde plan. De statistieken van de seinvoorbijrijdingen worden opgesteld
per verantwoordelijke spoorwegonderneming. Dat zou een verantwoording geweest zijn om
hiervoor een doelstelling bij de NMBS vast te leggen. De NMBS stelt in haar antwoord dat
het ermee heeft ingestemd om een indicator “seinvoorbijrijdingen” op te nemen in het
beheerscontract 2016‐2020.
Het ontbreken van becijferde doelstellingen in de beheerscontracten kan niet worden
verklaard doordat de vennootschappen onvoldoende gegevens en metingen hebben. De
veiligheidsbeheersystemen die ze hebben moeten uitwerken om de nodige machtigingen te
verkrijgen om respectievelijk als infrastructuurbeheerder en als spoorwegonderneming te
mogen optreden, bevatten immers vereisten en informatie die hadden kunnen worden
aangewend om resultaatsverbintenissen vast te leggen. Dat geldt ook voor het algemeen
veiligheidsrapport dat een groot aantal statistieken bevat die zouden kunnen dienen voor
het ontwikkelen van indicatoren.
Tot slot moet erop worden gewezen dat het koninklijk besluit van 9 juli 2013 tot wijziging
van de bijlage bij het ministerieel besluit van 30 juli 2010 tot aanneming van de van
toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden striktere
eisen heeft opgelegd voor de veiligheidssystemen op het netwerk dan het beheerscontract.
Vanaf 1 januari 2016 wordt ETCS de regel, behalve voor rollend materieel uitgerust met
TBL1+. Daarenboven vervalt de beperking tot het rollend materieel ingezet voor de
opdrachten van openbare dienst waarvan sprake in het beheerscontract: deze verplichting
geldt voor al het rollend materieel van de NMBS.

69

De aanpassingen zullen voor het overgrote deel slechts een vervanging van de software betreffen.
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3.2.1.2 Uitvoering van de beheerscontracten
3.2.1.2.1 Vereisten ten aanzien van de vennootschappen
3.2.1.2.1.1 Infrabel
Het verslag 2013 over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van de FOD en
de vergaderingen voor de opvolging van de beheerscontracten kwamen tot het besluit dat
Infrabel aan de nieuwe vereisten inzake spoorwegveiligheid heeft voldaan.
De conformiteitsverklaring met de beheerscontracten is voornamelijk gebaseerd op het feit
dat Infrabel de door die contracten gevraagde rapporten (zie hierboven) heeft overgezonden.
Infrabel heeft weliswaar inderdaad de meeste gevraagde documenten bezorgd70, maar het
heeft in plaats van de geplande driemaandelijkse rapportering over de functionaliteiten ETCS
en TBL1+, in overleg met de FOD, de projectdossiers voorgelegd die werden gebruikt voor de
opvolging van de investeringsprojecten.
Het verslag 2013 over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst bevat geen
informatie over de doelstelling om ten opzichte van 2010 het aantal seinvoorbijrijdingen
waarbij het gevaarlijke punt bereikt wordt, te verminderen. Dat kan worden verklaard
doordat die doelstelling weliswaar in het beheerscontract van Infrabel is opgenomen, ook
betrekking heeft op de NMBS.
TBL1+
In het verslag 2014 van de Nationale Veiligheidsinstantie (DVIS) wordt aangegeven dat 62 %
van het Belgische netwerk is uitgerust met een automatisch remsysteem. Dat cijfer wijst op
de verhouding sporen (in km) die zijn uitgerust met TBL1+ (of ETCS‐)bakens.
De efficiëntiedekking waarvoor Infrabel in het beheerscontract een verbintenis aangegaan
is, wordt anders berekend. Ze is het resultaat van een weging waarbij het gewicht van het
sein afhangt van het risico en de ernst van de potentiële ongevallen. Sommige seinen,
bijvoorbeeld op de kruising van sporen, zijn prioritair qua veiligheid. Andere daarentegen
vormen geen bijzonder risico (bijvoorbeeld seinen van een stuk eenrichtingsspoor). De
efficiëntiedekking daalt niet als die niet met TBL1+‐bakens zijn uitgerust.
Infrabel heeft een strategie ontwikkeld die is gebaseerd op een risicoprofiel van de seinen en
heeft enkel de seinen met een significant risico met TBL1+‐bakens uitgerust.
Het verslag 2013 over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst merkt op dat
belangrijke knooppunten van het netwerk eind 2012 waren uitgerust met TBL1+ en dat de
efficiëntiedekking op het netwerk in 2013 is gestegen van 90,68 % naar 93,27 %. Volgens de
laatst beschikbare gegevens is de efficiëntiedekking op het net in 2014 van 93,27 % tot
95,93 % gestegen71 en zal Infrabel in 2015 een efficiëntiedekking van 99,9 % halen. Infrabel
zal op die manier de doelstelling halen die in het beheerscontract is vastgelegd.

70

Infrabel heeft het actieplan seinvoorbijrijdingen toegezonden en heeft de kwartaalrapportering uitgevoerd. Infrabel
heeft eveneens specifieke actieplannen uitgewerkt voor alle seinen die meer dan eenmaal werden voorbijgereden in een
periode van 24 maanden. Infrabel heeft overigens zijn actieplan veiligheidscultuur en veiligheidsdiscipline overgezonden
(dat laatste werd echter niet geactualiseerd, terwijl het relevant geweest zou zijn deze actualisatie uit te voeren om met
de evolutie van de toestand rekening te houden).
71

Volgens het verslag 2014 van Infrabel over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst. Dat verslag 2014 is niet
becommentarieerd of aangevuld door de FOD.
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ETCS
Wat de invoering van de ETCS‐functionaliteit betreft, merkt het verslag 2013 over de
uitvoering van de opdrachten van openbare dienst op dat 345 km conventionele sporen in
2013 werden uitgerust met ETCS, waardoor het totaal op 541 km sporen komt. Volgens de
laatste gegevens is het totaal aantal kilometer spoor dat is uitgerust met ETCS in 2014
gestegen tot 899km op een totaal van 6.552km sporen die met ETCS zullen moeten worden
uitgerust72.
Eind 2015 zal de hele corridor C73 zijn uitgerust: dat komt bij benadering overeen met een
dekking van 15 % van het netwerk (uitgedrukt in km spoor). Infrabel heeft voldaan aan de
Europese vereisten als het de uitrusting van het Belgische deel van corridor C zal hebben
voltooid.
De doelstelling blijft om ETCS op het hele netwerk te installeren tegen eind 2022. Het
Rekenhof onderstreept in dat verband dat de beheerscontracten enkel de einddoelstelling
vermelden, waarvan de datum buiten de door die contracten afgedekte periode ligt, zonder
tussenstappen vast te leggen. Dergelijke stappen zouden nochtans onontbeerlijk geweest
zijn om te verifiëren, in het kader van de uitvoering van het beheerscontract, of de
einddoelstelling progressief wordt gerealiseerd.
3.2.1.2.1.2 NMBS
In het verslag 2013 van de FOD wordt in het deel over de NMBS niets gezegd over de meeste
nieuwe verbintenissen die samenhangen met de spoorwegveiligheid. De vergaderingen over
de opvolging van de beheerscontracten die de FOD organiseert, focussen op het overzenden
door de NMBS van de voornaamste rapporten die door de beheerscontracten worden geëist.
De verslagen van die vergaderingen wijzen in dat verband op de volgende elementen.
In 2013 werd de verplichting om een actieplan over de veiligheidscultuur uit te werken, niet
nagekomen, hoewel dat aspect na het treinongeval in Buizingen prioriteit had gekregen. De
NMBS heeft op de vergadering met de administratie gewag gemaakt van tekortkomingen bij
DVIS en aangekondigd dat ze een consultant had gevraagd de nulmeting uit te voeren. Dat
actieplan is tot nu toe nog steeds niet uitgewerkt. De NMBS erkent in haar antwoord dat ze
inderdaad nog niet over zo’n plan beschikt maar dat er intern hard aan wordt gewerkt. Ze
voegt eraan toe dat er een detailplanning werd opgemaakt en het project stapsgewijs wordt
ingevoerd.
TBL1+
Wat de TBL1+‐functionaliteit betreft, is alle rollend materieel dat wordt gebruikt voor de
opdrachten van openbare dienst er sinds 31 december 2013 mee uitgerust. De NMBS is de
verbintenissen uit haar beheerscontract nagekomen.
Recentelijk werden bij Bombardier locomotieven van het type Traxx gehuurd, onder meer
om de Fyra‐treinen te vervangen. Die locomotieven zijn nog niet uitgerust met TBL1+. De
constructeur stelt dat hij om technische redenen TBL1+ niet kan installeren op korte termijn.

72

Volgens het verslag 2014 van Infrabel over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst. Dat verslag 2014 is niet
becommentarieerd of aangevuld door de FOD.
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Corridor C of Rail Freight Corridor 2 verbindt Antwerpen/Rotterdam met Bazel via Dijon/Lyon en Luxemburg. Hij maakt
deel uit van de goederencorridors die de infrastructuurbeheerders in onderling overleg hebben vastgelegd om doorlopend
grensoverschrijdend verkeer van goederentreinen mogelijk te maken.
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Die locomotieven zijn weliswaar uitgerust met ETCS, maar er rijzen twee problemen bij het
gebruik van dat veiligheidssysteem: enerzijds is de infrastructuur niet overal waar die treinen
rijden uitgerust met het ETCS‐systeem; anderzijds is de ETCS‐versie in de locomotieven niet
volledig compatibel met die van de infrastructuur74. Als gevolg daarvan zijn bepaalde
functionaliteiten niet operationeel.
Bij gebrek aan TBL1+ en ETCS rijden de Traxx‐locomotieven dus met het oude Crocodile‐
Memor als enige veiligheidssysteem.
Vanuit reglementair oogpunt zullen die locomotieven op 1 januari 2016 niet meer in
overeenstemming zijn met het koninklijk besluit van 9 juli 201375 dat bepaalt dat al het
rollend materieel moet zijn uitgerust met ETCS, of bij gebrek daaraan TBL1+.
De NMBS antwoordt dat het intensieve besprekingen voert met de leverancier van de Traxx‐
locomotieven (Bombardier) opdat deze uiterlijk op het einde van de zomer 2016 conform
zouden zijn. Ze geeft aan dat een koninklijk besluit in voorbereiding is dat de ontmanteling
van het voormalige Crocodile‐Memorsysteem uitstelt tot 16 december 2016.
ETCS
Op het einde van 2014 was 20,2 % van het rollend materieel uitgerust met ETCS76.
De “Desiro”‐motorstellen zijn uitgerust met ETCS, de M6‐rijtuigen ook. De locomotieven
van het type 18 en van de oudere modellen “l11” en “13” zullen er tegen 2016 en 2017 mee
worden uitgerust.
Zoals eerder aangehaald, onderstreept het Rekenhof dat de beheerscontracten enkel spreken
van de einddoelstelling (al het rollend materieel dat de NMBS gebruikt voor haar opdrachten
van openbare dienst uitrusten met ETCS tegen eind 2023), zonder tussenstappen. Er kan op
die manier dus niet worden opgevolgd en geëvalueerd of het uitrolplan progressief wordt
gerealiseerd. De NMBS geeft aan in haar antwoord dat ze alle maatregelen heeft genomen
om aan die uitrustingsverplichting tegemoet te komen tegen eind 2023.
Tot slot, en zoals bij Infrabel, heeft de NMBS de driemaandelijkse rapporteringen over ETCS
en TBL1+ in overleg met de FOD vervangen door het voorleggen van projectdossiers over die
projecten.
Rollend materieel van de andere spoorwegondernemingen
Spoorwegondernemingen die op het Belgisch netwerk rijden, kunnen niet worden verplicht
TBL1+ te gebruiken. Sommige exploitanten, zoals NMBS‐Logistics, kiezen ervoor zich met
TBL1+ uit te rusten om de veiligheid te verbeteren. De installatie van TBL1+ op het materieel
van sommige ondernemingen die bereid zijn zich op vrijwillige basis uit te rusten, botst
echter op technische problemen.
Sommige ondernemingen ondervinden bovendien, zoals de NMBS met de Traxx‐
locomotieven, compatibiliteitsmoeilijkheden tussen de ETCS‐versie op hun rollend
materieel en die van de infrastructuur.
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O.m. de instabiliteit en de evolutie van de ETCS‐normen.
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Koninklijk besluit van 9 juli 2013 tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 30 juli 2010 tot aanneming
van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden.
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Bron: verslag 2014 van de NMBS over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst. Dat verslag 2014 is niet
becommentarieerd of aangevuld door de FOD.
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Er rijden dus treinen die niet zijn uitgerust met ETCS, noch met TBL1+.
3.2.1.2.2 Rol van de FOD in het kader van de beheerscontracten
De beheerscontracten leggen op het vlak van de veiligheid geen specifieke verplichting op
aan de FOD. De FOD beoordeelt of de vennootschappen zich houden aan de vereisten uit
de beheerscontracten. Hij gaat daarvoor na of de documenten zijn overgezonden.
De FOD heeft in 2013 echter een kritische analyse gemaakt van het actieplan
seinvoorbijrijdingen. Hij heeft die analyse op 22 augustus 2013 aan het kabinet van de
minister en aan Infrabel bezorgd. Ze beval onder meer aan dat in het plan meetbare
indicatoren moesten worden opgenomen, om de uitvoering van het plan op te volgen.
Hoewel die aanbeveling relevant was, werd er geen gevolg aan gegeven.
3.2.1.2.3 Rol van DVIS in het kader van de beheerscontracten
Als nationale veiligheidsinstantie is DVIS niet betrokken bij de beheerscontracten tussen de
Staat en de vennootschappen van de NMBS‐groep. Die contracten dragen hem nochtans op
bepaalde verplichtingen te controleren en specificeren dat rapporten aan DVIS worden
toegezonden.
In het kader van de uitvoering van de beheerscontracten:






worden de door de contracten geëiste rapporten aan DVIS toegezonden;
worden de analyse en de aanbevelingen in verband met de seinvoorbijrijdingen van
DVIS in aanmerking genomen door de betrokken partijen via de groep voor de
opvolging van het plan waarbij die dienst betrokken is;
wordt DVIS ook betrokken bij de specifieke acties voor alle seinen die meer dan
eenmaal in een periode van 24 maanden worden voorbijgereden;
heeft DVIS een audit van het actieplan operationeel toepasbare veiligheidscultuur
en veiligheidsdiscipline van Infrabel uitgevoerd. De FOD wijst er in zijn rapport
echter op dat dat plan niet werd aangepast naar aanleiding van de audit;
werd die in het beheerscontract bepaalde audit niet uitgevoerd bij de NMBS omdat
die nog geen dergelijk actieplan heeft goedgekeurd.

3.2.1.3 Indicatoren van spoorwegveiligheid
3.2.1.3.1 Seinvoorbijrijdingen en uitvoering van de actieplannen
Het totaal aantal seinvoorbijrijdingen per jaar is één van de Europese gemeenschappelijke
veiligheidsindicatoren voor de nationale spoorwegnetten. Die indicator is een voorbode van
ongevallen. Ter herinnering: Infrabel heeft zich via een bijvoegsel bij het beheerscontract
ertoe verbonden het jaarlijkse aantal seinvoorbijrijdingen uitgedrukt in trein‐km waarbij het
gevaarlijke punt bereikt werd, te verminderen. De beheerscontracten bepalen dat het aantal
seinvoorbijrijdingen (zoals eerder gedefinieerd) in 2010 geldt als referentie. Voor de
verwezenlijking van die doelstelling moet het ook terugvallen op de
spoorwegondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de voorbijrijdingen.
In de driemaandelijkse rapporten die Infrabel doorstuurt, staat allerlei relevante informatie.
De meeste hieronder vermelde gegevens zijn beperkt tot de eerste negen maanden van het
jaar, om een vergelijking mogelijk te maken met de laatst beschikbare gegevens van 2015 (de
laatst beschikbare gegevens hebben betrekking op het derde kwartaal 2015).
De voorbijrijdingen die aan Infrabel toe te schrijven zijn, hebben betrekking op de treinen
die worden gebruikt voor werken op het netwerk. In de categorie “andere” zitten alle
spoorwegondernemingen met uitzondering van de NMBS, NMBS‐Logistics en Infrabel. Het
gaat hoofdzakelijk om goederenvervoerders.
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Tabel 1 – Seinoverschrijdingen in hoofdspoor of op bijsporen die toegang geven tot een hoofdspoor (totaal 1 januari
tot 30 september)
Eind september

Totaal
NMBS

2010…

2013

2014

2015

80

43

51

67

71

28

28

35

7

10

12

NMBSLogistics
Infrabel

6

6

10

9

“Andere”

3

1

3

11

1 gevaarlijk
punt bereikt (*)

38

22

31

28

e

(*)
Deze notie, die niet in de wet wordt gedefinieerd, verwijst naar een punt op het netwerk waar er een botsing zou
kunnen gebeuren.

Bron : Infrabel
Tabel 2 – Seinvoorbijrijdingen op bijsporen (totaal 1 januari tot 30 september)
Eind september

Totaal
NMBS

2010…

2013

2014

2015

13

39

32

61

8

12

6

21

15

13

25

NMBSLogistics
Infrabel

1

7

5

“Andere”

4

5

8

15

11

22

21

43

1e gevaarlijk
punt bereikt

Bron : Infrabel
Tabel 3 – Verdeling van de seinvoorbijrijdingen in 2015 in samenhang met de uitrustingen TBL1+ op de hoofdsporen
en op de sporen die er toegang toe geven (totaal 1 januari tot 30 september)
Eind september
2015
Geen TBL1+ op de grond of aan boord

11

TBL1+ enkel op de grond (incl. de ongevallen waarvoor TBL1+ aan
boord is gedesactiveerd)

18

TBL1+ enkel aan boord

12

TBL1+ op de grond en aan boord

26
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1e gevaarlijk punt bereikt terwijl TBL1+ actief is (op de grond en aan
boord)

10

Bron: Infrabel
De onderstaande tabel vermeldt de gegevens op jaarbasis, van 2010 tot 2014.
Tabel 4 – Seinvoorbijrijdingen in hoofdspoor of op bijsporen die toegang geven tot een hoofdspoor (totaal 1 januari
tot 31 december)

Totaal
NMBS

2010

2011

2012

2013

2014

104

91

75

56

66

89

62

47

36

34

12

14

7

12

NMBSLogistics
Infrabel

12

15

13

9

15

“Andere”

3

2

1

4

5

51

43

34

29

38

1 gevaarlijk
punt bereikt
e

Bron: Infrabel
Evolutie van het aantal seinvoorbijrijdingen in hoofdspoor en de sporen die er toegang toe
geven77








Het beheerscontract neemt het jaar 2010 als nulmeting. In de loop daarvan werden
104 seinen voorbijgereden (51 waarbij het eerste gevaarlijk punt werd bereikt). Er
moet worden onderstreept dat de voorbijrijdingen de voorgaande jaren waren
gestegen tot dat maximumaantal.
In vergelijking met 2010 is het aantal voorbijrijdingen gedaald (tussen 2010 en 2015
met 16 %). Het is voortdurend gedaald tot het minimum van 56 in 2013. Nadien is
het aantal echter weer beginnen toenemen. In 2014 waren er 66. Uit de statistieken
voor de eerste negen maanden van het jaar blijkt een nieuwe toename in 2015: er
werden al 67 seinen voorbijgereden tegenover slechts 51 in 2014 en 43 in 2013 rond
dezelfde periode (d.i. een stijging met 56 % tussen 2013 en 2015).
Het aantal voorbijrijdingen waarbij de NMBS was betrokken, is de laatste drie jaren
verminderd: 65,1 % in 2013, 54,9 % in 2014 en 52,2 % in 2015 (28, 28 en 35
voorbijrijdingen). Het aandeel voorbijrijdingen toe te schrijven aan NMBS‐Logistics,
aan Infrabel en aan de andere spoorwegexploitanten is gestegen.
In vergelijking met 2010 is het aantal voorbijrijdingen waarbij het eerste gevaarlijk
punt werd bereikt, gedaald (tussen 2010 en 2015 met 26 %)78. Het is voortdurend
gedaald tot 2013, toen het minimum van 29 voor de periode werd bereikt. Dat aantal
is echter in 2014 weer beginnen te stijgen (38 voorbijrijdingen). Uit de statistieken
voor de eerste negen maanden van het jaar blijkt een daling in 2015: 28 seinen

77

De NMBS geeft in haar antwoord gegevens vanaf 2005. Voor de periode 2010‐2015, die aanvangt met het referentiejaar
dat is opgenomen in de beheerscontracten, verschillen die gegevens soms lichtjes met de gegevens die hier zijn
weergegeven, maar die verschillen doen geen afbreuk aan de vaststellingen van het Rekenhof.

78

Die vermindering van overschrijdingen blijft bestaan zelfs rekening houdend met de daling van het aantal
treinkilometers in de laatste jaren.
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tegenover 31 in 2014 rond dezelfde periode (tussen 2013 en 2015 gaat het om een
stijging met 27 %).
Bijsporen





Een bijspoor geeft toegang tot een hoofdspoor als de treinen die erop rijden,
rechtstreeks toegang kunnen krijgen tot een hoofdspoor. De toegang tot een
hoofdspoor wordt geregeld door een sein. In dat geval betekent een
seinvoorbijrijding een ernstig risico op een ongeval. Van de voorbijrijding van een
sein op een bijspoor dat geen toegang geeft tot een hoofdspoor, wordt aangenomen
dat ze een kleiner risico vertegenwoordigt en deze wordt anders geregistreerd.
Op bijsporen zijn sommige seinen niet uitgerust met TBL1+‐bakens.
De seinvoorbijrijdingen op bijsporen die geen toegang geven tot een hoofdspoor,
nemen sterk toe. In de loop van de eerste negen maanden van 2015 waren er 61
voorbijrijdingen tegenover slechts dertien in de loop van dezelfde periode van 2010,
d.i. een stijging met 369 %.

Uitrusting van voorbijgereden seinen met TBL1+‐bakens









Sommige voorbijgereden seinen waren niet uitgerust met TBL1+‐bakens omdat ze
niet geïdentificeerd waren als een belangrijk risico. Op basis van de analyse van het
incident werd die evaluatie soms herzien en werd bij het sein een baken
geïnstalleerd. Uit de analyse van de voorbijgereden seinen blijkt dat 23 van de 67
seinen die in 2015 werden voorbijgereden, niet waren uitgerust met TBL1+‐bakens.
Sommige voorbijrijdingen worden veroorzaakt door materieel uitgerust met TBL1+,
in sommige gevallen op infrastructuur uitgerust met TBL1+. In 2015 gebeurden 26
van de 67 seinvoorbijrijdingen terwijl TBL1+ zowel op de grond als aan boord
aanwezig was. In tien van de 26 gevallen werd het eerste gevaarlijk punt bereikt.
TBL1+ was wel degelijk geactiveerd maar het sein werd toch voorbijgereden. Er moet
echter worden benadrukt dat de afstand van de voorbijrijding kleiner is dan als er
geen TBL1+ is en dat het risico op een ongeval dus vermindert. Het ETCS‐systeem
zou van zijn kant de seinvoorbijrijding helemaal moeten vermijden.
De dienst Traffic Control van Infrabel heeft een ernstig incident geregistreerd dat
zich op 10 oktober 2014 in het station van Schaarbeek heeft voorgedaan. Een trein is
een gesloten sein voorbijgereden en is tot stilstand gekomen op 159 meter van een
trein die hem tegemoet kwam. Dankzij TBL1+, dat een noodstop heeft ingezet vanaf
de bakengroep die 300 m. vóór het sein was geïnstalleerd, kon de trein over een
afstand van 408 m tot stilstand worden gebracht. Bij het naderen van de TBL1+‐
bakens reed hij 118km/u. Als de trein enkel met het Memor‐systeem zou zijn
uitgerust, zou zich zeker een heel ernstig ongeval hebben voorgedaan.
De vermindering van het aantal seinvoorbijrijdingen waar het eerste gevaarlijk punt
werd bereikt, zou kunnen worden verklaard door het inschakelen van het
automatisch remsysteem.
Elke seinvoorbijrijding wordt grondig geanalyseerd. De ernst van het incident wordt
ingeschat en er wordt een score aan toegekend.

Zoals eerder aangestipt, kan de regering TBL1+‐ in België niet opleggen omdat het niet
beantwoordt aan de Europese technische normen. Als gevolg daarvan is een deel van het
goederenvervoer niet uitgerust met TBL1+. Dat systeem is overigens geen bevredigende optie
voor het goederenvervoer, gelet op de kenmerken van dat vervoer (lengte van de
konvooien,...).
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Infrabel heeft contact opgenomen met de spoorwegondernemingen om een overzicht te
krijgen van het aantal gevallen waar door een remmaneuver vanuit TBL1+ een
seinvoorbijrijding kon worden vermeden. Tot nu toe heeft het hierover geen enkele feedback
gekregen. Vanuit het standpunt van Infrabel wordt een dergelijk incident immers niet
geregistreerd aangezien geen sein werd voorbijgereden. Bij navraag hierover heeft de NMBS
verklaard dat zij geen gecentraliseerde statistiek bijhoudt van het aantal gevallen waarbij
TBL1+ werd ingeschakeld zonder dat een sein werd voorbijgereden. De NMBS heeft
aangekondigd dat een budget wordt uitgetrokken om die gegevens in de toekomst
automatisch te registreren. Voorts deelt de NMBS in haar antwoord mee dat ze voor de reeds
gedetecteerde gevallen (TBL1+ ingeschakeld zonder seinvoorbijrijding) dezelfde
maatregelen neemt ten aanzien van haar bestuurders als bij een daadwerkelijke
seinvoorbijrijding.
Het activeren van TBL1+ zonder seinvoorbijrijding zou grondig moeten worden onderzocht,
op dezelfde manier als de seinvoorbijrijdingen. Ze kunnen immers worden beschouwd als
voorbodes van ongevallen en er zouden eventueel corrigerende maatregelen voor genomen
moeten worden. Als TBL1+ bijvoorbeeld verschillende keren werd ingeschakeld bij hetzelfde
sein, zouden er specifieke maatregelen kunnen worden uitgewerkt.
3.2.1.3.2 Andere veiligheidsindicatoren
Naast de statistieken over seinvoorbijrijdingen vermelden de verslagen van DVIS andere
veiligheidsindicatoren, waarvoor heel wat gegevens moeten worden vergaard, onder meer in
verband met de voorbodes van ongevallen. De cijfers over de andere voorbodes van
ongevallen zouden kunnen worden gebruikt als doelstellingen voor de beheerscontracten.
3.2.1.4 Conclusie
Op het vlak van veiligheid bevatten de beheerscontracten 2008 van Infrabel en de NMBS, die
in 2013 werden herzien, tamelijk verschillende doelstellingen, waarvan sommige
doelstellingen acties vanwege de twee vennootschappen inhouden.
Wat de automatische remsystemen TBL1+ en ETCS betreft, werden de doelstellingen van het
beheerscontract voor het rollend materieel vervangen door de striktere eisen van het
koninklijk besluit van 9 juli 2013. Dat stelt dat het systeem ETCS of TBL1+ tegen eind 2015 op
al het rollend materieel moet zijn geïnstalleerd. Voor het netwerk moest de verplichting uit
het beheerscontract tegen eind 2015 zijn gerealiseerd.
Volgens Infrabel zou de efficiëntiedekking 99,9 % moeten bedragen tegen eind 2015.
Bovendien is corridor C voortaan met het ETCS‐systeem uitgerust, waardoor België de
Europese verplichtingen voor de uitrol van dat systeem kan naleven.
Omdat het TBL1+‐systeem echter niet kan worden opgelegd, hebben bepaalde
spoorwegexploitanten ervoor geopteerd hun rollend materieel er niet mee uit te rusten.
Andere exploitanten ondervinden moeilijkheden om het aan boord te installeren. Bovendien
beschikt het materieel dat de NMBS heeft gehuurd, niet over dat systeem. Er blijven
overigens compatibiliteitsmoeilijkheden tussen de ETCS‐versie van de bakens en die van het
rollend materieel.
Als gevolg daarvan zullen er in 2016 nog bepaalde treinen rijden die niet zijn uitgerust met
één van die twee automatische remsystemen. Zelfs al is de efficiëntiedekking van TBL1+ op
het netwerk nagenoeg 100 %, dan nog stijgt het risico van het spoorvervoer doordat er
materieel rijdt dat die functionaliteit niet aan boord heeft. Er blijven trouwens nog steeds
seinen die niet zijn uitgerust met TBL1+ en die kunnen worden voorbijgereden.
Wat de seinvoorbijrijdingen betreft, heeft Infrabel een actieplan ontwikkeld om die te
voorkomen. Het heeft daarover regelmatig gerapporteerd. Dat plan zorgt ervoor dat elke
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voorbijrijding grondig wordt onderzocht en dat er een rapport over wordt opgesteld.
Bovendien biedt het de mogelijkheid lessen te trekken uit de incidenten en de ingevoerde
veiligheidsmaatregelen79.
De doelstelling om de seinvoorbijrijdingen (waarbij het eerste gevaarlijk punt werd bereikt)
jaarlijks te verminderen ten opzichte van 2010, zoals in het beheerscontract opgenomen,
werd nochtans niet helemaal gehaald. Het aantal seinvoorbijrijdingen is gedaald tussen 2010
en 2013, maar is opnieuw gestegen in de loop van 2014.
De seinvoorbijrijdingen op bijsporen die geen toegang geven tot een hoofdspoor, stijgen
sterk en moeten adequaat worden opgevolgd.
De inspanning in het kader van het plan moet worden volgehouden en de oorzaken van die
toename achterhaald.
De NMBS moet de remmaneuvers met TBL1+ waarmee een seinvoorbijrijding kon worden
vermeden, gecentraliseerd registreren. Die incidenten moeten worden onderzocht in het
kader van het plan Seinvoorbijrijdingen, net zoals de eigenlijke seinvoorbijrijdingen. De
verbetering van de spoorwegveiligheid door de uitrol van TBL1+ is een eerste stap. De
uitrusting met ETCS, dat een hogere mate van veiligheid biedt, moet een prioriteit blijven.
De veralgemening van die uitrusting zou voor een daling van het aantal seinvoorbijrijdingen
moeten zorgen.
Doordat in de beheerscontracten 2008, die werden herzien in 2013, tussentijdse
doelstellingen voor de uitrol van ETCS ontbreken, kan echter niet worden nagegaan of de
voortgang van het project op schema zit ten opzichte van de einddoelstelling om de
uitrusting van het netwerk te vervolledigen in 2022.
Gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren (zoals die vermeld staan in het verslag van DVIS)
moeten niet enkel worden uitgewerkt op basis van seinvoorbijrijdingen, maar vereisen ook
dat heel wat gegevens worden vergaard, onder meer over de voorbodes van ongevallen. Als
die metingen zouden bestaan, zouden in de toekomstige beheerscontracten nieuwe
doelstellingen voor spoorwegveiligheid verwerkt kunnen worden.
Tot slot heeft Infrabel een actieplan operationeel toepasbare veiligheidscultuur en
veiligheidsdiscipline uitgewerkt. De NMBS heeft haar actieplan operationeel toepasbare
veiligheidscultuur en veiligheidsdiscipline nog niet goedgekeurd.
3.2.2 Treinaanbod
3.2.2.1 Beheerscontract
Het beheerscontract van de NMBS omvat diverse bepalingen over het treinaanbod. Ze slaan
op het minimale treinaanbod, het aanbod van het GEN, de binnenlandse bestemmingen van
de hogesnelheidstreinen, het grensoverschrijdende spoorverkeer en de bediening Virton‐
Rodange en Arlon‐Rodange.
Wat het minimale treinaanbod voor binnenlandse reizigers betreft dat wordt bepaald in
artikel 8 van het beheersonctract, moet de NMBS per werkdag in de week 220.000
treinkilometer waarborgen, en 110.000 treinkilometer per weekenddag of feestdag.
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De NMBS stelt in haar antwoord dat ze ook een actieplan heeft uitgewerkt om het aantal seinvoorbijrijdingen te
beperken (hoewel dat niet wordt geëist door haar beheerscontract).
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Er zijn per weekdag ook vereisten qua klokvastheid van de treinen tussen de hoofdhaltes,
voor het bedienen van secundaire haltes en speciale haltes, en tussen de
provinciehoofdplaatsen. Het artikel bepaalt expliciet per werkdag in de week:







het verzorgen, op alle baanvakken van het net die hoofdhaltes verbinden, van zestien
klokvaste verbindingen per rijrichting met een eerste trein ten laatste om 7 uur en een
laatste trein ten vroegste om 21 uur (de amplitude);
het bedienen van de secundaire haltes de hele dag door met veertien klokvaste
verbindingen of acht klokvaste verbindingen om de twee uur, per rijrichting, met een
eerste trein ten laatste om 7 uur en een laatste trein ten vroegste om 20 uur, voor de
belangrijkste rijrichting;
het bedienen van de secundaire haltes, uitsluitend tijdens de piekuren, met twee treinen
tussen 6 uur en 8 uur en twee treinen tussen 16 uur en 18 uur;
het inleggen van minstens één trein per uur en per rijrichting tussen iedere
provinciehoofdplaats en de per spoor dichtstbijzijnde provinciehoofdplaats;
het bedienen van de speciale haltes overeenkomstig bijlage 11 van het contract.

Omdat er minder treinreizigers zijn tijdens de weekends en op feestdagen, geldt dan een
specifiek minimaal treinaanbod, dat het volgende garandeert:




het verzorgen, op alle baanvakken van het net die hoofdhaltes verbinden, van veertien
klokvaste verbindingen per rijrichting met een eerste trein ten laatste om 8 uur en een
laatste trein ten vroegste om 20 uur;
het bedienen van de secundaire haltes met elf klokvaste uurverbindingen of zes
klokvaste verbindingen om de twee uur per rijrichting, met een eerste trein ten laatste
om 9 uur en een laatste trein ten vroegste om 19 uur, voor de belangrijkste rijrichting;
het bedienen van de speciale haltes overeenkomstig bijlage 11 van het contract.

De ministerraad van 24 oktober 2013 besliste ook een bijkomend aanbod in te stellen voor de
bediening van de Diabolo‐infrastructuur. Het finale aanbod is gepreciseerd in het
beheerscontract.
Volgens het beheerscontract mag de NMBS enkel van de vereisten van het minimale
treinaanbod afwijken in geval van overmacht, in geval van een tijdelijke situatie van
aangekondigde werken, en indien 25 december of 1 januari op een dinsdag of een donderdag
vallen en er de daaraan voorafgaande maandag of de daarop volgende vrijdag wellicht minder
treinreizigers zijn.
Tot slot mogen sommige haltes worden afgeschaft of mag de bediening ervan met 10 %
worden verminderd ten opzichte van het minimumaanbod, als er weinig reizigers zijn, de
exploitatiekosten te hoog zijn of als de infrastructuur werd verbeterd. Daarvoor is wel het
akkoord van de minister van Overheidsbedrijven vereist. Als de bediening met meer dan
30 % wordt verminderd, is ook het akkoord van de ministerraad vereist.
3.2.2.2 Verwezenlijkingen
In het kader van de opeenvolgende jaarverslagen over de uitvoering van de opdrachten van
openbare dienst heeft de NMBS een dagoverzicht gegeven van de treinkilometers. Daaruit
blijkt dat de NMBS de verplichtingen is nagekomen van het minimumaanbod van 220.000
treinkilometers op weekdagen en 110.000 treinkilometers tijdens de weekends en op
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feestdagen, als de stakingsdagen, de dagen van extreme winterse omstandigheden en de dag
volgend op het ongeval in Buizingen buiten beschouwing worden gelaten.
Wat het minimale treinaanbod qua haltes betreft, heeft de FOD Mobiliteit het vervoersplan
van de NMBS voor de periode 2014‐2017 onderzocht, om na te gaan of het voldoet aan de
vereisten van het beheerscontract80. Uit die analyse blijkt dat zeven haltes (op 554) tijdens
de week en tien haltes (op 475) tijdens het weekend niet meer bediend worden81.
Er zijn weinig anomalieën op het vlak van de klokvaste verbindingen (vier tijdens de week
en vier in het weekend).
Wat de amplitude op weekdagen betreft, blijkt uit de analyse van het initiële vervoersplan
door de FOD dat achttien lijnen niet beantwoordden aan de verplichtingen van het contract
omdat de eerste trein vertrekt na 7 uur of de laatste vóór 20 uur. De verschillen konden gaan
van enkele minuten tot meer dan 1.47 u. De NMBS heeft op 18 juli 2014 en 22 juli 2014
informatie meegedeeld in antwoord op de vaststellingen van de FOD Mobiliteit. Ze
verantwoordde de uitzonderingen op het beheerscontract voornamelijk doordat het niet
ging om de hoofdrichting van het verkeer die door de verplichtingen in het beheerscontract
wordt beoogd.
De bediening tussen de provinciehoofdplaatsen is globaal gezien verzekerd.
Voor het GEN is het aanbod beknopt gedefinieerd in het beheerscontract (90 treinstellen
tegen eind 2012). Er is geen gedetailleerde beschrijving per verbinding waarmee de
conformiteit van het aanbod zou kunnen worden gecontroleerd.
Behalve het vervoersplan, geeft de NMBS in het jaarverslag over de uitvoering van de
opdrachten van openbare dienst aangaande het minimumaanbod, globale informatie, per
aantal treinen en niet per lijn. Voor 2012 bestond de contractuele verplichting in 2.680
treinen82 op werkdagen en voor de hoofdhaltes. Volgens de NMBS werden de hoofdhaltes in
2012 bediend door gemiddeld 3.312 treinen83. Het gemiddeld percentage afgeschafte treinen
bedroeg 1,4 % in 2012. Volgens de NMBS kon op basis van die cijfers niet worden
geconcludeerd dat ze de frequentievereisten niet had gerespecteerd. De NMBS
verantwoordde die benadering van een globaal theoretisch treinaanbod door te stellen dat
ze niet over gegevens beschikte die lijn per lijn bewijzen dat de door het beheerscontract
opgelegde frequenties wel degelijk werden gerespecteerd. Infrabel vermeldde niet welke lijn
betrokken was door een gehele of gedeeltelijke schrapping van treinen.
Sinds 2013 verantwoordt de NMBS het treinaanbod niet meer op basis van een totaal aantal
treinen. Ze verklaart dat de bediening van de hoofdhaltes gewaarborgd is maar dat dit niet
het geval is voor bepaalde secundaire haltes. Die aanpak blijft echter theorie, want ze is
gebaseerd op het vervoersplan en niet op het werkelijke aanbod op elke lijn volgens de

80
Bron: FOD Mobiliteit, nota aan de minister van Overheidsbedrijven over de analyse van de conformiteit van het ontwerp
van vervoersplan van de NMBS 2014‐2017 met het beheerscontract 2008‐2012.
81

Waaronder Antwerpen‐Dam en Florée tijdens de week, en Mortsel‐Deurnesteenweg en Jamioulx tijdens het weekend.

82

Dat cijfer stemt overeen met de volgende berekening: (16 klokvaste verbindingen per rijrichting * het aantal IC‐
verbindingen) + (14 klokvaste verbindingen per rijrichting * het aantal IR‐verbindingen) + (14 klokvaste verbindingen per
rijrichting * het aantal L/CR‐verbindingen) = (32*19) + (28*18) + (28*56), ofwel 2.680 treinen.

83

Dat cijfer stemt overeen met 819 IC‐treinen + 703 IR‐treinen + 314 CR‐treinen + 1.476 L‐treinen, ofwel 3.312 treinen.
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klokvastheid en de amplitude. De afschaffing van treinen wordt altijd globaal onderzocht,
zonder link met de lijn die hinder ondervindt.
Het Rekenhof is van oordeel dat zo’n globale benadering niet voldoende garandeert dat het
minimale treinaanbod op alle lijnen wordt gerespecteerd.
De FOD heeft het minimale treinaanbod vooralsnog enkel kunnen controleren op basis van
het vervoersplan en niet op basis van het werkelijke treinaanbod. Door het gebrek aan
informatie over de lijnen waarop treinen geschrapt werden, konden de verplichtingen in het
beheerscontract over het treinaanbod niet worden opgevolgd.
De NMBS stelt in haar antwoord dat de verplichtingen van het beheerscontract betrekking
hebben op de geprogrammeerde treinen en dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat
er op bepaalde lijnen significant meer treinen worden afgeschaft. Volgens de NMBS zal het
ontwerp van beheerscontract 2016‐2020 moeten preciseren dat aan het geprogrammeerde
treinaanbod moet worden voldaan en dat er een performantie‐indicator zal zijn voor de
afgeschafte treinen. De NMBS zal zo nodig een eenmalig rapport opstellen over de
afschaffing van treinen.
De minister is in haar antwoord van mening dat de beschrijving van het aanbod in de bijlagen
van het beheerscontract 2008 van de NMBS voldoende nauwkeurig is om een geheel van
waarborgen te bieden over het naleven van het minimale treinaanbod. Ze is het er echter
mee eens dat de details in dit geval het verschil maken.
Het Rekenhof herinnert eraan dat artikel 8 van het beheerscontract bepaalt dat de NMBS de
uitvoering van bepaalde amplitudes en frequenties voor werkdagen en weekends moet
verzekeren. In de mate dat het treinaanbod dat door het beheerscontract wordt geëist
verplichtingen inhoudt voor elke lijn, op basis van het belang ervan, biedt een aanpak die
louter is gebaseerd op de geprogrammeerde treinen en een algemeen volume van geschrapte
treinen, onvoldoende garantie voor het reële aanbod per lijn. Het Rekenhof is van oordeel
dat het treinaanbod zoveel mogelijk moet worden uitgedrukt en nagegaan op basis van de
reële prestaties. Het beveelt aan dat de rapportering op dit vlak gebeurt op basis van de
gegevens van de geprogrammeerde treinen voor elke lijn, gecorrigeerd met de gegevens van
de geschrapte treinen84. Bij gebrek aan statistieken over de geschrapte treinen per lijn, kan
de NMBS immers onmogelijk voldoende zekerheid bieden dat de geschrapte treinen het
minimumaanbod op bepaalde lijnen niet in het gedrang hebben gebracht.
De FOD heeft er tijdens de evaluatievergadering van september 2015 over de
beheerscontracten op gewezen dat de NMBS uit eigen beweging 193 treinen had geschrapt
bij de invoering van de uurregeling van december 2012, zonder voorafgaand overleg met de
minister of met de administratie en zonder aan te tonen dat die schrappingen strookten met
het contractueel bepaalde treinaanbod op weekdagen en tijdens de weekends. De NMBS
heeft die vaststelling beaamd.

84

Rekening houdende met de afwijkingen op het minimaal aanbod opgenomen in artikel 8, punt 5 van het beheerscontract
van de NMBS (bv. de gevallen van overmacht).
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3.2.2.3 Conclusies
Het Rekenhof benadrukt dat het noodzakelijk is in de volgende contracten een verplichting
op te nemen om die gegevens mee te delen per lijn en per soort halte.
Het herinnert eraan dat de Europese verordening 1370/2007 de benadering van het
treinaanbod in de beheerscontracten doet evolueren. Volgens de Europese Unie zullen
toekomstige beheerscontracten een treinaanbod moeten vermelden dat verzekerd moet
worden door de exploitant van openbare dienst waaraan een exclusief recht en/of een
compensatie werd toegekend als tegenprestatie voor het vervullen van
openbaredienstverplichtingen. Dat vergt een zeer gedetailleerde omschrijving van de
verwachte dienstverlening (uurregeling, kwaliteit van de dienstverlening, veiligheid,
alternatief indien er treinen worden geschrapt, intermodaliteit, begeleidende maatregelen,
verwachtingen van de reizigers…) die veel verder gaat dan het aanbieden van klokvaste
treinverbindingen en amplitude. In die context moet het begrip overmacht duidelijk
gedefinieerd worden. Het treinaanbod moet worden geëvalueerd op basis van de werkelijke
prestaties, waarvan de opvolging technisch mogelijk moet zijn, zodat de openbare dienst
overeenstemt met wat contractueel is vastgelegd. De betrouwbaarheid van de
controlemaatregelen is in dat geval essentieel.
3.2.3 Stiptheid
3.2.3.1 Stiptheidcijfers
De stiptheid van het treinverkeer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de NMBS en
Infrabel. Het bijhouden van de stiptheidscijfers en de rapportering ervan is een taak van
Infrabel. De globale stiptheid wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het aantal treinen
met een vertraging van minder dan zes minuten ten opzichte van het totaal aantal gereden
treinen. Voor het geneutraliseerde cijfer wordt het aantal treinen met een vertraging van
minder dan zes minuten vermeerderd met het aantal treinen dat meer vertraging opliep,
veroorzaakt door geprogrammeerde grote werken, de gevallen van overmacht en de
langdurige vertragingen die te maken hebben met veiligheidsredenen. De gewogen stiptheid
is het stiptheidscijfer dat rekening houdt met het aantal reizigers aan boord. Verder worden
ook specifieke stiptheidscijfers bijgehouden volgens deelperiodes, type trein, voor bepaalde
lijnen en verbindingen en bij aankomst in bepaalde stations. Tot slot wordt ook het aantal
minuten vertraging gemeten. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de globale
stiptheidscijfers voor het reizigersverkeer in de periode 2008‐2014.
Tabel 5 –Stiptheidsstatistieken 2010‐2014 reizigersverkeer (in %)
2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Voor neutralisatie

90,2

88,9

85,7

87,0

87,2

85,6

88,2

Na neutralisatie

94,3

92,9

90,4

91,9

92

90,1

92,2

Rekening houdend met het aantal reizigers

82,9

84,6

85,8

83,2

86,4

Gemeten over het treintraject

85,7

86,8

87

84,2

86,4

Met inbegrip van afgeschafte treinen

84,2

85,5

86

84

86,1

Bron: FOD Mobiliteit
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Bij het afronden van het onderzoek waren er voor 2015 nog geen stiptheidcijfers op jaarbasis
beschikbaar. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de maandcijfers tot en met
november 2015.
Tabel 6 –Maandelijkse Stiptheidsstatistieken 2015 reizigersverkeer (in %): januari‐juni
Jan
Feb
Maa
Apr

Mei

Jun

Voor neutralisatie

90,4

91,3

90,6

91,3

90,2

90,0

Na neutralisatie

93,3

94,9

95,9

96,0

96,6

94,5

Rekening houdend met het aantal reizigers

87,9

89,1

88,9

89,8

88,6

88,5

Gemeten over het treintraject

88,3

89,4

88,2

89,6

88,4

88,3

Met inbegrip van afgeschafte treinen

92,5

94,0

95,0

95,6

96,1

94,0

Bron: FOD Mobiliteit
Tabel 7 (vervolg) –Maandelijkse Stiptheidsstatistieken 2015 reizigersverkeer (in %): juli‐november
Jul
Aug
Sep
Okt

Nov

Voor neutralisatie

93,2

94,5

90,6

89,0

86,9

Na neutralisatie

96,2

98,0

96,1

95,8

93,5

Rekening houdend met het aantal reizigers

92,3

93,6

88,5

86,2

83,7

Gemeten over het treintraject

91,6

92,8

88,9

86,5

84,6

Met inbegrip van afgeschafte treinen

95,6

97,4

95,5

95,2

92,7

Bron: FOD Mobiliteit
De NMBS benadrukt in haar antwoord dat de stiptheid in de periode 2005‐2013 “catastrofaal
gedaald” is en dat er sinds 2014 terug een verbetering is van de stiptheid tot op het niveau
van de periode 2006‐2007.
Het Rekenhof merkt echter op dat de vergelijking van de stiptheidscijfers in de periode 2008‐
2015 met de nodige voorzichtigheid moet gebeuren. Tijdens deze periode hebben
verschillende vervoersplannen elkaar opgevolgd. De wijzigingen aan de dienstregeling, die
een invloed hebben op de commerciële snelheid, kunnen een mechanisch effect gehad
hebben op de verbetering van de stiptheid.
Het Rekenhof herinnert eraan dat het in zijn verslag van juli 200885 erop had gewezen dat
een verbetering van de stiptheid kan samengaan met een verslechtering van de commerciële
snelheid. Het merkte op dat de beheerscontracten die afliepen in 2007 een algemene
doelstelling ter verbetering van de commerciële snelheid vooropstelden, zonder echter

85

Rekenhof, Naleving van de beheerscontracten door de NMBS, Infrabel en de NMBS‐Holding, Onderzoek ter uitvoering van
de resolutie van 19 maart 2008 van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2008, hoofdstuk 5, punt 5.4. Ter
beschikking op www.rekenhof.be.
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specifieke doelstellingen per lijn op te nemen. Het stelde eveneens vast dat, in tegenstelling
tot de vorige beheerscontracten, de beheerscontracten 2008 geen enkele doelstelling voor de
commerciële snelheid meer vooropstelden. Het Rekenhof formuleerde tot slot de
aanbeveling dat de commerciële snelheid in aanmerking moest worden genomen bij de
onderhandeling van de beheerscontracten en aanleiding moest geven tot specifieke
verplichtingen, bv. onder de vorm van een doelstelling voor het hele netwerk alsook per type
verbinding (IC, IR enz.).
Het Rekenhof signaleert dat volgens de beheerscontracten 2008 de NMBS en Infrabel
statistieken over de commerciële snelheid bezorgen aan de FOD. Deze gegevens zijn
vertrouwelijke gegevens die onderworpen zijn aan een “non disclosure agreement”. Ze
worden bijgevolg niet becommentarieerd in dit verslag.
3.2.3.2 Stiptheid in het beheerscontract van Infrabel: overzicht
Artikel 25: betrouwbaarheid, stiptheid en informatie over de stiptheid
De taken van Infrabel in het kader van de opvolging en rapportering over de stiptheid staan
in het beheerscontract beschreven in artikel 25. Bijlage 5‐Statistieken bij het beheerscontract
omschrijft verder de verschillende stiptheidscijfers en de rapportering ervan.
Infrabel bezorgt maandelijks de statistieken bepaald in bijlage 5 aan de FOD Mobiliteit.
Daarnaast ontvangt de FOD vanwege Infrabel dagelijks de rapporten ‘Relazen‐Relations’ die
het aantal minuten vertraging bevatten met een verdeling van de vertragingen waarvoor de
oorzaak toegewezen werd aan een bepaalde verantwoordelijke. Op basis van deze rapporten
maakt de FOD in samenwerking met Infrabel jaarlijks een rapport op over de verschillende
types van overmacht die zich het voorbije jaar voor hebben gedaan. Dit rapport moet voor
einde maart van ieder jaar aan de bevoegde ministers worden bezorgd.
Ten slotte worden de stiptheidscijfers gepubliceerd op de website van Infrabel.
Artikel 22 en 23: stiptheid in het kwaliteitshandboek
Artikel 22 van het beheerscontract, eind 2009 gewijzigd door het eerste bijvoegsel, beschrijft
het opstellen van een kwaliteitshandboek door Infrabel. In artikel 23 wordt vervolgens
opgesomd welke kwaliteitsaspecten in dat kwaliteitshandboek moeten worden behandeld.
Onder de noemer ‘betrouwbaarheid en stiptheid’ staat de kritische prestatie‐indicator (KPI)
Stiptheid vermeld. Hoewel het kwaliteitshandboek van Infrabel pas op 14 mei 2012 werd
gevalideerd, werd de KPI stiptheid al toegepast voor de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011. Er
waren immers niet enkel verplichtingen opgesomd in artikel 25 en bijlage 5. In artikel 74 van
het beheerscontract werd de toelage voor Infrabel gekoppeld aan de stiptheidscijfers. In dit
artikel wordt dan ook een doelstelling voor de stiptheid bepaald: “Infrabel verbindt zich ertoe
het hierboven gedefinieerde aantal minuten vertraging binnen een bereik van 180.000 en
260.000 minuten te houden”. Artikel 74 vermeldt vervolgens de berekeningsformule voor het
variabele deel van de toelage van Infrabel.
In 2013 werd dit artikel via het derde bijvoegsel86 gewijzigd en viel ook de doelstelling voor
de stiptheid weg. De rapporteringsverplichtingen met statistieken blijven wel bestaan.
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KB van 10 januari 2013 houdende de goedkeuring van het derde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008‐
2012, gesloten tussen de Staat en de NV Infrabel.
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Infrabel stelde zichzelf echter in het kwaliteitshandboek de doelstelling om het aantal
minuten vertraging dat wordt toegewezen aan Infrabel, tegen 2012 te beperken tot 180.000.
Artikel 74: stiptheid en toelage
Artikel 74 van het beheerscontract koppelde de stiptheidsresultaten aan een bonus of malus
in de toelage. Samengevat omvat deze regeling een bonus van 3,5 miljoen euro bij 180.000
minuten vertraging en een malus van 3,5 miljoen euro bij 260.000 minuten vertraging. Deze
bedragen gelden voor 2008 en moeten geïndexeerd worden. Het aantal minuten vertraging
wordt aan Infrabel toegewezen op basis van de verslagen ‘Relazen‐Relations’. De
grenswaarden worden aangepast aan de drukte van het treinverkeer.
3.2.3.3 Infrabel en de prestatieregeling vanaf 2013
Het koninklijk besluit van 6 juli 201187 voert een reglementaire prestatieregeling in naast de
bestaande regeling uit het beheerscontract. Deze reglementaire regeling trad in werking op
1 januari 2013 en is een verplichting uit een Europese richtlijn88. Verdere wijzigingen werden
aangebracht met het koninklijk besluit van 29 mei 201589. Het doel van deze nieuwe regeling
was de spoorwegondernemingen en de infrastructuurbeheerder ertoe aan te zetten
verstoringen zo gering mogelijk te houden en de prestaties van het spoorwegnet te
verbeteren.
Bij de onderhandelingen van het derde bijvoegsel heeft Infrabel verkregen dat de
oorspronkelijke regeling van artikel 74 uit het beheerscontract werd geschrapt. Infrabel wees
hiervoor naar het dubbele gebruik met de nieuwe reglementaire prestatieregeling. De FOD
Mobiliteit was niet akkoord met deze opvatting aangezien de regeling in artikel 74 een
contractuele afspraak was tussen de Staat en Infrabel. De nieuwe reglementaire regeling
daarentegen spoorde alle spoorwegondernemingen onderling aan hun prestaties te
verbeteren.
Hoewel de grenzen in bonus en malus bij de reglementaire prestatieregeling zodanig werden
gekozen dat ze overeenstemden met de contractuele regeling, bleek de schrapping van de
contractuele regeling voordelig voor Infrabel. De malus in de contractuele regeling was de
voorgaande jaren immers beduidend hoger dan de malus die werd aangerekend volgens het
nieuwe reglementaire systeem.
3.2.3.4 Evaluatie van de stiptheid bij Infrabel
Rapporteringsverplichtingen en opvolging
In de periode 2008‐2014 heeft Infrabel de rapporten ‘Relazen‐Relations’ dagelijks bezorgd
aan het DGVL zoals voorgeschreven in het beheerscontract. Dit blijkt uit de jaarlijkse
evaluatievergaderingen over het beheerscontract en uit de jaarlijkse rapporten over de
uitvoering van de opdrachten van openbare dienst die het DGVL opmaakt. Het DGVL
verdeelt de incidenten opgesomd in de dagelijkse ‘Relazen‐Relations’ voor wat overmacht
betreft in de volgende categorieën:
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KB van 6 juli 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 betreffende de verdeling van de
spoorweginfrastructuurcapaciteiten en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur.

88
89

Richtlijn 2001/14/EG van 26 februari 2001.

KB van 29 mei 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 betreffende de verdeling van de
spoorweginfrastructuur en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur.

HOOFDSTUK 3 – UITVOERING VAN DE BEHEERSCONTRACTEN / 59






interactie met derden;
werken;
natuur;
uitzonderlijke gebeurtenissen.

Het DGVL gaat na in welke mate de incidenten daadwerkelijk toegeschreven kunnen worden
aan overmacht. Zo worden bepaalde infrastructuurwerken niet gezien als overmacht maar
als een verantwoordelijkheid van Infrabel. Andere gevallen zijn meer dubbelzinnig,
bijvoorbeeld wanneer een ongeval te wijten is aan slechte beveiliging door Infrabel zelf.
De publicatie van de stiptheidscijfers gebeurt volgens het DGVL conform het
beheerscontract. Momenteel is op de website voor 2011 een jaarrapport gepubliceerd en voor
de periode 2012‐2015 zijn de stiptheidscijfers per maand beschikbaar.
De jaarlijkse rapporten over de types van overmacht werden tot 2012 met vertraging aan de
minister bezorgd. In de evaluatievergadering voor het werkjaar 2013‐2014 van 19 september
2014 werd afgesproken dat de rapporten voor de werkjaren 2012 en 2013 zouden worden
opgesteld tegen oktober 2014. Uit een boordtabel die het DGVL aan het Rekenhof heeft
bezorgd90 blijkt dat er in 2014 geen rapport aan Infrabel werd toegestuurd. Het laatste
beschikbare jaarrapport is dus dat voor 2011. De FOD Mobiliteit is sindsdien de rapporten en
de maandelijkse stiptheidsstatistieken blijven opvolgen en heeft geen redenen om de
toewijzing van de vertragingen ter discussie te stellen. De controles gebeuren op basis van
steekproeven.
In haar antwoord stelt de NMBS echter dat ze al tal van keren gewag heeft gemaakt van de
problemen bij de toewijzing van de vertragingen. Voorbeelden daarvan zijn de
adhesieproblemen die worden toegewezen aan de NMBS, terwijl Infrabel een sleutelrol
speelt (inzetten van spoorreinigers), en ook de gevolgvertragingen wanneer de initiële
oorzaak aan de NMBS toe te schrijven is, waarvoor er een essentiële rol voor Traffic Control
is weggelegd.
Stiptheidscijfers en toelage
Onderstaande tabellen tonen het aantal minuten vertraging toegewezen aan Infrabel en de
daaruit volgende bonus of malus.
Tabel 8 – Impact van de stiptheid op de toelage aan Infrabel (contractueel systeem)
Jaar n
Aantal minuten vertraging
Betaling/afhouding
jaar n
jaar n+1 (in euro)
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2008

234.159

-1.281.000

2009

247.046

-2.170.000

2010

301.522

-3.714.000

2011

303.741

-3.823.000

2012

255.075

-3.106.000

20150922 – Boordtabel opvolging BC Holding NMBS en Infrabel periode 1 juli 2014‐ 31 juli 2015 (002).
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2013

313.715

Regeling geschrapt

2014

333.390

Regeling geschrapt

Bron: FOD Mobiliteit
Tabel 9 – Impact van de stiptheid voor Infrabel volgens het reglementair systeem bonus/malus
Jaar n
Aantal minuten vertraging
Bonus/malus
jaar n
jaar n+1 (in euro)
2013

400.417

-922.000

2014

418.602

-960.000

Bron: FOD Mobiliteit
Deze cijfers liggen ruim boven het vooropgestelde doel om het aantal minuten vertraging
terug te dringen tot 180.000 minuten tegen 201291. Enkel voor 2008, 2009 en 2012 vallen de
cijfers binnen de marge die oorspronkelijk was opgenomen in artikel 74 van het
beheerscontract (tussen 180.000 en 260.000 minuten, jaarlijks aangepast). In het cijfer voor
2011 werden de gevolgen van een aantal voorvallen, zoals het treinongeval in Buizingen, niet
meegerekend. De stijging in 2011 zou te wijten zijn aan de bovenleidingen en aan
infrastructuurwerken toevertrouwd aan TUC Rail. In het algemeen vallen de grote
schommelingen in de vertragingen op.
Zoals gezegd werd vanaf 2013 een nieuwe reglementaire prestatieregeling ingevoerd. Deze
regeling gebruikt een ander aantal toegewezen minuten vertraging dan de contactuele
regeling. In de nieuwe regeling worden bijvoorbeeld ook de vertragingen voor het
goederenvervoer in rekening gebracht, terwijl de contractuele regeling enkel het
binnenlands en het internationaal reizigersvervoer meetelde. Beide cijfers kunnen dus niet
vergeleken worden.
De reglementaire regeling sinds 2013 is duidelijk voordeliger voor Infrabel dan de
contractuele uit artikel 74 van het beheerscontract. Als het aantal minuten vertraging voor
2013 en 2014 wordt berekend volgens de contractuele regeling, ligt dat ruim boven dat van
de voorgaande jaren (zie tabel 5). De malus voor 2013 en 2014 is echter significant lager door
het reglementair systeem.
3.2.3.5 Stiptheid in het beheerscontract van de NMBS
Artikel 15 van het beheerscontract 2008
Het beheerscontract van de NMBS bevat geen specifieke bepalingen over stiptheid. Enkel
voor een mogelijke aanpassing van de tarieven wordt een link gelegd met
stiptheidsresultaten. In artikel 15 wordt de formule voor de limietwaarde van de jaarlijkse
tariefwijziging van traject‐ en schoolkaarten vastgelegd. De limietwaarde wordt berekend op
basis van de gezondheidsindex en gecorrigeerd op basis van de stiptheidscijfers. Als de
doelstelling voor de stiptheid gehaald wordt, zal de limietwaarde hoger liggen. Als ze niet
gehaald wordt, is er een negatief effect op de limietwaarde voor de tariefaanpassing.
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Fiche kwaliteitsaspect “Betrouwbaarheid en Stiptheid” bij het kwaliteitshandboek van Infrabel.
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Artikel 15 van het beheerscontract bepaalt de volgende doelstellingen voor stiptheid:




91,0 % voor de tariefaanpassing februari 2009;
91,5 % voor de tariefaanpassing februari 2010;
92,0 % voor de tariefaanpassing februari 2011.

Het gebruikte stiptheidscijfer is het gemiddelde van de twaalf maandcijfers van de periode
die eindigt in de maand juni die aan de tariefverhoging voorafgaat. Het gaat om de
stiptheidscijfers met neutralisatie.
Van 2012 tot aan de inwerkingtreding van het nieuwe beheerscontract wordt rekening
gehouden met de gewogen globale stiptheid. Dat stiptheidscijfer houdt rekening met het
aantal reizigers en met de duur van de vertragingen. Vanaf 2012 wordt de
stiptheidsdoelstelling gelegd op 85,63 %. Daarmee wordt hetzelfde kwaliteitsniveau beoogd
als met de 92 % voor 2011.
Enkel voor de tariefaanpassingen in 2009 en 2010 werd de stiptheidsdoelstelling gehaald en
was er een positief effect. In 2011 was er een negatief effect op de limietwaarde voor
tariefaanpassing aangezien de doelstelling van 92 % niet werd gehaald in de periode van juli
2009 tot juni 2010. Sindsdien was er jaarlijks een negatief effect op de tariefaanpassing door
het niet behalen van de doelstelling.
Prestatieregeling sinds 2013
Sinds 1 januari 2013 is op het Belgische spoorwegennet een prestatieregeling van kracht (zie
hierboven punt 3.2.3.2 Infrabel). Deze prestatieregeling is een verplichting uit een Europese
richtlijn92. In 2015 werden een aantal correcties in de regeling doorgevoerd, met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 201493.
Deze regeling bestaat dus naast de regeling uit artikel 15 van het beheerscontract. De cijfers
en resultaten uit beide regelingen kunnen niet vergeleken worden. In het beheerscontract
wordt de stiptheid beoordeeld ten opzichte van de doelstelling die de overheid daarvoor
oplegt. Ze slaat er enkel op het reizigersverkeer. Als de doelstelling niet wordt gehaald, zet
dit een rem op de verhoging van de tarieven. Op die manier moet dit de reizigers ten goede
komen.
De reglementaire prestatieregeling ‘bonus/malus’ daarentegen werkt tussen de
spoorwegondernemingen onderling. Ze baseert zich op de vertragingen die ieder van hen
veroorzaakt op het netwerk. Het gaat dan om zowel de infrastructuurbeheerder als de
reizigers‐ en goederenondernemingen. De toegekende bonussen vormen een vergoeding
voor de operatoren die weinig vertragingen veroorzaken en worden uitgekeerd uit de
malussen betaald door de operatoren die meer vertragingen veroorzaken. Bij de berekening
is het totaal aan bonussen niet noodzakelijk even hoog als het totaal aan malussen. De
uitbetaling van de bonussen is dus beperkt door het beschikbare bedrag aan malussen.

92
93

Richtlijn 2001/14/EG van 26 februari 2001.

Koninklijk besluit van 29 mei 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 betreffende de verdeling
van de spoorweginfrastructuur en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur.
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In het begin van elk jaar wordt aan elke spoorwegonderneming een voorlopige spilwaarde
toegekend, gebaseerd op het aantal minuten vertraging en het aantal treinkilometers van
alle spoorwegondernemingen voor de voorbije vijf jaar (drie jaar sinds de laatste wijziging in
2015). Als een onderneming beter presteert dan het gemiddelde van alle ondernemingen
samen, kan ze een bonus krijgen. Voor 2013 en 2014 ontving de NMBS telkens een bonus.
Voor 2013 had de NMBS recht op een bonus van 2,2 miljoen euro. Er werd slechts 1,9 miljoen
euro uitgekeerd omdat er niet voldoende in malus geïnd werd om alle bonussen volledig uit
te keren. Voor 2014 had de NMBS volgens dit systeem recht op een bonus van 5,6 miljoen
euro. In 2015 werd het systeem na evaluatie door de Directie Spoorbeleid van de FOD
Mobiliteit echter gewijzigd met terugwerkende kracht voor 2014. Na deze wijzigingen had
de NMBS nog recht op een bonus van 1,072 miljoen euro. Uiteindelijk werd 0,5 miljoen euro
uitgekeerd vanuit de beschikbare geïnde malussen.
Deze prestatieregeling, die is vastgesteld door de overheid, is van toepassing tot einde 2016.
Vanaf 1 januari 2017 moet de infrastructuurbeheerder, Infrabel, een prestatieregeling
toepassen waarvan hij zelf de grondbeginselen bepaalt, in akkoord met de (kandidaat‐)
spoorwegondernemingen94. Deze bepaling volgt uit de gedeeltelijke omzetting van richtlijn
2012/34 in de Spoorcodex in 201595.
3.2.3.6 Conclusie
De stiptheid van het spoorwegverkeer behoort tot de verantwoordelijkheid van zowel de
NMBS als van Infrabel. Sinds 2014 is er een verbetering merkbaar van de
stiptheidsstatistieken.
Er is voorzichtigheid geboden bij de vergelijking van de stiptheidscijfers van 2008 tot 2014
omdat verschillende vervoersplannen elkaar hebben opgevolgd tijdens die periode.
Wijzigingen aan de uurregelingen die een impact hebben op de commerciële snelheid,
kunnen een mechanisch effect van verbetering van de stiptheid hebben.
Infrabel
Infrabel heeft de doelstellingen uit het beheerscontract over stiptheid niet gehaald. Dit had
een jaarlijkse afhouding op de toelage als gevolg tot 2013. Sinds 1 januari 2013 geldt de
reglementaire prestatieregeling. Voor Infrabel kwam die in de plaats van de contractuele
regeling. De malus die Infrabel verschuldigd was voor 2013 en 2014 lag lager dan de afhouding
in de contractuele regeling.
De rapportering over de stiptheid door Infrabel en de toewijzing van het aantal minuten
vertraging verlopen zoals vastgelegd in het beheerscontract. De FOD Mobiliteit heeft geen
redenen om deze toewijzing in vraag te stellen.
NMBS
Ook voor de NMBS werden in het beheerscontract doelstellingen over stiptheid vastgelegd,
met een financiële impact. De NMBS bleef vanaf de periode juli 2009 tot juni 2010 onder de

94

Artikel 23 van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex.

95

Wet van 15 juni 2015 tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex.
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doelstellingen, met een negatief effect op de limietwaarde voor de jaarlijkse
tariefaanpassingen vanaf 2011.
Via de reglementaire prestatieregeling, die sinds 1 januari 2013 van kracht is, ontving de
NMBS voor 2013 en 2014 telkens een bonus. De contractuele regeling, met negatieve impact
op de tariefaanpassingen, bleef intussen ook van toepassing.
3.2.4 Crisiscommunicatie
3.2.4.1 Protocol over crisiscommunicatie tussen maatschappijen van de NMBS‐
Groep
Het beheerscontract van zowel Infrabel (artikel 96), de NMBS (artikel 98) als de NMBS‐
Holding (artikel 107) bepaalt dat de betrokken spoorwegmaatschappijen een protocol over
crisiscommunicatie moeten afsluiten. Deze bepaling is identiek in de drie contracten en luidt
als volgt:
“Onverminderd de verantwoordelijkheid van elke vennootschap voor de communicatie
over haar specifieke activiteiten, zoals bepaald in de Wet Exploitatieveiligheid en zijn
uitvoeringsbesluiten en in het koninklijke besluit van 16 februari 2006 betreffende de
nood‐ en interventieplannen, zullen de drie vennootschappen van de NMBS‐groep
binnen de drie maanden na de ondertekening van dit contract, over de
crisiscommunicatie een protocol afsluiten en ter goedkeuring meedelen aan de
ministers van Mobiliteit en Overheidsbedrijven; bij ontstentenis daarvan zal de Staat
een regelgevend initiatief nemen.”
Infrabel heeft met de NMBS een dergelijk protocol opgesteld, net zoals met de andere
spoorwegondernemingen die in België actief zijn. Het protocol met de NMBS werd
goedgekeurd door het directiecomité van de NMBS op 26 november 2008 en op 16 juli 2009
aan het DGVL bezorgd. Een protocol tussen de drie vennootschappen, NMBS, NMBS‐
Holding en Infrabel, is echter nooit tot stand gekomen. Intussen is dat door de
herstructurering van de NMBS‐groep niet langer relevant. In 2012 kwamen de overheid en
de spoorwegmaatschappijen trouwens al overeen dat het protocol niet meer tot stand zou
komen tijdens de huidige beheerscontracten. De besprekingen over een protocol zouden
worden meegenomen naar de onderhandelingen over de volgende beheerscontracten.
3.2.4.2 Historiek
Aangezien het DGVL op 1 oktober 2008 geen rapport over een protocol tussen de drie
maatschappijen had ontvangen, informeerde het op 10 april 2009 bij Infrabel naar de stand
van zaken. Infrabel antwoordde dat er met de zes toenmalige spoorwegondernemingen,
waaronder de NMBS, een protocol werd afgesloten. Aan de NMBS‐Holding werd een
protocol bezorgd, opgesteld door Infrabel, maar hierover werd geen akkoord bereikt.
Tijdens de vergadering van de werkgroep opvolging beheerscontract Infrabel op 13 juli 2009
suggereerde Infrabel dat de overheid zou bemiddelen. In 2011 bleek bij de
evaluatievergaderingen over de beheerscontracten van Infrabel en de NMBS‐Holding dat er
nog steeds geen vooruitgang was geboekt en er dus nog geen protocol was. De minister van
Overheidsbedrijven vroeg vervolgens op 5 augustus 2011 per brief aan Infrabel en de NMBS‐
Holding om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen. De FOD Mobiliteit zou daartoe een
overleg organiseren, zonder de NMBS.
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Het overleg tussen Infrabel en de NMBS‐Holding, georganiseerd door de FOD Mobiliteit,
vond plaats op 9 november 2011 in aanwezigheid van een afgevaardigde van de beleidscel van
de minister van Overheidsbedrijven. Dit overleg maakte de standpunten van de
verschillende partijen duidelijk. Voor de NMBS‐Holding was het probleem dat de begrippen
‘crisis en communicatie niet gedefinieerd werden in het beheerscontract en dat de
verschillende partijen er daardoor een verschillende invulling aan gaven. Infrabel zag de
protocollen als afspraken in uitvoering van de wetgeving, in het geval van een afkondiging
van een nood‐ en interventieplan op gemeentelijk, provinciaal of nationaal niveau. Het ging
dus enkel om crisiscommunicatie bij grote ongevallen. De communicatie bij een
spoorweggerelateerde crisis werd beschouwd als communicatie volgens de discipline
‘Informatie’ uit de noodplanning.
Aangezien de NMBS‐Holding en Infrabel niet tot een vergelijk kwamen, onderzocht de FOD
Mobiliteit in eerste instantie wat de ervaringen en verwachtingen waren van de provincies
over crisiscommunicatie in relatie tot het spoorwegdomein. Daartoe vond een overleg plaats
in januari 2012. Daar werd verder afgesproken dat de FOD M&V contact zou opnemen met
een aantal door de provincies voorgestelde gemeenten die ervaring hadden met
noodsituaties en crisiscommunicatie in relatie tot het spoorvervoer. In de loop van maart
2012 had de FOD dan ook vijf overlegmomenten met gemeentelijke verantwoordelijken voor
nood‐ en interventieplanning en crisiscommunicatie. Aan de hand van de bevindingen bij
de provincies en gemeenten stelde de FOD Mobiliteit een ontwerprapport op dat op 12 juni
2012 werd besproken met de FOD Binnenlandse Zaken (Crisiscentrum en Burgerlijke
Bescherming). Dit leidde tot het rapport Vaststellingen en Aanbevelingen betreffende
Crisiscommunicatie op het Spoor.
Op 19 oktober 2012 vond een vergadering plaats met de verschillende partijen: de beleidscel
van de minister, de FOD Mobiliteit, de NMBS, de NMBS‐Holding en Infrabel. In deze
vergadering werden de resultaten gepresenteerd van de enquête door de FOD bij de
provincies, de gemeenten en de crisiscel Binnenlandse Zaken. Tijdens de inleiding van deze
vergadering werd al beslist dat het protocol niet meer tot stand zou komen en dat de
besprekingen zouden worden meegenomen naar de onderhandelingen met betrekking tot
de volgende beheerscontracten.
3.2.4.3 Conclusie
De artikelen over het protocol crisiscommunicatie tussen de drie spoorwegmaatschappijen
NMBS, NMBS‐Holding en Infrabel, opgenomen in hun respectievelijke beheerscontracten,
werden niet uitgevoerd. Enkel Infrabel en de NMBS sloten een protocol. De voornaamste
reden voor het ontbreken van het protocol tussen de drie maatschappijen was een
meningsverschil tussen de NMBS‐Holding en Infrabel over de begrippen crisis en
communicatie en over de rol en invulling van een dergelijk protocol.
Op 19 oktober 2012 werd echter door alle partijen beslist geen invulling meer te geven aan
het protocol crisiscommunicatie en de materie weer op te nemen bij de bespreking van de
nieuwe beheerscontracten. Intussen is door de herstructurering van de NMBS‐groep een
protocol met drie maatschappijen niet langer relevant.
De spoorwegmaatschappijen zijn hun contractuele afspraken niet nagekomen: er is geen
protocol tot stand gekomen. De Staat heeft bij ontstentenis van een protocol geen
regelgevend initiatief genomen, wat een mogelijkheid was die het beheerscontract bood. De
vaststellingen en aanbevelingen die de FOD M&V maakte naar aanleiding van deze materie
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kunnen als basis dienen voor een verbeterd protocol in het kader van de nieuwe
beheerscontracten.
3.2.5 Comfort in de treinen – zitplaatsen
3.2.5.1 Doelstelling
Het inleidende artikel van elk beheerscontract maakt van de dagelijkse kwaliteit een
prioriteit voor de entiteiten van de NMBS‐groep. De finale doelstelling is reizigers te
vervoeren in betrouwbare en comfortabele omstandigheden die zo goed mogelijk
tegemoetkomen aan hun behoeften, zowel tijdens, vóór als na het vervoer. Het aanbod aan
zitplaatsen in de treinen moet aan die voorwaarden voldoen. De samenstelling van de treinen
moet zoveel mogelijk beantwoorden aan de nood aan zitplaatsen bij de reizigers.
Het aanbod aan zitplaatsen is een van de kwaliteitsindicatoren bij de NMBS. De doelstelling
is verwoord als ‘een redelijke kans op een zitplaats’ in een trein. De verwezenlijking van die
doelstelling wordt gemeten aan de hand van een objectieve en een subjectieve indicator. Die
indicatoren zijn gedefinieerd in bijlage 4 bij het beheerscontract. Zoals artikel 28 van het
beheerscontract bepaalt, stelt de NMBS de resultaten jaarlijks voor in een verslag over de
kwaliteit van de dienstprestaties.
Het aantal reizigers dat moet staan, wordt opgenomen in de statistieken die de NMBS elk
jaar aan het DGVL moet bezorgen96. Die statistieken moeten zijn weergegeven per
spoorverbinding.
3.2.5.2 Objectieve kwaliteitsmeting
De NMBS telt elk jaar, meestal in de maand september of oktober, gedurende een week
(maar niet tijdens het weekend) visueel het aantal staande passagiers tijdens de ochtend‐ en
de avondpiek. Die telling betreft voornamelijk de pendelaars. Sinds 2008 wordt die telling in
de treinen zelf uitgevoerd door de treinbegeleiders met hun mobiele IBIS‐verkooptoestellen.
De treinbegeleiders beoordeelt en noteert de bezetting tijdens zijn ronde in de trein. Er is
een gebrek aan zitplaatsen als de bezettingsgraad van de tweedeklassewagons hoger is dan
100 %. Als er sprake is van overbezetting, moeten de treinbegeleiders vermelden hoeveel
passagiers rechtstaan.
Op basis van die telling stelt de NMBS elk jaar een globale indicator op. De berekeningswijze
daarvan mag niet variëren tijdens de duurtijd van het beheerscontract. Die doelstelling
moest worden geïnterpreteerd ten opzichte van de resultaten van de groeidoelstelling.
Zolang het contract liep, heeft de NMBS de jaarlijkse groeidoelstelling die ze opgelegd krijgt,
nagenoeg nooit gehaald. Het gebrek aan zitplaatsen kan dus niet worden toegeschreven aan
een te sterke groei.
De NMBS haalt drie indicatoren uit de gegevens die ze verzamelt, en elk van die indicatoren
wordt opgedeeld in “ochtendpiek” en “avondpiek”:


96

het percentage staande reizigers in vergelijking met het totale aantal reizigers
tijdens het piekmoment in kwestie, volgens de gemiddelde duur van de staand
afgelegde reisweg;

Zie bijlage 5 bij het beheerscontract van de NMBS.
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het percentage staande reizigers in vergelijking met het aantal reizigers in de
overvolle treinen;
het percentage staande reizigers in vergelijking met het totale aantal reizigers
tijdens het piekmoment in kwestie, volgens de gemiddelde duur van de staand
afgelegde reisweg (≤ 15 minuten, > 15 minuten en ≤ 30 minuten en > 30 minuten).

De NMBS moet die indicatoren jaarlijks aan het DGVL bezorgen. Ze beschouwt ze echter als
vertrouwelijk en heeft met de administratie een non disclosure agreement gesloten zodat ze
de gegevens kan meedelen naargelang van de door de NMBS bepaalde graad van
vertrouwelijkheid. Artikel 28 van het beheerscontract van de NMBS bepaalt nochtans: “De
doelstellingen en de resultaten worden aan het publiek meegedeeld”. De subjectieve metingen
zijn toegankelijk voor het publiek via de tevredenheidsenquête op de website van de NMBS,
voor slechts één jaar. Voor sommige jaren werd op de website een verslag gepubliceerd over
de kwaliteit (met daarin bepaalde objectieve metingen en de subjectieve metingen van de
kwaliteitsbarometer)97. Niet alle indicatoren komen daarin aan bod, zoals de
beschikbaarheid van zitplaatsen.
De NMBS is in haar antwoord van oordeel dat de statistieken over het aantal rechtstaande
reizigers, die gebruikt worden om haar eigen prestaties te monitoren, geen deel uitmaken
van de indicatoren die openbaar moeten worden gemaakt, des te meer omdat een groot deel
van de overbezettingen betrekking heeft op korte trajecten.
De algemene tendens sinds 2008 is dat de reisomstandigheden achteruitgaan. Zo bereikte in
2013 geen enkele indicator het initiële niveau van 2008, met uitzondering van het aantal
reizigers die tijdens de piekuren meer dan 30 minuten rechtstaan.
Het DGVL heeft voorbehoud geformuleerd bij de manier waarop de gegevens worden
verzameld en geïnterpreteerd. Volgens de FOD zijn die statistieken te globaal en laten ze
niet toe de problematische spoorlijnen te detecteren.
Het Rekenhof herinnert eraan dat de statistieken het percentage per lijn moeten preciseren.
Op dat punt houdt de NMBS zich niet aan het beheerscontract.
Het DGVL heeft ook twijfels over de interpretatie van de jaarlijkse evolutie, omdat de
meetmethode varieert door de jaren.
3.2.5.3 Subjectieve kwaliteitsmeting
De subjectieve kwaliteitsmeting steunt op de perceptie van de gebruikers. Ze wordt via
enquêtes (vragenlijsten) uitgevoerd bij de reizigers die verwerkt worden in de
kwaliteitsbarometer. De resultaten van die barometer (tevredenheidsenquête) worden
gepubliceerd op de website van de NMBS.
De NMBS moet aantonen dat de tevredenheid van de klant over het comfort in de treinen er
jaar na jaar op vooruitgaat. Het referentieniveau werd bepaald door het gemiddelde van de
indicator over de jaren 2006‐2007 en omvatte 72,6 % klanten die een score van 7/10 of hoger
toekenden voor dat criterium. Hoewel die waarde nooit meer bereikt werd tijdens de looptijd
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De verslagen 2012 en 2014 over de kwaliteit van de diensten konden op de website worden geraadpleegd.
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van het huidige beheerscontract, valt uit de onderstaande tabel niettemin op te maken dat
de tevredenheid van de reizigers er sinds 2011 op vooruitgaat.
Tabel 10 – Evolutie 2008‐2014 van de klantentevredenheid inzake het comfort in de treinen (subjectieve indicator)
2008

2009

2010

% klanten dat
een score van
7/10 of hoger
toekent

71,7

70,00



66,10

Door de
reizigers
gegeven
gemiddelde
score op 10

7,04

6,99



6,83

2011





2012

2013

2014

67,3



68,1



69



69,7



6,87



6,89



6,94



7



Bron: kwaliteitsbarometer NMBS
3.2.5.4 Conclusies
De cijfers en de objectieve indicatoren van het aanbod aan zitplaatsen moeten met de nodige
omzichtigheid worden geïnterpreteerd. Ze berusten op visuele tellingen en het is moeilijk
uit te maken op welk moment van het traject die werden uitgevoerd (‘s ochtends zijn er in
het begin van het traject richting Brussel minder staande reizigers dan in het laatste deel van
de reis, terwijl reizigers tijdens de avondpiek vaker rechtstaan bij het begin van het traject).
Het aantal staande reizigers per spoorverbinding is niet bekend, terwijl dat toch een vereiste
is van het beheerscontract. De probleemverbindingen worden dus niet geïdentificeerd.
Bovendien zijn de objectieve en de subjectieve indicator moeilijk te koppelen. De eerste heeft
vooral betrekking op pendelaars in een beperkte periode, terwijl de tweede betrekking heeft
op alle reizigers ongeacht het moment van de reis. Bepaalde drukke periodes worden niet in
aanmerking genomen in de objectieve indicatoren, zoals de zomermaanden waarin vele
toeristen de trein nemen.
Tijdens het beheerscontract heeft de NMBS middelen ingezet om het aantal overvolle
treinen te verminderen. Op de lijnen die de NMBS problematisch achtte, werden nieuwe
treinstellen met grotere capaciteit ingezet98. Dat heeft zeker bijgedragen tot de perceptie van
comfort bij de reizigers.
Eind 2014 beschikte de NMBS over 366.485 zitplaatsen99. In haar strategische visie voor het
spoor in België stelt de minister dat aantal met meer dan 160.000 eenheden te willen
optrekken tegen 2030, meer bepaald dankzij een bestelling van M7‐dubbeldekstreinen.
In haar antwoord geeft de NMBS aan dat het cijfer van 160.000 zitplaatsen overeenstemt met
het totale aantal aan te kopen zitplaatsen en het niet gaat om een nettotoename van het
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In 2010 werden 67 M6‐treinstellen geleverd en in gebruik genomen. De nieuwe Desiro‐treinstellen kwamen ook in de
plaats van oude treinen en verhoogden de vervoerscapaciteit (cf. NMBS, Verslag 2010 over de kwaliteit van de
dienstprestaties ‐ acties en resultaten).
99

NMBS, Kerncijfers 2014, www.nmbs.be.
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aantal zitplaatsen. De nettotoename houdt immers ook rekening met het totaal aantal
zitplaatsen van het materieel dat tegen 2030 buiten dienst moet worden gesteld.
3.2.6 Parkeeraanbod
3.2.6.1 Beheerscontracten
Het parkeeraanbod voor auto’s en fietsen komt aan bod in diverse artikelen van de
beheerscontracten van de NMBS‐Holding en van de NMBS. Het verwerven, de bouw, het
onderhoud en het beheer van de parkings en van de fietsenstallingen maken deel uit van de
derde opdracht van openbare dienst van de NMBS‐Holding100. Het contract met de NMBS
verschaft informatie over de objectieve en subjectieve kwaliteit van het parkingbeleid. Dat
beleid was een bevoegdheid van de NMBS‐Holding, maar is sinds de reorganisatie van de
groep op 1 januari 2014 weer in handen van de NMBS.
In juli 2008 werd de dochteronderneming nv B‐Parking opgericht om de parkings van de
grootste stations te beheren. De NMBS‐Holding bezit 100 % van de aandelen van die nv. De
dochtermaatschappij heeft als opdracht, zonder overdracht van openbare dienst, de parkings
en de fietsenstallingen professioneel te beheren101 en erop toe te zien dat reizigers met een
abonnement zeker een parkeerplaats hebben, dat de tarieven zijn afgestemd op de prijzen
van de lokale markt en dat de exploitatiekosten worden gedekt door de ontvangsten, zonder
het gebruik van het openbaar vervoer te ontmoedigen102. Die criteria zijn vervat in artikel 10
van het beheerscontract van de NMBS‐Holding. De parkings die B‐Parking beheert zijn
betalend.
3.2.6.2 Parkeerplaatsen voor auto’s
In het beheerscontract van de NMBS‐Holding zijn de artikelen over het parkingbeleid terug
te vinden in het hoofdstuk Intermodaliteit (artikelen 45 tot 47). Dat bevat precieze
doelstellingen. De meeste ervan zijn gehaald, maar sommige met vertraging.
In het beheerscontract van de NMBS is het voldoende aanbod van parkeerplaatsen een
onderdeel van het beheer van de dienstkwaliteit. Bijlage 4 bij het contract omvat een
objectieve en een subjectieve indicator.
Onderzoek van de behoeften en plannen
Artikel 45 van het beheerscontract van de NMBS‐Holding bepaalt dat de holding tegen 1
maart 2009 de behoeften aan parkeerplaatsen voor treingebruikers of andere
openbaarvervoergebruikers die vlakbij het station opstappen, moest onderzoeken. Op basis
van dat onderzoek moesten parkeerplannen worden uitgewerkt. De NMBS‐Holding moest
samen met de FOD Mobiliteit nagaan in hoeverre die plannen dienstig waren en konden
worden uitgevoerd.
Het onderzoek liep heel wat vertraging op (wijzigingen en bijwerkingen gingen heen en weer
tussen de FOD en de NMBS‐Holding en er was een gebrek aan samenwerking tussen de
NMBS en de NMBS‐Holding). De ministers hebben in dit dossier meermaals contact
opgenomen met de NMBS‐Holding om aanpassingen te vragen aan het onderzoek. De
NMBS‐Holding heeft een eerste plan opgesteld in 2009. Dat was echter te beknopt om in
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Artikel 7 van het beheerscontract van de NMBS‐Holding.
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Verslag over de opdrachten van openbare dienst, Holding, 2008.
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Verslag over de opdrachten van openbare dienst, Holding, 2009.
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aanmerking te komen. In september 2014 ontving de FOD Mobiliteit van de NMBS het
onderzoek naar de behoeften aan parkeerplaatsen. Het schetst de historiek van de dossiers
en van de globale inventaris van de behoeften. Er valt op te merken dat de cijfermatige
doelstellingen inzake parkings en fietsenstallingen op dat moment al bereikt waren. Het
onderzoek werd dus niet gebruikt om de uitbreiding of renovatie van de parkings aan te
sturen.
Het beheerscontract van de NMBS bepaalt in het kader van de kwaliteitsdoelstellingen dat
er een bevredigend aanbod aan parkeerplaatsen moet worden bereikt. Die doelstelling is
gekoppeld aan een objectieve kwaliteitsindicator103. Volgens die indicator moet de NMBS elk
jaar een visuele telling uitvoeren om te bepalen of het aantal parkeerplaatsen op de parkings
die zij beheert, toereikend is. Als de bezettingsgraad hoger is dan 90 %, moet de NMBS een
onderzoek uitvoeren naar de behoeften.
De NMBS voert aan dat moeilijk voor elk station kan worden bepaald hoeveel behoefte er is
aan parkeerplaatsen, omdat geen enkele wetenschappelijke methode zich daartoe leent. Er
is geen correlatie tot stand te brengen tussen het aantal reizigers dat aan een halte opstapt,
en de ter beschikking gestelde parkeerplaatsen.
Het is aan de directie Stations van de NMBS om de capaciteit van de parkings te bepalen,
rekening houdend met de specificiteiten van het station en met de omliggende terreinen en
mogelijkheden. Er bestaat een lijst van stations die door de NMBS worden beheerd. Die lijst
vermeldt de totale capaciteit, de bezettingsgraad volgens drie indicatoren (< 90 % ; > 90 % ;
< 100 % en ≥100 %) en voor bepaalde parkings worden beknopt het dossier of geplande
werken geschetst. De lijst vermeldt enkel de gewone parkeerplaatsen, niet de
parkeerplaatsen voor personen met beperkte mobiliteit. Het is een indicatieve tabel, die
geenszins een analyse maakt van de situatie en geen oplossing biedt voor overbezette
parkings (≥100 %).
Cijfermatige doelstellingen
Artikel 46 van het beheerscontract van de NMBS‐Holding omvat een cijfermatige
doelstelling: 54.000 parkeerplaatsen voor auto’s tegen eind 2012104. Die doelstelling werd
bereikt. Eind 2014 stelde de NMBS in totaal 58.804 parkeerplaatsen105 ter beschikking. B‐
Parking beheert er daar 19.360 van, die gespreid zijn over 49 parkings van 26 stations. In 2015
zijn daar nog extra parkings aan vijf stations bij gekomen.
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De subjectieve indicator komt verderop aan bod, in punt 3.2.1.4.
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Toen het contract werd gesloten, bedroeg de capaciteit om en bij de 45.000 plaatsen.
Verslag 2014 van de NMBS over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst.
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Tabel 11 – Evolutie van het aantal parkeerplaatsen (2008‐2014)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Totaal aantal
parkeerplaatsen

49.124

51.607

+/55.000

55.600

56.804

56.987

58.804

Gecreëerde
parkeerplaatsen

2.748

2.913

3.738

743

1.260

183

1.817

Gerenoveerde
parkeerplaatsen

698

523

435

838

n.d.

n.d.

n.d.

Bron: FOD Mobiliteit
Artikel 46 bepaalt ook dat de kwaliteit en het comfort van de bestaande parkings moet
worden verbeterd via renovatie en aanleg (o.m. kwaliteitsvolle bodembekleding,
ononderbroken verlichting en duidelijke en geschikte bewegwijzering). Het beheerscontract
vermeldt geen precieze criteria voor de termijn van de renovatie, noch voor de keuze van de
te renoveren parkings. De NMBS‐Holding heeft aan het DGVL een inventaris bezorgd van
parkings die gerenoveerd moeten worden. De criteria daarvoor zijn de slechte kwaliteit van
de bodembekleding en het ontbreken van verlichting of wegmarkeringen. Het Rekenhof
heeft vastgesteld dat het (soms geraamde) aantal parkeerplaatsen op die parkings vaak
verschilt van dat opgenomen in het verslag over de parkeerbehoeften.
Betalende parkings
In zijn kwaliteitsverslag 2012 stelt de NMBS dat de algemene strategie is gratis parkings aan
te bieden aan de gebruikers van het spoor, maar ze voegt daaraan toe dat sommige parkings
betalend worden als er zich saturatieproblemen voordoen en er geen
uitbreidingsmogelijkheden zijn.
Het tariefbeleid is gebaseerd op een matrix die rekening houdt met het soort station en de
omgeving, met het type gebruiker en de nabijheid van de parking ten opzichte van het
station106. Op basis van die criteria ontstaan grote prijsverschillen tussen de
parkeerabonnementen van de verschillende stations. De strategie van B‐Parking is om een
voorkeurtarief en voorrang te geven aan regelmatige gebruikers, houders van een
abonnement. Daarna komen de occasionele reizigers en tot slot de niet‐reizigers.
Het aantal betalende parkeerplaatsen in verhouding tot het aantal gratis parkeerplaatsen
stijgt jaar na jaar: van 34 % in 2008 tot 66 % in 2014.
Op dit moment worden de exploitatiekosten van de parkings die B‐Parking beheert, gedekt
voor de ontvangsten.
3.2.6.3 Fietsenstallingen
Voldoende fietsenstallingen ter beschikking stellen is een prioritaire doelstelling. De NMBS‐
Holding moest een structurele benadering uitwerken om reizigers aan te moedigen met de
fiets naar het station te komen. Die benadering berust op vier pijlers: voldoende
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Parl. St. Kamer, QRVA 54 042, 16 september 2015, vraag nr. 387 van de heer B. Vermeulen van 23 april 2015 aan de
minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de NMBS.
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fietsenstallingen aan de stations, nette en comfortabele fietsenstallingen, beveiligde
fietsenstallingen en fietspunten in sommige agglomeraties.
Om het gebruik van de fiets aan te moedigen, omvat artikel 41 van het beheerscontract ook
zes maatregelen om de fietsenstallingen aantrekkelijker te maken in de stations en aan
onbemande stopplaatsen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

elk station en elke stopplaats hebben een fietsenstalling vlakbij de toegang;
minimum zes fietsenrekken bij elke toegang;
de nieuwe en de gerenoveerde fietsenrekken zijn overdekt en verlicht, en de wanden
bieden zichtbaarheid op afstand;
camerabewaking van de fietsenstalling in stations die met zo’n systeem zijn
uitgerust;
een beveiligde fietsenstalling aan stations waar 10.000 reizigers of meer opstappen
(rekken van het type NMBS, overdekt, verlicht, afgesloten en met toegangscontrole);
de fietsinfrastructuur moet “leesbaar” zijn door de gebruikers.

Voor die zes maatregelen legt het artikel een planning voor de realisatie op en de verzending
van een jaarlijks rapport over de uitvoering, op basis waarvan een analyse kan worden
gemaakt en corrigerende maatregelen kunnen worden genomen.
Het DGVL achtte de intermodaliteitsplanning 2009‐2012 voor de fiets globaal bevredigend
aangezien ze de bepalingen, de planning, de doelgroepen en de indicatoren opneemt die het
beheerscontract oplegt. De jaarlijkse rapporten werden echter vaak veel te laat verstuurd
(soms met een jaar vertraging). De doelstellingen van de maatregelen 1 tot 6 waren in 2012
niet allemaal gehaald: voor de maatregelen 1, 2 en 4 lijken de doelstellingen niet te zijn
gehaald, en voor de maatregelen 3 en 5 is de toestand er duidelijk op vooruit gegaan maar bij
gebrek aan voldoende precieze doelstellingen is het moeilijk zich uit te spreken over de
verwezenlijking ervan. Over bepaling 6 is geen informatie terug te vinden in het het
evaluatierapport.
Becijferde doelstellingen
Tegen 2012 moest de NMBS‐Holding 78.000 plaatsen aanbieden voor fietsen107. De
doelstelling van het beheerscontract werd gehaald. Eind 2014 waren er 87.602 plaatsen voor
fietsen.
Artikel 44 van het beheerscontract van de NMBS‐Holding omvat indicatoren voor de
uitvoering van sommige van de zes maatregelen.





107

aantal fietsenrekken op het volledige net ( % fietsenrekken ten opzichte van de
doelstelling van 78.000 plaatsen);
aantal overdekte fietsenrekken ( % ten opzichte van de doelstelling van 78.000
plaatsen);
aantal beveiligde fietsenrekken;
aantal fietspunten.

Toen het contract werd gesloten, waren er zo’n 59.000 plaatsen beschikbaar.
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Noch het beheerscontract noch de bijlagen vermelden te bereiken streefwaarden voor het
aantal beveiligde fietsenrekken en fietspunten.
Tabel 12 – Evolutie in cijfers van de fietsparkings die ter beschikking werden gesteld van de gebruikers (2008‐2014)

Totaal
aantal
plaatsen
voor fietsen
% ten
opzichte van
de
doelstelling
Gecreëerde
plaatsen
Overdekte
plaatsen
% ten
opzichte van
de
doelstelling
Beveiligde
plaatsen

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

62.430

66.028

70.569

76.990

82.398

86.204

87.602

80,04 %

84,65 %

90,47 %

98,05 %

105,64 %

110,52 %

112,31 %

3.727

3.598

3.769

4.146

5.408

3.806

1.398

43.094

43.356

51.437

54.504

61.639

64.477

66.371

55,25 %

55,58 %

65,94 %

69,88 %

79,02 %

82,66 %

85,09 %

2.329

2.356

3.478

3.478

3.734

3.734

3.734

13

31

35

42

42

46

53

Aantal
fietspunten

Bron: FOD Mobiliteit
Fietspunten
Artikel 42 van het beheerscontract van de NMBS‐Holding stelt dat de holding fietspunten
ondersteunt. Fietspunten moedigen het gebruik van de fiets aan als volwaardig
verplaatsingsmiddel en aanvulling op het openbaar vervoer. De fietspunten liggen in de
buurt van stations en ze beheren ook de fietsenstallingen. Gebruikers kunnen er ook een
fiets huren of hun fiets laten herstellen. De eerste fietspunten werden gecreëerd in 2007 na
een oproep van de NMBS, en worden beheerd door ondernemingen uit de sociale economie.
Tijdens de looptijd van het beheerscontract is het aantal fietspunten toegenomen (van 13
punten in 2008 tot 53 in 2014). Het DGVL heeft in verschillende adviezen opgemerkt dat de
geografische spreiding van de punten te wensen overliet. Zo zijn er 41 punten in het Vlaams
Gewest, 4 in het Brussels Gewest en 8 in het Waals Gewest.
De NMBS preciseert in haar antwoord dat in Vlaanderen meer mensen de fiets naar het
station nemen dan in Wallonië.
Het Rekenhof is van oordeel dat de bepalingen van het beheerscontract niet enkel tot doel
hebben te beantwoorden aan een actuele behoefte, maar ook het gebruik van tweewielers
willen aanmoedigen door het aanbod te stimuleren.
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3.2.6.4 Subjectieve kwaliteitsevaluatie
Het beheerscontract van de NMBS stelt dat de tevredenheid van de reizigers moet worden
gemeten via een tevredenheidsenquête (de kwaliteitsbarometer). De NMBS moet aan de
hand van die subjectieve indicator aantonen dat de tevredenheid van de klant over het aantal
parkeerplaatsen en fietsenstallingen jaar na jaar verbetert. Die doelstelling is niet duidelijk
becijferd in de bijlage bij het beheerscontract. De onderstaande resultaten geven weer
hoeveel respondenten tevreden of zeer tevreden zijn over het parkingaspect. De resultaten
worden als bevredigend beschouwd als er een score wordt gehaald van 60 %108. De resultaten
zijn uitgesplitst in parkeerplaatsen voor auto’s en motorfietsen, fietsenstallingen en
parkeerplaatsen voor gehandicapten.
Tabel 13 – Evolutie van de klantentevredenheid over het aantal (subjectieve indicator)
2008

2009

2010

2011

2012

49 (auto’s)
43,6 (motorfietsen)

45,1

47,4

50,1

51,4

Fietsen

56,8

56,5

56,9

59,3

63

Gehandicapten

56,8

32,8

36

41

41,5

Auto’s en motorfietsen

Bron: kwaliteitsbarometer
Er zijn geen gegevens beschikbaar voor de jaren 2013 en 2014. In 2013 leverde de NMBS niet
alle gegevens aan, zodat het onmogelijk was een jaarlijks gemiddelde te berekenen dat kon
worden vergeleken met de voorgaande jaren. Door de herstructurering van de groep werd
de subjectieve methode voor kwaliteitsmeting aangepast voor 2014. Daardoor zijn de nieuwe
resultaten niet meer te vergelijken zijn met de vroegere.
Het aantal parkeerplaatsen en het aantal fietsenstallingen is toegenomen, maar uit de cijfers
van de tevredenheidsenquête blijkt dat de gebruiker ontevreden is over het aanbod. De
tevredenheidsgraad is zelfs bijzonder laag wat de parkeerplaatsen voor gehandicapten
betreft. Er moet worden gepreciseerd dat het aanbod aan parkeerplaatsen in die categorie
slechts 1 % van de beschikbare plaatsen vertegenwoordigde in 2008, en 2 % in 2014.
3.2.6.5 Conclusies
De NMBS‐Holding en de NMBS hebben tal van initiatieven genomen op het vlak van het
parkeerbeleid, zowel voor auto’s als voor fietsen. De cijfermatige doelstellingen uit het
beheerscontract over het aantal plaatsen die ter beschikking worden gesteld voor auto’s en
fietsen, werden ruimschoots gehaald en zelfs overschreden vóór de limietdata die in het
contract waren vastgelegd. De gebruikers zijn echter niet zo tevreden. De redenen daarvoor
zijn niet altijd duidelijk weergegeven in de documenten. Misschien waren de doelstellingen
niet ambitieus genoeg? De doelstellingen inzake parkings waren immers snel bereikt, maar
vele parkings zijn verzadigd. Het aantal gecreëerde plaatsen strookt nog niet altijd met de
behoeften van de reizigers.
De studie over de behoeften aan parkeerplaatsen voor auto’s werd met 5,5 jaar vertraging
voorgesteld aan de administratie en aan de minister. De doelstellingen voor het aantal
bijkomende plaatsen waren op dat moment al bereikt. Het nut van dat rapport als
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Het betreft de definitie van de subjectieve doelstelling die is weergegeven in de jaarlijkse kwaliteitsrapporten van de
NMBS.
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sturingsinstrument zoals bepaald in de beheerscontracten, kan dus in twijfel worden
getrokken.
De artikelen in de beheerscontracten die betrekking hebben op de intermodaliteit inzake
fietsen, schrijven doelstellingen, indicatoren, een planning voor de opvolging en
corrigerende maatregelen voor. Sommige van die maatregelen zijn echter moeilijk te
evalueren bij gebrek aan precieze doelstellingen (bv. het aspect van de nieuwe
fietsenrekken).
Het beleid inzake parkeertarieven is niet duidelijk omschreven in de beheerscontracten. Er
zou moeten worden overwogen het tariefbeleid te omkaderen in de toekomstige contracten
om het gebruik van het openbaar vervoer niet te ontmoedigen.
3.2.7 Investeringen
3.2.7.1 Context
Investeringen komen in de beheerscontracten aan bod in hoofdstuk VIII. Dat heeft enerzijds
betrekking op de opvolging en de algemene controle van de investeringen en anderzijds op
de investeringen in de exploitatieveiligheid (voor de NMBS en Infrabel) en in het GEN‐
materieel (voor de NMBS). Die laatste, meer specifieke elementen komen in dit verslag aan
bod in de punten 3.2.1 en 3.2.8 van dit hoofdstuk.
In de beheerscontracten komen verschillende instrumenten ter sprake die gebruikt worden
voor de planning, de opvolging en de controle van de spoorweginvesteringen:




het meerjareninvesteringsplan109, dat de planning op lange termijn bepaalt;
het jaarlijks investeringsprogramma, dat op jaarbasis een meer nauwkeurige
interpretatie van het meerjareninvesteringsplan verstrekt.
de projectdossiers, die de beschrijving, de planning, de raming van de kosten en de
begrotingsramingen verstrekken en ook de opvolgingsinstrumenten voor de
spoorweginvesteringsprojecten die een projecteinddatum hebben, en die moeten
worden onderscheiden van de continue projecten waarvoor verzameldossiers110
worden opgesteld.

Vroeger coördineerde het Investeringscomité, voorgezeten door de NMBS‐Holding, de
jaarlijkse en meerjarendeadlines. Sinds de herstructurering van de vennootschappen is er
geen specifiek orgaan meer dat die rol vervult.
De beheerscontracten bepalen dat de vennootschappen een aantal documenten moeten
verstrekken als input voor de instrumenten voor de planning, de opvolging en de controle
van de investeringen. De vennootschappen moeten onder andere aan de FOD bezorgen111:

109

Het meerjareninvesteringsplan wordt bij in de ministerraad overlegd besluit goedgekeurd door de Koning.

110

Het gaat bijvoorbeeld over de aankoop van kantoormaterieel, aanpassings‐ en renovatiewerken aan de
dienstgebouwen of de noodzakelijke instandhouding van het telecomnetwerk (steeds meer systemen worden op afstand
bediend en maken gebruik van het glasvezelnetwerk).
111

De NMBS‐Holding moest een geconsolideerde versie van de meeste documenten opstellen. Sinds de hervorming van
de vennootschappen ontvangt de FOD geen geconsolideerde versie meer.
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een
jaarlijks
voortgangsverslag
over
de
uitvoering
van
het
meerjareninvesteringsplan112;
het jaarlijks investeringsprogramma van het volgende jaar en later, indien nodig, het
ontwerp van aanpassing van dat jaarlijks investeringsprogramma113;
de evaluatieverslagen over de uitvoering van het jaarlijks investeringsprogramma114;
de projectdossiers en de verzameldossiers, en de actualisering daarvan115.
een ontwerp van meerjareninvesteringsplan 2013‐2015 (te realiseren tegen 31 januari
2012, daar het vorige meerjareninvesteringsplan verstreek in 2012).

Bijlage 3 van de beheerscontracten legt de vorm en de inhoud van die documenten vast. De
bijlage preciseert echter ook dat de vennootschappen van de NMBS‐groep en de FOD in
onderlinge overeenstemming de procedures en documenten kunnen actualiseren en
vereenvoudigen.
Naast die rapporteringen bepalen de beheerscontracten dat de vennootschappen “alles in het
werk stellen […] om de spoorweginvesteringen zoals geprogrammeerd in het […]
geconsolideerde meerjareninvesteringsplan uit te voeren”. De beheerscontracten bevatten dus
een eenvoudige middelenverbintenis over de goede verwezenlijking van de
investeringsplannen.
De FOD moet van zijn kant, voor rekening van de federale Staat, toezien op de opvolging en
de controle van de goede uitvoering van het meerjareninvesteringsplan en het
jaarprogramma. De beheerscontracten bepalen in het bijzonder dat de FOD aan de minister
van Overheidsbedrijven een verslag bezorgt over de stand van zaken van de verschillende
projecten telkens een van de bovenvermelde project‐ en verzameldossiers wordt
geactualiseerd.
Het Rekenhof onderzoekt in dit hoofdstuk de algemene opvolging van de investeringen. Het
verband tussen de effectief gerealiseerde investeringen en de investeringsdotatie wordt
onderzocht in deel II.
3.2.7.2 Uitvoering van de beheerscontracten
3.2.7.2.1 Eisen ten aanzien van de vennootschappen
De verslagen over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst die de FOD opstelt,
beoordelen of de vennootschappen de algemene vereisten in verband met de investeringen
(“conform”) hebben vervuld.
De FOD evalueert de overeenstemming met de beheerscontracten voornamelijk door na te
gaan of de vennootschappen de verslagen die ze overeenkomstig die contracten moeten

112

Jaarlijks tegen 30 juni moet elke vennootschap dit verslag versturen voor wat haar betreft. De NMBS‐Holding moest
overigens tegen 31 juli een geconsolideerde versie van die verslagen toezenden.
113
De NMBS‐Holding moest tegen 15 november de geconsolideerde versie van het ontwerp van jaarlijks
investeringsprogramma toezenden en tegen 31 juli de geconsolideerde versie van het amendement.
114
Tegen 30 september voor het tussentijds verslag en tegen 30 april van het volgende jaar voor het definitief verslag. De
NMBS‐Holding moest overigens een geconsolideerde versie van die verslagen toezenden tegen 31 oktober (voor het
tussentijdse verslag) en tegen 31 mei (voor het definitieve verslag).
115

De beheerscontracten bepaalden dat die projectdossiers en verzameldossiers om de drie maanden moesten worden
geactualiseerd. Die procedure werd echter recent herzien in het kader van de implementering van de nieuwe methode
voor de opvolging van de investeringsprojecten (cf. infra).

HOOFDSTUK 3 – UITVOERING VAN DE BEHEERSCONTRACTEN / 76

overzenden, indienen of niet. Ondanks de vermelding “conform”, die betekent dat de
vennootschappen de verslagen effectief hebben opgesteld en verzonden, merkt de FOD
echter op dat de NMBS‐Holding niet, op de manier bepaald in het beheerscontract, de
mogelijkheid heeft bestudeerd om bepaalde investeringen, zoals kleine stations, op een
andere manier te financieren, onder meer via lokale samenwerkingen, raamcontracten of
publiek‐private samenwerking (PPS)116. De NMBS geeft in haar antwoord aan dat de PPS
geleid hebben tot een toename van de schuld van de NMBS en dat de lokale
samenwerkingen, behalve in uitzonderingsgevallen, erg moeilijk op te zetten blijken.
De verslagen van de FOD doen daarentegen geen uitspraak over de algemene
middelenverplichting waarvan hierboven sprake (de vennootschappen “stellen alles in het
werk […] om de spoorweginvesteringen zoals geprogrammeerd in het […] geconsolideerde
meerjareninvesteringsplan uit te voeren”), die moeilijk te evalueren is.
Naast deze eerste commentaar vergt de uitvoering van de beheerscontracten op het vlak van
investeringen verschillende opmerkingen.
In tegenstelling tot Infrabel rapporteert de NMBS niet meer over de uitvoering van het
meerjareninvesteringsplan sinds de overgang naar het meerjarenplan 2013‐2025. De NMBS
verklaart die ontbrekende rapportering enerzijds doordat het meerjareninvesteringsplan
2013‐2015 geen rekening houdt met de nieuwe verdeling van de begrotingen/projecten onder
de vennootschappen ingevolge de herstructurering van de vennootschappen117 en anderzijds
doordat het plan eerstdaags zal worden vervangen door een nieuw
meerjareninvesteringsplan 2016‐2020118.
Daarnaast zenden de vennootschappen soms bepaalde door de beheerscontracten geëiste
documenten te laat naar de FOD. Dat is het geval voor de actualiseringen van de
projectdossiers en van de verzameldossiers119. Wetende dat de FOD die documenten
analyseert voor de minister, ligt de indieningsdatum van die documenten te laat.
Niet alle vereisten qua vorm en inhoud van de rapportering, zoals vastgelegd in bijlage 3 van
de beheerscontracten, worden nageleefd. In het jaarlijks voortgangsverslag over de
uitvoering van het meerjareninvesteringsplan120 ontbreekt bijvoorbeeld vaak de uitleg voor
alle wijzigingen in plus of in min van 15 % of meer. Meestal ontbreekt ook “de samengevatte
kritische uitleg over de staat van de uitvoering” van het meerjareninvesteringsplan en over de
vooruitzichten voor de volgende jaren. Hoewel in de beheerscontracten expliciet wordt
bepaald dat de FOD en de vennootschappen “de mogelijkheid onderzoeken om de in die bijlage

116

Artikel 62 van het beheerscontract van de NMBS‐Holding bepaalde immers dat de NMBS‐Holding de mogelijkheid
onderzoekt om bepaalde investeringen, waaronder een reeks kleine stations, op een alternatieve manier te financieren,
onder meer via samenwerkingen met de lokale overheden, kaderovereenkomsten of PPS. De NMBS‐Holding betrekt de
DGVL bij dit onderzoek en legt de resultaten van de studie via de DGVL voor aan de minister van Overheidsbedrijven ten
laatste een jaar na de datum van ondertekening van het huidige contract. Het resultaat van die studie kan leiden tot een
aanpassing van het meerjareninvesteringsplan dat van kracht is.
117

Er moeten overigens nog arbitrages gebeuren in de verdeling van de bevoegdheden en de begrotingen.
De minister heeft in dat verband op 16 september 2015 aan de Kamer aangekondigd dat van het meerjarenplan 2013‐
2025 zou worden afgestapt.
119
De NMBS heeft bijvoorbeeld op 18 juli 2014 de documenten over het eerste kwartaal 2014 overgezonden en Infrabel op
31 oktober 2013 de documenten over het tweede kwartaal 2013.
118

120

Wanneer de vennootschappen dergelijke verslagen overzenden.
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beschreven procedures en documenten te actualiseren en te vereenvoudigen”, moet worden
nagegaan of dat onderzoek effectief uitmondt in nieuwe formele vereisten waarmee de
spoorweginvesteringen doeltreffend kunnen worden opgevolgd en gecontroleerd. De beide
vennootschappen moeten op zijn minst in hetzelfde formaat rapporteren, ook al kan de zeer
verschillende aard van de investeringen van de NMBS en van Infrabel in bepaalde gevallen
een verschillende aanpak verantwoorden.
Volgens de beheerscontracten van de NMBS en de NMBS‐Holding mogen nieuwe
investeringen waarvan de kostprijs op meer dan 25 miljoen euro wordt geraamd, slechts in
het meerjareninvesteringsplan worden opgenomen na een socio‐economische studie volgens
een internationaal erkende methode. Volgens de beheerscontracten moeten de
vennootschappen voor die projecten ook een evaluatie achteraf maken. De FOD moet bij die
studies worden betrokken en moet een afschrift van de resultaten ontvangen. Ondanks die
verplichtingen heeft de FOD geen enkele studie ontvangen voor het
meerjareninvesteringsplan 2013‐2025. Wat de periode 2008‐2012 betreft, bestond het
meerjareninvesteringsplan al toen de beheerscontracten werden gesloten en zijn de
vennootschappen van oordeel dat heel weinig nieuwe investeringen van meer dan 25 miljoen
euro werden ingediend. Volgens het Rekenhof zou het project, ingeval van een grote
uitbreiding ervan, terecht kunnen worden beschouwd als een nieuwe investering die
aanleiding moet geven tot een socio‐economische studie voorgelegd aan de FOD (bv.
wanneer in bepaalde projecten aanvankelijk niet geplande investeringen werden toegevoegd,
zoals voor het station van Bergen121). De NMBS verduidelijkt in haar antwoord dat niet alle
nieuwe investeringen zich lenen voor een socio‐economische studie. Het antwoord van de
NMBS vormt echter geen verantwoording voor het feit dat het beheerscontract op dit punt
niet werd toegepast voor het geheel van nieuwe investeringen waarvan de geraamde kost
25 miljoen euro overschrijdt.
Het beheerscontract van Infrabel bepaalt sinds de bijakte van december 2013 ook dat
“alvorens een beslissing wordt genomen over de uitvoering ervan, voor nieuwe omvangrijke
voorgestelde projecten van strategisch belang (met een kostprijs van meer dan 25 miljoen euro)
een maatschappelijke kosten‐batenanalyse wordt uitgevoerd, waarbij bij voorkeur wordt
geopteerd voor een pragmatische aanpak”. In tegenstelling tot bij de beheerscontracten van
de NMBS en de NMBS‐Holding speelt de FOD hierbij geen enkele rol. Wat de uitvoering van
die verplichting betreft, is Infrabel van oordeel dat geen enkel nieuw project van strategisch
belang is begonnen in het kader van het plan 2013‐2015. Dat plan wilde immers projecten
afhandelen over veiligheid, de instandhouding van het net in zijn huidige toestand en de
finalisering van de lopende uitbreidingsprojecten. Zoals eerder vermeld, is het Rekenhof van
oordeel dat het legitiem zou zijn een grote uitbreiding van een bestaand investeringsproject
te beschouwen als een “nieuw omvangrijk project van strategisch belang”. Infrabel is in zijn
antwoord van oordeel dat dit begrip enige verduidelijking behoeft.
Het beheerscontract van Infrabel bepaalt tot slot dat “in elk geval van ontwikkeling of
uitbreiding van de spoorweginfrastructuur het belang en het voordeel van de projecten worden
getoetst aan het mobiliteitsbeleid van de regering”. Voor Infrabel is aan die vereiste voldaan
zodra de regering de jaarlijkse investeringsprogramma’s en het meerjareninvesteringsproject
heeft goedgekeurd. Het Rekenhof is van oordeel dat er een duidelijkere link zou moeten

121

Het plan dat naar voren kwam uit de initiële wedstrijd van 2006 had betrekking op een budget van 80 miljoen euro (in
euro van 2006). Het werd herzien om de integratie in de stadsomgeving en de functionaliteit ervan te verbeteren. Daartoe
werd het budget opgetrokken (247 miljoen euro van nu).
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worden gelegd tussen de investeringsprojecten en het mobiliteitsbeleid van de regering,
opdat de FOD zou kunnen nagaan of de geplande investeringen wel bijdragen tot dat beleid.
Infrabel stelt in zijn antwoord dat de toekomstige investeringskeuzes zullen worden gemaakt
via de investeringscel die onder meer tot doel zal hebben na te gaan in welke mate die keuzes
en de prioriteiten van de federale Staat en de gewesten inzake mobiliteit overeenstemmen.
3.2.7.2.2 Verificatie door de FOD van de door de vennootschappen overgezonden gegevens
De FOD kan niet nagaan of de talrijke gegevens in de documenten die de vennootschappen
van de NMBS‐groep overzenden, juist zijn. Bijlage 3 van de beheerscontracten bepaalt
nochtans dat “[de ambtenaren van de FOD], bij elke actualisering van de [project‐
/verzamel]dossiers, verifiëren of hun gegevens volledig, correct en actueel zijn”. Gelet op het
aantal beschikbare ambtenaren (drie ambtenaren voor de opvolging van de investeringen
terwijl er zes waren tot april 2014) en het aantal op te volgen dossiers (ongeveer 370), is een
dergelijke verificatie onrealistisch.
Om de juistheid van de overgezonden gegevens te verifiëren kunnen de ambtenaren alle
vereiste onderzoeken en controles doen op het terrein en binnen de vennootschappen, onder
meer in de boekhouding. Ze mogen ook deelnemen aan de vergaderingen voor
projectopvolging bij de vennootschappen. Tot in 2013 heeft de FOD een quotum voor uit te
voeren bezoeken en controles vastgelegd (24 bezoeken/jaar en 24 uitgavencontroles/jaar).
De ambtenaren voerden die bezoeken en die controles meestal uit op basis van
projectdossiers en verzameldossiers overgezonden door de vennootschappen. Omdat de
FOD vond dat de werkbelasting te groot werd, zijn er geen quota meer voor de werfbezoeken
en het aantal controles/jaar werd herleid tot twaalf. Van januari tot september 2014 hebben
de ambtenaren van de FOD negentien bezoeken en zes uitgavencontroles georganiseerd.
Van oktober 2014 tot oktober 2015 is dat teruggevallen tot vier plaatsbezoeken en twee
uitgavencontroles. De verslagen van de uitgavencontroles worden gericht aan de Chief
Financial Officer van de vennootschappen terwijl de werfbezoeken aanleiding geven tot
interne verslagen bij de FOD, waarbij ernaar gestreefd wordt aan informele relaties tussen
de gesprekspartners voorrang te geven. Bij de projecten die mee worden gefinancierd door
de Europese Unie, worden de uitgaven systematisch gecontroleerd.
Het Rekenhof stelt vast dat de nieuwe quota voor uitgavencontroles per jaar niet werden
behaald. Werfbezoeken zijn een belangrijk instrument om investeringen op te volgen. Het
Rekenhof beveelt daarom meer algemeen aan ze frequenter uit te voeren.
3.2.7.2.3 Analyses van de FOD voor de minister
Op basis van de documenten die hij van de vennootschappen toegezonden krijgt, analyseert
de FOD voor de minister:
 jaarlijks het ontwerp van jaarlijks investeringsprogramma voor het daaropvolgende
jaar en eventueel het ontwerp van amendement van dat jaarlijks
investeringsprogramma;
 verschillende keren per jaar de projectdossiers en de verzameldossiers.
De FOD analyseert daarentegen niet specifiek de evaluatieverslagen over de uitvoering van
het meerjareninvesteringsplan die de vennootschappen opstellen (niet tijdens de uitvoering
ervan, en niet na afloop) en evenmin het jaarlijks investeringsprogramma.
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De FOD heeft overigens niet meegeholpen aan de uitwerking van het
meerjareninvesteringsplan 2013‐2025122. De vennootschappen van de NMBS‐groep hebben
dat plan immers opgesteld en voor goedkeuring aan de federale regering voorgelegd123.
3.2.7.2.3.1

Analyse van het ontwerp van jaarlijks investeringsprogramma

Een analyse van het ontwerp van jaarlijks investeringsprogramma (en eventueel van het
ontwerp van amendement in de loop van het jaar) is relevant aangezien de minister het
jaarlijks programma (en het amendement ervan) moet goedkeuren. De Staat beschikt
immers over 45 dagen vanaf de ontvangst van het document door de FOD om zijn standpunt
mee te delen. Na die termijn wordt het aan de Staat voorgelegde programma als aanvaard
beschouwd. De FOD wil in zijn advies vooral nagaan of het programma het vastgelegde
begrotingskader in acht neemt, rekening houdend met de laatste beslissingen die in de
begrotingsconclaven werden genomen124. Overeenkomstig de beheerscontracten125 gebeurt
het soms dat, ingevolge gebeurtenissen, onder meer in geval van overmacht, of ingevolge
onvoorziene beslissingen die een impact hebben op de bedragen van de investeringstoelage,
de vennootschappen pas eind december hun ontwerp van meerjareninvesteringsplan
doorsturen naar de FOD126. Aangezien die documenten door de FOD en de Inspectie van
Financiën worden onderzocht voordat ze aan de minister worden voorgelegd voor
goedkeuring, ligt de indieningsdatum van die documenten dus te laat. In dat geval stuurt de
FOD de analyse immers naar de minister terwijl het jaar waarop dat jaarlijks programma
betrekking heeft, al ruimschoots gevorderd is. De FOD onderzoekt, net zo min als de
vennootschappen in hun eigen rapporteringen, niet in hoeverre de investeringen bijdragen
tot het vervullen van de opdrachten van openbare dienst.
3.2.7.2.3.2

Analyse van de projectdossiers en van de verzameldossiers

De beheerscontracten bepalen dat de FOD zich baseert op de projectdossiers en de
verzameldossiers om voor rekening van de federale Staat de uitvoering van de
investeringsplannen en –programma’s op te volgen en te controleren. Ze bepalen dus dat de
FOD voor de minister de vorderingen onderzoekt van de verschillende projecten bij elke
driemaandelijkse actualisering van de dossiers door de vennootschappen. Die analyse is de
enige die formeel door de beheerscontracten wordt geëist127.

122

Het meerjareninvesteringsplan 2013‐2025 van de NMBS‐groep werd op 19 juli 2013 door de ministerraad goedgekeurd
voor een totaal bedrag van 25,987 miljard euro.
123

De FOD heeft niettemin een analyse gemaakt op basis van een voorlopige versie van het plan.

124

Zelfs al heeft de FOD in 2015 “globaal” geverifieerd of het ontwerp van jaarlijks investeringsprogramma wel degelijk in
het meerjareninvesteringsplan past.
125
Artikel 93 van het beheerscontract van de NMBS, artikel 100 van het beheerscontract van Infrabel en artikel 97 van het
beheerscontract van de NMBS‐Holding.
126
Formeel moet de NMBS‐Holding tegen 15 november de geconsolideerde versie van het ontwerp van
meerjareninvesteringsplan versturen. Sinds de afschaffing van de NMBS‐Holding wacht de FOD echter totdat elke
vennootschap haar ontwerp toestuurt. Zo heeft de NMBS haar ontwerp van meerjareninvesteringsplan 2015 op 23
december 2014 naar de FOD gestuurd en Infrabel op 22 december 2014.
127

Artikel 59 van het beheerscontract van de NMBS, artikel 56 van het beheerscontract van Infrabel en artikel 64 van het
beheerscontract van de NMBS‐Holding.
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In 2013 werden deze analyse, de timing ervan en de documenten waarop ze gebaseerd is,
aangepast.
Vroegere methode
Tot midden 2013 voerde de FOD een driemaandelijkse analyse uit voor de minister op basis
van de driemaandelijkse actualisering van de dossiers door de vennootschappen. Deze
analyse hield rekening met de evolutie van de budgetten, de evolutie van de timing en de
jaarlijkse uitvoering van de begroting voor elk projectdossier, en de jaarlijkse uitvoering van
de begroting voor elk verzameldossier. Voor bepaalde dossiers vermeldde ze ook beknopte
feitelijke commentaar. De gegevens die in dat rapport aan de minister werden overgezonden,
dateerden echter van vijf tot zes maanden ervoor (omdat de vennootschappen de
geactualiseerde dossiers laattijdig overzonden en de FOD tijd nodig had om zijn analyse te
maken). De uitvoering van het meerjareninvesteringsplan was trouwens niet nauwgezet te
analyseren op basis van die gegevens, omdat de reikwijdte van vele investeringsprojecten en
de systemen voor projectbeheer binnen de maatschappijen werden aangepast. In die context
konden de initiële budgetten en termijnen niet altijd worden getoetst aan de geactualiseerde.
Nieuwe methode
Geleidelijk is een nieuwe methode ingevoerd. Ze is gebaseerd op het verslag Optimalisering
van de kernprocessen van de Directie Overheidsbedrijven en Spoorbeleid (DOS) die betrekking
hebben op de monitoring van de spoorweginvesteringen door de Dienst Infrastructuur (DI), dat
een consultant voor rekening van de FOD heeft opgesteld. Het is de bedoeling de
belangrijkste projecten te selecteren om ze beter op te volgen, de analyses voor de minister
zo snel mogelijk op te stellen en de project‐ en verzameldossiers nuttig te maken voor de
vennootschappen.
Volgens de nieuwe methode worden daartoe de belangrijkste projecten geselecteerd en
worden het format en het actualiseringsritme van de dossiers en ook de analyse van de FOD
voor de minister gewijzigd.
De FOD heeft in eerste instantie in samenwerking met de vennootschappen de
rapporteringsformats van de projectdossiers en verzameldossiers herzien. De rubrieken
werden aangepast om ervoor te zorgen dat de vennootschappen die documenten intern
kunnen gebruiken, onder meer door de rapporteringsformats minder strikt te maken
(aangezien elk project anders is)128. Bovendien werd een rubriek opgericht die een
samenvatting geeft van de informatie die nuttig is voor de rapportering aan de minister, om
de analyse van de FOD te vergemakkelijken. Als de vennootschappen aanvaarden hun
dossiers een maand vroeger voor te leggen, hoopt de FOD de termijn voor de overzending
van zijn analyse aan de minister met de helft te verminderen (drie maanden in plaats van
vroeger vijf tot zes maanden). De FOD geeft aan in zijn antwoord dat de migratie naar de
nieuwe rapporteringsformaten begin december 2015 werd afgerond.
Er werd overeengekomen dat de projectdossiers en verzameldossiers voortaan volgens
verschillende ritmes worden geactualiseerd. De projectdossiers worden bovendien

128

Bijlage 3 van de beheerscontracten bepaalde sinds 2008 dat de projectdossiers en de verzameldossiers ook functioneren
als instrument voor interne opvolging voor de interne diensten van de vennootschappen. Dat was niettemin niet het geval.
Infrabel lijkt in dat opzicht geneigd te zijn die nieuwe rapporteringsformats te gebruiken om te communiceren met zijn
stakeholders, maar de NMBS is van haar kant van oordeel dat de nieuwe formats nog te strikt blijven. De intern gebruikte
documenten en de aan de FOD overgezonden documenten zullen dus waarschijnlijk verschillend blijven.
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opgedeeld in projecten van type I en projecten van type II. De projectdossiers van type I zijn
de belangrijkste. Ze moeten constant worden opgevolgd en ze moeten om de drie maanden
door de vennootschappen worden geactualiseerd. De projectdossiers van type II (de overige
projectdossiers) en de verzameldossiers moeten om de zes maanden geactualiseerd worden.
De FOD zal om de drie maanden voor de minister de projectdossiers van type I analyseren
en om de zes maanden die van type II en de verzameldossiers .
De FOD selecteert in dat kader jaarlijks aan de hand van een reeks criteria de projecten van
type I uit alle afgebakende projecten. Deze selectie berust op de volgende variabelen:




het resterende investeringsbudget van de projecten;
de domeinen die op basis van de spoorwegoriëntatienota van 2013 als prioritair
worden beschouwd129;
de risico’s130.

Elk van die variabelen krijgt een verschillend gewicht dat wordt bepaald op basis van een
intern onderzoek bij de FOD, namelijk respectievelijk 29 %, 45 % en 26 %. In 2015 werden 30
projecten van type I geselecteerd (vijftien voor Infrabel en vijftien voor de NMBS). Deze
projecten van type I die op basis van de criteria werden geselecteerd, vertegenwoordigen in
2015 80 % van het totale resterende budget van alle projectdossiers. De volgende tabel
vermeldt de 30 projecten van type I die in 2015 werden geselecteerd, en de score die ze kregen
op basis van de criteria.
Tabel 14 – De 30 projecten van type I die in 2015 werden geselecteerd131
Nr.

Titel

Entiteit

Geaggregeerde
score [-]

1

ETCS - Level 2 & Interlocking

I

44.86

2

Aankoop dubbeldeksrijtuig van het type M7

N

44.27

3

Ombouw rollend materieel: ETCS

N

37.77

4

Concentratie signalisatiecabines

I

37.26

5

ETCS Level 1 Limited Supervision

I

36.21

6

Modernisering treinstellen van het type break

N

34.31

7

L50A Gent - Brugge: 3e en 4e spoor

I

34.30

8

Modernisering elektrische treinstellen (quadrupel)

N

30.15

9

Aankoop van vierledige locomotieven

N

27.40

10

ETCS Level 1 Full Supervision

I

26.38

11

IJzeren Rijn

I

22.05

129

Deze variabele bestaat zelf uit verschillende variabelen: toegankelijkheid van de stations en de versterking van de
intermodaliteit voor de reizigers, de toegankelijkheid voor minder mobiele personen, de beschermingsmaatregelen tegen
onwillekeurige of opzettelijke nefaste gebeurtenissen zoals natuur‐, menselijke of technische rampen, maatregelen ter
beveiliging tegen externe opzettelijke schadelijke handelingen zoals terrorisme en criminaliteit en tot slot om de veiligheid
van de maatschappij, het intermodaal goederenvervoer, de stiptheid en de betrouwbaarheid te bevorderen.
130

Deze variabele bestaat zelf uit verschillende variabelen: de technische haalbaarheid, de koppeling met andere
projecten, het risico op vertraging en het risico op budgetoverschrijding.
131

Sinds het tweede trimester van 2015 zijn twee projecten uit deze lijst verdwenen: het project “Aankoop van 72
bijkomende M6‐rijtuigen – 4e optie” werd afgesloten en het project “Charleroi‐Zuid” werd herzien en verdeeld in een
verzameldossier en een nog te creëren projectdossier. In de kolom Entiteit, staat I voor Infrabel en N voor NMBS.
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12

L51A Brugge-Dudzele: 3e spoor

I

21.17

13

Gent-Sint-Pieters: spoorweginfrastructuurwerken

I

20.61

14

Modernisering 3e as

I

20.05

15

GEN lijn 124 Ukkel-Nijvel: 3e en 4e spoor

I

20.01

16

TBL1 +

I

17.32

17

GEN: L161 Watermaal - Louvain-la-Neuve

I

15.42

18

Maatregelen ter uitbreiding van de capaciteit zone
Brussel-Noord – Schaarbeek

I

14.25

19

Gent-Sint-Pieters

N

13.81

20

Modernisering en uitbreiding Zeebrugge vorming

I

13.45

21

By-pass Mechelen

I

12.62

22

Aankoop van 72 extra voertuigen M6 – 4e optie

N

11.69

23

Station van Mechelen

N

10.18

24

Aankoop van 60 elektrische locomotieven type 18

N

9.81

25

Aankoop optie van 60 elektrische locomotieven type
type 18

N

9.78

26

Aankoop elektrische treinstellen waarvan 95 voor het
GEN

N

7.88

27

Bergen

N

7.08

28

Station Brussel-Zuid

N

5.68

29

Charleroi-Zuid

N

3.33

30

Universele MUX voor voertuigen M4 en M5

N

2.82

Bron: FOD Mobiliteit
Op dit moment analyseert de FOD voor de minister enkel de opvolging van de projecten van
type I132. De migratie naar de nieuwe dossierformaten werd begin december 2015 afgerond.
De FOD zal dus kunnen beginnen met de rapportering over de projecten van type II.
De analyse van de FOD is gebaseerd op de geactualiseerde dossiers die de vennootschappen
aan de FOD toesturen en op vergaderingen met de leiders van de type I‐projecten. Indien
nodig zouden ook vergaderingen met de leiders van de type II‐projecten kunnen worden
georganiseerd indien er incidenten zijn. Die vergaderingen moeten de ambtenaren van de
FOD in staat stellen de informatie die de projectleiders verstrekken in detail te bespreken,
concrete verbintenissen van hen te krijgen en zo nodig werfbezoeken en/of
uitgavencontroles te programmeren.
Door de nieuwe methode zal onder meer de evolutie van de budgetten en termijnen voor elk
projectdossier kunnen worden opgevolgd. Om die vergelijking te kunnen maken, worden
voor elk project op een “referentiemoment” initiële budgetten en termijnen bepaald. Voor
nieuwe projecten en recente projecten stemt het referentiemoment overeen met de datum
waarop het project van start gaat. Voor de oudere projecten bepalen de FOD en de
maatschappijen het referentiemoment in onderling overleg. Voor de projecten van type I zijn

132

De FOD beschikte niet over alle dossiers in het nieuwe format. Om zijn analyse van de dossiers van type I uit te voeren
moest hij daarom de informatie in de dossiers volgens de oude methode, manueel bijeenzoeken. Die werkwijze was echter
niet bruikbaar voor alle projecten van type II, omdat die te talrijk waren.
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in 2012 referentiemomenten bepaald voor veertien projecten (in de meeste gevallen was het
31 december) en voor de andere projecten gebeurde dat in 2014 of zelfs 2015133.
Het gebruik van een referentiedatum die, voor de oudere projecten, niet overeenstemt met
de werkelijke startdatum van het project, werd nodig geacht omdat heel wat projecten soms
ingrijpend gewijzigd worden en omdat de maatschappijen overstapten naar een ander
systeem voor projectbeheer.
In die context zullen dankzij de nieuwe methode de eventuele budgetstijgingen kunnen
worden opgevolgd en de vertragingen die zich zouden voordoen vanaf het
referentiemoment.
Door voor de oudere projecten een referentiemoment te kiezen dat zo recent is, komen
eventuele budgetstijgingen en vertragingen van vóór het referentiemoment, niet tot uiting,
zo stelt het Rekenhof vast. Van de dertig projecten van type I die begin 2015 geselecteerd
werden, zijn er twintig die van start gingen vóór 1 januari 2012 en veertien daarvan gingen
zelfs vóór 1 januari 2008 van start.
Het Rekenhof stelt ook vast dat de ingrijpende wijzigingen aan projecten in uitvoering
verantwoorden dat een referentiemoment wordt gebruikt dat niet overeenstemt met het
moment waarop de projecten van start gingen. Dat element bevestigt de eerdere bevinding
van het Rekenhof dat belangrijke uitbreidingen van bestaande projecten veeleer als nieuwe
projecten hadden moeten worden beschouwd, die nopen tot een studie indien de kostprijs
ervan hoger is dan 25 miljoen euro.
Op basis van de laatste informatie die de FOD heeft meegedeeld, stelt het Rekenhof
bovendien vast dat Infrabel sinds het eerste trimester 2015 geen informatie meer verstuurt
over de geactualiseerde totale budgetten van de projecten van type I en dat ook niet meer
zal doen tot het nieuwe meerjareninvesteringsplan 2016‐2020 in de plaats is gekomen van
het plan 2013‐2025. Infrabel verduidelijkt in zijn antwoord dat de actualisering van de totale
budgetten in de dossiers bij gebrek aan een nieuw, door de beheersorganen van Infrabel
goedgekeurd investeringsplan, zou nopen tot het overnemen van de visie van de program
manager, zonder dat die visie noodzakelijkerwijs overeenstemt met een vastgelegd
budgettair kader of, bijgevolg, met de beslissingen van de beheersorganen van Infrabel, wat
volgens Infrabel niet wenselijk is. Het Rekenhof is van oordeel dat de actualisering van het
totale budget van een project niet gekoppeld is aan de opmaak van het toekomstige
meerjareninvesteringsplan. Aangezien het toekomstige meerjareninvesteringsplan van
kortere duur is, zullen heel wat investeringsprojecten a fortiori wellicht niet zijn afgerond
wanneer het volgende meerjareninvesteringsplan ten einde loopt. De actualisering van de
totale projectbudgetten is dus zeker zinvol.
Op basis van de analyses van de projecten van type I die de FOD tot nog toe volgens de
nieuwe methode realiseerde, stelt het Rekenhof vast dat de FOD in het kort de redenen
toelicht die de vennootschappen opgeven om vertragingen of budgetoverschrijdingen te
verklaren. De commentaar van de FOD is nauwkeuriger dan met de vroegere methode, maar
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De FOD wil het referentiemoment voor de meeste van die oudere projecten bepalen op uiterlijk 1 januari 2013, zolang
het meerjareninvesteringsplan niet is vervangen (om gelijk te lopen met het meerjareninvesteringsplan 2013‐2025). Voor
sommige van die oudere projecten waarvan het referentiemoment later werd bepaald, moeten de maatschappijen en de
FOD nog overleggen om dat referentiemoment te evalueren.
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hij onderzoekt niet in hoeverre de investeringen bijdragen tot het vervullen van de
opdrachten van openbare dienst.
3.2.7.3 Uitvoering van de investeringen
De jaarlijkse stand van zaken 2012 over de uitvoering van het meerjareninvesteringsplan die
wordt opgesteld door de NMBS‐Holding, verstrekt wel wat geconsolideerde informatie over
de uitvoering van het plan 2008‐2012. Op basis van de financiële planning concludeert het
verslag dat het plan voor 8,885 miljard euro werd uitgevoerd op een totaal van 10,321 miljard
euro. Dat verslag verstrekt echter geen commentaar bij die uitvoering en zegt niets over de
timing van de projecten of hun vordering.
De FOD heeft geen globale analyse kunnen maken van de uitvoering van het meerjarenplan
2008‐2012 na afloop ervan, en tot nu toe evenmin van de uitvoering van het
meerjareninvesteringsplan 2013‐2025. Wel werd een fiche over de financiële realisatie van de
investeringen in de periode 2008‐2012 voorgelegd aan de minister. Deze had geen betrekking
op de fysieke realisatie van het plan. Meer gedetailleerde fiches werden opgemaakt maar
deze hadden betrekking op slechts vier thema’s (“veiligheid en beveiliging”, “GEN”,
“Europese financiering” en “stations en parkings”). De FOD stelt in zijn antwoord dat het
niet eenvoudig was een globale analyse te maken van het plan 2008‐2012; er was de overgang
naar de IFRS‐boekhoudnormen, de invoering van het SAP‐systeem, de stelselmatige
aanpassingen van het plan 2008‐2012, de soms slechte kwaliteit van de investeringsdossiers
waardoor scopewijzigingen vaak onopgemerkt bleven…
De nieuwe methode van de FOD om de investeringen op te volgen (zie hierboven), zal op
termijn relevante informatie kunnen opleveren om de uitvoering van het
meerjareninvesteringsplan fijner te kunnen beoordelen. De analyses van de FOD hebben nog
geen betrekking op de dossiers van type II en op de verzameldossiers. De analyse van de
informatie die voorhanden is over projecten van type I, maakt het nu al mogelijk de
budgetstijgingen en vertragingen op te volgen die zich hebben voorgedaan sinds het
referentiemoment werd bepaald. Zoals al werd aangehaald, blijft het een gedeeltelijke
analyse voor de oudere projecten, aangezien geen rekening wordt gehouden met
budgetstijgingen en vertragingen van vóór het referentiemoment.
Uit de laatst beschikbare informatie die de FOD ontving (over het tweede trimester 2015)
komt naar voren dat van de veertien projecten waarvan het referentiemoment werd bepaald
in 2012, er zeven sindsdien vertraging hebben opgelopen ten opzichte van de timing die was
vastgelegd ten tijde van het referentiemoment (de geraamde termijnen werden verlengd met
1 tot 7,5 jaar)134. Als de termijnen die bij het begin van de projecten waren vastgelegd (en dus
niet ten tijde van het referentiemoment) hadden kunnen worden vergeleken met de
geactualiseerde, zou de vertraging vermoedelijk nog veel groter zijn.
Het is helaas niet mogelijk voor alle projecten een soortgelijke analyse te maken van de
manier waarop het budget geëvolueerd is sinds het referentiemoment werd bepaald, vermits
Infrabel sinds 1 januari 2015 geen informatie meer stuurt over de geactualiseerde totale
begrotingen van de projecten van type I.

134

Het Rekenhof heeft de projecten waarvan het referentiemoment in 2014 of in 2015 werd bepaald, buiten beschouwing
gelaten omdat er nog niet genoeg tijd overheen is gegaan.
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Uit de analyses die de FOD tot nog toe volgens de nieuwe methode heeft gemaakt van
projecten van type I, komt naar voren dat de maatschappijen de vertragingen veelal verklaren
door de volgende factoren, waarop niet of slecht was geanticipeerd bij de uitwerking van de
projecten:









één of meer wijzigingen in de afbakening van de projecten;
een link met andere investeringen van de maatschappijen of ander openbare
entiteiten;
een toegenomen complexiteit van de werken;
de toepassing van de verdeelsleutel 40/60135, gecombineerd met vertragingen
veroorzaakt door een of meer elders geciteerde elementen;
juridische moeilijkheden waarop niet was geanticipeerd en die bijvoorbeeld
samenhangen met het verkrijgen van een vergunning, met een bezwaarschrift tegen
de vergunningen, met onteigeningen of met processen voor de Raad van State;
de herstructurering van de vennootschappen die in bepaalde gevallen een
herverdeling van de projecten en van de toegekende budgetten in het kader van het
meerjareninvesteringsplan impliceerde136;
niet‐geplande homologatieprocedures;
budgettaire besparingsmaatregelen en de onzekerheid over het toekomstige
meerjareninvesteringsplan en de inhoud van de toekomstige beheerscontracten
gelet op de voor 2015‐2019 aangekondigde begrotingsinspanningen. De
investeringsdotaties aan de NMBS, aan Infrabel en aan de NMBS‐Holding (toen die
bestond) zijn sinds 2008 bijna elk jaar teruggeschroefd en voor de toekomst worden
nieuwe budgettaire besparingsmaatregelen aangekondigd.

Een deel van de factoren die de vertragingen verklaren, zorgen ook voor een stijging van de
begrotingen. De gecumuleerde vertragingen hebben bovendien zelf een impact op de
begroting. De verlenging van de werven leidt vaak tot hogere kosten, o.m. voor toezicht op
de werven en voor werken van tijdelijke instandhouding. Ze hebben ook een weerslag op de
afwikkeling van andere projecten, waardoor bepaalde investeringen soms nutteloos of
onmogelijk worden, op korte termijn althans.
3.2.7.4 Conclusies en aanbevelingen
De FOD zet een beperkt aantal ambtenaren in om de spoorweginvesteringen op te volgen.
Daarom lijkt het opportuun de specifiek op te volgen projecten (de projecten van type I)
objectief te selecteren.
Het is daarbij essentieel dat de beleidscel voluit meewerkt aan de selectie van de variabelen
die de prioritaire domeinen bepalen en die worden gebruikt om de projecten van type I te
selecteren. De opvolging van de projecten van type I kan de opvolging door de FOD van het
geheel van de spoorweginvesteringen niet vervangen. Het Rekenhof beveelt bijgevolg aan de
invoering van de nieuwe methode op korte termijn af te ronden opdat de minister over een
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Volgens het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest over het meerjareninvesteringsplan 2001‐2012 van de NMBS, dat in juli 2001 werd goedgekeurd,
wordt de investeringen gefinancierd volgens de verdeelsleutel 60 % voor het Vlaams Gewest en 40 % voor het Waals
Gewest, met uitzondering van de investeringen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
investeringen in rollend materieel. Die regel geldt ook voor het meerjareninvesteringsplan 2013‐2025.
136
In bepaalde gevallen zijn de arbitrages overigens nog niet gebeurd (bijvoorbeeld in verband met de vraag van de
bevoegdheid inzake het verhogen van de perrons).
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analyse van het geheel van de investeringsprojecten beschikt. De minister moet de uitvoering
van de meerjareninvesteringsplannen nauwgezet kunnen analyseren en moet daarbij onder
meer de initieel bepaalde budgetten en termijnen kunnen vergelijken met de
geactualiseerde. Dat betekent meer bepaald dat de vennootschappen voortaan effectief alle
inlichtingen aanleveren die door de nieuwe formats van dossiers vereist zijn bij elke
actualisering.
Het Rekenhof stelt vast dat budgetstijgingen en vertragingen van vóór het referentiemoment
niet tot uiting komen in de nieuwe methode, omdat voor de oudere dossiers gewerkt wordt
met een referentiemoment dat dateert van na de werkelijke opstart van het project.
Om de investeringen beter te kunnen opvolgen en de vertragingen bij de uitvoering ervan te
verminderen, moet elk project nauwkeurig afgebakend worden en moet het verloop ervan
geëvalueerd worden op basis van de initieel bepaalde budgetten en termijnen. Dat
vergemakkelijkt de opvolging van de projecten en zo kan men een beter inzicht krijgen in de
risico’s. Deze aanbeveling geldt zowel voor de nieuwe als voor de lopende projecten. Bij
lopende projecten zou een uitbreiding van het initiële project moeten worden beschouwd
als een nieuw project‐ of verzameldossier, in plaats van ze te integreren in het oude dossier.
Door tussentijdse deadlines voor elke belangrijke fase van een project vast te leggen, kunnen
bovendien vertragingen sneller worden vastgesteld en maatregelen genomen om de
gevolgen ervan te beperken.
De investeringen zouden moeten worden opgevolgd aan de hand van drie instrumenten die
met verschillende deadlines werken, om de sturing en de evaluatie te vergemakkelijken. De
deadlines op korte termijn zouden in de eerste plaats aan bod komen in het jaarlijkse
investeringsprogramma. Aan de deadlines op middellange termijn zou vervolgens worden
tegemoetgekomen door een investeringsplan met een looptijd en doelstellingen die zouden
samenvallen met het beheerscontract. De langetermijndeadlines zouden tot slot worden
opgenomen in een plan dat perspectieven schetst in overeenstemming met de federale
mobiliteitsstrategie en dat ermee rekening houdt dat spoorweginvesteringen projecten met
een langetermijnplanning vereisen.
Het Rekenhof beveelt meer globaal aan de investeringsprojecten die via overheidsgeld
worden gefinancierd, te koppelen aan de strategische mobiliteitsdoelstellingen die de Staat
de vennootschappen heeft toegewezen en die in de beheerscontracten zijn opgenomen. Via
de koppeling tussen de investeringen en die strategische doelstellingen zou de regering a
priori de gegrondheid van elk project moeten kunnen beoordelen. Door de doelstellingen
van de investeringsprojecten duidelijker te preciseren zou de FOD bovendien in het licht van
gedefinieerde criteria kunnen beoordelen hoe ze worden gerealiseerd. Hij zou ook
gemakkelijker kunnen beoordelen in hoeverre de onderzochte investeringen bijdragen tot
het vervullen van de opdrachten van openbare dienst. Net zoals in zijn verslag van mei 2001137
beveelt het Rekenhof aan daartoe in het beheerscontract een bepaling op te nemen die de
vennootschappen ertoe verplicht een verslag over de uitvoering van de investeringsprojecten
voor te leggen op basis van de criteria voor mobiliteit. Op die manier kan de FOD achteraf
een relevante controle a posteriori uit te voeren.
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Rekenhof, De goede besteding van rijksgelden door de NMBS ‐ Onderzoek ter uitvoering van de resolutie van 11 mei 2000
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2001, 308p. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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In die meer algemene context lijkt het tot slot nuttig de FOD te betrekken bij het uitwerken
van het meerjareninvesteringsplan en het ontwerp van jaarlijks investeringsprogramma,
onder meer om de keuze van de investeringen meer te objectiveren.
3.2.8 Beheerscontracten en GEN
3.2.8.1 Context
In dit punt worden vereisten uit de beheerscontracten onderzocht voor de uitvoering van
het GEN. Het vormt geen onderzoek naar de uitvoering van het GEN.
Sinds de jaren negentig bleek het noodzakelijk om een globaal mobiliteitsproject in te voeren
dat de overgang van de auto naar het openbaar vervoer aanmoedigt, voornamelijk voor de
woon‐werkverplaatsingen in en rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat project plande
een geïntegreerd voorstedelijk aanbod met snelle spoorweg‐ of wegverbindingen. Het
aanbod steunde op het spoorwegnet, aangevuld met een busnet in de zones die niet door het
spoor worden bediend.
Op 4 april 2003 sloten de federale regering en de gewestregeringen een overeenkomst over
het programma voor de uitbouw van het Gewestelijk Expresnet (GEN) van, naar, in en rond
Brussel138.
De overeenkomst omschrijft de doelstelling van het project, de maatregelen om die te
bereiken en de betrokken geografische zone (30 km rond Brussel). Ze verduidelijkt hoe de
federale Staat en de drie gewesten de verschillende soorten uitgaven onder elkaar zullen
spreiden. Volgens de overeenkomst van 2003 moest het GEN‐aanbod uiterlijk eind 2012
volledig operationeel zijn.
In de overeenkomst wordt ook de organisatie behandeld van het aanbod aan openbaar
vervoer in de GEN‐zone (omschrijving van de spoorweg‐ en wegverbindingen van het GEN‐
netwerk, amplitude en frequentie van de bediening, tariefharmonisatie). Het aanbod is
georganiseerd rond drie verschillende maar complementaire elementen:




de ontsluitingsverbindingen (doorheen Brussel, tussen twee uiteinden van de zone)
en de transversale verbindingen (die twee punten in de periferie van de zone met
elkaar verbinden zonder Brussel te doorkruisen) (bijlage II);
de lokale verbindingen heen en terug;
de andere verbindingen die nuttig worden geacht voor de continuïteit van het GEN.

De ontsluitingsverbindingen en de transversale verbindingen zijn zo ontworpen dat de
volgende drie kernen worden bediend: de noord‐zuidas, de wijk met Europese instellingen
ten oosten van Brussel en Brussel Nationale Luchthaven139.
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De wet van 17 juni 2005 en het bijbehorende erratum van 30 december 2005 houden instemming met de overeenkomst
van 4 april 2003 met het oog op de verwezenlijking van het programma van het gewestelijk expresnet van, naar, in en rond
Brussel.
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Elke GEN‐ontsluitingsverbinding bedient op bevoorrechte wijze minstens één van die drie kernen. De twee andere
kernen zijn te bereiken via elke GEN‐ontsluitingsverbinding en met maximaal 1 overstap.
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Het GEN‐aanbod poogt de meest recente kwaliteitsnormen voor openbaar personenvervoer
te eerbiedigen die worden voorgeschreven door de bevoegde Belgische en internationale
instanties.
Het GEN is bedoeld om het gebruik van het openbaar vervoer aan te moedigen en het
marktaandeel ervan in de GEN‐zone te vergroten. Het welslagen van het project hangt voor
een groot deel af van de begeleidende maatregelen.
3.2.8.2 Opvolging van het GEN aan de hand van de beheerscontracten
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe het GEN‐project uit de overeenkomst van 2003 werd
vertaald in de beheerscontracten 2008.
Het contract 2008‐2012 bepaalt welke investeringen de drie vennootschappen van de groep
moeten doen in het kader van het GEN. Zo moet de NMBS‐Holding investeren in de
inrichting van sommige stations binnen de GEN‐perimeter. Infrabel moet de nodige
investeringen uitvoeren op de lijnen L124 (Brussel‐Nijvel‐Charleroi) en L161 (Brussel‐
Ottignies‐Namen) om het traject Sint‐Katharina‐Lombeek – Brussel Klein Eiland op vier
sporen te brengen, om de tunnel tussen Schuman en Josaphat aan te leggen, om de bocht
van Nossegem aan te leggen en om perrons, onderdoorgangen en voetgangersbruggen aan
te leggen in de stations die zullen worden uitgebreid tot vier sporen en op het traject Leuven
– Brussel‐Noord. De NMBS moet investeren in het materieel: zes treinstellen tegen midden
2011 en 90 treinstellen tegen eind 2012.
De artikelen van de beheerscontracten over het GEN en de rapportering over de uitvoering
ervan concentreren zich op de financiering van de investeringen. Ze vermelden echter niet
welke acties moeten worden ondernomen om het GEN‐project te realiseren. In de contracten
worden geen operationele doelstellingen met termijnen bepaald, maar eerder
intentieverklaringen opgenomen: “Infrabel stelt alles in het werk om de laatste
stedenbouwkundige vergunningen voor het GEN zo snel mogelijk te verkrijgen”, “De NMBS
doet het nodige om over specifiek rollend materieel voor het GEN te beschikken om de GEN‐
bedieningen mogelijk te maken”.
Het Rekenhof is van oordeel dat het openbare beleid met betrekking tot het GEN, nl. de
verbetering van het aanbod aan openbaar vervoer en de ontwikkeling van de intermodaliteit,
niet voldoende werd vertaald in de beheerscontracten 2008. De politieke koerswijzigingen
in verband met het GEN werden overigens niet door middel van bijvoegsels in de
beheerscontracten geïntegreerd.
Daarenboven wordt het GEN‐project omkaderd buiten de beheerscontracten om, door het
sturingscomité en het executief comité140 van de ministers van Mobiliteit. De
beheerscontracten zijn geen instrumenten voor de opvolging van de verschillende
implementeringsfases van het GEN die afhangen van de spoorwegmaatschappijen. Ze laten
enkel toe te rapporteren over de bedragen die worden uitgegeven voor de investeringen, en
toekomstige budgettaire ramingen op te stellen.
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Executief comité van de ministers van Mobiliteit, opgericht bij artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord van 11 oktober
2001 tussen de Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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Ook de exploitatie van de in gebruik genomen GEN‐lijnen wordt in het contract financieel
benaderd. Zo werd een specifieke toelage voor de dekking van het exploitatietekort
toegekend op basis van verslagen met de cijfers van de ontvangsten en kosten van het GEN‐
aanbod. Die specifieke toelage is niet gekoppeld aan een prestatieniveau. De nadere
uitwerking van het GEN‐aanbod is niet opgenomen in het beheerscontract van de NMBS,
maar in de overeenkomst van 2003 (het principe van een GEN‐aanbod dat niet kleiner mag
zijn dan het aanbod dat bestond op het moment dat de overeenkomst werd ondertekend, en
de gewenste amplitude en frequentie worden vermeld in de bijlagen ervan). De
beheerscontracten bepalen ook niet de kwaliteit van de te verlenen diensten binnen het
GEN‐net.
3.2.8.3 Conclusie
In de nieuwe beheerscontracten zullen de verplichtingen van de NMBS en van Infrabel met
betrekking tot het GEN gedurende de looptijd van de contracten beter moeten worden
omschreven, onder meer de uit te voeren werkzaamheden, het aan te schaffen en in dienst
te stellen rollend materieel, het minimumaanbod en de kwaliteit van de verwachte diensten.
Die twee laatste verplichtingen kunnen verschillen van die voor het treinaanbod op de
andere lijnen. De nieuwe beheerscontracten moeten een instrument zijn dat de uitbouw van
het GEN ondersteunt.
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HOOFDSTUK 4

Verplichte aard van de uitvoering van
de beheerscontracten versterken
In haar resolutie van 23 juli 2015 vroeg de Kamer van Volksvertegenwoordigers het Rekenhof
om na te gaan hoe de verplichte aard van de uitvoering van de beheerscontracten kon
worden versterkt (punt 3).
Voor zijn aanbevelingen daartoe heeft het Rekenhof zich gebaseerd op de vaststellingen uit
het onderzoek over de uitvoering van de huidige beheerscontracten (2008‐2015). Sommige
van die aanbevelingen steunen op een verbeterde verslaggeving qua inhoud maar ook wat
de rol van de FOD Mobiliteit en van de minister betreft.
De uitvoering van deze aanbevelingen zou moeten leiden tot beheerscontracten met
preciezere verplichtingen die beter worden opgevolgd en dwingender zijn. Volgens het
Rekenhof moet die evolutie ertoe leiden dat de beide maatschappijen hun verplichtingen
strikter nakomen. Ook zouden de financiële verbintenissen van de Staat in de
beheerscontracten duidelijker moeten worden gelinkt aan de doelstellingen van openbare
dienst die de maatschappijen moeten bereiken. Ze zijn er immers de tegenwaarde van en
zouden daardoor dwingender van aard moeten worden. In de zin van een contractualisering
van de verplichtingen bepaalt 47, §3, van de Spoorcodex dat de nadere regels van het
beheerscontract en de structuur van de betalingen om de infrastructuurbeheerder te
financieren, vooraf en voor de gehele duur van de overeenkomst overeengekomen worden.
Met toepassing van artikel 47, §3 somt bijlage 25 van de Spoorcodex de elementen op die het
beheerscontract op zijn minst moet bevatten. Dat zijn onder meer de herstelmaatregelen
wanneer een van de partijen zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, of in
uitzonderlijke omstandigheden waarin de beschikbaarheid van overheidsfinanciering in het
gedrang komt. Het gaat daarbij om het definiëren van de voorwaarden en procedures voor
nieuwe onderhandelingen en de vroegtijdige beëindiging
Het Rekenhof benadrukt tot slot dat de aanbevelingen moeilijker uit te voeren zouden
kunnen zijn binnen het nieuwe wettelijke kader dat werd ingevoerd bij de wet van 10
augustus 2015. Het herinnert eraan dat de wet de wettelijke verplichting om verslagen op te
stellen over de uitvoering van de taken van openbare dienst, die de vennootschappen
moesten opsturen naar de minister, vervangt door een hoorzitting met de gedelegeerd
bestuurders in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Op termijn kan die hervorming de
rol van de FOD Mobiliteit verzwakken. Die analyseerde, verifieerde en becommentarieerde
de schriftelijke verslagen van de NMBS‐groep alvorens ze over te zenden aan de minister.
Door die hervorming zou de minister gedetailleerde informatie kunnen mislopen die de
NMBS en Infrabel haar tot nu toe bezorgden in de vorm van schriftelijke verslagen. Die
informatie moest de minister in staat stellen op te volgen of de overheidsbedrijven de
verplichtingen uit de beheerscontracten correct uitvoerden en te reageren bij vertraging of
wanneer die verplichtingen onvoldoende werden nagekomen. Op basis daarvan kon de
minister op zijn beurt verslag uitbrengen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De
vervanging van de jaarverslagen van de vennootschappen door een hoorzitting in de Kamer
met de gedelegeerd bestuurders van de autonome overheidsbedrijven biedt op zich de
Kamer niet dezelfde mogelijkheden om zijn parlementaire controle op de activiteiten van de
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regering uit te oefenen. Die hoorzitting zou efficiënter kunnen worden georganiseerd als
vooraf alleen de relevante elementen in een verslag zouden worden samengevat. Dat verslag
zou een beoordeling door de FOD Mobiliteit en het standpunt van de minister moeten
bevatten.
De minister merkt in haar antwoord op dat de wijziging van de wet van 1991 uitgaat van de
vaststelling dat de rapporteringsverplichtingen die aan de twee vennootschappen worden
opgelegd, veel te omvangrijk zijn. Ze is van mening dat de FOD in de praktijk geen informatie
misloopt doordat hij er geen toegang toe zou hebben, gezien alle andere bestaande
rapporteringskanalen. Bovendien verhindert die maatregel de minister geenszins een
standpunt in te nemen of te antwoorden op de vragen van volksvertegenwoordigers.
Het Rekenhof heeft herhaaldelijk aangestipt dat de beheerscontracten overdreven veel
rapportering opleggen. Het benadrukt echter dat het jaarlijkse verslag over de uitvoering van
de taken van openbare dienst een overkoepelend beeld gaf van de uitvoering van de
beheerscontracten, in tegenstelling tot andere verslagen, en dat het het enige document was
dat aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd bezorgd.
De aanbevelingen van het Rekenhof betreffen drie actiedomeinen:




de voorbereiding en de inhoud van de beheerscontracten verbeteren;
de beheerscontracten beter opvolgen terwijl ze worden uitgevoerd;
corrigerende maatregelen en sancties goedkeuren voor het geval de verplichtingen
in de beheerscontracten niet worden nagekomen.

4.1 Voorbereiding en de inhoud van de beheerscontracten verbeteren
Het Rekenhof beveelt aan dat de Staat vóór het sluiten van de beheerscontracten zijn visie
op het spoorvervoer bepaalt in het kader van zijn federale mobiliteitsvisie (door onder
andere te bogen op de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling,
zoals die werd omschreven in het koninklijk besluit van 18 juli 2013).
De beheerscontracten vormen hulpmiddelen voor de Staat om na te gaan of de
spoorwegmaatschappijen zijn visie op vervoer wel degelijk uitvoeren, door middel van de
verplichtingen opgelegd voor de duur van die contracten .
Het Rekenhof beveelt aan die verplichtingen zo veel mogelijk in resultaatsverbintenissen te
gieten, eerder dan in middelenverbintenissen. De huidige beheerscontracten bevatten
immers te vaak middelenverbintenissen. Die bieden de Staat weinig waarborgen en kunnen
vaak moeilijk worden geëvalueerd.
Meer algemeen beveelt het Rekenhof aan ervoor te zorgen dat de doelstellingen die aan de
vennootschappen worden toegewezen, SMART zijn (Specifiek, Meetbaar, Aanvaard,
Realistisch, Tijdsgebonden). Ze moeten onder meer de looptijd van de contracten beslaan.
Het Rekenhof beveelt aan, in het bijzonder voor de doelstellingen op lange termijn en de
door de Europese Unie of wettelijk opgelegde doelstellingen, waar nodig tussentijdse
doelstellingen met welbepaalde termijnen vast te stellen. Zo kan de geleidelijke uitvoering
van de einddoelstelling beter worden gewaarborgd en geverifieerd. Daarnaast moeten de
gegevens die als indicatoren worden gebruikt, duidelijk worden gedefinieerd in de
contracten. Dat geldt eventueel ook voor de manier waarop ze worden berekend.
De minister, Infrabel, de NMBS en de FOD Mobiliteit sluiten zich aan bij de aanbeveling van
het Rekenhof om resultaatsverbintenissen op te nemen in de toekomstige
beheerscontracten. De NMBS voegt er echter aan toe dat de vastgelegde doelstellingen
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haalbaar moeten zijn en dat de middelen, in het bijzonder de dotaties, erop moeten zijn
afgestemd. Infrabel is van mening dat de doelstellingen geen invloed mogen hebben op de
interne werking van de onderneming die volledig haar beheersautonomie moet kunnen
behouden.
Voor het Rekenhof is het essentieel, om de dienstverlening aan de gebruikers te verbeteren,
dat de doelstellingen voldoende ambitieus zijn. Dat houdt in dat bij de opmaak van het
contract een betrouwbare stand van zaken wordt opgesteld over de resultaten die de
vennootschappen hebben behaald.
Ten slotte zou elk beheerscontract een verbintenis vanwege de vennootschap kunnen
bevatten om een belangrijk gedeelte van het variabele deel van de bezoldiging van haar
bestuurders te laten afhangen van de mate waarin de verplichtingen van openbare
dienstverlening worden nagekomen.
De minister antwoordt dat zij liever een link tot stand wil brengen tussen KPI’s en het
variabele deel van de verloning van de hogere kaderleden. Zo wordt voor het management
een incentive gecreëerd, en worden de Staat en de klanten van de NMBS niet meer bestraft.
De NMBS is akkoord om de variabele verloning van het management te koppelen aan de
realisatie van de belangrijkste doelstellingen van het beheerscontract. Infrabel van zijn kant
verwijst naar de piste die in de nieuwe beheerscontracten wordt gevolgd, namelijk dat het
performantiebeheer wordt gekoppeld aan de realisatie van de doelstellingen van het
beheerscontract.

4.2

Lopende beheerscontracten beter opvolgen

De huidige beheerscontracten leggen de vennootschappen vele rapporteringsverplichtingen
op. Het Rekenhof beveelt aan het nut van die verslagen te evalueren en zich voortaan te
beperken tot de verslagen en gegevens die het meest relevant zijn voor het beheer van de
vennootschappen en de mate waarin de opdrachten van openbare dienstverlening worden
uitgevoerd. In zijn verslag van 2008 merkte het Rekenhof al op: “Er worden zoveel gegevens
naar het DGVL gezonden dat het niet redelijk zou zijn te verwachten dat ze systematisch
worden verwerkt. Een rationalisering van de rapporteringsverplichtingen zou een aanzienlijke
administratieve vereenvoudiging betekenen voor zowel het DGVL als voor de drie betrokken
maatschappijen”.
Voor de verslagen die de vennootschappen nog zullen moeten opmaken volgens de
beheerscontracten , beveelt het Rekenhof aan de vorm, termijnen en inhoud nauwkeurig te
omschrijven en te eerbiedigen.
Om te waarborgen dat de gegevens die de vennootschappen aan de FOD en aan de minister
zenden, geldig zijn, beveelt het Rekenhof aan de rol van de regeringscommissarissen en van
het auditcomité te versterken. Overeenkomstig de wet zouden de regeringscommissarissen
zich moeten uitspreken over de kwaliteit van de verslagen die door de vennootschappen
voorleggen en over de mate waarin ze overeenstemmen met het beheerscontract. Het
auditcomité zou de kwaliteit van de verslagen die de vennootschappen voorleggen, moeten
certificeren en daarbij steunen op de interne audit.
De beheerscontracten moeten waarborgen dat de FOD Mobiliteit van zijn kant bij de
vennootschappen toegang heeft tot de brongegevens en tot de berekeningswijze van de
indicatoren die worden opgenomen in die verslagen. Hoewel die bezorgdheid al wordt
weerspiegeld in bijlage 5 van de beheerscontracten, blijkt dat de FOD niet altijd over die
informatie beschikt.
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Ten slotte beveelt het Rekenhof aan binnen welbepaalde en redelijke termijnen de analyses
van de FOD over te zenden aan de minister. De minister moet immers te gepasten tijde
kunnen rekenen op volledige analyses waarop hij zijn beleid kan baseren.

4.3

Corrigerende maatregelen en sancties goedkeuren

Het Rekenhof beveelt aan te overwegen aan elke verplichting in de beheerscontracten een
vorm van wijziging of sanctie te koppelen voor het geval de doelstellingen onvoldoende of
laattijdig worden gehaald.
De lopende contracten bevatten zelden corrigerende maatregelen of maatregelen tot
wijziging, zelfs bij artikelen die uitdrukkelijk de bepaling van grenswaarden opleggen.
Bovendien worden de corrigerende maatregelen niet altijd uitgevoerd. In andere gevallen
kunnen onmogelijk corrigerende maatregelen worden getroffen omdat de informatie te laat
aan de FOD wordt overgezonden.
In dat opzicht zou kunnen worden overwogen de volgende oplossingen in te voeren volgens
de aard en het belang van de verplichting en de doelstellingen toegewezen aan de
vennootschappen.
Als financiële sanctie zouden de dotatie of de reizigerstarieven kunnen worden verminderd.
De dotatie zou ook kunnen stijgen als de resultaten beter zijn dan verwacht.
De minister, de NMBS en Infrabel zijn van mening dat het contraproductief zou zijn de
dotatie te verminderen indien de doelstellingen niet zouden worden gehaald.
Volgens het Rekenhof zou het beheerscontract ook een uitgebreidere rapportering kunnen
opleggen als de resultaten onvoldoende zijn.
Infrabel antwoordt dat deze aanbeveling ingaat tegen de aanbeveling om de rapportering te
vereenvoudigen.
Het Rekenhof is tot slot van oordeel dat als aan de vennootschappen een doelstelling wordt
opgelegd die betrekking heeft op de uitwerking van een actieplan of een studie, de FOD
Mobiliteit zou kunnen worden belast met de uitvoering van die verplichting wanneer de
doelstelling niet op tijd werd gehaald. De vennootschap zou een boete kunnen krijgen die
minstens de kosten voor die studie inhoudt.
Infrabel en NMBS gaan in hun antwoord in tegen deze aanbeveling. Infrabel acht het delicaat
om, in het kader van de autonomie en de verantwoordelijkheid van de beheersorganen van
de onderneming, een verplichting van Infrabel door te schuiven naar de FOD Mobiliteit. De
NMBS van haar kant is geen voorstander van een bevoegdheidsoverdracht naar de FOD
omdat de Staat over andere hefbomen beschikt ingeval de verplichting om een studie of
actieplan op te stellen niet werd nageleefd.
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HOOFDSTUK 1

Overzicht van en evoluties in de
federale financiering van de taken van
openbare dienstverlening
1.1

Definitie van de taken van openbare dienstverlening

1.1.1

Vóór de hervorming op 1 januari 2014

Zowel de NMBS‐Holding als de NMBS en Infrabel ontvingen, ten laste van de begroting van
de FOD Mobiliteit, toelagen voor investeringen in het kader van de uitvoering van de
opdrachten van openbare dienst (investeringstoelagen). De bedragen werden vastgelegd in
het beheerscontract en jaarlijks geïndexeerd, en indien nodig bijgestuurd. Het grootste deel
van de investeringen m.b.t. het GEN (met uitsluiting van het rollend materieel) werd
gefinancierd door het GEN‐Fonds, dat eveneens investeringstoelagen ontving onder de
voorwaarden bepaald in de beheerscontracten.
Om de werkingskosten voor de uitvoering van hun opdrachten van openbare dienst te
financieren, ontvingen de NMBS‐Holding, de NMBS en Infrabel financiële middelen van de
overheid (exploitatietoelagen). Daarnaast realiseerden 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. Infrabel inde van elke
spoorwegoperator een zogenaamde infrastructuurvergoeding voor het gebruik van de
infrastructuur. Naast de basisexploitatietoelagen kende de Staat, eveneens ten laste van de
begroting van de FOD Mobiliteit, nog bijkomende exploitatietoelagen toe aan de NMBS ter
compensatie van specifieke kosten. De begroting van de FOD Mobiliteit bevatte ten slotte
ook een krediet (voor 2012: 209.000 euro aan vereffeningskredieten) dat bestemd was voor
de uitvoering van audits en studies met betrekking tot de overheidsbedrijven van de
spoorwegsector.
De opdrachten van openbare dienst van de NMBS‐Holding, de NMBS en Infrabel (hierna de
NMBS‐Groep) waren vastgelegd in de wet van 21 maart 1991 en werden verder
geoperationaliseerd in de bepalingen van de respectieve beheerscontracten 2008‐2012 (van
rechtswege verlengd tot op heden).
1.1.2

Na de hervorming op 1 januari 2014

Zoals aangegeven in de inleiding van dit rapport, werd de vroegere drieledige structuur van
de NMBS‐Groep op 1 januari 2014 vervangen door een tweeledige structuur met twee
autonome overheidsbedrijven van publiek recht, met name een spoorwegonderneming
(NMBS) en een infrastructuurbeheerder (Infrabel) waarin de Belgische Staat rechtstreeks
aandeelhouder is, en met een nieuwe gezamenlijke dochtervennootschap HR Rail.
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De hervorming werd gerealiseerd via drie grote verrichtingen, die alle op 1 januari 2014
plaatsvonden:
•
•
•

de fusie van de NMBS‐Holding en de NMBS (via opslorping van de NMBS door de
NMBS‐Holding) waarbij de gefuseerde entiteit de naam NMBS aannam;
de overdracht van activiteiten, activa en passiva van de NMBS‐Holding naar Infrabel
via een partiële splitsing;
de totstandbrenging van HR Rail NV van publiek recht.

De gefuseerde entiteit NMBS behoudt zijn bevoegdheden als spoorwegonderneming en staat
sinds 1 januari 2014 ook in voor “het verwerven, het ontwerpen, de bouw, de vernieuwing, het
onderhoud en het beheer van de spoorwegstations, de onbemande stopplaatsen en hun
aanhorigheden alsook hun directe omgeving, met inbegrip van het ontwerp, de ontwikkeling,
de modernisering en de valorisatie van de stedelijke centra”. De NMBS kan tevens
“commerciële of andere activiteiten ontwikkelen die bestemd zijn om rechtstreeks of indirect
haar diensten te bevorderen of het gebruik van haar goederen te optimaliseren”141.
De opdrachten van infrastructuurbeheerder Infrabel werden niet fundamenteel gewijzigd.
Nieuw is wel dat Infrabel sinds 1 januari 2014 ook instaat voor “de verwerving, de ontwikkeling,
het onderhoud, het beheer, de uitbating en de commercialisering van informaticasystemen en
telecommunicatienetwerken”142, een bevoegdheid die tot dan impliciet werd uitgeoefend door
de NMBS‐Holding. Terwijl die opdracht in hoofde van de NMBS‐Holding werd beschouwd
als deel uitmakend van de opdrachten van openbare dienst, is zij in hoofde van Infrabel een
commerciële activiteit geworden.
HR Rail stelt als werkgever van het personeel van de gewezen NMBS‐Groep personeel ter
beschikking van zijn beide aandeelhouders, de NMBS en Infrabel, en staat in voor het
algemeen personeelsbeleid. De nv van publiek recht HR Rail heeft slechts één opdracht van
openbare dienst: het organiseren en beheren van de sociale dialoog op het niveau van de
Belgische Spoorwegen.

1.2

Federale financiering van de taken van openbare
dienstverlening

De federale financiering verloopt in essentie via de algemene uitgavenbegroting van de FOD
Mobiliteit (33 51 1) en is in hoofdzaak opgesplitst tussen investerings‐ en exploitatiedotaties
per overheidsbedrijf van de NMBS‐Groep.
Het beheerscontract tussen de NMBS‐Holding en de Staat en –voor het jaar 2014‐ de KB’s tot
vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en de nieuwe NMBS
gelden, bevatten als bijlage een tabel waarin, per overheidsbedrijf en per kalenderjaar, de
toegewezen bedragen verder zijn uitgesplitst volgens de structuur van de uitgavenbegroting.
Op basis daarvan, en rekening houdend met enkele (beperkte) tussentijdse aanpassingen die
in onderling overleg worden aangebracht, kan de federale financieringsstroom voor

141

Artikel 155 van de wet 21 maart 1991, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 december 2013.

142

Artikel 199 van de wet 21 maart 1991, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 december 2013.
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openbare dienstverlening voor spoorwegactiviteiten, voor de periode 2008 tot en met 2014,
als volgt worden samengevat:
Tabel 1 – Overzicht van de federale financieringsstroom voor openbare dienstverlening voor spoorwegactiviteiten
2008 ‐ 2014 (in miljoen euro)
Dotaties

TOTAAL spoorwegactiviteiten

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totaal
2008-2014

2014

2.976,1

2.462,2

2.912,8

2.962,8

2.867,6

3.091,1

TOTAAL NMBS‐Holding

621,7

626,4

636,3

617,2

655,0

691,5

‐

3.848,0

Exploitatie
Speciale opdrachten
Investeringen
Arbeidsongevallen
GEN‐fonds

201,8
18,0
190,6
0,6
210,7

205,1
26,6
172,3
0,3
222,1

217,8
31,6
156,4
‐
230,6

222,0
46,6
124,2
‐
224,3

228,7
46,6
145,5
‐
234,1

228,5
54,6
165,0
‐
243,5

‐
‐
‐
‐
‐

1.303,8
223,9
954,0
1,0
1.365,3

1.201,7

1.175,7

1.313,8

1.490,4

1.323,1

1.388,5

1.938,1

9.831,4

903,7
‐
298,1
‐

934,7
‐
241,0
‐

916,1
‐
397,7
‐

936,4
‐
554,0
‐

965,1
‐
357,9
‐

993,2
‐
395,2
‐

1.128,7
41,9
580,7
186,8

6.778,0
41,9
2.824,7
186,8

1.152,6

660,1

962,6

855,2

889,5

1.010,9

1.149,6

6.680,5

433,1
‐
719,5

106,1
9,0
545,0

181,7
9,0
771,9

183,6
9,1
662,4

189,7
9,3
690,5

190,2
57,6
763,0

226,8
73,3
849,5

1.511,3
167,4
5.001,8

TOTAAL HR‐RAIL

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1,2

1,2

TOTAAL andere (OTIF, Studies FOD)

‐

‐

0,1

0,1

‐

0,2

0,7

1,1

TOTAAL NMBS
Exploitatie
Speciale opdrachten
Investeringen
GEN‐fonds

TOTAAL Infrabel
Exploitatie
Speciale opdrachten
Investeringen

3.089,7

20.362,3

Bron: FOD Mobiliteit
De belangrijkste evoluties over de jaren heen, zowel van de investeringen als van de
exploitatie‐uitgaven per entiteit, worden verder besproken in hoofdstuk 2.
De hierna volgende hoofdstukken gaan nader in op de opvolging van die uitgaven, in het
bijzonder om een antwoord te bieden op onderzoeksvraag 2 van de resolutie 1225 “of de
federale financiering van de taken van openbare dienstverlening volledig en uitsluitend werd
besteed aan de verwezenlijking van de vastgestelde doelstellingen”.
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HOOFDSTUK 2

Opvolging van de aanwending van de
federale financiering
2.1

Investeringstoelagen

De NMBS‐Holding, de NMBS en Infrabel moesten de investeringen uitvoeren in het kader
van een meerjareninvesteringsplan dat integraal deel uitmaakt van het beheerscontract. Er
worden jaarlijks investeringsprogramma’s opgesteld, waarvan de budgetten in dat
meerjarenplan passen. De door de Staat gefinancierde investeringen worden aan de
bevoegde minister ter goedkeuring voorgelegd.
Zo werd tijdens de looptijd van het beheerscontract 2008‐2012, in uitvoering van het
beheerscontract van de NMBS‐Holding, een meerjarenplan uitgewerkt voor de periode 2013‐
2025 en goedgekeurd door de Ministerraad van 19 juli 2013. Dat laatste plan is echter
voorbijgestreefd door de hervorming van de groep op 1 januari 2014 en de opeenvolgende
budgettaire besparingsmaatregelen. De minister van Mobiliteit heeft in september 2015 voor
de Kamer van Volksvertegenwoordigers143 bevestigd dat van dat meerjarenplan werd
afgezien en dat een door de FOD Mobiliteit gecoördineerde investeringscel zou worden
opgericht waarin ook de NMBS en Infrabel zetelen en waarbij de gewesten worden
betrokken.
De investeringsprogramma’s omvatten de investeringsprojecten die in het jaar zullen
worden gerealiseerd. Die programma’s leggen vooraf de financieringswijze144 van elke
investering vast. Het Directoraat‐Generaal Vervoer te Land (DGVL) kan op die manier zijn
controle a priori uitoefenen om te bepalen of de door de vennootschappen aangekondigde
investeringsprojecten in overeenstemming zijn met de door de Staat te financieren
investeringen.
Tot in de loop van het dienstjaar 2008 moest het DGVL vooraf elke individuele
investeringsbeslissing goedkeuren (“groen licht”). Om omslachtige administratieve
procedures te beperken voor de concrete machtiging van de investeringsbeslissingen en
overeenkomstig het beheerscontract 2005‐2007, werd progressief geëvolueerd, en in 2008
volledig overgestapt, naar een opvolgings‐ en controlesysteem gebaseerd op projectdossiers
of verzameldossiers, met het oog op de afschaffing van het voorafgaand visum (“groen licht”).
Sinds dienstjaar 2014 is dat opvolgings‐ en controlesysteem geëvolueerd naar een grondig

143
144

Parl. St. Kamer, DOC 54 1317/0001, 16 september 2015.

Elke individuele investering krijgt een financieringscode (federale investeringstoelagen, eigen middelen, tussenkomst
van derden, GEN‐middelen, Europese fondsen ...).
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opvolgings‐ en controlesysteem voor een selectie van strategisch belangrijke projecten145 en
naar een minder zwaar systeem voor de andere projecten.
Punt 3.2.7 van deel I van dit verslag gaat nader in op het opvolgings‐ en controlesysteem
gebaseerd op projectdossiers of verzameldossiers en op de evolutie ervan.
In de loop van het beheerscontract 2005‐2007 hebben de drie vennootschappen ervoor
gekozen een aanzienlijk deel van hun oude beheerssystemen te vervangen door een ERP
(Enterprise Resource Planning)146. De drie vennootschappen hebben gezamenlijk voor een
externe oplossing gekozen, namelijk SAP147, ook al heeft elke vennootschap uiteindelijk haar
eigen projecten ter zake gerealiseerd.
Sinds boekjaar 2010 is een ERP operationeel bij Infrabel, de NMBS en de NMBS‐Holding.
De drie vennootschappen voeren naast een algemene boekhouding ook een analytische
boekhouding. Om de investeringskosten te boeken, baseert de algemene boekhouding zich
op de analytische boekhouding. De analytische boekhouding is gedetailleerd en biedt de
mogelijkheid de individuele boekingen op te volgen van de investeringskosten die zijn
aangerekend op het laagste niveau van de boomstructuur van de projecten. Op dat laagste
niveau worden de financieringsbronnen van een project vermeld evenals de
begrotingsgegevens, zodat het mogelijk is nauwkeurig en om op het even welk niveau van
de structuur van de projecten op te volgen hoe de investeringen worden gerealiseerd ten
opzichte van de gebudgetteerde investeringsprogramma’s en de financieringsbronnen.
Om de boekhouding af te stemmen op de bepalingen van de internationale
boekhoudkundige standaard IFRS (International Financial Reporting Standards) werden
vanaf het boekjaar 2010 ook de statutaire waarderingsregels aangepast (voor zover ze niet
strijdig waren met de Belgische normen148) om problemen te vermijden bij de consolidatie
van de jaarrekeningen. Als gevolg van de toepassing van die nieuwe waarderingsregels
werden bepaalde investeringen (bijvoorbeeld de haalbaarheidsstudies) geherkwalificeerd als
exploitatiekosten. In haar antwoord merkt de NMBS op dat de nieuwe waarderingsregels ook
voor gevolg hebben gehad dat sommige exploitatiekosten (bv. grote revisies van rollend
materieel) geherkwalificeerd zijn als investeringen.

145

Door de selectie in 2015 van 30 projecten (vijftien per vennootschap), die 20 % van alle projecten samen
vertegenwoordigen, kan ongeveer 80 % van de investeringsbudgetten worden afgedekt.

146
Zie Rekenhof, Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS‐groep, audit op verzoek van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2012, punt 4.2.4.2 ERP‐projecten. Dit verslag is beschikbaar op
www.rekenhof.be.
147

SAP is een geïntegreerde beheerssoftware voor middelgrote en grote ondernemingen en organisaties. Een ERP‐
toepassing wordt gebruikt voor het administratief beheer van de organisatie, om de activiteiten van de onderneming te
coördineren (productie, bevoorrading, marketing, verkoop, human resources, algemene en analytische boekhouding enz.)
die hetzelfde informatiesysteem gebruiken.
148

Volgens de waarderingsregels van de IFRS voor investeringen, die sinds boekjaar 2010 van toepassing zijn, kunnen de
grondslagen veranderen. De beheerscontracten 2008‐2012 voorzien in die mogelijkheid en bepalen dat zich door die
invoering een verschuiving tussen de investeringstoelagen en de exploitatietoelagen kan voordoen, maar dat de totale
enveloppe die voor de exploitatie‐ en investeringstoelagen is uitgetrokken, onveranderd blijft.

HOOFDSTUK 2 –OPVOLGING VAN DE AANWENDING VAN DE FEDERALE FINANCIERING / 100

De investeringen worden gewaardeerd overeenkomstig de IFRS‐normen inzake
aanschaffingsprijs en productieprijs149. Naast de kosten van de prestaties van werken,
leveringen en diensten door derden en andere verwervingen (kosten verbonden met
onteigeningen), worden de investeringskosten van de in eigen beheer uitgevoerde
werkzaamheden eveneens geboekt met toepassing van die regel. Die kosten worden gespreid
over de volgende categorieën:




de kosten van de personeelsleden die rechtstreeks prestaties leveren voor de
verwezenlijking van de investeringsprojecten;
de kosten van de materialen afkomstig uit de stocks van de vennootschappen;
de niet rechtstreeks toewijsbare kosten die betrekking hebben op de verwezenlijking van
de investeringen.

Het boekhoudkundig beheer van de investeringen werd geformaliseerd in handleidingen die
de procedures beschrijven om de investeringen op eenvormige en systematische wijze te
boeken.
De standaard aankoopprocedure die in ERP is geïntegreerd (en die ook het beheer van de
machtigingen en van de functiescheidingen omvat) wordt toegepast op de investeringen. De
facturen worden pas betaald na verificatie van de “3‐way‐match”150 door de centrale diensten.
2.1.1

NMBS‐Holding

In de periode 2008‐2013 werden voor 1.225,9 miljoen euro investeringen uitgevoerd (alle
financieringsbronnen inbegrepen), die als volgt worden uitgesplitst:
Tabel 2 ‐ Investeringen van de NMBS‐Holding 2008‐2013 volgens de aard ervan (in miljoen euro)
Gerealiseerde investeringen
Klassieke infrastructuur

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totaal

78,7

93,0

100,2

74,7

45,5

101,2

493,3

Stations & algemeen onthaal

42,8

55,2

40,1

28,2

27,9

46,2

240,4

Parkings

30,5

29,5

50,0

32,6

6,4

48,3

197,3

5,5

8,2

10,1

13,8

11,2

6,8

55,6

Infrastructuur HST

Algemeen onderhoud

35,4

34,0

26,4

3,9

3,6

1,9

105,2

Infrastructuur GEN

17,8

8,6

20,1

12,9

10,8

8,3

78,5

Dienstgebouwen & productiemiddelen

68,2

92,1

97,6

59,6

75,4

53,8

446,6

Informatica

48,4

82,0

34,6

35,3

18,8

14,8

234,0

Dienstgebouwen

16,2

6,2

59,2

20,0

53,5

37,0

192,1

3,5

3,9

3,8

4,3

3,0

2,0

20,6

3,7

7,3

12,9

16,0

25,9

36,5

102,4

Productiemiddelen & Algemene diensten
Terugbetalingen SPV's
Totaal

203,8

234,9

257,2

167,0

161,2

Bron: rapporten over de uitvoering van het investeringsbudget 2008‐2013

149

De waarderingsregels worden vastgelegd met inachtneming van de in België toepasselijke wettelijke bepalingen, en
meer in het bijzonder de bepalingen die voortvloeien uit de wet van 17 juli 1975 betreffende de boekhouding van de
ondernemingen en het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen.

150

Verificatie van de samenhang tussen de bestelbon, de leveringsbon en de te betalen factuur.

201,8

1.225,9
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De voornaamste investeringen van de NMBS‐Holding hebben betrekking op de 37 stations
vermeld als bijlage 6.1 van het beheerscontract en het klantenonthaal, de informatica, de
dienstgebouwen, de parkings en de investeringen in de SPV’s (Special Purpose Vehicle).
De hoge IT‐investeringen zijn onder meer toe te schrijven aan de ingebruikname van de
programma’s ERP, Mind³ en H2R. Het Rekenhof heeft de omvang van die investeringen en
van de IT‐consultancykosten in dat verband besproken in een vorig verslag151.
SPV’s zijn juridische entiteiten die projecten overnemen die door de federale en gewestelijke
overheid als prioritair worden beschouwd152. Ze worden geprefinancierd door de NMBS‐
Holding, die daarvoor jaarlijkse investeringstoelagen int, terwijl de gewesten tussenkomen
om de intrestlasten te financieren. In haar antwoord wijst de NMBS erop dat de gewesten
slechts gedeeltelijk tussenkomen in de intrestlasten en dat een deel ervan ten laste van de
federale investeringstoelagen blijft. Er werden SPV’s opgericht voor vier van die prioritaire
investeringsprojecten, namelijk de SPV 162 (as Brussel‐Luxemburg), de SPV Brussels Port
(spoorweginfrastructuur in de haven van Brussel), de SPV Zwankendamme
(spoorweginfrastructuur in de haven van Zeebrugge) en de SPV LLN (parking van het station
van Louvain‐la‐Neuve).
Aan de bovenvermelde investeringen werden de volgende financieringsbronnen
toegeschreven:
Tabel 3 ‐ Investeringen van de NMBS‐Holding 2008‐2013 volgens financieringsbron (in miljoen euro)
Financieringsbronnen
Toelage FOD, waarvan:
* Investeringstoelagen
* Terugbetaling prefinanciering SPV
Eigen middelen
GEN
Lening HST
Derden
Totaal

2008

2009

2010

2011

2012

2013

162,5

186,9

199,3

130,6

117,8

183,4

158,8

179,6

186,4

114,6

91,9

146,8

878,1

3,7

7,3

12,9

16,0

25,9

36,5

102,4

13,1

29,8

37,8

21,9

31,4

8,5

142,3

18,6

8,6

20,1

12,9

10,8

9,3

9,5

980,5

0,4
203,8

0,2
234,9

8,3

79,3

-

-

-

-

18,7

257,2

1,7
167,0

1,2
161,2

1,6
201,8

Bron: rapporten over de uitvoering van het investeringsbudget 2008‐2013
De investeringen van de NMBS‐Holding in 2013153 belopen 201,8 miljoen euro (waarvan 36,5
miljoen euro financiële elementen, d.w.z. bedragen afgenomen van de toelage aan de FOD
en bestemd voor de terugbetaling van de door de NMBS‐Holding aangegane leningen om de
financiering van de SPV’s te verzekeren die betrekking hebben op de werven van de haven

151

Zie Rekenhof, Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS‐groep, audit op verzoek van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2012, punt 4.2.4.2 ERP‐projecten. Dit verslag is beschikbaar op
www.rekenhof.be.
152

In 2005 heeft het overlegcomité van de federale regering, de gemeenschappen en de gewesten zes
infrastructuurprojecten geselecteerd waarvan een snelle uitvoering prioritair werd geacht voor de drie gewesten. Het gaat
om de haven van Brussel, de haven van Zeebrugge, de as Brussel‐Luxemburg, de parking van Louvain‐la‐neuve, het station
van Gosselies en de bouw van de Liefkenshoektunnel in de haven van Antwerpen (zie hierna). Voor elk van die projecten
(met uitzondering van de Liefkenshoektunnel en het station van Gosselies), heeft de NMBS‐Holding een SPV (Special
purpose vehicle) opgericht waarvan zij 100% aandeelhouder is.

153

Totaal

Raad van bestuur van 28 maart 2014, informatiedocument RvB2014/53‐2.

5,1
1.225,9
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van Brussel (0,6 miljoen euro), de haven van Zeebrugge (3,7 miljoen euro) en as 3 Brussel‐
Luxemburg (32,3 miljoen euro)).
2.1.2 Infrabel
In de periode 2008‐2014 werden voor 7.518,9 miljoen euro investeringen gedaan, die als volgt
kunnen worden uitgesplitst:
Tabel 4 ‐ Investeringen Infrabel 2008‐2014 volgens de aard ervan (in miljoen euro)
Gerealiseerde investeringen

Behoud capaciteit
GEN‐projecten
Capaciteitsuitbreiding
Concentratie signalisatieposten
Productiemiddelen
European Train Control System (ETCS)
Onthaal
Projecten HST
Terugbetaling prefinanciering SPV's
Totaal

2008

254,6
93,8
137,7
145,9
86,9
17,5
35,8
72,9
‐
845,2

2009

2010

316,4
191,1
139,0
196,4
120,2
29,9
104,2
56,4
‐
1.153,6

251,8
258,4
174,3
155,9
86,4
37,6
65,4
48,0
‐
1.077,8

2011

2012

203,7
289,5
308,2
329,7
201,7
164,3
130,7
183,1
62,4
79,0
61,2
69,1
69,7
66,3
38,0 ‐
3,4
‐
‐
1.075,7
1.177,6

2013

2014

307,7
214,2
175,4
123,6
62,9
133,3
64,7
9,1
‐
1.090,8

403,3
130,4
134,8
117,2
89,8
157,4
37,8
2,2
25,4
1.098,2

Totaal

2.027,0
1.525,8
1.127,2
1.052,8
587,6
506,0
443,9
223,2
25,4
7.518,9

Bron: jaarverslagen over de investeringen toegestuurd aan het DGVL
Wat de evolutie van de verwezenlijkingen volgens de aard ervan betreft, zijn de investeringen
in het behoud van de capaciteit en in het ETCS‐project154 in de voorbije dienstjaren gestegen,
terwijl er minder investeringen waren in capaciteitsuitbreiding en een significante vertraging
van de investeringen in het kader van het GEN‐project in de loop van de laatste twee
dienstjaren.
Aan de bovenvermelde investeringen werden de volgende financieringsbronnen
toegeschreven:
Tabel 5 ‐ Investeringen Infrabel 2008‐2014 volgens financieringsbron (in miljoen euro)
Financieringsbronnen

Toelage FOD, waarvan:
* Investeringstoelagen
* Terugbetaling prefinanciering SPV's
GEN‐fonds
Eigen middelen
Inbreng HST
Europa
Totaal

2008

704,4
704,4
‐
91,5
‐
41,1
8,3
845,2

2009

763,9
763,9
‐
185,6
164,1
32,4
7,6
1.153,6

2010

771,9
771,9
‐
254,8
7,2
23,2
20,6
1.077,8

2011

662,4
662,4
‐
304,7
77,2
19,9
11,5
1.075,7

2012

690,5
690,5
‐
327,5
136,6
2,1
20,9
1.177,6

2013

2014

761,0
761,0
‐
211,1
107,3
5,9
5,4
1.090,8

Bron: jaarverslagen over de investeringen toegestuurd aan het DGVL
Naast deze investeringen die budgettair worden opgevolgd en door Infrabel aan de FOD
worden gecommuniceerd, werden in de loop van de periode andere investeringen op de
actiefzijde van de balans opgenomen. Daardoor kunnen de investeringsopvolgingsverslagen
die aan de FOD werden toegestuurd, worden gereconcilieerd met de totale verwervingen

154

Het European Train Control System is een automatisch controlesysteem voor de treinen.

854,8
829,4
25,4
105,8
105,2
3,2
29,2
1.098,2

Totaal

5.208,9
5.183,5
25,4
1.481,0
597,6
127,8
103,5
7.518,9
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(inclusief de geactiveerde productie) die in de loop van de periode werden geboekt. Het gaat
voornamelijk om:


investeringen in het kader van de publiek‐private
Liefkenshoekspoorverbinding voor 804,0 miljoen euro;



de inbreng van vaste activa voor 108,1 miljoen euro in het kader van een “concession‐
concession‐back”‐operatie voor Antwerpen‐Noord in 2012;



de inbreng in natura van SPV 162 voor 94,8 miljoen euro;



investeringen voor 66,9 miljoen euro die in 2014 door de drie naar Infrabel overgehevelde
SPV’s155 werden gefactureerd;



door derden gesubsidieerde investeringen voor 50,1 miljoen euro.

samenwerking

(PPS)

Er werden twee PPS gesloten, namelijk Diabolo en de Liefkenshoekspoorverbinding156.
Zoals bepaald in het PPS‐contract voor Diabolo en in het beheerscontract 2008‐2012, betaalt
Infrabel jaarlijks een vaste indexeerbare gebruiksvergoeding van 9 miljoen euro gedurende
35 jaar vanaf 2009 . Dat bedrag wordt afgenomen van de investeringstoelage en overgedragen
als aanvullende exploitatietoelage (“Bijzondere opdrachten”). Tot aan de vervaldatum van de
periode van 35 jaar zullen de gerealiseerde investeringen (in tegenstelling tot die van de PPS
Liefkenshoekspoorverbinding) niet bij de vaste activa van Infrabel worden vermeld omwille
van de specifieke kenmerken van het contract.
Zoals bepaald in het PPS‐contract Liefkenshoekspoorverbinding heeft de privépartner begin
2013 een factuur uitgeschreven voor de bouw van de spoorverbinding. Naast eenmalige
betalingen tot aan de voltooiingsdatum zal die factuur over een periode van 38 jaar worden
betaald via trimestriële beschikbaarheidsvergoedingen. De betaling van die heffingen
gebeurt via een voorafname op de investeringstoelage die wordt geherkwalificeerd als een
aanvullende exploitatietoelage (“Bijzondere opdrachten”)157 om de gedeelten kapitaal158,
intresten en onderhoud van het project terug te betalen.
Ingevolge de hervorming van de NMBS‐groep op 1 januari 2014 werden sommige
investeringstoelagen van de ene entiteit naar de andere overgedragen. Infrabel heeft 47,1
miljoen euro toelagen ontvangen afkomstig van de vroegere NMBS‐Holding, voornamelijk
voor de overdracht van de ICT‐activiteiten (21,7 miljoen euro) en de terugbetalingen van de
prefinancieringen van de drie overgedragen SPV’s (25,4 miljoen euro).

155

Haven van Brussel, haven van Zeebrugge en as 3 Brussel‐Luxemburg.

156

Zie Rekenhof, Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS‐groep, audit op verzoek van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2012, punt 3.6.2.1 en 3.6.2.2 voor een uitvoerigere bespreking van die
samenwerkingen. Dit verslag is beschikbaar op www.rekenhof.be.

157
48 miljoen euro in 2013 en dan vanaf 2014 50,9 miljoen euro (slechts voor 5 % van het bedrag indexeerbaar, hetzij de
onderhoudskosten).
158

Om te zorgen voor een getrouw beeld wordt de exploitatietoelage in de rekeningen van Infrabel ingeschreven:
•
als kapitaalsubsidies voor het kapitaalgedeelte;
•
als rentesubsidies voor het intrestengedeelte;
•
een deel van de exploitatietoelage blijft als zodanig ter compensatie van de onderhoudskosten.

HOOFDSTUK 2 –OPVOLGING VAN DE AANWENDING VAN DE FEDERALE FINANCIERING / 104

Anderzijds heeft Infrabel 27,5 miljoen euro afgestaan aan de nieuwe NMBS, hoofdzakelijk in
het kader van onthaalwerkzaamheden. In haar antwoord wijst de NMBS erop dat de
“overdracht” door Infrabel niet recurrent is en betrekking heeft op de overdracht van de
verantwoordelijkheid voor werken aan het onthaal, en dat de overdracht op het vlak van de
bevoegdheden bovendien onvolledig is.
2.1.3 NMBS
De investeringen gerealiseerd tijdens de periode 2008‐2014 bedragen 3.742,9 miljoen euro en
kunnen als volgt worden weergegeven:
Tabel 6 ‐ Investeringen van de NMBS 2008‐2014 (in miljoen euro)
Gerealiseerde investeringen

Klassieke infrastructuur
Stations & algemeen onthaal
Parkings
Prefinanciering SPV parking Louvain‐La‐
Neuve
Algemeen onderhoud
Infrastructuur HST
Infrastructuur GEN
Dienstgebouwen
Werkplaatsen rollend materieel
Dienstgebouwen
Informatica
Productiemiddelen en algemene diensten
Rollend materieel
MS/MR
Rijtuigen
Locomotieven
ETCS Rollend Materieel
Rijtuigen HST
Andere
Totaal

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totaal 20082014
2013

Totaal 20082014

2,5
2,5
‐

3,5
3,5
‐

3,0
3,0
‐

2,9
2,9
‐

9,6
9,6
‐

13,2
13,2
‐

34,8
34,8
‐

164,0
94,7
56,1

198,8
129,5
56,1

‐
‐
‐
‐
90,5
27,6
0,5
61,3

‐
‐
‐
‐
104,3
27,7
1,1
73,4

‐
‐
‐
‐
70,2
22,4
0,3
40,7

‐
‐
‐
‐
88,9
30,3
‐
58,0

‐
‐
‐
‐
104,3
30,8
0,2
72,7

‐
‐
‐
‐
101,6
44,7
‐
55,9

‐
‐
‐
‐
560,0
183,5
2,0
362,1

12,1
1,1
0,9
13,4
192,3
87,7
44,1
58,3

12,1
1,1
0,9
13,4
752,3
271,2
46,1
420,3

1,1
264,0
61,6
176,6
3,0
‐
3,7
19,2
357,1

2,2
323,9
51,2
110,7
116,6
‐
25,3
20,0
431,8

6,9
334,2
107,9
68,7
110,8
22,1
16,3
8,4
407,5

0,6
594,9
386,7
32,3
146,7
18,7
2,2
8,3
686,7

0,6
309,1
225,9
19,1
36,4
11,3
1,4
14,9
423,0

1,0
489,1
439,4
6,0
13,6
4,1
1,3
24,7
604,0

12,4
2.315,2
1.272,7
413,4
427,2
56,2
50,1
95,6
2.910,0

2,3
462,3
435,2
11,5
2,2
4,1
‐
9,4
832,9

14,6
2.777,6
1.707,9
424,9
429,4
60,3
50,1
105,0
3.742,9

Bron: jaarrapporten voor de Fod Mobiliteit
Tabel 7 ‐ Investeringen NMBS volgens financieringsbron 2008‐2014 (in miljoen euro)
Financieringsbronnen

Investeringstoelagen FOD
Prefinanciering SPV parking Louvain‐La‐
Neuve
Eigen middelen
GEN
Europa
Derden
Totaal

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totaal 20082014
2013

Totaal 20082014

335,1

201,8

356,0

597,2

180,1

389,4

2.059,6

791,5

2.851,1

‐
19,8
45,0
‐
‐ 42,8
357,1

‐
44,9
38,3
0,7
146,1
431,8

‐
34,6
13,2
3,6
0,1
407,5

‐
21,0
68,4
‐
‐
686,7

‐
9,5
233,5
‐
‐
423,0

‐
9,0
205,6
‐
‐
604,0

‐
138,8
604,0
4,3
103,3
2.910,0

12,1
7,6
13,4
1,4
6,9
832,9

12,1
146,4
617,4
5,7
110,3
3.742,9

Bron: jaarrapporten voor de FOD Mobiliteit
De opvolging door de FOD gebeurt aan de hand van periodieke rapporteringen zoals bepaald
in artikel 59 van het beheerscontract.
Er wordt jaarlijks een afstemming gemaakt tussen de rapportering en de boekhouding maar
daarover wordt niet gerapporteerd (dat wordt ook niet gevraagd in het beheerscontract).
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Een aantal kleinere verschillen zijn op te merken in de jaren 2008, 2010, 2011 en 2013 met de
rapporteringen aan de FOD. Het betreft verschillen te wijten aan annuleringen, behalve voor
2013 waarbij een verkeerde imputatie geboekt werd van een Europese subsidie die
gecorrigeerd werd in 2014.
De controleprocedures die gelden voor de NMBS‐Holding werden veralgemeend voor de
NMBS. Aan de hand van de toegekende status kan de validatie gebeuren van de
investeringsprojecten door zowel de Operationele Directie, de stafdienst Procurement &
Investments en de Directie Financiën. De, bij de implementatie van SAP, geschreven
procedures voor de NMBS‐Holding zijn grotendeels van toepassing voor de huidige NMBS.
Een actualisatie en formalisering van de gecoördineerde procedures is opgestart.
Ingevolge de fusie tussen de NMBS en de NMBS‐Holding op 1 januari 2014, omvatten de
activiteiten van de nieuwe NMBS sindsdien ook de bouw en het beheer van stations en de
GEN‐investeringen met betrekking tot de stations.
2.1.4 Opvolging van de gecumuleerde investeringstoelagen toegekend door de
Staat en van de gecumuleerde gerealiseerde investeringen
De investeringen worden grotendeels gefinancierd door de jaarlijkse investeringstoelagen
zoals bepaald in de beheerscontracten. Die jaarlijkse toelagen worden via maandelijkse
provisies gelijk aan een twaalfde van het geplande jaarbedrag betaald, met uitzondering van
de twaalfde schijf van december, die wordt beperkt tot 75 %. Het saldo van deze twaalfde
schijf wordt pas gestort als de in de beheerscontract geëiste elementen aan het DGVL worden
toegezonden.
De tijdstippen waarop de Staat subsidies toekent, waarop de vennootschap de subsidies int
en waarop ze de investeringen uitvoert, vallen bijgevolg niet samen.
Via de volgende tabel kan per vennootschap het jaarlijkse investeringsbudget (met inbegrip
van het saldo van de twaalfde schijf) dat volgens het beheerscontract en de opeenvolgende
amendementen werd toegekend, worden vergeleken met de investeringen die in het kader
van die financiering werden uitgevoerd. De tabel vermeldt tevens het bedrag van de liquide
middelen dat tot 2013 op het einde van het jaar tijdelijk moest worden gestort op een
rekening “Fonds voor spoorweginvesteringen” (FSI), geconsolideerd met de Staat. De NMBS‐
Holding beheerde die rekening voor rekening van de Staat159.

159

Mechanisme bepaald via de programmawet van 27 december 2006, en meer in het bijzonder door artikel 288.
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Tabel 8 ‐ Verschillen tussen de investeringstoelagen en de investeringen ten laste van de FOD (in miljoen euro)*
Federale
investeringstoelagen buiten
het GEN-fonds en vóór
overdracht aan het Fonds
voor Spoorweginvesteringen

NMBS‐Holding
Gecumuleerde overdracht van
niet‐aangewende toelagen
eind 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totaal 2008‐2013
NMBS
Gecumuleerde overdracht van
niet‐aangewende toelagen
eind 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totaal 2008‐2013

Investeringen ten
laste van de FOD
Verschil
Mobiliteit en
Transport

190,6
172,3
156,4
124,2
145,5
165,0
954,0

162,5
186,9
199,3
130,6
117,8
183,4
980,5

28,1
‐14,6
‐42,9
‐6,4
27,7
‐18,4
‐26,5

297,7
241,0
397,7
554,0
357,9
395,2
2.243,6

335,3
201,8
353,9
596,1
180,1
389,4
2.056,5

‐37,5
39,2
43,8
‐42,1
177,9
5,9
187,1

580,7

791,5

‐210,8

719,5
545,0
771,9
662,4
690,5
763,0
849,5
5.001,8

704,4
763,9
771,9
662,4
690,5
761,0
854,8
5.208,9

15,1
‐218,9
0,0
0,0
0,0
2,0
‐5,3
‐207,1

1.207,8
958,3
1.326,0
1.340,7
1.194,0
1.323,2
1.430,2
8.780,2

1.202,1
1.152,7
1.325,1
1.389,2
988,4
1.333,7
1.646,3
9.037,4

5,7
‐194,3
0,9
‐48,5
205,6
‐10,5
‐216,1
‐257,2

NMBS 2014
Som van de gecumleerde
overdrachten van niet‐
aangewende toelagen eind
2013
2014
INFRABEL
Gecumuleerde overdracht van
niet‐aangewende toelagen
eind 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totaal 2008‐2014
Algemeen totaal
Gecumuleerde overdracht van
niet‐aangewende toelagen
eind 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totaal 2008‐2014

Cumul verschil en
gecumuleerde
overdracht eind
2007

Storting aan
het FSI

33,1
61,2
46,7
3,7
‐2,7
25,1
6,7

53,6
0,0
25,0
0,0
25,0
6,0

77,8
40,3
79,5
123,3
81,2
259,1
265,0

21,8
0,0
60,0
0,0
29,9
80,0

271,6
60,9

0,0

203,8
218,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
‐3,3

180,5
0,0
40,0
0,0
17,0
16,0
0,0

314,8
320,5
126,1
127,0
78,5
284,1
273,6
57,6

256,0
0,0
125,0
0,0
71,9
102,0
0,0

* De gecumuleerde overdrachten eind 2007 vermeld in deze tabel verschillen van de gecumuleerde saldi eind 2007
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vermeld in het verslag van het Rekenhof van oktober 2008 “Federale financiering van de opdrachten van openbare
dienst van de NMBS, Infrabel en de NMBS‐Holding” wegens enerzijds lichte verschillen die samenhangen met de nieuwe
basisindex die voor het beheercontract 2008‐2012 werd gebruikt en anderzijds doordat de vastgelegde en niet de vereffende
bedragen in deze tabel als referentiebedragen werden gebruikt.

Bron: Rekenhof op basis van het jaarlijkse investeringsverslag van de FOD Mobiliteit
Vanaf het dienstjaar 2014 werd ingevolge de opheffing van het Fonds voor
Spoorweginvesteringen door artikel 125160 van de programmawet van 19 december 2014 een
einde gemaakt aan de tijdelijke stortingen van de excedentaire liquide middelen en aan de
consolidatie van die bankrekening met de Staat.
Deze tabel omvat, zowel voor de toelagen als voor de investeringen, de terugbetalingen van
de prefinancieringen van de SPV’s: 102,4 miljoen euro door de NMBS‐Holding voor de
periode 2008‐2013, 25,4 miljoen euro door Infrabel voor 2014 voor de drie overgedragen
SPV’s. Die bedragen vertegenwoordigen dus niet de investeringen die de SPV’s effectief
hebben gedaan, maar wel het bedrag van de prefinancieringen die werden terugbetaald en
gedekt door een gelijkwaardige investeringstoelage. De prefinanciering door de NMBS voor
de SPV parking Louvain‐la‐Neuve ten belope van 12,1 miljoen euro betreft een indirecte
financiering via de SPV parking Louvain‐la‐Neuve.
Wat de NMBS‐Holding betreft, zijn de verschillen tussen de investeringstoelagen en de
investeringen ten laste van de FOD tamelijk klein.
Voor het dienstjaar 2009 van Infrabel heeft het begrotingsconclaaf uitzonderlijk beslist de
investeringstoelage met 200 miljoen euro te verminderen tot 545 miljoen euro. Via de
aanwending van de niet‐verbruikte budgetten van voorgaande boekjaren (218,9 miljoen
euro) konden niettemin investeringen voor 763,9 miljoen euro worden uitgevoerd.
Om die uitzonderlijke vermindering te compenseren werd de exploitatietoelage overigens
met 10 miljoen euro opgetrokken voor de toekomstige dienstjaren enerzijds en heeft de
programmawet van 23 december 2009 Infrabel anderzijds toegelaten 200 miljoen euro van
de overgedragen resultaten over te hevelen naar kapitaalsubsidies. In 2011 werd een
bijkomende overdracht van 90 miljoen euro van de overgedragen resultaten naar de
kapitaalsubsidies toegestaan. Deze reserves, die zijn bestemd voor de uitvoering van
investeringen, komen voort uit de gecumuleerde resultaten van Infrabel die uitsluitend
afkomstig zijn van de uitoefening van zijn activiteiten in het kader van de opdrachten van
openbare dienst en die dus een winstgevend karakter hebben.
Vervolgens werden van 2012 tot 2014 overdrachten van kapitaal naar kapitaalsubsidies
toegestaan voor respectievelijk 95 miljoen euro, 107,3 miljoen euro en 105,2 miljoen euro161.
Daardoor kwam het totaal van overgedragen eigen middelen in de periode 2009‐2014 op
597,6 miljoen euro162.

160

Hoofdstuk 2 Afschaffen van het Fonds voor Spoorweginvesteringen, art. 125. Artikel 288 van de programmawet (I) van
27 december 2006 wordt opgeheven.
161
De toestemming voor de overdracht van 105,2 miljoen euro eigen middelen naar de kapitaalsubsidies voor het boekjaar
2014 moet nog worden geformaliseerd in een wet.
162

De eigen middelen die zijn overgedragen naar kapitaalsubsidies waren eind 2014 volledig geïnvesteerd: zie de
investeringen met eigen middelen in tabel 5 hierboven.
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Voor de NMBS stelt men voor het jaar 2012 een verschil van 259,1 miljoen euro vast tussen
de investeringstoelage en de investeringen ten laste van de FOD. Die onderbenutting van de
toelage is onder andere toe te schrijven aan achterstand bij de uitvoering van de geplande
investeringen. Het gaat vooral om achterstand bij de levering van treinstellen (Desiro) en
locomotieven T18, alsook om achterstand bij de uitvoering van investeringen bij de
werkplaatsen en de ICT‐projecten. Het veel hogere niveau van de investeringen ten laste van
de FOD in 2014 wordt gedeeltelijk verklaard door een inhaalbeweging bij die achterstallige
leveringen. Een ander belangrijk deel wordt verklaard door het feit dat de NMBS in 2014
aanzienlijke voorschotten aan een dochteronderneming heeft betaald voor de
verwezenlijking van toekomstige investeringen (cf. punt 2.1.7).
Op het niveau van de NMBS bedraagt het gecumuleerde overschot van niet in het jaar van
toekenning aangewende kapitaalsubsidies eind 2014 60,9 miljoen euro.
2.1.5 Uitvoering en financiering van de investeringen voor het Gewestelijk
Expresnet (GEN)
2.1.5.1 Inleiding
Het Gewestelijk expresnet rond Brussel (GEN) is één van de grootste werven van de
spoorweggroep. Om dat project, dat aanvankelijk eind 2012 afgewerkt moest zijn, te
concretiseren, heeft de programmawet van 11 juli 2005 een specifieke
financieringsconstructie in het leven geroepen. Het gaat om het GEN‐Fonds, dat wordt
gestijfd door de Staat en wordt beheerd door de NMBS‐Holding (nu de NMBS). De door het
GEN‐Fonds geïnde intresten worden gevaloriseerd als aanvullende stortingen van de Staat.
De beheerscontracten beschrijven de investeringen die de vennootschappen moeten
realiseren met het oog op de ontwikkeling en de exploitatie van het GEN163.
Dit punt 2.1.5 onderzoekt of de verplichtingen werden nagekomen die de programmawet van
11 juli 2005 en de beheerscontracten hebben opgelegd voor de verwezenlijking van de
investeringen en voor de financiering ervan door het GEN‐Fonds. De vereisten van de
beheerscontracten 2008 in verband met het GEN‐project komen aan bod in punt 3.2.8 van
hoofdstuk 3 van deel I.
2.1.5.2 Via het GEN‐Fonds uit te voeren investeringen
De GEN‐investeringen ten laste van Infrabel zijn de volgende:

163



het viersporig maken van de lijnen L50A (baanvak Denderleeuw‐Brussel‐Zuid); L124
(baanvak Nijvel‐Brussel‐Zuid) en L161 (baanvak Ottignies‐Brussel‐Luxemburg);



de bouw van een tunnel in Brussel tussen Schuman en Josaphat;



de aanleg van de bocht van Nossegem;

Artikel 61 van het beheerscontract van Infrabel 2008‐2012 en artikel 68 van het beheerscontract van de NMBS‐Holding
2008‐2012
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de bouw van perrons, onderdoorgangen en voetgangersbruggen in de stations die
zich bevinden op de drie bovenvermelde lijnen en op de lijn L36 (baanvak Leuven‐
Brussel‐Noord).

De GEN‐investeringen die ten laste van de NMBS‐Holding vallen, zijn de inrichting van de
stations met uitzondering van de perrons, de onderdoorgangen en de voetgangersbruggen
(gebouwen, parkings, fietsenstallingen, omgeving ...) binnen de GEN‐perimeter op de drie
lijnen die op vier sporen gebracht zullen worden (L50A, L124 en L161) en op lijn L36 (baanvak
Leuven‐Brussel‐Noord).
De GEN‐investeringen ten laste van de NMBS hebben betrekking op de
terbeschikkingstelling van specifiek rollend materieel voor het GEN om de GEN‐bedieningen
mogelijk te maken. De Staat staat in voor de financiering – zowel van het kapitaal als van de
intresten – van het rollend materieel van het GEN164. Enkel het gedeelte
“modernisering motorrijtuigen” wordt door het GEN‐Fonds ten laste genomen.
2.1.5.3 Conventie 2003
Een sturingscomité volgt de uitvoering op van de overeenkomst van 4 april 2003. Ten laatste
op 31 maart van elk jaar bezorgt het de federale regering en de gewestregeringen een
omstandig jaarverslag over de toepassing van de overeenkomst.
De studie met betrekking tot de verplaatsingsnoden en de functionaliteitsvragen aangaande
de frequentie, amplitude en haltes waarin de overeenkomst voorzag, werd in juni 2009
afgerond. De conclusies gaan vooral over het feit dat het materieel onmogelijk is om het in
de GEN‐overeenkomst geplande halteschema in werking te laten treden vanwege het
capaciteitsgebrek van het spoorwegennet. In de studie wordt een overgangs‐GEN‐
programma voorgesteld165, maar dat blijft ontoereikend ten opzichte van de in de
overeenkomst van 2003 geformuleerde eisen. Zo zijn niet alle economische centra
toegankelijk. Voor sommige stations op de radiale verbindingen is de frequentie van vier
treinen per uur nog niet bereikt, en voor een klein aantal verbindingen is het aanbod minder
gunstig voor de gebruikers. De studie omvat eveneens een visie over het GEN anno 2020‐
2030.
Na een onderbreking van tweeëneenhalf jaar is het sturingscomité in 2012 samengekomen
om de toekomst van het GEN op lange termijn te bekijken. Op 8 mei 2012 heeft het Executief
Comité van de Federale en Gewestelijke Ministers van Mobiliteit (ECMM) beslist om ten
laatste in 2018 het eerder vermelde overgangsscenario 2015 uit te voeren volgens de
terbeschikkingstelling van de infrastructuur in aanbouw. Het ECMM vroeg de drie
vennootschappen van de NMBS‐groep en de drie gewestelijke vervoersmaatschappijen
(MIVB, De Lijn, TEC) eveneens om op basis van de 2020‐visie een gecoördineerd,
geïntegreerd en gedetailleerd meerjarenprogramma uit te werken tegen juni 2012. Dat
programma moet rekening houden met de standpunten die de gewesten hebben ingenomen
in het sturingscomité, met de beschouwingen van de NMBS omtrent het geïntegreerde
GEN/IC‐IR‐aanbod, met die van Infrabel aangaande de beschikbaarheid van de
infrastructuur en met het toekomstige aanbod van de gewestelijke vervoersmaatschappijen.

164
165

Cf. hoofdstuk 6 over de schuld buiten het beheerscontract “GEN”.

In het overgangs‐GEN 2015 werd voorzien in 10 lijnen en 142 stations (33 stations met 2 treinen per uur en 109 stations
met 4 GEN‐ treinen per uur).
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Het ECMM heeft gevraagd het GEN‐aanbod te integreren in het investeringsplan 2013‐2025
van de NMBS‐groep alsook in de vervoersplannen, teneinde het GEN‐aanbod geleidelijk aan
maar voortdurend uit te breiden. De NMBS heeft positief gereageerd op de vragen van het
ECMM en heeft een meerjarenplan voor de uitvoering voorgesteld.
In 2014 werd bij de NMBS een GEN‐oriëntatiecomité opgericht met vertegenwoordigers van
de federale Staat en van de drie gewesten. Op dit moment zijn de vertegenwoordigers van
de gewesten nog niet benoemd en is het vijfjarenplan voor de exploitatie van het GEN waarin
artikel 161septies van de wet van 21 maart 1991166 voorziet, nog steeds niet uitgewerkt.
De lijnen Brussel‐Halle (L96) en Brussel‐Leuven (L36) zijn klaar. De werkzaamheden aan de
Schuman‐Josaphattunnel hadden moeten klaar zijn in december 2015. De werken aan de
lijnen Brussel‐Nijvel‐Charleroi (L124) en Brussel‐Ottignies‐Namen (L161) zijn, volgens het
antwoord van de NMBS, onderbroken. Het gebruik van de Schuman‐Josaphattunnel hangt
af van de uitvoering van de werkzaamheden aan de lijnen L124 en L161. Op financieel vlak
volstaat het GEN‐Fonds niet om het einde van de werkzaamheden te waarborgen. Volgens
de NMBS zorgen de realisatietermijnen ervoor dat de capaciteitsuitbreiding van het GEN‐
netwerk wordt uitgesteld tot na 2025‐2030, in de veronderstelling dat de financiële middelen
beschikbaar zullen zijn167.
In haar antwoord stelt de NMBS dat de ontwikkeling van het vervoeraanbod voor de door de
beheerscontracten 2008‐2012 gedekte periode, naast de instandhouding en de verbetering
van het tevoren bestaand aanbod, hoofdzakelijk was toegespitst op de invoering van een
nieuw concept van geïntegreerd vervoer, onder meer met de gewestelijke
vervoermaatschappijen. Het was de bedoeling van de Staat een antwoord te bieden op de
mobiliteitsbehoeften en ‐problemen naar, in en rond Brussel maar ook rond de andere grote
steden van het land. Deze doelstelling hield voor de NMBS verplichtingen in, die moesten
gesteund zijn op de geleidelijke terbeschikkingstelling van de infrastructuren van het GEN,
wat hoofdzakelijk een verplichting voor Infrabel en in tweede instantie voor de NMBS‐
Holding was. Volgens de NMBS werden deze verbintenissen wat betreft de invoering van een
nieuw concept van geïntegreerd vervoer alsook het GEN‐aanbod en de gefaseerde
implementatie ervan, slechts zeer gedeeltelijk nagekomen. De NMBS is van mening dat de
Staat aanzienlijke financiële verbintenissen heeft aangegaan en nagekomen voor de
verwezenlijking van de GEN‐infrastructuur, maar dat hij ingevolge de niet‐realisatie van deze
GEN‐infrastructuur sterk belemmerd wordt en zal blijven in de verwezenlijking van de
mobiliteitsdoelstellingen die hij aan de spoorwegen en in het bijzonder aan de NMBS heeft
opgelegd. De NMBS bevestigt haar wil om de ontwikkeling van het geïntegreerd aanbod met
de gewestelijke vervoermaatschappijen en van het voorstedelijk aanbod rond Brussel en de
grote steden voort te zetten, alsook haar bereidheid om nauwkeurige verbintenissen op te
nemen in de beheerscontracten 2016‐2020, in de mate dat de financiële (toelagen,

166

Dat vijfjarenplan moet het volgende omvatten:

1° een evaluatie van de huidige situatie;
2° de strategische en operationele doelstellingen betreffende het beheer van het GEN;
3° een omstandige planning voor de komende vijf jaar met betrekking tot de te ondernemen acties;
4° een verklaring over de financiële middelen, personeelsnoden en geplande termijnen voor elke actie.
167

Raad van bestuur van de NMBS, 26 september 2014.
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infrastructuurvergoeding) en operationele (beschikbaarheid van de infrastructuur)
voorwaarden zullen vervuld zijn.
2.1.5.4 Investeringen uitgevoerd in de loop van de periode 2004‐2014
In de loop van de periode 2004‐2014 werden 1.913,5 miljoen euro investeringskosten van de
vennootschappen geboekt als investeringen ten laste van het GEN‐Fonds (met inbegrip van
de algemene kosten).
Dat bedrag is als volgt verdeeld over de drie vennootschappen per projecttype.
Tabel 9 ‐ GEN‐investeringen, toestand op 31 december 2014 per project (in miljoen euro)(*)
Infrabel

NMBSHolding
en
NMBS
2014

NMBS

Totaal

L161 Watermaal - Louvain-La-Neuve

514,2

0,0

0,0

514,2

L50A Brussel - Denderleeuw

447,1

0,0

0,0

447,1

Schuman-Josaphat

440,3

0,0

0,0

440,3

L124 Ukkel – Nijvel

265,4

0,0

0,0

265,4

52,3

102,9

0,0

155,2

0,0

0,0

66,7

66,7

24,6

0,0

0,0

24,6

1.744,0

102,9

66,7

1.913,5

Stations, stopplaatsen, GEN en
parkings
Modernisering motorrijtuigen
Bocht Nossegem
Totalen

(*)

De werken uitgevoerd vóór 2005 (unitaire NMBS) zijn opgesplitst over de nieuwe maatschappijen
volgens hun activa.

Bronnen: maandelijkse rapportering 31 augustus 2015 NMBS Finance – Interne informatie afdeling
Procurement & Investment NMBS en Budget Reporting Infrabel
Naast de internecontrolemaatregelen die elke vennootschap gewoonlijk toepast op de
uitgevoerde investeringen, bepaalt artikel 67 van het beheerscontract van de NMBS‐Holding
dat ze de uitgaven van elk van de drie vennootschappen van de groep ten laste van het GEN‐
Fonds moet verifiëren. Tot slot voert het DGVL eveneens een controle a posteriori uit van de
door de Staat gefinancierde investeringen.
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2.1.5.5 Rapportering over de GEN‐investeringen
Zowel de NMBS‐Holding als Infrabel hebben, in toepassing van hun beheerscontract168 en
elk voor wat hen aanbelangt, een jaarlijks rapport met een geactualiseerde raming van de
totale kosten van het GEN‐project en een evaluatie van de nog bestaande budgettaire risico’s
bezorgd aan de minister van Overheidsbedrijven en het DGVL. Overeenkomstig artikel 67
van het beheerscontract van de NMBS‐Holding werden tot slot trimestriële verslagen over
het beheer van het GEN‐Fonds verstuurd.
Tijdens de werkzaamheden van het Rekenhof dateerde het laatste rapport dat Infrabel
overeenkomstig artikel 61 en 66 had bezorgd, van 1 september 2014. Het laatste trimestrieel
verslag van de NMBS169 dat in het kader van de audit aan het Rekenhof werd bezorgd,
dateerde van 14 augustus 2015.
Het GEN‐Fonds blijft ook na de hervorming van 2014 bestaan, net zoals de
rapporteringsverplichtingen in verband met de uitvoering en de raming van de GEN‐
budgetten die zijn opgenomen in artikel 61 van het beheerscontract door Infrabel. Zo
verstuurde de CFO van Infrabel op 1 september 2014 het vereiste rapport en stelde hij vast
dat de behoeften met 188,2 miljoen euro waren gestegen en dat er een verschil van 146,6
miljoen euro met de beschikbare kredieten was waardoor de uitvoering van de planning van
de vooropgestelde investeringen onzeker werd.
Ingevolge een parlementaire vraag170 heeft de minister van Mobiliteit erop gewezen dat:
“de Staat stipt al zijn engagementen is nagekomen en het fonds 2.133 miljoen nominale euro
ontving. Daar moet ook nog de nettorente van de beleggingen bij worden opgeteld, goed
voor in totaal 72,6 miljoen nominale euro op 30 september 2014. Op dat ogenblik bedragen
de totale uitgaven van het fonds 1.745,5 miljoen euro en is er nog een saldo van 460,3 miljoen
euro beschikbaar.”
De minister stelde verder:
“ 1. Het fonds werd tot 31 december 2013 beheerd door de NMBS‐Holding. Sedertdien wordt
het beheerd door de NMBS. Op 30 september 2014 bedroeg het beschikbare saldo van het
GEN‐Fonds 460 miljoen euro.
2. De financieringsbehoeften voor de werken die na 2014 gepland staan, worden op 965,4
miljoen euro (euro 2012) geraamd, waarvan 830,9 miljoen euro voor de GEN‐lijnen en 134,5
miljoen euro voor de GEN‐stations.
3. De voortgangsstaat van de GEN‐werken zal tegen het einde van het jaar geëvalueerd
worden ten einde het meest gunstige scenario voor de voltooiing van de werken te overwegen
en uitvoeringsmogelijkheden op het terrein te beschouwen.”

168

Artikel 66 van het beheerscontract van de NMBS‐Holding en artikel 61 van het beheerscontract van Infrabel. Vanaf
2009 zullen Infrabel en de NMBS‐Holding, elk voor wat hen aanbelangt, een jaarlijks rapport leveren dat een
geactualiseerde raming van de totale kosten van het GEN‐project bevat en een evaluatie van de nog bestaande
budgettaire risico’s. Dit rapport wordt uiterlijk op 30 april van elk jaar aan de minister van Overheidsbedrijven en aan het
DGVL overgemaakt.
169
De NMBS heeft die verplichting overgenomen sinds de hervorming.
170

Vraag 0068/54 van 14 november 2014 aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de NMBS.
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Ondertussen bedroegen de beschikbare kredieten op 30 juni 2015 358,8 miljoen euro volgens
het tweede trimestrieel verslag171 van 2015 in verband met het GEN‐Fonds. De
voorafnemingen werden toen op 219,9 miljoen euro geraamd, van het tweede semester 2015
tot in 2017.
Infrabel stelt in zijn antwoord dat:
“een onderscheid moet worden gemaakt tussen het in het GEN‐Fonds ‘aanwezige’ bedrag
en de beschikbare middelen. Aangezien de voorafnemingen op het GEN‐Fonds gebeuren met
minstens twee maanden vertraging ten opzichte van de verwezenlijking van de werken, zijn
er immers nog verschillende tientallen miljoenen euro (87,6 miljoen euro op 20 juni 2015) in
het GEN‐Fonds ‘aanwezig’ terwijl ze niet echt meer beschikbaar zijn.
Bovendien lopen er nog gesprekken over de scope en de planning van het GEN, wat
onvermijdelijk een weerslag zal hebben op de ramingen”.
2.1.5.6 Conclusie
Hoewel de Staat het GEN‐Fonds correct heeft gespijsd, heeft dit project, dat tegen 2012 klaar
moest zijn, aanzienlijke vertragingen opgelopen.
Die vertragingen en de technische en stedenbouwkundige moeilijkheden zijn de
voornaamste oorzaken van de overschrijdingen van de budgettaire ramingen.
De nieuwe scope van het GEN zal bepalen welke budgetten nodig zijn om het te voltooien.
2.1.6 Boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies
De storting van kapitaalsubsidies in de loop van het boekjaar is niet gelijklopend met de
uitvoering van de investeringen. Dit leidt jaarlijks tot een saldo van ontvangen maar nog niet
aangewende kapitaalsubsidies, zoals blijkt uit bovenstaande tabel 8.
Het beheerscontract bepaalt niet dat de financiële opbrengsten van gestorte maar nog niet
aangewende kapitaalsubsidies worden gereserveerd voor nog uit te voeren investeringen. In
tegenstelling tot het financieringsmechanisme voor het GEN (zie punt 2.1.5 hierboven),
betekent dit dat het rendement van de niet‐aangewende maar ontvangen kapitaalsubsidies
niet beschikbaar is voor de investeringen.
Kapitaalsubsidies worden, conform het Belgisch boekhoudrecht, geboekt als passiefpost en
geleidelijk afgeboekt via overboeking naar “Andere financiële opbrengsten van de
resultatenrekening”. Dit gebeurt volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste
activa voor de verwerving waarvan ze werden verkregen of, in voorkomend geval, ten belope
van het saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling van de betrokken activa.
Daardoor heeft de vaststelling van een minderwaarde op een met kapitaalsubsidies
gefinancierd vast actief of de buitengebruikstelling ervan weinig of geen invloed op het
nettoresultaat van het overheidsbedrijf.

171

Brief van 14 augustus 2015 van de CFO van de NMBS aan de FOD Mobiliteit.
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Zo had, ter illustratie, de NMBS‐Holding in haar jaarrekening 2013 een bijzonder
waardeverminderingsverlies van 19,2 miljoen euro op de SAP‐software ingeschreven als
gevolg van de hervorming van de NMBS‐Groep. Vermits de aldus versneld afgeschreven SAP‐
software volledig gesubsidieerd was, neemt ook de inresultaatname van de kapitaalsubsidies
evenredig toe, zodat er geen effect is op het nettoresultaat.
Wanneer nog niet volledig afgeschreven vaste activa worden verkocht, heeft dit mechanisme
tot gevolg dat het nog niet afgeschreven deel van de kapitaalsubsidie als opbrengst wordt
geboekt. Resterende kapitaalsubsidies bij verkoop van activa worden aldus niet noodzakelijk
beschikbaar gemaakt voor toekomstige investeringen.
De resterende kapitaalsubsidie die bij verkoop als opbrengst wordt geboekt, zou in plaats
van in resultaat genomen te worden, beschikbaar moeten zijn voor toekomstige
investeringen en dus worden geboekt als niet‐aangewende kapitaalsubsidie.
2.1.7 Voorschotten
Tabel 8 geeft een overzicht van de investeringsprojecten die met federale kapitaalsubsidies
zijn gerealiseerd. In die aangewende kapitaalsubsidies zijn eveneens betaalde voorschotten
voor de realisatie van grotere investeringsprojecten verwerkt. In de regel zijn voorschotten
bedoeld om de activiteiten tussen de opstart van het project en de eerste realisaties te
prefinancieren. Zij worden vervolgens verrekend met de facturen voor die eerste (en
desgevallend volgende) realisaties. Boekhoudkundig worden zij geregistreerd als vaste activa
in aanbouw in afwachting van hun ingebruikname.
Diverse promotieovereenkomsten met Eurostation bepalen behalve de scope, de inhoud van
de opdracht en de raming van de investeringsuitgaven ten laste van het overheidsbedrijf, ook
de betalingsmodaliteiten. Tot die modaliteiten behoort vaak ook de betaling van (soms
aanzienlijke) voorschotten, bepaald als een percentage van de totale investeringsuitgaven172.
Uit een aantal van de betrokken projectdossiers blijkt dat in 2014 (en zelfs 2015) nog geen
belangrijke werken gepland zijn, maar dat het zwaartepunt van de investeringsuitgaven zich
in 2016 of later situeert. Het verstrekken van dergelijke voorschotten in 2014 lijkt in die zin
niet ingegeven door de nood aan prefinanciering173. Wel is het zo dat dochterondernemingen
zoals Eurostation hun liquide middelen voor een deel bij de moedermaatschappij kunnen
onderbrengen waardoor de verstrekte voorschotten in dergelijke gevallen in principe deel
blijven uitmaken van de geldmiddelen van de moedermaatschappij. In haar antwoord voegt
de NMBS daaraan toe dat de deposito’s van Eurostation bij de moedermaatschappij worden
vergoed, maar dat in het kader van de beheersovereenkomst 2016‐2020 verduidelijkt zal
worden dat die intresten zullen worden toegevoegd aan de gestorte voorschotten.
Op 31 december 2014 stonden in de boekhouding van de NMBS voorschotten op materiële
vaste activa in aanbouw geboekt voor een totaal van 148 miljoen euro. Bij Infrabel was dat
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In sommige gevallen (bv. de promotieovereenkomsten m.b.t. de stationsomgeving van Hasselt en van Kortrijk) betreft
het beslissingen van de Raad van Bestuur van de NMBS van december 2014 en gaat het respectievelijk om
vooruitbetalingen van 45 en 35% van de totale geraamde investeringsuitgaven voor de NMBS. Voor 2014 ging het in totaal
om voorschotten ten belope van 75,1 miljoen euro.
173

Volgens de financiële directie van de NMBS wordt het mechanisme van de voorschotten op investeringsuitgaven soms
aangewend om de door de beheersovereenkomst opgelegde 60/40‐verhouding van de spreiding van investeringen over
Vlaanderen en Wallonië te realiseren.
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14,8 miljoen euro. Dit mechanisme leidt bovendien tot een toename van de netto financiële
schuld.
Omdat het om investeringen gaat die deel uitmaken van het door de FOD goedgekeurde
meerjarig investeringsplan, worden zij volledig gefinancierd door middel van
kapitaalsubsidies. Zij maken dan ook integraal deel uit van de periodieke rapporteringen aan
de FOD Mobiliteit over de uitvoering van investeringswerken174.
Door de betaling van dergelijke voorschotten worden kapitaalsubsidies aangemerkt als
besteed in het jaar van betaling hoewel de werkzaamheden zelf soms pas meerdere jaren
later gebeuren.
De aldus aan dochterondernemingen betaalde voorschotten (bv. Tuc Rail, Eurostation)
leiden niet tot een vergoeding van de geldschietende moedermaatschappij (hetzij onder de
vorm van verschuldigde intresten, hetzij als korting op de aannemingsprijs). Dit impliceert
dat de financiële opbrengsten van gestorte maar nog niet aangewende voorschotten niet
worden gereserveerd voor nog uit te voeren investeringen door de filialen ten gunste van de
moedermaatschappijen.
2.1.8 Uitvoering van investeringen met behulp van dochterondernemingen
Artikel 13, §3 van de wet van 21 maart 1991 bepaalt dat de koning, bij in Ministerraad overlegd
besluit en onder bepaalde voorwaarden, een autonoom overheidsbedrijf kan machtigen een
dochteronderneming te “betrekken bij de uitvoering van taken van openbare dienst”. In zijn
verslag “De goede besteding van de rijksgelden door de NMBS” van mei 2001 stelde het
Rekenhof dat die bepaling aanleiding kan geven tot uiteenlopende interpretaties en dat de
wetgever die zou moeten verduidelijken. Dat is tot op heden niet gebeurd.
Tot nog toe is er voor geen enkele dochteronderneming van de Belgische Spoorwegen een
dergelijke machtiging verstrekt. Geen enkele van de huidige dochterondernemingen is dus
vanuit formeel juridisch standpunt betrokken bij de uitoefening van opdrachten van
openbare dienstverlening.
In de praktijk wordt bv. wel TUC‐Rail, als ingenieurs‐ en projectmanagementbureau
gespecialiseerd in spoorwegtechnologieën, ingezet bij Infrabel voor de verwerving, de bouw,
de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur. Ook
Eurostation en Eurogare, als ingenieurs‐ en projectmanagementbureau gespecialiseerd in
spoorgebonden gebouwen en infrastructuur, worden ingezet bij de NMBS (tot 31 december
2013 de NMBS‐Holding) voor de verwerving, het ontwerp, de bouw, de vernieuwing, het
onderhoud en het beheer van de stations, niet‐bewaakte stopplaatsen en hun bijgebouwen.
Ook de SPV’s zijn opgericht met de bedoeling specifieke projecten op openbare
dienstverlening te realiseren.
Maar ook voor ondersteunende activiteiten voor de ontwikkeling, de implementatie en het
onderhoud van informaticasystemen (en met name voor de uitrol van het hierboven
vermelde ERP) hebben de diverse entiteiten van de Belgische Spoorwegen in ruime mate
beroep gedaan op de diensten van gespecialiseerde dochterondernemingen (zo werd een
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In enkele gevallen (bv. Oostende in de rapportering over 2013) worden die investeringen ook uitdrukkelijk aangemerkt
als voorschot op nog uit te voeren werken.
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beroep gedaan op Syntigo door de NMBS‐Holding tot aan de hervorming en nadien door
Infrabel, en op Ypto door de NMBS)175.
Het is dan ook van groot belang dat de transacties tussen de moedermaatschappij en
dochterondernemingen in het kader van de uitvoering van opdrachten van openbare
dienstverlening volgens vooraf vastgestelde procedures en tegen marktvoorwaarden (at
arm’s length) verlopen. In haar antwoord merkt de NMBS op dat de transacties met
dochterondernemingen gebeuren op basis van de kosten die hen worden aangerekend na
een marktbevraging, en dat ze bijgevolg at arm’s length zijn.
Daartoe zijn bij de NMBS (zeer recent) corporate governance‐regels vastgelegd. Bij Infrabel
gebeurt dat eerder ad hoc per dochteronderneming. Die regelingen zijn er onder meer op
gericht erover te waken dat de onderlinge transacties transparant en marktconform
verlopen.
In de praktijk verloopt de facturatie van prestaties van dochterondernemingen hetzij “at
cost” (bv. prestaties van de SPV’s ten aanzien van Infrabel), hetzij op basis van de
zogenaamde FABI/K.VIV‐tarieven176 (bv. TUC RAIL, Eurostation en Eurogare) met
overeengekomen kortingen die gaan van 15 tot 20% op die eenheidstarieven, hetzij op basis
van een forfaitaire “mark up”177 (bv. Syntigo) of nog op basis van een contractueel bedongen
tariefkaart (bv. Ypto). Inkomende facturen zijn onderworpen aan de algemene interne
standaardprocedures.
De beoordeling van de (kwaliteit van de) gefactureerde prestaties vereist verder dat er een
strikte functiescheiding bestaat tussen de sleutelpersonen betrokken bij de uitvoering en
facturatie bij de dochteronderneming enerzijds en de controle van de ontvangen facturen bij
de moedermaatschappij. In hoofde van sommige dochterondernemingen bestaat een risico
dat die functiescheiding onvoldoende is gegarandeerd. Zo is in een aantal gevallen (bv. Ypto)
de gedelegeerd bestuurder van de dochteronderneming ook hoofd van de stafdienst die de
projecten beheert op het niveau van de moedermaatschappij.
2.1.9 Conclusies
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat in de periode 2008‐2014 investeringen (PPS en
alternatieve financieringen niet inbegrepen) werden uitgevoerd voor een totaalbedrag van
12.359,8 miljoen euro. De gecumuleerde jaarlijkse investeringen (GEN‐fonds en HST‐lening
inbegrepen) gefinancierd uit de begroting van de FOD Mobiliteit bedragen voor diezelfde
periode 11.236,9 miljoen euro. De investeringen van de Belgische Spoorwegen worden dus
voor 90 % rechtstreeks gefinancierd met federale overheidsgelden.
De investeringen voor de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst zijn vastgelegd
in meerjarige investeringsplannen, die op hun beurt worden omgezet in jaarlijkse
investeringsplannen. De uitvoering ervan kan worden opgevolgd via periodieke
rapporteringen aan de FOD Mobiliteit. De investeringstoelagen van de federale overheid en
van andere overheden worden, in overeenstemming met het Belgisch boekhoudrecht,

175
Zie ook Rekenhof, Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS‐groep, 2012, pp. 33‐59. Dit verslag is
beschikbaar op www.rekenhof.be.
176

Dit zijn de “Conditions d'intervention d'ingénieurs‐conseils” vastgesteld door de beroepsgroep van ingenieurs.

177

Een Mark up is een aangerekende toeslag op de kostprijs.
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geboekt op een afzonderlijke rekening van het passief van de balans onder de rubriek
“Kapitaalsubsidies”. Op jaarbasis kunnen de cijfers van die rapporteringen worden
gereconcilieerd met de cijfers opgenomen in de jaarrekening. Het Rekenhof beveelt aan die
reconciliatie deel te laten uitmaken van de jaarlijkse rapporteringen aan de FOD Mobiliteit.
De toepassing van de wettelijke principes van boekhoudkundige verwerking van
kapitaalsubsidies heeft voor gevolg dat ondoelmatige investeringsuitgaven bij de Belgische
Spoorwegen nauwelijks gevolgen hebben op het niveau van het bedrijfsresultaat. Hierdoor
ontstaat een verhoogd risico dat bij de voorbereiding van investeringsprojecten onvoldoende
wordt verzekerd dat de gerealiseerde activa over hun verwachte levensduur ook het
verwachte economisch voordeel zullen kunnen opleveren. Het Rekenhof beveelt de minister
aan, op basis van een analyse van in de voorbije jaren geboekte waardeverminderingen en
buitengebruikstellingen van investeringen, die risico’s mee in overweging te nemen bij
beslissingen omtrent de volledige financiering van sommige voorgestelde
investeringsprojecten.
Sinds 2010 zijn de NMBS‐Holding, Infrabel en de NMBS overgeschakeld op een nieuw ERP
pakket met inbegrip van een aangepast boekhoudsysteem. Op basis van de analytische
boekhouding kan de registratie van de investeringskosten worden opgevolgd tot op het
laagste niveau in de boomstructuur van de investeringsprojecten. De uitgevoerde
investeringen worden in het boekhoudstelsel opgevolgd per financieringsbron, wat het
mogelijk maakt om de investeringen die met overheidstoelagen worden gesubsidieerd (in
welke vorm dan ook: federale overheidstoelagen via de FOD en het GEN‐fonds, HST‐lening,
tussenkomst van de Nederlandse Staat …) gedetailleerd en afzonderlijk op te volgen.
De federale investeringstoelagen worden toegekend als een globale enveloppe voor de
uitvoering van het jaarlijks investeringsprogramma. De cijfers van tabel 8 illustreren de
jaarlijkse decalages tussen de uitgevoerde investeringen ten laste van de begroting van de
FOD Mobiliteit en de toegekende federale investeringstoelagen. Vooral bij de NMBS blijkt
dat er op die manier een gecumuleerd overschot van niet‐aangewende kapitaalsubsidies is
ontstaan in de periode 2005 – 2013. In 2014 is er een inhaalbeweging die enerzijds het gevolg
is van de met aanzienlijke vertraging geleverde treinstellen en anderzijds de stijging van de
aan Eurostation gestorte voorschotten. Volgens het beheerscontract kan elk positief of
negatief verschil, dat bij het afsluiten van de rekeningen van een bepaald jaar bestaat tussen
de investeringstoelage en de eigenlijke uitvoering van het investeringsprogramma ten laste
van de Staat, tussen verschillende boekjaren worden geregulariseerd om aldus uiteindelijk
het volledige programma uit te voeren. Het Rekenhof is van oordeel dat het rendement van
die niet‐aangewende maar ontvangen kapitaalsubsidies moet worden gereserveerd voor
investeringen. Ook de desgevallend resterende kapitaalsubsidie bij verkoop van activa zou,
in plaats van in resultaat te worden genomen, beschikbaar moeten worden gemaakt voor
toekomstige investeringen.
Op 31 december 2014 stonden in de boekhouding van de NMBS en Infrabel voorschotten op
materiële vaste activa in aanbouw geboekt voor een bedrag van in totaal 162 miljoen euro.
Het Rekenhof beveelt aan dat in de rapportering over de uitvoering van de
investeringsprogramma’s de eventueel toegekende voorschotten voor projecten afzonderlijk
worden vermeld. De toekenning van dergelijke voorschotten moet volgens het Rekenhof
strikt worden beperkt tot die gevallen waarin een reële nood aan prefinanciering is
aangetoond.
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Het onderzoek heeft verder uitgewezen dat bepaalde voorbereidings‐, begeleidings‐ en
opvolgingstaken in het kader van de openbare dienstverlening worden toevertrouwd aan
dochterondernemingen. Deze praktijk wordt globaal verantwoord door de noodzaak om
flexibeler te werken in specifieke domeinen waar vaak nood is aan de (al dan niet tijdelijke)
rekrutering van soms zeer gespecialiseerde profielen.
Het Rekenhof benadrukt het belang van de toepassing van duidelijke governance richtlijnen
met betrekking tot dochterondernemingen, en, meer in het bijzonder, van strikte procedures
van uitgavenbeheersing en functiescheiding.

2.2

Exploitatietoelagen

2.2.1 Vóór de hervorming van 1 januari 2014
2.2.1.1 NMBS‐Holding
De federale Staat kent verschillende exploitatietoelagen toe aan de NMBS‐Holding opdat zij
haar opdrachten van openbare dienst178 zou kunnen uitvoeren. Het gaat om de basistoelage,
de toelage voor de opdracht in verband met de veiligheids‐ en bewakingsactiviteiten op het
gebied van de spoorwegen, de toelage voor opleiding en de toelage voor E‐ticketing. Die
toelagen zijn respectievelijk bepaald in de artikelen 78, 79, 80 en 83 van het beheerscontract
2008‐2012 van de NMBS‐Holding.
Die toelagen zijn als volgt geëvolueerd:
Tabel 10 ‐ Exploitatietoelagen NMBS‐Holding 2008‐2013 (in miljoen euro)

Basistoelage
Veiligheid
Opleiding
E-Ticketing
Totaal

2008
172,9
9,3
12,0
1,0
194,2

2009
169,2
26,9
12,9
208,9

2010
177,9
21,9
12,8
-0,3
212,6

2011
183,1
23,2
13,0
219,2

2012
189,2
23,8
13,3
226,3

2013
189,6
24,4
13,7
227,8

Bron: jaarverslagen over de investeringen voorgelegd aan het DGVL
De basistoelage is bestemd om de algemene kosten te dekken van de opdrachten van
openbare dienst.
Er is geen specifieke rapportering vereist om de aanwending van exploitatietoelagen te
verantwoorden, met uitzondering van een rapportering over de opdracht “Veiligheid”. Het
is dus onrechtstreeks via de resultatenrekening dat de aanwending kan worden opgevolgd.
Hoofdstuk II van het beheerscontract definieert de opdracht “Veiligheid” van de NMBS‐
Holding. Die omvat onder andere:





178

de aanwerving van preventieambtenaren;
de verhoging van het veiligheidsgevoel in de stations;
de uitbreiding van de nachtbewaking langs de lijnen;
de uitbreiding van de treinbrigade Securail (aanwezigheid in de stations overdag en
speciale aandacht voor de vroege en late treinen);

Artikel 4 van het beheerscontract van de NMBS‐Holding 2008‐2012, zie ook punt 1.1.2.

Totaal
1.081,9
129,5
77,6
0,7
1.289,0
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de bestendiging van de campagne inzake preventie en hoffelijkheid;
de uitvoering van het actieplan in het kader van de strijd tegen de graffiti;
de optimalisatie van de bewaking van de fietsenstallingen en parkings;
de aanvulling van het personeel in het kader van de Eurostarterminalactiviteiten.

De subsidies voor de beroepsopleiding werden volledig doorgestort aan de NMBS aangezien
deze bestemd zijn voor de opleiding van de treinbestuurders belast met een opdracht van
openbare dienst. Het beheerscontract legt geen specifieke rapporting in dit verband op.
Via een interoperabel ticket kan een systeem van e‐ticketing toegang geven tot de
verschillende vormen van openbaar vervoer. De Staat heeft de NMBS‐Holding dan ook het
beheer toevertrouwd over een toelage van 2 miljoen euro waarvan in 2007 één miljoen euro
werd gestort om een gemeenschappelijk platform te ontwikkelen voor de verschillende
openbarevervoersmaatschappijen en dat de technische en operationele realisatie van e‐
ticketing moet mogelijk maken. Op basis van een vorderingsstaat die de NMBS‐Holding op
10 januari 2010 aan het DGVL heeft bezorgd, werd beslist het project niet voort te zetten en
de toelage te beperken tot het reeds uitgegeven bedrag.
2.2.1.2 Infrabel
Infrabel ontvangt een jaarlijkse exploitatietoelage ten laste van de begroting van de Staat
voor de uitvoering van zijn opdrachten van openbare dienst beoogd in artikel 3, 2° tot 5°,
evenals voor het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur beoogd in artikel
3, 1°179. Die toelage wordt geboekt bij de omzet van de maatschappij.
Er is niet in een specifieke rapportering voorzien in het kader van de verantwoording voor
de aanwending van exploitatietoelagen en de kosten die Infrabel draagt voor de uitvoering
van zijn opdrachten worden niet specifiek aangerekend op de exploitatietoelage.
De exploitatietoelage van Infrabel is als volgt geëvolueerd:
Tabel 11 ‐ Exploitatietoelagen Infrabel 2008‐2014 (in miljoen euro)

Exploitatie
I.74

Basistoelage
Vast gedeelte
Economisch herstel (neutraal)
Besparingen vóór 2015
Bonus-malus
I.75
GEN - Exploitatie
Bijzondere opdrachten
I.78
PPS Diabolo
I.79
PPS Liefkenshoek
H.86 Tekort TGV

2008
433,1
0,0
430,8
0,0
0,0
0,0
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0

2009
106,1
0,0
120,5
-14,5
0,0
-1,3
1,3
9,0
9,0
0,0
0,0

2010
181,7
0,0
201,6
-19,1
0,0
-2,2
1,3
9,0
9,0
0,0
0,0

2011
183,6
0,0
205,1
-19,1
0,0
-3,7
1,4
9,1
9,1
0,0
0,0

2012
189,7
0,0
211,1
-19,0
0,0
-3,8
1,4
9,3
9,3
0,0
0,0

2013
190,2
0,0
216,4
-19,5
-5,0
-3,1
1,4
57,6
9,6
48,0
0,0

Bron: FOD Mobiliteit
De aanzienlijke daling van de basistoelage in 2009 vloeit voort uit de terugkeer van de activa
van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur180 waardoor Infrabel de betaling van de jaarlijkse

179

Cf. punt 1.1.2.

180

Het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI) werd in uitvoering van de programmawet van 22 december 2003
opgericht door het koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren van de
spoorweginfrastructuur. Vervolgens werd het door het koninklijk besluit van 28 september 2008 betreffende
herstructurering van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur, genomen ter uitvoering van de programmawet van 8 juni
2008, omgevormd tot een naamloze vennootschap, terwijl de spoorwegactiva werden overgedragen naar Infrabel en voor

2014
226,8
0,0
281,2
-23,3
-32,6
0,0
1,5
73,3
9,8
50,9
12,7
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vergoeding van 300 miljoen euro voor de terbeschikkingstelling van spoorweginfrastructuur
heeft geschrapt.
De stijging van de toelage vanaf 2010 is hoofdzakelijk het gevolg van:


de toepassing van de IFRS‐normen (waardoor bepaalde kosten niet meer kunnen
worden geactiveerd) en de overdracht van de investeringstoelagen voor een bedrag
van nagenoeg 70 miljoen euro;



de verhoging met 10 miljoen euro van de jaarlijkse toelage om de uitzonderlijke
vermindering met 200 miljoen euro van de investeringstoelage in 2009 te
compenseren.

Sinds 2010 wordt een gedetailleerd “kostenmodel” gebruikt dat in ERP is geïntegreerd en dat
onder meer de exploitatiekosten moet opvolgen. Bedoeling is nauwkeurig en gedetailleerd
te kunnen rapporteren over de kosten van de lijnen en baanvakken die het spoorwegennet
vormen. Dat kostenmodel maakt veelvuldige en gekruiste analyses tussen verschillende
elementen mogelijk (aard, type, variabiliteit en oorsprong van de kosten, localisatie,
verantwoordelijke kostencentra enz.).
Op basis van dit kostenmodel kunnen ook de gegevens worden geleverd en gestructureerd
die nodig zijn om de vergoedingen voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur te
parametreren. De modelstructuur is immers voldoende flexibel om te kunnen worden
aangepast aan de definitie van de directe kosten181 die de Europese Commissie heeft
aangenomen in het kader van richtlijn 2012/34/EU182.
2.2.1.3 NMBS
De exploitatietoelagen van de NMBS kunnen in de onderzochte periode 2008‐2014 als volgt
worden gedetailleerd:

een klein deel naar de NMBS‐Holding, en de schulden werden overgedragen naar de Staat, zodat in deze NV enkel nog 34
“commercialiseerbare terreinen” zaten.
181
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/909 van de Commissie van 12 juni 2015 betreffende de modaliteiten voor de
berekening van de kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst voortvloeien.
182

Gedeeltelijk omgezet door de wet van 15 juni 2015 tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de
spoorwegcodex.
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Tabel 12 ‐ Exploitatietoelagen NMBS 2008‐2014 (in miljoen euro)
Exploitatietoelagen

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Exploitatie
B.73 Reizigers
Vast gedeelte
Economisch herstel (neutraal)
Besparingen
Variabel gedeelte
B.76
HST‐binnenland
B.77
Brecht (Noorderkempen)
B.75
GEN ‐ Uitbating
B.74
Woon‐Werk verkeer
B.73
Schooltreinkaarten
B.79
GO‐Pass
B.78
Omnio + BIM
B.80
Diabolo
B.73 bis
Aanvullend aanbod op Diabolo
H.80
Opleiding
H.79
Veiligheid
Speciale missies
H.78
Rollend materieel Desiro
H.85
GEN Materieel
H.86
Tekort TGV

903,7

934,7

916,1

936,4

965,1

993,2

1128,7

882,4
0,0
0,0
0,0
7,0
0,0
5,5
3,2
0,0
3,3
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

914,7
‐24,0
0,0
0,0
7,2
1,1
11,1
20,9
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

901,7
‐31,5
0,0
0,0
6,3
2,0
10,9
23,1
0,0
3,4
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

919,8
‐31,6
0,0
0,0
6,5
2,1
11,1
24,9
0,0
3,5
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

946,9
‐31,9
0,0
0,0
4,7
2,1
11,4
25,8
0,0
3,7
2,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

970,5
‐32,7
‐5,0
0,0
5,2
2,1
11,7
27,3
0,0
3,5
1,4
0,4
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

864,6
‐59,7
‐47,4
244,8
6,9
2,1
11,9
28,3
23,7
3,5
1,6
0,2
9,1
14,0
25,0
41,9
8,0
30,0
3,9

Bron: Fod Mobiliteit
De NMBS ontvangt een jaarlijkse exploitatietoelage voor de kosten die voortvloeien uit zijn
opdrachten van openbare dienst. Die opdrachten zijn:




het aanbod van de gewone binnenlandse en grensoverschrijdende reizigerstreinen;
de tariefverminderingen die van toepassing zijn in het binnenlands reizigersvervoer;
het kosteloos vervoer van bepaalde categorieën begunstigden zoals beschreven in
deel 1 van bijlage 12 van het beheerscontract 2008‐2012.

De economische herstelwet van 27 maart 2009 voorziet in de gedeeltelijke vrijstelling van
betaling voor de afhoudingen van bedrijfsvoorheffing. Deze gedeeltelijke vrijstelling heeft
betrekking op nacht‐ en weekendwerk en op ploegwerk. Voor wat de Belgische Spoorwegen
betreft, is het voordeel dat deze wet met zich meebrengt geneutraliseerd voor het personeel
dat is tewerkgesteld in de openbare dienst (rijdend personeel, personeel in de ateliers enz. )
door een vermindering van de exploitatiedotatie.
Deze vermindering heeft betrekking op de NMBS (bv.: ‐24 miljoen voor 2009), de NMBS‐
Holding en Infrabel. Het personeel tewerkgesteld in de commerciële sectoren en meer
bepaald voor de NMBS (Cargo, internationaal reizigersvervoer) kan ten volle van deze
maatregel genieten voor zover aan de voorwaarden werd voldaan.
In 2013 en 2014 werd de exploitatietoelage verminderd met respectievelijk 5 en 47,4 miljoen
euro ingevolge besparingsmaatregelen van de overheid.
De overige specifieke toelagen aan de NMBS betreffen ofwel tegemoetkomingen van de
overheid om de uitbating van bepaalde lijnen te ondersteunen ofwel om kortingstarieven te
kunnen verstrekken aan bepaalde doelgroepen van reizigers.
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Daarnaast zijn er nog drie specifieke dotaties die tussenkomsten zijn in specifieke
financieringen (rollend materieel Desiro, GEN‐materieel, tekort TGV). Deze financieringen
zitten vervat in de schuld “buiten beheerscontract” (zie hoofdstuk 6).
Het beheerscontract voorziet in een rapportering voor sommige specifieke toelagen. Dit is
meer bepaald het geval voor het HST binnenlands verkeer (B76), de uitbating van het GEN
(B75), het woon‐werkverkeer (B74), de Go‐pass (B79), het OMNIO (B78), de exploitatie van
het Diabolotraject (B80), alsook het aanvullend aanbod van het Diabolo‐aanbod (B73, bis).
Deze rapporteringen worden periodiek voorgelegd aan de FOD‐Mobiliteit, zoals
voorgeschreven in het beheerscontract.
De rapportering over de besteding van de toelage voor het woon‐werkverkeer is daar de
belangrijkste van. Het budget wordt jaarlijks voorzien in de begroting. Aan de hand van de
opgelegde rapporteringsverplichting wordt de reële tussenkomst bepaald. Het saldo wordt
overgedragen naar de volgende jaren. Voor het jaar 2014 was er voor het eerst een
budgetoverschrijding van 28.012,57 euro die niet kon worden opgevangen met de
overschotten uit vorige jaren. De huidige regeling bepaalt dat bij een budgetoverschrijding
nieuwe klanten kunnen worden uitgesloten van de derdebetalersregeling. Het Rekenhof
beveelt aan deze regeling in verband met de budgetoverschrijdingen voor het woon‐
werkverkeer te herevalueren. In de praktijk is de huidige regeling niet haalbaar. De
budgetoverschrijding kan namelijk slechts a posteriori worden vastgesteld.
De door het beheerscontract opgelegde rapporteringen ter verantwoording van de specifieke
exploitatietoelagen worden op regelmatige basis bezorgd aan de FOD Mobiliteit en vergen,
met uitzondering van het woon‐werkverkeer, geen specifieke commentaar.
Over de aanwending van de basisdotatie, die tot 2013 meer dan 95 % bedraagt van alle
toegekende exploitatiedotaties, wordt niet gerapporteerd aan de FOD Mobiliteit. Het
gebruik ervan wordt onrechtstreeks verantwoord via de rapportering over de
activiteitensectoren (zie verder hoofdstukken 4 en 5).
Alle exploitatietoelagen van de NMBS worden geboekt bij de sector “Reizigersvervoer
openbare dienst”, wat een afzonderlijke opvolging van de verschillende toelagen onmogelijk
maakt. In haar antwoord formuleert de NMBS hierbij de kanttekening dat een onderscheid
moet worden gemaakt tussen twee perioden, namelijk vóór 2014 (vroegere NMBS) en vanaf
2014 (nieuwe NMBS):
Vóór 2014 (vroegere NMBS) zag het beheerscontract (art. 5) als opdrachten van openbare
dienst:




het binnenlands reizigersvervoer (gewone diensttreinen en hogesnelheidstreinen);
het grensoverschrijdend vervoer (gewone diensttreinen);
de prestaties voor de noden van de Staat.

Artikel 88 bepaalde dat een jaarverslag moest worden opgesteld met:



een beschrijving van de manier waarop de NMBS elke opdracht van openbare
dienst heeft volbracht;
aparte resultatenrekeningen voor:
a. de activiteiten die samenhangen met de uitvoering van de opdrachten van
openbare dienst;
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b. de activiteiten die samenhangen met het overige reizigersvervoer;
c. de activiteiten die samenhangen met het goederenvervoer;
d. de balans.
Het beheerscontract legt dus volgens de NMBS geen enkel onderscheid op per type
exploitatietoelage in het jaarverslag over de sectoren. Rekening houdende met de aard van
die toelagen, werden ze allemaal geboekt in de sector “Reizigersvervoer openbare dienst”. Ze
voegt eraan toe dat ze daarnaast ook rapporten heeft voorgelegd over specifieke toelagen
(bv. HST‐binnenland, GEN‐uitbating, Woon‐werkverkeer …).
Vanaf 2014 (nieuwe NMBS) maakt het verslag over de sectoren wel degelijk een onderscheid
voor de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst tussen de sector “Reizigers” en de
sector “Veiligheid”. Vanaf 2015 worden bijna alle toelagen “Reizigers” gegroepeerd in de
basisdotatie zonder onderscheid volgens de oorsprong ervan.
2.2.2 Na de hervorming van 1 januari 2014
2.2.2.1 Infrabel
Ingevolge de hervorming van de NMBS‐groep op 1 januari 2014 werden bepaalde
exploitatietoelagen overgeheveld van de ene entiteit naar de andere.
De stijging van de toelage van Infrabel is voornamelijk te verklaren door de overdracht aan
Infrabel van een deel van de toelage van de NMBS‐Holding voor bijna 96 miljoen euro
(voornamelijk voor de overname van de ICT‐activiteiten), gedeeltelijk gecompenseerd door
de overdracht door Infrabel van toelagen aan de NMBS voor 38 miljoen euro (hoofdzakelijk
voor het onderhoud van de perrons en de reizigersinformatie).
Infrabel merkt op in zijn antwoord dat de overdracht van 96 miljoen euro van de dotatie van
de NMBS‐Holding naar Infrabel ook bedoeld was om de intrestlasten op de van de NMBS‐
Holding naar Infrabel overgedragen schuld te dekken.
De evolutie van de exploitatietoelage moet in verband worden gebracht met de
infrastructuurvergoeding. Die twee financieringsbronnen moeten alle kosten voor het
onderhoud en het beheer van de infrastructuur dekken. In het licht van ESR 2010 (waarbij
enkel de infrastructuurvergoeding als een ontvangst kan worden beschouwd) kan een
consolidatie van de schuld van Infrabel met die van de Staat echter maar worden vermeden
als de ontvangsten (zonder de toelagen dus) minstens 50 % van de kosten dekken
(“profit/non‐profit‐test of “Market test” genoemd). Het Rekenhof herinnert eraan dat
ingevolge de overdracht van de schuld naar het Fonds voor Spoorweginfrastructuur en van
een deel van de activa (bovenleidingen, perrons, terreinen …) van de NMBS, de Europese
Commissie een hogere storting had geëist door Infrabel aan het Fonds voor
Spoorweginfrastructuur voor het gebruik van zijn infrastructuur. Infrabel moest die hogere
kost bijgevolg doorrekenen waardoor de infrastructuurvergoedingen significant werden
opgetrokken. Door die werking kan men de door de Europese Unie opgelegde budgettaire
verplichtingen in acht nemen en een consolidatie van de rekeningen van Infrabel met die
van de Staat vermijden.
Infrabel merkt in die context op dat:
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“de stijging van de infrastructuurvergoeding destijds volledig werd gecompenseerd
(volume en prijs) door een stijging van de exploitatiedotatie van de NMBS. Die
verrichting was dus financieel neutraal voor de spoorwegoperator.
Bij de afschaffing van het FSI heeft de NMBS het geïndexeerde bedrag van 300 miljoen
euro behouden en werd de exploitatiedotatie van Infrabel met een geïndexeerd bedrag
van 300 miljoen euro verminderd”.
In 2012 was de verhouding van de “profit/non‐profit‐test” (ESR 95) 57,17 %. Dat was in 2014
nog maar 50,6 % ingevolge de hervorming van het spoorwegsysteem die datzelfde jaar was
ingevoerd en de striktere definitie van de factoren van de test in het kader van ESR 2010.
Indien de infrastructuurvergoedingen zouden dalen, zou die verhouding dus niet onder de
grens van 50 % mogen dalen gedurende een aaneensluitende periode van verschillende jaren
(meestal minimum drie) op straffe van consolidatie.
Met toepassing van de bepalingen van de wet van 15 juni 2015 (zie verder hoofdstuk 3) zal
Infrabel in de toekomst de kosten en ontvangsten met betrekking tot elke dienst meer
moeten verantwoorden om te kunnen nagaan of er sprake is van een eventuele
anticoncurrentiële tarifering (kruissubsidies, uitsluitingspraktijken en overdreven tarieven).
De resultaten van die oefening zouden een weerslag kunnen hebben op zijn
exploitatietoelage.
2.2.2.2 NMBS
De hervorming op 1 januari 2014 heeft ook een impact gehad op de exploitatietoelagen voor
de NMBS. Zoals blijkt uit tabel 12 zijn die in 2014 met meer dan 130 miljoen gestegen ten
opzichte van 2013, vooral te verklaren door de fusie van de activiteiten van de vroegere
NMBS‐Holding met die van de NMBS.
Zo worden de opleidingsactiviteiten, de activiteiten inzake veiligheid en een aantal specifieke
activiteiten momenteel betoelaagd bij de NMBS.
De grootste verandering betreft echter de invoering van een variabele exploitatietoelage
vanaf 2014.
Artikel 4 van het koninklijk besluit van 21 maart 2014 tot aanpassing van de voorlopige regels
die als beheerscontract van Infrabel en de nieuwe NMBS gelden183 (hierna het KB) splitst de
algemene exploitatietoelage aan de NMBS op in een vast en een variabel gedeelte. Het
variabele gedeelte wordt voortaan (vanaf 1 januari 2014) bepaald op basis van het werkelijke
volume van het binnenlandse reizigersvervoer voor het betrokken jaar. Dit wordt berekend
door 0,02455 euro te vermenigvuldigen met het aantal werkelijke binnenlandse
reizigerskilometers die de NMBS gedurende het betreffende jaar heeft gerealiseerd. Het
variabele gedeelte van de toelage kan daardoor worden beschouwd als een commercieel
inkomen uit bedrijfsactiviteiten voor de toepassing van de zogenaamde 50%‐test in het kader
van ESR 2010, die bepaalt dat de verkopen van een entiteit over een periode van meerdere
opeenvolgende jaren meer dan de helft van de kosten moeten dekken (inclusief de op de
vervangwaarden berekende afschrijvingen). Als gevolg van de hervorming van de NMBS‐
Groep (en meer in het bijzonder de verdeling van de schuld over de NMBS en Infrabel) was

183

Koninklijk besluit van van 21 maart 2014 tot wijzing van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van
de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en nieuwe NMBS gelden
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een dergelijke ingreep noodzakelijk om te vermijden dat zij (beiden institutionele entiteiten
gecontroleerd door de Staat) zouden worden geconsolideerd met de Staat, en dit met
inbegrip van hun schulden.
Het KB heeft de variabele exploitatietoelage voor 2014 provisoir geraamd op 244,8 miljoen
euro en op 249,5 miljoen euro voor 2015.
De berekening van het jaarlijks aantal reizigerskilometers gebeurt, waar mogelijk, op basis
van de gegevens vervat in de door de verkoopsystemen geregistreerde vervoerbewijzen.
Concreet kon voor 2014 in ongeveer 1/3e van de gevallen worden gesteund op dergelijke
gegevens. Voor de overige vervoersproducten (bv. maand‐ of jaarabonnementen) moest
hetzij de afgelegde afstand, hetzij het aantal afgelegde reizigersritten (of beiden) forfaitair
worden bepaald. Op basis van die berekening werd – rekening houdend met een specifieke
correctie voor stakingsdagen ‐ de definitieve variabele exploitatietoelage voor 2014 bepaald
op 241,1 miljoen euro. De hypothesen aan de basis van de forfaitaire vastgestelde afstanden
en/of reizigersritten zijn nog onvoldoende onderbouwd door periodiek geactualiseerde data
over werkelijk afgelegde reizigerstrajecten.
De internecontroleprocedures voor de vergaring en verwerking van de gegevens afkomstig
van de verkoopsystemen met betrekking tot de reizigerskilometers moeten bovendien nog
verder worden uitgetekend en geformaliseerd.
2.2.3 Conclusie
De exploitatietoelagen van de federale overheid aan de Belgische Spoorwegen zijn bedoeld
om de werkingskosten te financieren voor de uitvoering van de respectieve opdrachten van
openbare dienstverlening. Het betreft zowel basistoelagen voor de algemene werking als
specifieke toelagen die de meerkost van verband houdende openbare dienstverlening
moeten compenseren (in het geval van de NMBS‐Holding en de NMBS) en een variabele
toelage voor de NMBS (sinds 2014) in functie van de toe‐ of afname van het aantal
reizigerskilometers van het binnenlandse reizigersvervoer.
De opvolging van en rapportering over de exploitatietoelagen varieert dan ook van geval tot
geval. In essentie verloopt die via de afzonderlijke resultatenrekening van het
overheidsbedrijf. Hoofdstukken 4 en 5 gaan hier verder op in.
De rapportering over de specifieke exploitatietoelage voor het woon‐werkverkeer bij de
NMBS beantwoordt aan de bepalingen van het beheerscontract en vormt een minimale
verantwoording voor de ontvangen bedragen. Eventuele budgetoverschrijdingen kunnen
echter pas laattijdig worden bijgestuurd.
Wat de sinds 2014 ingevoerde variabele exploitatietoelage voor de NMBS betreft, gebeurt de
opvolging via een jaarlijkse rapportering aan de minister.
Zoals hierboven in punt 2.2.2.2. aangegeven, is de berekeningsmethode voor de toekenning
van een variabele exploitatietoelage nog onvoldoende gesteund op objectieve criteria.
Het Rekenhof beveelt aan de toekenning van de exploitatietoelagen aan de NMBS te
herevalueren. Zo zou de federale exploitatietoelage voor het binnenlandse reizigersvervoer
kunnen worden gekoppeld aan het bereiken van specifieke doelstellingen via een globale
berekeningsmethode. Deze werkwijze biedt een duurzame oplossing in het licht van de
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toekomstige wijzigingen in het regelgevend kader, overeenkomstig de Europese verordening
1370/2007 en de hogervermelde ESR 2010‐consolidatienorm.
Wat de exploitatiedotatie aan Infrabel betreft, moet in het licht van de regels184 over (het
toezicht op) spoortoegangsrechten die sinds juli 2015 in werking zijn getreden, worden
nagedacht over de verhouding van die dotatie ten opzichte van de inkomsten die Infrabel
verwerft uit de infrastructuurvergoeding.
Ook hierbij zal één van de uitdagingen erin bestaan de reeds eerder vermelde ESR 2010‐
consolidatienorm in de toekomst duurzaam te waarborgen.

39

Meer bepaald artikel 4 van de wet van 15 juni 2015; zie ook hierna hoofdstuk 3.
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HOOFDSTUK 3

Financiële stromen in verband met de
opdracht van openbare dienst –
wettelijk kader
3.1

Algemeen

Om een doeltreffende en billijke toepassing van de Europese regelgeving voor
overheidssteun te kunnen waarborgen, heeft de Europese Commissie regels uitgewerkt met
betrekking tot de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare
bedrijven, en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen. De algemene
principes zijn vervat in richtlijn 2006/111/EG van de Commissie van 16 november 2006. Ze
moeten onder meer overcompensatie van kosten van het beheer van een dienst van
algemeen belang en kruissubsidiëring naar andere economische activiteiten van de
betrokken onderneming voorkomen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de verplichting om
een gescheiden boekhouding te houden.
Tijdens de onderzochte periode combineerden de NMBS‐Holding (tot en met 2013) en de
NMBS (over de hele periode 2008‐2014) opdrachten van openbare dienstverlening met zuiver
commerciële activiteiten. Voor de NMBS‐Holding bestonden die commerciële activiteiten
hoofdzakelijk uit het valoriseren van het onroerend vast actief met inbegrip van het beheer
van de concessies op het spoorwegdomein. Voor de NMBS betreft het in hoofdzaak het
internationaal reizigersvervoer en het goederenvervoer. In het kader van een
herstructeringsplan dat de Europese Commissie (in overeenstemming met de Europese
staatssteunregels) heeft goedgekeurd, heeft de NMBS vanaf 1 februari 2011 haar
goederenvervoeractiviteiten185 ondergebracht in een 100% dochtervennootschap, NMBS‐
Logistics. De financiële rapportering over de goederenvervoerdiensten verloopt sindsdien
dan ook hoofdzakelijk via de financiële rapportering van NMBS‐Logistics186.
Infrabel voert pas sinds 1 januari 2014 (na de hervorming) ook een (beperkte) commerciële
activiteit uit. Voordien kaderden alle activiteiten van Infrabel in de uitvoering van
opdrachten van openbare dienstverlening.
Europa heeft voor overheidsbedrijven met dergelijke gemengde activiteiten een specifiek
institutioneel en organisatorisch kader uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de financiële
steun door de overheid aan spoorwegactiviteiten geen verstoringen van de mededinging zou

185

Met uitzondering van de onderhoudswerkplaatsen en de activiteiten in verband met de exploitatie van
goederenstations (Rail Cargo Center) alsook het desbetreffende personeel.

186

Het Rekenhof is niet betrokken bij de controle van NMBS‐Logistics (noch rechtstreeks noch onrechtstreeks via zijn
vertegenwoordigers in een college van commissarissen).
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veroorzaken187. Dit kader heeft tijdens de onderzochte periode verschillende wijzigingen
ondergaan, waarbij de erin vervatte verplichtingen verder werden verfijnd, zonder dat aan
de basisprincipes werd geraakt.
Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot
instelling van één Europese spoorwegruimte188 en (wat de NMBS betreft) verordening (EG)
1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het
openbaar personenvervoer per spoor en over de weg vormen hierbij het van kracht zijnde
kader.
Deze Europese transparantieregels zijn in Belgisch recht omgezet via de wet van 21 maart
1991 en de wet van 30 augustus 2013 houdende de spoorcodex189.

3.2

Europese transparantieregels voor spoorwegactiviteiten

De “scheiding van het beheer van de infrastructuur en de vervoersactiviteiten en van de
verschillende soorten vervoersactiviteiten” is geregeld in artikel 6 van richtlijn 2012/34/EU190.
Die bepaling verplicht de lidstaten gescheiden winst‐ en verliesrekeningen en balansen op
te stellen en te publiceren voor de vervoersactiviteiten van spoorwegondernemingen
enerzijds en voor de activiteiten van spoorweginfrastructuurbeheerder anderzijds. Daarnaast
mogen overheidsmiddelen die voor een van deze twee activiteiten worden verstrekt niet
worden overgedragen naar de andere activiteit. Dezelfde verplichtingen gelden voor de
scheiding tussen de exploitatie van goederenvervoerdiensten en de exploitatie van
personenvervoerdiensten.
De wijze waarop die verschillende activiteiten worden geboekt, moet het mogelijk maken
toe te zien op het verbod op de overdracht van openbare financiële middelen van het ene
activiteitengebied naar het andere en op het gebruik van inkomsten uit
infrastructuurrechten en overschotten uit andere commerciële activiteiten.
Aan welke voorschriften de opstelling en publicatie van gescheiden rekeningen van
bedrijfsactiviteiten concreet moeten beantwoorden, was voorheen in algemene zin geregeld
in richtlijn 2006/111/EG.
Die voorschriften zijn momenteel nader gepreciseerd in de bepalingen van bijlage VIII van
richtlijn 2012/34/EU. Uitvoeringsverordening 2015/909 legt de modaliteiten vast voor de
berekening van de kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst voortvloeien.
In uitvoering daarvan zal Infrabel uiterlijk op 3 juli 2017 zijn methode voor de berekening

187

Zie overweging 14 van de Mededeling van de Commissie ‐ Communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun aan
spoorwegondernemingen (2008/C 184/07).
188

En waarbij de voorheen geldende Europese richtlijnen 91/440/EEG, 95/18/EG en 2001/14/EG vanaf 15 december 2012
werden ingetrokken.
189
190

Zoals recent gewijzigd door de wet van 15 juni 2015.

Richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte, in België in werking getreden door artikel 162
duodecies, §1 van de wet van 21 maart 1991 en artikel 2 van de wet van 15 juni 2015 tot wijziging van de wet van 30 augustus
2013 houdende de spoorcodex.
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van directe kosten en, in voorkomend geval een ingroeiplan, aan de toezichthoudende
instantie voor te leggen.
Voor het openbaar personenvervoer per spoor zal in toepassing van verordening 1370/2007
en na afloop van de overgangsperiode (momenteel tot 3 december 2019), voor elke
overheidscompensatie op objectieve en transparante wijze moeten worden aangetoond op
basis van welke parameters de eventuele compensaties zijn berekend en wat de aard en de
omvang van eventuele exclusieve rechten is, zodanig dat overcompensatie wordt
voorkomen.

3.3

Omzetting van de Europese regelgeving naar Belgisch recht

Tot eind 2013 waren de Europese regels voor de scheiding van de opdrachten van openbare
dienst en de commerciële activiteiten omgezet in Belgisch recht via artikel 27, §1 en (voor de
NMBS) artikel 221, §§ 2 en 3 van de wet van 21 maart 1991.
Artikel 27, §1: “De autonome overheidsbedrijven (…) voorzien in een afzonderlijk stelsel van
rekeningen voor de activiteiten die verband houden met hun taken van openbare dienst,
enerzijds, en hun andere activiteiten, anderzijds.
De bijlage bij de jaarrekening bevat een samenvattende staat van de rekeningen betreffende
de taken van openbare dienst en een desbetreffend commentaar. De Koning kan algemene
of bijzondere regelen bepalen inzake de vorm en inhoud van deze samenvattende staat en
commentaar.”
Artikel 221, §2: “Onverminderd artikel 27, § 1, houdt (de N.M.B.S.) in haar interne
boekhouding afzonderlijke rekeningen aan voor haar activiteiten met betrekking tot het
goederenvervoer per spoor. De bijlage bij de jaarrekening van (de N.M.B.S.) bevat een
afzonderlijke balans en resultatenrekening voor deze activiteiten.”
Artikel 221, §3: “De bijdragen gestort voor de activiteiten met betrekking tot de verstrekking
van vervoerdiensten voor reizigers in het kader van de opdrachten van openbare dienst,
moeten afzonderlijk worden vermeld in de overeenkomstige rekeningen en mogen niet
worden overgedragen naar de activiteiten met betrekking tot de verstrekking van andere
vervoerdiensten of naar enige andere activiteit.”
De wijzigingen aan de wet van 21 maart 1991 als gevolg van de hervorming van de structuren
van de NMBS‐Holding, Infrabel en de NMBS vanaf 1 januari 2014 hebben niet geleid tot enige
inhoudelijke wijziging van die bepalingen. Artikel 27, §1 bleef ongewijzigd behouden en de
§§ 2 en 3 van artikel 221 werden vervangen door de §§ 2 en 3 van artikel 162 duodecies, zonder
dat dit aanleiding gaf tot enige wijziging in de bewoordingen.
Artikel 4 van de Spoorcodex191 , eveneens in werking getreden op 1 januari 2014, bevat echter
ten aanzien van spoorwegondernemingen nog een bijkomende verplichting: de toelichting
bij de jaarrekening moet een afzonderlijke balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht
bevatten met betrekking tot de activiteit van het goedervervoer per spoor.

191

Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex.
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Datzelfde artikel 4 van de spoorcodex is recent gewijzigd door de wet van 15 juni 2015192.
Spoorwegondernemingen zoals de NMBS moeten voortaan in de toelichting bij de
jaarrekening ook een afzonderlijke balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht met
betrekking tot de reizigersvervoerdiensten per spoor opnemen.
Bovendien wordt een derde paragraaf ingevoegd : “De wijze waarop de boekhoudingen van de
verschillende activiteiten, bedoeld in de §§ 1 en 2, worden gevoerd, moet het mogelijk maken
om toe te zien op het verbod op de overdracht van openbare financiële middelen van het ene
activiteitengebied naar het andere en op de aanwending van inkomsten uit de retributies voor
het gebruik van de infrastructuur en overschotten uit andere commerciële activiteiten”.
Ook andere bepalingen van de spoorcodex zullen Infrabel en de NMBS verplichten om
organisatorische en boekhoudkundige aanpassingen door te voeren zodat een transparante
en niet‐discriminerende toegang is gewaarborgd tot de in bijlage 1, punt 2 bedoelde
dienstvoorzieningen (zoals passagiersstations, rangeer‐ en vormingsstations).
De gewijzigde spoorcodex bevat nu ook een bijlage 26, die aangeeft welke boekhoudkundige
informatie moet worden ingediend bij de toezichthoudende instantie op verzoek. Het betreft
een letterlijke overname van de bepalingen van de (in punt 3.2 vermelde) bijlage VIII van
verordening 2012/34/EU. Belangrijk in het kader van dit onderzoek zijn vooral de
informatieverplichtingen inzake:


individuele bronnen, de besteding van overheidsmiddelen en andere vormen van
compensatie, en de geldstromen van de onderneming, om te bepalen hoe de
overheidsmiddelen en andere vormen van compensatie zijn besteed;
kosten en individuele winstposten, zodat in overeenstemming met de eisen van de
toezichthoudende instantie kan worden nagegaan of er kruissubsidiëring tussen de
verschillende activiteiten heeft plaatsgevonden;
de methode die is gehanteerd om de kosten aan de verschillende activiteiten toe te
rekenen.




Specifiek wat Infrabel betreft bevat bijlage 26 ook de volgende informatieverplichtingen:


de verschillende kostencategorieën voor spoortoegangsrechten, en met name voldoende
informatie over de marginale/directe kosten van de verschillende diensten of
dienstenpakketten om toezicht op de infrastructuurrechten mogelijk te maken;
kosten en inkomsten voor individuele diensten (of dienstenpakketten) van
spoortoegangsrechten.



3.4

Conclusie

Het Belgische wettelijke en regelgevende kader inzake financiële transparantie in de
toekenning en besteding van openbare financiële middelen voor spoorwegactiviteiten
beantwoordde in de onderzochte periode, zowel voor Infrabel als voor de NMBS, aan de
Europese voorschriften in dat verband.

192

Wet van 15 juni 2015 tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex.
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Voor de periode tot en met 31 december 2013 zijn de bepalingen in verband met financiële
transparantie die op het ogenblik van de totstandkoming van de beheerscontracten 2008‐
2012 toepasselijk waren verder van toepassing gebleven.
Voor 2014 zijn de betrokken wetsbepalingen weliswaar gewijzigd, maar zonder wezenlijke
impact op de daarmee samenhangende verplichtingen van financiële transparantie en
rapportering.
Enkele ingrijpende wijzigingen, doorgevoerd door de wet van 15 juni 2015, zullen in de
toekomst echter wel een impact hebben (zoals de publicatie van kasstroomtabellen per
activiteitensector en het ter beschikking houden van gedetailleerde informatie over bronnen
en besteding van overheidsmiddelen) en mee de wettelijke context bepalen voor de
toekomstige beheerscontracten. Wat het openbaar personenvervoer per spoor betreft, moet
op langere termijn ook rekening worden gehouden met de striktere regels inzake
overheidscompensatie van de Europese verordening 1370/2007.
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HOOFDSTUK 4

Financiële stromen in verband met de
opdracht van openbare dienst – vóór
de hervorming193
Om na te gaan of de federale overheidsmiddelen volledig en exclusief werden bestemd voor
de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst, gaan dit en het volgende hoofdstuk in
op de rapportering over de financiële stromen die gepaard gaan met die opdrachten van
openbare dienst.

4.1

NMBS‐Holding

4.1.1

Evaluatie van de rapportering in het licht van de transparantievereisten

Artikel 94 van het beheerscontract van de gewezen NMBS‐Holding bepaalt dat een
jaarverslag wordt opgesteld over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst en
van de veiligheidsactiviteiten, met daarin telkens aparte resultatenrekeningen voor de
veiligheids‐ en bewakingsactiviteiten op het gebied van de spoorwegen en voor het geheel
van de opdrachten van openbare dienst.

193

Dit hoofdstuk analyseert voor de NMBS‐Holding en de NMBS enkel de periode 2010‐2013. Het is moeilijk een
vergelijking te maken met de jaren 2008‐2009 omdat de waarderingsregels grondig zijn gewijzigd (afstemming IFRS) en
omdat, wat de NMBS betreft, in de openingsbalans van 2010 een correctie is doorgevoerd naar aanleiding van een nieuwe
interpretatie van artikel 5 van het beheerscontract 2008‐2012.
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4.1.2 Financiële stromen opdrachten van openbare dienst
Tabel 13 ‐ Kerncijfers van de rekeningen per activiteitensector 2010 – 2013 (in miljoen euro)
Andere
opdrachten
Veiligheidsvan
opdracht
openbare
dienst

2010
Bedrijfsopbrengsten
EBITDA
Resultaat
2011
Bedrijfsopbrengsten
EBITDA
Resultaat
2012
Bedrijfsopbrengsten
EBITDA
Resultaat
2013
Bedrijfsopbrengsten
EBITDA
Resultaat

Opdrachten
niet van
openbare
dienst

Totaal

23,5
‐7,5
‐8,1

2.456,4
82,7
‐186,3

87,3
54,2
1,7

2.567,2
129,4
‐201,5

23,5
‐7,7
‐8,6

2.452,8
146,4
‐27,0

76,0
50,8
‐5,0

2.552,3
189,6
‐40,6

24,1
‐9,5
‐10,7

2.474,6
181,6
42,9

81,3
43,8
‐22,5

2.580,0
216,0
9,7

24,9
‐9,3
‐10,9

2.469,0
160,7
36,2

75,8
5,6
‐53,3

2.570,0
157,0
‐28,0

Bron: verslagen in verband met artikel 94 van het beheerscontract
De opdracht van openbare dienst in verband met de veiligheidsdiensten vertoont een
structureel tekort. De EBITDA194 is gedaald van ‐7,5 miljoen euro in 2010 naar ‐9,3 miljoen
euro in 2013.
De andere opdrachten van openbare dienst en de taken die geen opdracht van openbare
dienst zijn, vertonen een positieve EBITDA in de loop van de periode 2010‐2013. Die EBITDA
heeft een positief effect op de beheersing van de schuld.
De NMBS‐Holding heeft op grond van artikel 92 van het beheerscontract een gedetailleerde
financieringstabel opgesteld overeenkomstig de IAS 7‐norm, aan de hand waarvan over de
evolutie van de financiële schuld kan worden gerapporteerd aan het DGVL.
Op basis van die rapportering zijn de gegevens de volgende:

194

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. De EBITDA geeft doorgaans de inkomsten van een
onderneming vóór aftrek van de intresten, belastingen, afschrijvingen en voorzieningen.

HOOFDSTUK 4 ‐ FINANCIËLE STROMEN IN VERBAND MET DE OPDRACHT VAN OPENBARE DIENST – VOOR DE
HERVORMING/ 134

Tabel 14 ‐ Evolutie van de schuld per activiteitssector195 (in miljoen euro)
Andere commerciële sectoren

ABX

Schuld op 1/1/2010
Cashflow
Interne intresten
Schuld op 31/12/2010
Cashflow
Interne intresten
Schuld op 31/12/2011
Cashflow
Interne intresten
Schuld op 31/12/2012
Cashflow
Interne intresten
Schuld op 31/12/2013

‐1.615,2
‐2,5
‐52,5
‐1.670,1
‐2,2
‐57,4
‐1.729,7
‐1,3
‐58,3
‐1.789,2
‐0,7
‐59,5
‐1.849,3

‐584,2
8,0
‐16,9
‐593,1
77,8
‐17,6
‐532,9
44,6
‐15,7
‐504,0
29,6
‐14,2
‐488,6

Totaal opdrachten
niet van openbare
dienst

‐2.199,4
5,5
‐69,4
‐2.263,2
75,6
‐75,0
‐2.262,6
43,4
‐74,0
‐2.293,2
28,9
‐73,6
‐2.338,0

Opdrachten van
openbare dienst

‐588,3
‐40,8
69,4
‐559,7
3,3
75,0
‐481,4
‐387,5
74,0
‐794,9
‐233,1
73,6
‐954,3

Totaal

‐2.787,7
‐35,2
0,0
‐2.822,9
78,9
0,0
‐2.744,0
‐344,1
0,0
‐3.088,1
‐204,2
0,0
‐3.292,3

Bron: verslagen in verband met artikel 94 van het beheerscontract
Op basis van de thesauriebewegingen worden intresten doorgerekend van de sector
opdrachten van openbare dienst aan de andere sectoren voor hun lopende leningen en voor
het gebruik van thesaurie voor het betrokken jaar.
Uit die tabel blijkt dat de andere commerciële sectoren196 (met uitzondering van ABX) in de
periode 2010‐2013 een positieve cashflow vóór financiële kosten hebben gegenereerd. De
opdrachten die geen opdrachten van openbare dienst zijn, hebben, rekening houdend met
de financiële kosten, in hun geheel wel voor een cashdrain gezorgd. Die cashdrain wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door de financiële kosten van het verleden, onder meer met
betrekking tot de ABX‐schuld, waarvan de geraamde jaarlijkse kosten variëren tussen 52,5
miljoen euro en 59,5 miljoen euro over de periode 2010‐2013. De cashflows compenseren de
kosten van de schuld niet. De schuld blijft dus toenemen.
Over de verslagen die de NMBS‐Holding jaarlijks in uitvoering van artikel 94 opstelt, maakt
het College van Commissarissen een rapport op volgens de internationale normen in verband
met de overeengekomen procedure (ISRS 4400).
Aangezien de cashflows, inclusief de financiële kosten, van de openbare sector negatief zijn
voor de periode 2010 – 2013197, en rekening houdend met de controlewerkzaamheden
uitgevoerd door het College van Commissarissen op de rekeningen per activiteitensector,
kan hieruit worden geconcludeerd dat het risico dat de exploitatietoelagen niet volledig
zouden zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst, beperkt is.

195

Zie ook verder hoofdstuk 6.

196

Inclusief de historische schulden van het reizigersvervoer dat niet onder de opdracht van openbare dienst valt en het
goederenvervoer (zie Rekenhof, Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS‐Groep, audit op verzoek van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2012, p.117).
197

Met uitzondering van 2011, waarin een licht positieve cashflow van 3,3 miljoen euro wordt vastgesteld.
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4.2

NMBS

4.2.1 Evaluatie van de rapportering in het licht van de transparantievereisten
Artikel 88 van het beheerscontract 2008‐2012 bepaalt dat jaarlijks een balans‐ en
resultatenrekening en een gedetailleerd kasstroomoverzicht, overeenkomstig het IAS7‐
model, moet worden opgemaakt voor:




de opdrachten van openbare dienst;
de activiteiten van het overige vervoer van reizigers;
de activiteiten van goederenvervoer.

4.2.2 Boeking van de activiteiten van openbare dienst via een afzonderlijk stelsel
van rekeningen
4.2.2.1 Resultatenrekening opdrachten van openbare dienst
Om tegemoet te komen aan de verplichting uit het beheerscontract worden twee
bedrijfseenheden (“Technics” en “Algemene diensten”) als ondersteunende diensten
beschouwd en worden de resultaten van hun respectieve activiteiten toegerekend aan de drie
resterende activiteitensectoren “Reizigersvervoer als openbare dienst”, “Ander
reizigersvervoer” en “Goederenvervoer”. De resultaten van deze activiteitensectoren vormen
dus samen het geheel van de kosten en opbrengsten van de NMBS.
De financiële resultaten worden aangevuld met een vergoeding van of naar de andere
activiteitensectoren die niet belast zijn met een opdracht van openbare dienst voor het
eventuele gebruik van kasstromen voor de financiering van hun activiteiten. Deze
vergoeding is het resultaat van de keuze van de NMBS om een gemeenschappelijke thesaurie
te hanteren voor de drie activiteitensectoren. Daardoor is een affectatie van de kasstromen
naar elk van de activiteitensectoren noodzakelijk.
Per activiteitensector wordt een balans opgesteld waarbij de activa en passiva, hetzij direct
hetzij via een verdeelsleutel, worden toegewezen.
Sinds de vorige hervorming in 2005 wordt jaarlijks per activiteitensector een balans‐ en
resultatenrekening opgesteld en gepubliceerd, samen met de jaarrekening.
De gebruikte methodologie maakt deel uit van de controles die het College van
Commissarissen uitvoert op de balansen en resultatenrekeningen per activiteitensector,
maar houdt niettemin een aantal beperkingen in:




Op het niveau van de resultatenrekening wordt de analytische boekhouding
opgebouwd vanuit basisregistraties, die gedeeltelijk gebaseerd zijn op
verdeelsleutels op basis van vastgestelde parameters. De hypothesen die aan de basis
liggen van deze verdeelsleutels houden een element van onzekerheid in.
De uiteindelijke opdeling van de segmenten naar de activiteitensectoren van de
balans is niet gebaseerd op een analytische registratie, maar wordt opgebouwd
vanuit een centrale boekhouding die a posteriori wordt geventileerd over de diverse
activiteitensectoren. Deze werkwijze houdt een risico in van onjuiste verdeling.
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Doorheen de jaren is de ventilatie van de balansrubrieken gebeurd op basis van meer
verfijnde toerekeningregels, wat de vergelijkbaarheid van de balansen over de jaren
heen moeilijker maakt.

In 2010 werd retroactief een correctie doorgevoerd aan de sectoriële rekeningen om tegemoet
te komen aan de opmerkingen van het College van Commissarissen. De correctie vond plaats
in de openingsbalans van de rekeningen van 2010. Het betrof meer bepaald een verschillende
interpretatie van het artikel 5 van het beheerscontract 2008‐2012198.
Aangezien deze correctie post‐factum werd doorgevoerd in de openingsbalans van 2010, zijn de
balanscijfers van vorige jaren niet meer representatief voor dit overzicht. Bijgevolg wordt in dit
hoofdstuk enkel een overzicht gegeven van de kerncijfers over de periode 2010‐2013.
Tabel 15 ‐ Resultatenrekening NMBS per activiteitensector, periode 2010‐2013 (in miljoen euro)

Totaal

2010
Bedrijfsopbrengsten
EBITDA
Resultaat
2011
Bedrijfsopbrengsten
EBITDA
Resultaat
2012
Bedrijfsopbrengsten
EBITDA
Resultaat
2013
Bedrijfsopbrengsten
EBITDA
Resultaat

Reizigers
Goederenopenbare
vervoer
dienst

Ander
reizigersvervoer

2.527,1
‐126,4
‐215,9

390,9
‐73,1
‐195,4

1.846,0
‐62,5
‐41,0

290,2
9,2
20,5

2.305,9
‐107,7
‐514,6

148,4
‐64,2
‐348,7

1.847,4
‐64,0
‐171,5

310,1
20,5
5,6

2.333,0
‐88,3
‐152,3

122,6
‐31,9
‐57,4

1.881,3
‐81,6
‐105,4

329,0
25,2
10,6

2.328,5
‐129,1
‐330,7

88,7
‐49,5
‐176,1

1.880,3
‐112,9
‐158,0

359,5
33,3
3,4

Bron: sectorrapporteringen 2010‐2013: NMBS

198
Artikel 5 van het beheerscontract omschrijft nader de opdrachten van openbare dienst en het College van
Commissarissen was van oordeel dat de interpretatie van de NMBS (als zou de laatste alinea van dat artikel toelaten dat
het onderhoud van alle rollend materieel, bestemd voor openbare dienstverlening of voor commerciële doeleinden, wordt
beschouwd als een opdracht van openbare dienst) in strijd was met de toepasselijke regelgeving.
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Goederenvervoer
De sector goederenvervoer heeft steeds afgesloten met een negatief resultaat.
Op 1 februari 2011 werd NMBS Logistics operationeel waarbij de NMBS een inbreng in natura
heeft gedaan van de activa met betrekking tot het goederentransport per spoor. Zowel in 2011
als in 2013 werd het resultaat van de sector goederenvervoer uitzonderlijk verzwaard door
waardeverminderingen op vrachtgerelateerde activa en de aanleg van voorzieningen.
Na de filialisering van NMBS Logistics, hebben de bedrijfsopbrengsten van de sector
goederenvervoer een sterke terugval gekend. De resterende bedrijfsopbrengsten van de
restactiviteit goederenvervoer daalt van jaar tot jaar en bedraagt voor 2013 nog 88,7 miljoen
euro.
Het eigen vermogen van de activiteitensector goederenvervoer is negatief sinds 2011
(filialisering van de vrachtactiviteiten) en bedraagt eind 2013 ‐421,7 miljoen euro. Dit negatief
eigen vermogen is volledig te wijten aan het overgedragen verlies dat doorheen de jaren
opgelopen is tot 1.186,2 miljoen euro.
Reizigersvervoer openbare dienst
De bedrijfsopbrengsten van de sector reizigersvervoer openbare dienst zijn vrij stabiel
doorheen de jaren. Voor het jaar 2013 bedragen ze 1.880,3 miljoen euro. Alle
exploitatiedotaties werden onder deze rubriek opgenomen.
De sector reizigersvervoer openbare dienst sluit elk jaar af met een negatief resultaat. Voor
de periode 2008‐2013 bedraagt het gecumuleerde resultaat –912,9 miljoen euro.
Ander reizigersvervoer
De bedrijfsopbrengsten van de sector ander reizigersvervoer stijgen van jaar tot jaar. Voor
2013 bedragen ze 359,5 miljoen euro.
De activiteitensector ander reizigersvervoer heeft met uitzondering van het jaar 2009,
jaarlijks een positief resultaat opgetekend.
4.2.2.2 Kasstroomoverzichten
Kasstroomoverzichten zijn een noodzakelijk middel om:




te rapporteren in termen van in‐ en uitstroom van geldmiddelen en aldus de
financiële stromen in de loop van een boekhoudperiode in kaart te brengen;
de toewijzing van de financiële stromen aan de drie activiteitensectoren te
identificeren;
de financiële kosten en opbrengsten op getrouwe manier toe te rekenen aan de drie
activiteitensectoren in een vennootschap die een gemeenschappelijke thesaurie
hanteert voor het geheel van haar activiteiten.
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Tabel 16 ‐ Interne kaspositie per activiteitensector, periode 2010‐2013 (in miljoen euro)

Goederenvervoer

01/01/2010
Cashflow beweging
intresten
31/12/2010
Cashflow beweging
intresten
31/12/2011
Cashflow beweging
intresten
31/12/2012
Cashflow beweging
intresten
31/12/2013

‐133,8
‐67,5
‐7,3
‐208,6
‐21
‐4,3
‐233,9
‐9,6
‐9,4
‐252,9
0
‐8,1
‐261

Reizigers
openbare
dienst

83,2
219,4
8,4
311
2,7
6,1
319,9
‐8,4
11,7
323,2
1,3
10,1
334,6

Ander
reizigersvervoer

58,4
‐126,1
‐1,1
‐68,8
11,8
‐1,8
‐58,8
0
‐2,3
‐61,2
0
‐2
‐63,1

Kas
NMBS

7,9

33,6

27,2

9,2

10,5

Bron: sectorenrapporteringen 2010‐2013: NMBS
De interne thesauriepositie tussen de drie sectoren betreft de gecumuleerde situatie van het
gebruik van de liquide middelen, inclusief de opeenvolgende kapitaalverhogingen
onderschreven door de NMBS‐Holding, en dit sinds het begin van de operationele
activiteiten van de NMBS in 2005.
De sector openbare dienst beheert alle kasmiddelen van de NMBS. Deze sector stelt
middelen ter beschikking aan de andere sectoren mits aanrekening van een intrest voor het
gebruik van de middelen.
De kasmiddelen van een activiteitensector kunnen gebruikt worden om tijdelijke tekorten
in een andere sector te dekken waarbij intresten tegen een marktrente worden verrekend.
De goederensector heeft steeds een cash drain gekend. Dit is ook zo gebleven na de
afsplitsing op 1 februari 2011 van de goederenvervoeractiviteiten naar NMBS‐Logistics. Het
daaraan gekoppelde herstructureringsplan werd op 26 mei 2010 goedgekeurd door de
Europese Commissie, overeenkomstig de staatssteunregels van de Europese Unie. Tot
uitvoering daarvan werden de goederenactiviteiten (met uitzondering van de
onderhoudswerkplaatsen en de Rail Cargo Center (RCC)‐activiteiten) op 1 februari 2011
overgedragen aan NMBS Logistics als een 100 % dochtervennootschap binnen de Groep. Als
onderdeel van dat plan ging de Europese Commissie ermee akkoord dat de schulden van de
goederenvervoeractiviteiten van de NMBS (op dat ogenblik vastgesteld op 209,2 miljoen
euro) niet aan de nieuw opgerichte NMBS Logistics moesten worden overgedragen. Zij zijn
geregistreerd als een interne schuld van de restactiviteiten in het goederenvervoer aan de
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sector openbare dienst, die daarvoor een financiële compensatie ontvangt om te vermijden
dat die financiering als onwettige staatssteun voor het goederenvervoer zou worden
aangemerkt.
Die interne schuld groeide stelstelmatig aan. De laatste jaren is dit nagenoeg enkel een
aangroei van intresten gelet op de geringe resterende restactiviteiten.
De sector “ander reizigersvervoer” heeft doorheen de jaren een positieve cash flow met
uitzondering van het jaar 2010.
De jaren 2009 en 2010 hadden een uitzonderlijk verloop op het vlak van de cashbewegingen.
De boekhouding werd grondig gereorganiseerd in de jaren 2009‐2010 (overgang IFRS199,
ingebruikname van een ERP‐systeem). De uitzonderlijke bewegingen in de cash flow van de
activiteitensectoren zijn in deze periode te wijten aan de toepassing van de goedgekeurde
waarderingsregels inzake activiteitensectoren die soms een discrepantie teweegbrengen in
de presentatie van de cash flow.
Bovenstaande interne thesauriepositie tussen de drie sectoren geeft op 31 december 2013 de
volgende situatie weer van het gecumuleerde gebruik van de liquide middelen: de sector
reizigersvervoer openbare dienst heeft een positieve thesauriepositie van 334,6 miljoen euro
terwijl de sector ander reizigersvervoer en de sector goederenvervoer een negatieve
thesauriepositie hebben van respectievelijk 63,1 miljoen euro en 261,0 miljoen euro, bedragen
die zijn geregistreerd als een schuld ten aanzien van de sector reizigersvervoer openbare
dienst200. Gelet op de sterk afgenomen commerciële activiteiten was er op 31 december 2013
weinig perspectief op een substantiële afbouw van die interne schuld ten opzichte van de
sector reizigersvervoer.

4.3

Infrabel

4.3.1 Evaluatie van de rapportering in het licht van de transparantievereisten
Vóór de hervorming vervulde Infrabel als beheerder van de spoorweginfrastructuur enkel
opdrachten van openbare dienst.
In het beheerscontract zijn geen verplichtingen inzake financiële rapportering over de
uitvoering van de exploitatie opgenomen. Aangezien Infrabel enkel opdrachten van
openbare dienst vervulde, werd er blijkbaar van uitgegaan dat de jaarrekening (balans en
resultatenrekening) hierover voldoende informatie verstrekte.
De resultatenrekeningen die voor de dienstjaren 2008 tot 2013 werden opgesteld, worden in
de onderstaande tabel samengevat.

199
De waarderingsregels werden afgestemd op de IFRS‐regels die van toepassing waren op de geconsolideerde
rekeningen. Dit voor zover deze niet indruisen tegen de Be‐Gaap (Belgian Generally Accepted Accounting Principles).
200

Zie hierna ook onder hoofdstuk 6.
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4.3.1.1 Resultatenrekening
Tabel 17 ‐ Resultatenrekeningen 2008‐2013 Infrabel (in miljoen euro)
Kerncijfers

2008
Bedrijfsopbrengsten
EBITDA
Resultaat
2009
Bedrijfsopbrengsten
EBITDA
Resultaat
2010
Bedrijfsopbrengsten
EBITDA
Resultaat
2011
Bedrijfsopbrengsten
EBITDA
Resultaat
2012
Bedrijfsopbrengsten
EBITDA
Resultaat
2013
Bedrijfsopbrengsten
EBITDA
Resultaat

Totaal

1.524,1
83,9
98,8
1.309,3
55,0
69,6
1.366,2
34,8
‐2,7
1.405,5
13,0
‐6,0
1.417,6
40,0
12,8
1.405,8
29,4
7,2

Bron: financiële informatie Infrabel
De bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit:




de infrastructuurvergoedingen die de spoorwegondernemingen moeten betalen
voor het gebruik van de infrastructuur. Deze valt nagenoeg volledig ten laste van de
NMBS (97,93% in 2013);
exploitatietoelagen van de Staat (de toelage van 300,0 miljoen euro en de jaarlijkse
storting aan het FSI voor het gebruik van de infrastructuur die ze dekte, werden in
2009 geschrapt);
andere opbrengsten in verband met de facturering van energiekosten, van prestaties
tegen kostprijs (investering en prestaties voor rekening van derden) evenals het
activeren van de investeringskosten (geproduceerde activa).

4.3.1.2 Kasstromen
De resultatenrekening op zich volstaat niet om zich een idee te vormen van de financiële
stromen. Het beheerscontract 2008‐2012 komt tegemoet aan de bekommernis voor meer
transparantie in de financiële stromen. Artikel 86 legt immers de verplichting op om een
tabel van de kasstromen op te stellen op basis van de indirecte methode zoals
voorgeschreven door de norm IAS 7.
De tabellen van de kasstromen opgesteld voor de dienstjaren 2008 tot 2013 worden hierna
samengevat.
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Tabel 18 ‐ Kasstromentabellen Infrabel 2008‐2013 (in miljoen euro)
2008

Exploitatiefunctie
* Brutofinancieringsmarge
* Bedrijfskapitaal

2009

2010

2011

2012

2013

121,0
‐25,0

39,9
162,1

19,3
15,6

13,3
‐13,6

36,9
46,7

27,2
639,3

96,0

202,0

34,9

0,4

83,5

666,5

‐7.100,6

‐1.181,4

‐1.108,7

‐1.165,9

‐1.318,8

‐1.863,9

6.999,4

967,7

1.050,9

1.114,1

1.123,1

1.086,1

‐5,2

‐11,7

‐23,0

‐52,2

‐112,2

‐111,4

Geldmiddelen in het begin van het boekjaar

576,4

571,2

559,5

536,5

484,4

372,2

Geldmiddelen op het einde van het boekjaar

571,2

559,5

536,5

484,4

372,2

260,8

Totaal exploitatiefunctie
Investeringsfunctie (aanwendingen)

Financieringsfunctie (bronnen)
Stijging/daling van de financiële middelen

Bron: financiële informatie Infrabel
Infrabel behaalde in de periode 2008‐2013 via zijn exploitatieactiviteiten een gecumuleerde
brutofinancieringsmarge van 257,5 miljoen euro. Dat geeft een indicatie over de marge die
betrekking heeft op de uitvoering van zijn opdrachten van openbare dienst.
In het beheerscontract 2008‐2012 staat niets over de bestemming van de winst, noch over de
aanwending van de toelagen in geval de activiteiten een toestroom van geldmiddelen zouden
genereren, zodat enkel artikel 52 van het statuut en artikel 616 van het Wetboek van
Vennootschappen inzake de bestemming van de winst van toepassing zijn201.
Wat de investeringen betreft, overschreden de bestemde middelen de bronnen gedurende
de hele periode, aangezien Infrabel zijn eigen kasmiddelen heeft gebruikt om investeringen
op eigen middelen te financieren ten belope van 492,4 miljoen euro voor de periode 2009‐
2013202.
Het aanwenden van de gecumuleerde reserves van Infrabel om investeringen uit te voeren
op eigen middelen tijdens heel de periode 2008‐2013 heeft echter de kaspositie met 315,6
miljoen euro doen dalen.
Het boekjaar 2013 werd beïnvloed doordat het saldo van de investeringen voor de PPS
Liefkenshoekspoorverbinding in de inventaris werd opgenomen ten belope van 761,2 miljoen
euro.

4.4

Algemene conclusie

Het door de NMBS‐Holding en de NMBS toegepaste boekhoudstelsel en de rapportering over
activiteitensectoren komen tegemoet aan de destijds geldende voorschriften van richtlijn

201

Deze artikelen bepalen dat de algemene vergadering beslist over de toewijzing van de winst en dat ze 5 % van de
nettowinst verplicht toewijst aan een wettelijke reserve, totdat deze 10% van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

202

Cf. punt 2.1.4. De gecumuleerde reserves van Infrabel werden bestemd om in de loop van 2009‐2014 investeringen te
doen voor 595,6 miljoen euro.
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94/440/EEG en van de artikelen 27,§1 en 221, §§ 2 en 3 van de wet van 21 maart 1991 om een
afzonderlijk stelsel van rekeningen aan te houden en daarover te rapporteren. Rekening
houdende met enkele beperkingen van de gebruikte methode, kan voor de periode vóór de
hervorming worden gesteld dat de boeking van de activiteiten van openbare dienst via een
afzonderlijk stelsel van rekeningen voldoende uitgewerkt is om een beeld te krijgen van de
financiële situatie en het resultaat van de onderscheiden activiteitensectoren.
Uit de rapporteringen van de NMBS‐Holding blijkt dat de sector veiligheid structureel
verlieslatend is. Vermits dit ook voor 2014 het geval is (zie hoofdstuk 5) is het aangewezen
de oorzaken hiervan te analyseren met het oog op een structurele oplossing.
De kasstroomoverzichten van de NMBS‐Holding tonen aan dat de sector “opdrachten van
openbare dienst” in de periode 2010 – 2013 een negatieve kasstroom genereert. Mede gelet
op de door het College van Commissarissen uitgevoerde controlewerkzaamheden in het
kader van de rapporteringen per activiteitensector, kan worden gesteld dat het risico dat
exploitatiedotaties niet volledig en exclusief zouden zijn aangewend voor de uitvoering van
opdrachten van openbare dienstverlening, beperkt was.
Wat de rapporteringen van de NMBS betreft, moet vooreerst worden vermeld dat de sector
goederenvervoer in de periode 2010 – 2013 ingrijpende veranderingen heeft ondergaan. Op 1
februari 2011 werd het goederenvervoer (op enkele uitzonderingen na) overgeheveld naar een
dochteronderneming, NMBS‐Logistics. In het kader van de geplande herstructureringssteun
voor de goederenactiviteiten van de NMBS heeft de Europese Commissie op 26 mei 2010 een
totaalpakket aan maatregelen goedgekeurd, zonder rechtstreekse financiële steun van de
Belgische Staat.
Sindsdien neemt het belang van de resterende activiteitensector “goederenvervoer” ‐en de
daarmee verband houdende bedrijfsopbrengsten‐ stelselmatig af, terwijl het gecumuleerde
overgedragen verlies is opgelopen tot 1.186,2 miljoen euro.
De sector “reizigersvervoer openbare dienst” sluit elk jaar af met een negatief resultaat. Voor
de periode 2008 ‐2013 loopt het gecumuleerde overgedragen verlies op tot 912,9 miljoen euro.
Doordat de sector openbare dienst alle kasmiddelen van de NMBS beheert, wordt de
thesaurie van deze activiteitensector gebruikt om, in functie van de behoefen, geldmiddelen
ter beschikking te stellen aan de andere sectoren, mits aanrekening van een marktconforme
intrest voor het gebruik van de middelen. De kasstroomtabellen geven in dat verband aan
dat de sector openbare dienst middelen “uitleent”, zowel aan de sector “goederenvervoer”
(261 miljoen op 31 december 2013) als aan de sector “ander reizigersvervoer” (63,1 miljoen
euro) op 31 december 2013 (een marktconforme intrest inbegrepen). Dit impliceert dat de
sector “openbare dienst”, ten belope van de vermelde bedragen, tegen marktrente,
geldmiddelen tijdelijk heeft uitgeleend aan de commerciële sectoren. Door de aanrekening
van intresten en door de interne schuld van de commerciële sectoren boekhoudkundig tot
uiting te brengen, wordt vermeden dat het gebruik van thesaurie in de sector openbare
dienst door commerciële sectoren, als onwettige staatssteun wordt aangemerkt.
Gezien het negatieve eigen vermogen van de activiteitensector goederenvervoer, kan worden
gesteld dat er op 31 december 2013 geen perspectief was dat de sector goederenvervoer zijn
schulden ten aanzien van de sector openbare dienst zou kunnen terugbetalen.
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Infrabel vervulde als infrastructuurbeheerder uitsluitend opdrachten van openbare dienst en
was bijgevolg niet onderworpen aan de verplichting om een afzonderlijk stelsel van
rekeningen bij te houden. In het beheerscontract 2008‐2012 is geen specifieke verplichting
opgenomen inzake financiële rapportering voor de exploitatie.
In de loop van de periode 2008‐2013 heeft Infrabel een gecumuleerde
brutofinancieringsmarge van 257,5 miljoen euro gerealiseerd via zijn activiteiten van
openbare dienst. De aanwending van de gecumuleerde reserves van Infrabel om
investeringen te realiseren op eigen middelen tijdens heel de periode 2008‐2013, heeft echter
bijgedragen tot een vermindering van de kaspositie met 315,6 miljoen euro.
In het beheerscontract 2008‐2012 wordt niets gezegd over de bestemming van de winst of de
aanwending van de subsidies ingeval activiteiten een geldstroom genereren, zodat enkel
artikel 52 van het statuut en artikel 616 van het Wetboek van Vennootschappen in verband
met de bestemming van de winst van toepassing zijn. Rekening houdende met het algemene
principe dat een dotatie niet kan leiden tot een overcompensatie, beveelt het Rekenhof aan
dat het beheerscontract regels zou vastleggen voor de aanwending van de subsidies ingeval
de activiteiten een geldstroom genereren.

HOOFDSTUK 5 ‐ FINANCIËLE STROMEN IN VERBAND MET DE OPDRACHT VAN OPENBARE DIENST – NA DE
HERVORMING/ 144

HOOFDSTUK 5

Financiële stromen in verband met de
opdracht van openbare dienst – na de
hervorming
Zoals reeds aangegeven in de inleiding van dit rapport, werd de NMBS‐Groep met ingang
vanaf 1 januari 2014 hervormd door onder meer een fusie van de NMBS‐Holding met de oude
NMBS enerzijds en een partiële splitsing voor de overdracht van activiteiten, activa en
passiva naar Infrabel. Deze hervorming heeft aanleiding gegeven tot belangrijke wijzigingen
in de organisatie en in de sectorrapportering. Dit hoofdstuk gaat na voor elk van de
betrokken entiteiten (vanaf 1 januari 2014 is daar HR Rail bijgekomen) hoe de rapportering
over de financiële stromen in verband met openbare dienstverlening vorm heeft gekregen.

5.1

NMBS

5.1.1

Evaluatie van de rapportering in het licht van de transparantievereisten

De NMBS heeft geanticipeerd op de inwerkingtreding van de bepalingen van het 5e bijvoegsel
van het beheerscontract203, om de sectorrekeningen op te stellen conform de IFRS 8‐norm
“Sectoriële rapportering”, goedgekeurd door de EU op 15 oktober 2008 en conform
verordening 1370/2007. In toepassing van artikel 162 duodecies van de wet van 21 maart 1991
heeft de NMBS in haar interne boekhouding gescheiden sectorrekeningen bijgehouden voor
haar activiteiten met betrekking tot het goederenvervoer per spoor en over die activiteiten
gerapporteerd via een afzonderlijke balans en resultatenrekening in de toelichting bij de
jaarrekening.
Op grond van dat artikel 162 duodecies moeten de bijdragen die worden gestort voor de
activiteiten met betrekking tot het reizigersvervoer in het kader van de opdrachten van
openbare dienst, afzonderlijk worden vermeld in de overeenkomstige rekeningen. Ze mogen
niet worden overgedragen naar de activiteiten met betrekking tot andere vervoerdiensten of
naar enige andere activiteit.
In het licht daarvan heeft de raad van bestuur, op basis van de principes goedgekeurd in zijn
zitting van 8 mei 2015, afzonderlijke balansen en resultatenrekeningen opgesteld en
gepubliceerd voor de activiteiten van opdrachten van openbare dienst en de commerciële
activiteiten.
Het boekjaar 2014 moet dan ook als een overgangsjaar worden gezien. Zo moet de toewijzing
van een aantal balansposten tussen de sectoren nog verder worden verfijnd om tot een

203

Koninklijk besluit van 2 juli 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de
voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en de NMBS gelden.
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nauwkeurigere rubricering te komen en kan de rapportering in de toelichting nog worden
verbeterd om de transparantie te verhogen.
5.1.2 Boeking van de activiteiten van openbare dienst via een afzonderlijk stelsel
van rekeningen
5.1.2.1 Resultatenrekening opdrachten van openbare dienst
De raad van bestuur heeft de sectoren geherdefinieerd, met toepassing van IFRS 8
“Operationele segmenten”. De opdrachten van openbare dienst werden vanaf 1 januari 2014
onderverdeeld in de volgende segmenten:





Stations;
Veiligheid;
Resterende activiteit goederen;
Reizigers opdracht van openbare dienst.

Alle overige activiteiten werden samengebracht in de sector commerciële activiteiten.
Voor het opstellen van de balans per activiteitensector werd uitgegaan van de
openingsbalans van de NMBS op 1 januari 2014 na de hervorming. De historische schuld werd
daarbij niet opgesplitst tussen sectoren, noch opgenomen in de sector commerciële
activiteiten, noch in de sector openbare dienst, maar geboekt op een intersectoriële
rekening‐courant.
Als gevolg daarvan is op balansniveau de band met de voorgaande sectorrapportering
doorgeknipt. De gevolgen daarvan worden verder besproken in hoofdstuk 6.
Hierna wordt verder ingegaan op de resultatenrekening van de activiteitensectoren voor
2014.
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Tabel 19 ‐ Resultatenrekening per activiteitensector NMBS 2014 (in miljoen euro)
Opdrachten van openbare dienst
Totaal
opdrachten van
openbare
dienst
484,5
2.168,1
386,3
2.211,1

Commerciële
activiteiten
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten

109,8
111,0

30,4
38,4

44,0
47,8

Reizigers
opdracht van
openbare
dienst
1.983,9
2.013,9

Stations

Veiligheid

Resterende
activiteit
goederen

Bedrijfsresultaat vóór
kapitaalsubsidies, afschrijvingen en
waardeverliezen
Cash
Non cash

98,2
87,4
10,8

-42,9
-52,9
9,9

-1,2
-1,2
0,0

-8,0
-6,7
-1,3

-3,8
-24,4
20,6

-29,9
-20,5
-9,4

Kapitaalsubsidies, afschrijvingen en
waardeverliezen
Bedrijfsresultaat

-33,0
65,2

319,2
-80,0

-2,5
-3,7

0,0
-8,0

0,0
-3,8

-34,5
-64,5

2,8

-26,0

-0,2

-0,9

-1,4

-23,5

-3,9

-8,9

-5,2

-88,0

Financieel resultaat
Nettoresultaat van de opgegeven
activiteiten

-39,0

0,0

Nettoresultaat

29,0

-105,9

Andere elementen van het globaal
resultaat
Globaal totaal resultaat

-3,9

-65,2

-3,6

-2,0

-2,7

-56,9

25,1

-171,1

-7,5

-10,8

-7,9

-144,9

Bron: Sectorenrapportering 2014: NMBS
De sector “Veiligheid” krijgt een afzonderlijke toelage toegewezen. Voor de sector “Stations”
werd de basisdotatie, conform de door de raad van bestuur goedgekeurde regels, berekend
in functie van de “cash” exploitatieresultaten van de sectoren “Reizigers openbare dienst” en
“Stations”. Alle resterende exploitatietoelagen zijn toegewezen aan de sector “Reizigers
openbare dienst”.
De EBITDA blijft voor elk van de opgedeelde sectoren van openbare dienst negatief. De
sector van de commerciële activiteiten heeft een positieve EBITDA.
Ingevolge de beslissing om de controle over de deelneming in NMBS Logistics af te staan in
2015 werd de waarde van de deelneming alsook de lening aan NMBS Logistics teruggebracht
tot de reëele waarde op 31 december 2014. De waardevermindering van 39 miljoen euro die
daarop betrekking heeft, werd geboekt bij de commerciële activiteiten.
De sector “Resterende activiteit goederen” is ingedeeld bij de sector “Openbare dienst”
omdat het enkel nog diensten in lokale goederenstations zoals de rangeeractiviteiten en de
vorming van goederentreinen betreft, alsook de verdere uitvoering van de goedgekeurde
steunmaatregelen van de Europese Commissie.
De intresten verbonden aan de historische schuld bedragen 75,5 miljoen euro. Deze intresten
worden vanaf 1 januari 2014 niet meer rechtstreeks aan de sectoren commerciële – of
openbare dienst toegewezen, maar maken deel uit van een intersectoriële rekening‐courant
“historische schuld”.
De rapportering over activiteitensectoren in de toelichting bij de jaarrekening 2014 werd –
zoals dat ook in voorgaande jaren het geval was‐ becommentarieerd in het verslag van het
College van Commissarissen. Daarin werd onder meer de aandacht gevestigd op het feit dat:


de hervorming aanleiding heeft gegeven tot belangrijke wijzigingen in de organisatie
met als gevolg dat de rekeningen per activiteitensector 2014 geen aansluiting meer
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hebben met de rapporteringen die daarover in 2013 werden gepubliceerd bij de
NMBS‐Holding en de NMBS.
bij de schuldverdeling in toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 7
november 2013 tot hervorming van de structuren van de NMBS‐Holding, Infrabel en
de NMBS abstractie werd gemaakt van de openbare of commerciële oorsprong van
de netto financiële schulden (“historische schuld”) op 31 december 2013.
de boekhouding per activiteitensector gedeeltelijk gebaseerd is op het gebruik van
verdeelsleutels op basis van een aantal parameters. De hypothesen die gebaseerd
zijn op een aantal parameters houden een element van onzekerheid in.

5.1.2.2 Kasstroomoverzichten
Tabel 20 ‐ Kasstroomoverzicht voor 2014 (in miljoen euro)

Alge‐
meen
totaal

EBITDA cash primair en secundair
Financieel resultaat cash (rechtstreeks aan te
rekenen)
Resultaat cash vóór berekening financiële
kosten
Materiële en immateriële vaste activa
(inclusief subsidies)
Financiële vaste activa
Totaal cash zonder BFR
Behoefte aan bedrijfskapitaal
Operationele cashflow (zonder de schuld)

Commer‐
ciële
opdrach‐
ten

Totaal
opdrach‐
ten van
openbare
dienst

OPDRACHTEN VAN OPENBARE DIENST
Resterende
Reizigers
activiteit
Opdracht
Veilig‐
goederen
van
Stations
heid
openbare
dienst

34,5

87,4

‐52,9

‐1,2

‐6,7

‐24,4

‐20,5

7,4

2,7

4,7

1,2

0,0

0,0

3,5

41,9

90,1

‐48,2

0,0

‐6,7

‐24,4

‐17,0

‐140,7

‐4,3

‐136,4

‐0,3

0,0

0,0

‐136,1

15,8

14,0

1,8

0,0

0,0

0,0

1,8

‐83,0

99,8

‐182,8

‐0,3

‐6,7

‐24,4

‐151,4

‐76,1

‐4,6

‐71,5

‐6,2

‐4,2

‐1,4

‐59,7

‐159,1

95,2

‐254,3

‐6,5

‐10,9

‐25,9

‐211,0

Bron: interne sectorenrapportering NMBS 2014
In totaliteit bedraagt de cash drain voor 2014 159,1 miljoen euro. Alle subsectoren van de
sector taken van openbare dienst (waarvan de subsector “reizigers openbare dienst” 90 %
uitmaakt) hebben een cash drain gegenereerd in 2014 van in totaal 254,3 miljoen euro.
De commerciële sector heeft een positieve cash flow van 95,2 miljoen euro, gedeeltelijk te
danken aan eenmalige opbrengsten zoals de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van
EBT204 ten belope van 32,9 miljoen euro.
Zoals hierboven vermeld, werd de historische schuld niet opgesplitst tussen sectoren maar
geboekt op een intersectoriële rekening‐courant. De door de raad van bestuur aangenomen
waarderingsregels bepalen dat elke sector op basis van zijn aangroei of afname van cash
bijdraagt in de verdere evolutie van de historische schuld.

204

European Bulk Terminal.
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5.2

Infrabel

5.2.1 Evaluatie van de rapportering in het licht van de transparantievereisten
Sinds 1 januari 2014 en de overname van de activiteiten van ICTRA205 van de NMBS‐Holding
in het kader van de hervorming , oefent Infrabel activiteiten uit met betrekking tot “de
verwerving, de ontwikkeling, het onderhoud, het beheer, de uitbating en de commercialisering
van informaticasystemen en telecommunicatienetwerken”206.
De globale omzet in 2013 van de activiteiten van ICTRA (174,8 miljoen euro) die in de NMBS‐
Holding waren ondergebracht, werd voornamelijk binnen de groep gerealiseerd, voor de
NMBS en Infrabel, waardoor deze omzet werd beschouwd als opdracht van openbare dienst.
Een marginaal deel (minder dan 3 %) van de omzet werd buiten de NMBS‐Groep
gerealiseerd. Sinds 2009 werd, gelet op dat marginale karakter, aangenomen dat alle
activiteiten van ICTRA konden worden beschouwd als opdrachten van openbare dienst.
Sinds de hervorming kunnen de ICTRA‐activiteiten die door Infrabel werden overgenomen
en die worden gepresteerd voor rekening van de NMBS of andere derden niet meer worden
beschouwd als respectievelijk intragroep‐ of marginale activiteiten.
Die activiteiten worden bijgevolg niet meer beschouwd als opdrachten van openbare
dienst207 en moeten dus volgens de wet208 worden opgenomen in een afzonderlijk stelsel van
rekeningen. De wet stelt dat de bijlage bij de jaarrekening een samenvattende staat van de
rekeningen betreffende de opdrachten van openbare dienst moet bevatten alsook een
bijhorende commentaar.
Infrabel heeft bevestigd geen andere commerciële activiteit te hebben dan die in verband
met ICT.
5.2.2 Boeking van de activiteiten van openbare dienst via een afzonderlijk stelsel
van rekeningen
5.2.2.1 Methodologie
In het kader van de rapportering per activiteitensector werd een ICT‐kostenmodel
ontwikkeld, wordt de uitsplitsing publiek/commercieel bepaald op het niveau van de
klantkostenitems (IT‐producten en –diensten gepresteerd voor rekening van de klanten) en
wordt deze vervolgens toegepast door terug te gaan naar de basiskostenitems (ICT‐
activiteiten die noodzakelijk zijn om de verschillende producten en diensten te produceren)
om, door optelling ervan, een secundaire sectorale toewijzingssleutel per activiteit te
bekomen die vervolgens op de primaire kosten wordt toegepast.

205

ICTRA: benaming van de ICT‐activiteitentak van de NMBS‐Holding.

206

Het KB van 11 december 2013 heeft artikel 199 van de wet van 21 maart 1991 gewijzigd en dat 6e voorwerp toegevoegd.

207

§2 van datzelfde artikel 199 specificeert: “De opdrachten van openbare dienst van de infrastructuurbeheerder omvatten
de taken bedoeld in paragraaf 1, 1° tot 5°, evenals de andere opdrachten van openbare dienst waarmee hij door of krachtens
de wet wordt belast” en sluit dus de facto dat punt 6° voorwerp van de opdrachten van openbare dienst uit.
208

Artikel 27, §1, van de wet van 21 maart 1991.
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Naast de methode van de indirecte toewijzing gebaseerd op het hierboven beschreven ICT‐
kostenmodel, worden ook directe toewijzingen gebruikt als die mogelijk zijn en wordt een
secundaire indirecte toewijzing gebruikt voor de algemene kosten van Infrabel
toegeschreven aan ICT.
De meeste sleutels voor toegewezen middelen vergen geen bijzondere commentaar, maar
het Rekenhof vestigt de aandacht niettemin op de volgende punten:


de uitzonderlijke kosten en opbrengsten worden voor 100 % beschouwd als
openbare sector met uitzondering van de uitzonderlijke minderwaarde die in 2014
werd geboekt in verband met het filiaal Syntigo (actief in de ICT‐sector) dat door de
hervorming werd geërfd;



de schulden (rekeningen 17, 42, 47 en 48) worden voor 100% als openbare sector
beschouwd;



de immateriële en materiële vaste activa en de kapitaalsubsidies worden voor 100%
als openbare sector beschouwd.

5.2.2.2 Resultatenrekeningen per activiteitensector
De resultatenrekeningen die met toepassing van de hierboven beschreven bepalingen in de
bijlage bij de jaarrekening werden gepubliceerd, kunnen als volgt worden samengevat:
Tabel 21 ‐ Resultatenrekeningen per activiteitensector voor het boekjaar 2014 (in miljoen euro)
31.12.2014

Sectorrapportering : resultatenrekening
Openbare sector

Commerciële sector

Totaal

Bedrijfsopbrengsten

1.518,3

63,1

1.581,5

Bedrijfskosten

1.398,6

61,8

1.460,4

119,8

1,3

121,1

521,2

-15,1

506,0

-401,4

16,4

-384,9

EBITDA
Afschrijvingen, waardeverminderingen en
voorzieningen
EBIT
Financieel resultaat

507,9

0,7

508,5

EBT voor uitzonderlijk resultaat

106,5

17,1

123,6

Uitzonderlijk resultaat

-110,6

-16,7

-127,3

-4,1

0,4

-3,7

Earnings Before Taxes

Bron: jaarrekening Infrabel 2014
In het kader van zijn sectorale rapportering beschouwt Infrabel alle immateriële en materiële
vaste activa evenals de kapitaalsubsidies in dat verband als voor 100 % toewijsbaar aan de
openbare sector.
Infrabel heeft nochtans een deel van de vaste activa minstens gedeeltelijk aangewend in het
kader van de activiteiten die voortaan als commerciële activiteiten worden beschouwd sinds
ze door Infrabel werden overgenomen.
Infrabel deelt in de bijlage het volgende mee: “De commerciële activiteitensector maakt
gebruik van vaste activa van de openbare sector. Daarbij bleek het niet mogelijk die kost toe te
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wijzen aan de commerciële activiteitensector. De haalbaarheid van een eventuele doorrekening
van bepaalde kosten zal in de toekomst verder worden onderzocht”.
Naast de kwestie van de voorstelling van de verdeling van de activa per sector, rijst dus, gelet
op de finale oefening van het uitsplitsen per sector, eveneens de vraag of de commerciële
ICT‐activiteit al dan niet winstgevend is, rekening houdend met eventuele kosten voor
afschrijving van activa die tot nu toe nog niet bepaald zijn.
5.2.2.3 Kasstromen
Tabel 22 ‐ Kasstromen voor het boekjaar 2014 (in miljoen euro)
2014
Exploitatiefunctie
* Brutofinancieringsmarge
* Bedrijfskapitaal
Totaal exploitatiefunctie

Investeringsfunctie (aanwendingen)

Financieringsfunctie (bronnen)

71,5
-464,1
-392,5

-2.541,0

3.277,2

Stijging/daling van de financiële middelen

343,7

Geldmiddelen in het begin van het boekjaar

260,8

Geldmiddelen op het einde van het boekjaar

604,5

Bron: financiële informatie Infrabel
Deze tabel met de kasstromen kan moeilijk worden vergeleken met de kasstromen die voor
de periode 2008‐2013 werden becommentarieerd, gelet op de verschillende verrichtingen die
zich in het kader van de hervorming hebben voorgedaan. Er kan niettemin worden
vastgesteld dat de kaspositie op het einde van het boekjaar met 343,7 miljoen euro is gestegen
in tegenstelling tot de voorgaande boekjaren en ondanks het verder gebruik van eigen
middelen voor de financiering van investeringen in 2014 ten belope van 105,2 miljoen euro.
Die stijging kan naast de brutomarge die in de loop van het boekjaar ontstond, hoofdzakelijk
worden verklaard door de overdracht van verschillende thesauriebeleggingen (onder meer
om bepaalde overgedragen schulden te dekken) naar de rekeningen van Infrabel ingevolge
de hervorming.
Infrabel heeft in 2014209 geen kasstroomtabel per activiteitensector gepubliceerd en heeft
geen enkele vergoeding in rekening genomen voor het eventueel gebruik van middelen van
een activiteitensector door een andere. Hoewel die maatregel waarschijnlijk een marginaal
effect heeft, zou die oefening moeten worden gemaakt bij het opstellen van een rapportering

209

De regelgeving die in 2014 in voege was, bepaalde niet dat een kasstroomtabel in de bijlagen bij de rekeningen moest
worden gepubliceerd.
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per activiteitensector, omdat ze de mogelijkheid biedt de waarde te bepalen van het gebruik
van middelen van een activiteitensector door een andere.

5.3

Conclusie

De rapportering over de activiteitensectoren van de NMBS is grondig veranderd in 2014.
Vooreerst is gekozen voor een rapportering onder IFRS en een met toepassing van die
normen gewijzigde indeling van activiteitensectoren. Vermits de gepubliceerde rapportering
geen activiteitensector “goederenvervoer” meer bevat, gaat ze uit van de hypothese dat alle
activiteiten met betrekking tot het goederenvervoer per spoor zijn overgeheveld naar NMBS
Logistics en dat de restactiviteiten volledig kaderen in de door de Europese Commissie
goedgekeurde steunmaatregelen. Bovendien wordt de schuld op balansniveau niet meer
opgedeeld tussen de openbare en commerciële sectoren, maar is ze geboekt op een
intersectoriële rekening‐courant.
Het College van Commissarissen heeft er in zijn verslag onder meer op gewezen dat de
rekeningen per activiteitensector 2014 geen aansluiting bieden met de rapporteringen die
daarover in 2013 werden gepubliceerd, dat de hypothesen die ten grondslag liggen aan de
gebruikte verdeelsleutels een element van onzekerheid inhouden en dat bij de
schuldverdeling naar aanleiding van de hervorming abstractie werd gemaakt van de
oorsprong van de netto financiële schulden.
Uit de resultatenrekening per activiteitensector van de NMBS blijkt dat alle subsectoren van
de openbare dienst verlieslatend zijn en een negatieve kasstroom genereren.
Als gevolg van de schuldverdeling tussen de NMBS en Infrabel in het kader van de
hervorming, is op balansniveau de band met de voorgaande sectorrapportering inzake
uitsplitsing van de historische schuld over activiteitensectoren doorgeknipt. De gevolgen
daarvan worden verder besproken in hoofdstuk 6.
Ook voor Infrabel zijn de gevolgen van de hervorming op 1 januari 2014 op hun financiële
rapportering over activiteiten van openbare dienst belangrijk. Dit komt voornamelijk door
het feit dat de overgehevelde activiteiten met betrekking tot informaticasystemen en
telecommunicatienetwerken in hoofde van Infrabel niet als opdrachten van openbare dienst
zijn aangemerkt in de wet.
Omdat Infrabel alle materiële en immateriële vaste activa en de ermee samenhangende
kapitaalsubsidies volledig heeft toegewezen aan de openbare sector terwijl kan worden
aangenomen dat zij, weliswaar in beperkte mate, ook voor de activiteiten van de
commerciële sector worden gebruikt, kan het winstgevende karakter van de commerciële
activiteiten, zoals dat blijkt uit de gepubliceerde samenvattende staat, niet met zekerheid
worden bevestigd.
Op pagina 11 van het antwoord van Infrabel, verduidelijkt Infrabel, zonder afbreuk te willen
doen aan de vaststellingen van het Rekenhof, waarom hij het belang van een rapportering
per activiteitensector wenst te relativeren.

HOOFDSTUK 5 ‐ FINANCIËLE STROMEN IN VERBAND MET DE OPDRACHT VAN OPENBARE DIENST – NA DE
HERVORMING/ 152

Als gevolg van diverse operaties met invloed op de kaspositie van Infrabel in het kader van
de hervorming, is de kasstroomtabel voor 2014 moeilijk te vergelijken met de rapportering
over voorgaande jaren. Dit neemt niet weg dat een deel van de positieve kastoestand op 31
december 2014 het gevolg is van een toename van de bruto‐exploitatiemarge. De aanbeveling
van het Rekenhof opgenomen onder punt 4.4 behoudt dus ook na de hervorming op 1 januari
2014 haar pertinentie.
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HOOFDSTUK 6

Financiële schuld van de Belgische
Spoorwegen
De evolutie van de netto financiële schuld vormt het sluitstuk van de financiële stromen
binnen en tussen de moedermaatschappijen van de Belgische Spoorwegen. Zoals hierboven
in hoofdstukken 4 en 5 is uiteengezet en in navolging van de in hoofdstuk 3 vermelde
Europese en nationale regelgevingen en van de beheerscontracten 2008‐2012, voerden zowel
de NMBS‐Holding als de NMBS een gescheiden boekhouding die het mogelijk gemaakt heeft
ook de financiële schuld tussen hun verschillende activiteiten uit te splitsen.
Als gevolg van de hervorming van de groep is de geconsolideerde netto financiële schuld
vanaf 2014 opgesplitst tussen de NMBS en Infrabel (zie hierna punt 6.2).

6.1

Vóór de hervorming

6.1.1 Situering
Voor een diepgaande analyse van de evolutie van de financiële schuld in de periode 2005‐
2011 wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van het rapport van het Rekenhof van september 2012
over de financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS‐Groep210. In het
desbetreffende rapport worden de PPS‐financieringen211 en de alternatieve financieringen
eveneens besproken.
De belangrijkste conclusies van dat hoofdstuk van het rapport zijn:






De in de beheersovereenkomst vooropgestelde stabilisatie van de geconsolideerde netto
financiële schuld (financiële schuld “beheerscontract”) tegen eind 2012 werd niet
gehaald.
Zowel de NMBS als de NMBS‐Holding voerde een gescheiden boekhouding op basis
waarvan de financiële schuld kan worden uitgesplitst tussen de activiteiten van openbare
dienst en de commerciële activiteiten.
Bij de opsplitsing van de NMBS‐Groep in drie vennootschappen van publiek recht (in
2005) werd de historische financiële schuld voor een bedrag van 2.057,9 miljoen euro
toegewezen aan de NMBS‐Holding. Die schuld was in hoofdzaak (1.890,0 miljoen euro)
een schuld van de commerciële sectoren en vormde een omvangrijk structureel
probleem.
De financiële schuld van de commerciële sector van de NMBS‐Holding was nauw
verweven met de “historische” financiële schuld van het ABX‐dossier enerzijds en van
het goederenvervoer en het internationaal reizigersvervoer anderzijds. De overblijvende
activiteit van goederenvervoer binnen de NMBS kon onvoldoende kasstromen genereren

210
Rekenhof, “Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS‐Groep”, audit op verzoek van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2012, pp. 119 tot 175.
211

De projecten Diabolo en Liefkenshoek Rail Link (LHRL).
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om de intresten op de schuld en a fortiori de aflossing ervan te vergoeden, zodat die
alleen maar kon aangroeien.
Tegenover de historische financiële schuld met betrekking tot het ABX‐dossier stonden
geen activiteiten meer. Deze kon bijgevolg niet worden aangezuiverd en was een
structureel probleem. De historische financiële schuld met betrekking tot de sectoren
goederenvervoer per spoor en internationaal reizigersvervoer werd samengevoegd met
de eigen commerciële activiteiten van de NMBS‐Holding. Dit gedeelte van de schuld kon
enkel worden afgebouwd met niet‐recurrente inkomsten uit de verkoop van activa.

Zoals hierna zal worden uiteengezet, blijven die conclusies ongeveer drie jaar later, mutatis
mutandis, nog steeds geldig.
Wat de verdere evolutie vanaf 2012 betreft, gaat het Rekenhof in eerste instantie in op de
evolutie van de totale geconsolideerde netto financiële schuld van de NMBS‐Groep (NMBS‐
Holding, NMBS, Infrabel en NMBS Logistics) zoals die ook aan de bevoegde
overheidsdiensten trimestrieel wordt gerapporteerd. Het betreft de netto financiële schuld,
namelijk:
De gecontracteerde schuld bij financiële instellingen (zoals geboekt);
+ de rentedragende intragroepschulden;
– de rentedragende intragroepgeldbeleggingen;
– de met de Staat afgesloten back to back‐verrichtingen in het kader van de
schuldovername op 1 januari 2005;
– de liquide middelen en de geldbeleggingen bij financiële instellingen, wanneer ze
niet worden beheerd voor rekening van derden (GEN‐Fonds, Liefkenshoektunnel,
Fonds der Sociale Werken);
– de geldbeleggingen bestemd voor de gedeeltelijke terugbetalingen van het
nominaal bedrag van de bij financiële instellingen aangegane schuld;
– de rentedragende vorderingen op intragroepvennootschappen.
De financiële schuld van de NMBS‐Groep is overeenkomstig de beheerscontracten 2008‐2012
onderverdeeld in twee types:



De financiële schuld waarvan de maatschappijen zich hebben geëngageerd om deze te
stabiliseren op het niveau van juni 2008 en waarvoor de norm en de berekeningswijze is
vastgelegd in de bijlagen van de beheerscontracten.
De schuld buiten beheerscontract, die betrekking heeft op financieringen uitgevoerd
voor rekening van publieke overheden, in het kader van contracten waarin die
overheden de aflossing van het kapitaal en de intresten van deze financieringen
verzekeren.
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6.1.2 Evolutie van de globale geconsolideerde netto financiële schuld
Tabel 23 ‐ Globaal beeld van de evolutie van de globale geconsolideerde netto financiële schuld sinds 1 januari 2005
Holding

NMBS

Infrabel

NMBS
Logistics

Totaal

01/01/2005

2.057,98

0,00

-1,25

2.056,73

31/12/2005

2.960,41

-129,15

-352,79

2.478,47

31/12/2006

2.825,54

152,34

-230,72

2.747,16

31/12/2007

3.194,27

-23,81

-577,00

2.593,46

31/12/2008

2.933,91

53,45

-571,65

2.415,71

31/12/2009

2.787,65

495,10

-559,80

2.722,95

31/12/2010

2.822,94

782,93

-536,67

3.069,20

31/12/2011

2.744,00

725,91

-484,36

86,43

3.071,98

31/12/2012

3.088,13

1.005,30

-375,11

78,76

3.797,09

31/12/2013

3.292,30

1.141,70

-252,08

86,43

4.268,35

Bron: jaarrekeningen 2005‐2013 van de NMBS‐Holding; cash‐flow‐statements 2005‐2013 van de
NMBS‐Holding, jaarverslagen over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van de
boekjaren 2008‐2013 opgesteld door de NMBS‐Holding met toepassing van artikel 94 van het
beheerscontract 2008‐2012
6.1.2.1 Evolutie van de geconsolideerde netto financiële schuld “beheerscontract”
De stabilisatie van de schuld van de NMBS‐Groep is één van de essentiële doelstellingen die
werden toegewezen aan de nieuwe structuur gecreëerd in 2005. Met het oog op de controle
van de realisatie van deze doelstelling, werd de NMBS‐Holding belast om, in het kader van
artikel 93 van het beheerscontract, een driemaandelijks verslag betreffende de evolutie van
de schuld te bezorgen aan de FOD‐Mobiliteit. De beheersing van de financiële schuld
“beheerscontract” is immers een belangrijke indicator van de financiële gezondheid en is in
beginsel de verantwoordelijkheid van elk overheidsbedrijf op zich.
Artikel 88 van het beheerscontract 2008‐2012 tussen de Staat en de NMBS‐Holding maakt de
NMBS‐Holding eindverantwoordelijke voor een stabilisering van de geconsolideerde netto
financiële schuld (“schuld beheerscontract”, zoals omschreven in bijlage 8 van het
beheerscontract) op het niveau van juni 2008212.

212

Om conceptuele en onderzoekstechnische problemen te vermijden, werd in de praktijk uitgegaan van de situatie op 31
december 2008. Zie Rekenhof, Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS‐Groep, audit op verzoek van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2012, p 135. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Tabel 24 ‐ Evolutie van de geconsolideerde netto financiële schuld “beheerscontract” 2008‐2013 met het aandeel
per maatschappij (in miljoen euro)
NMBS-Holding

Infrabel

31/12/2008

2.541,4

31/12/2009

NMBS
Logistics

NMBS

Totaal

-631,5

53,6

1.963,5

2.443,1

-820,7

341,8

1.964,2

31/12/2010

2.443,9

-838,4

641,3

2.246,8

31/12/2011

2.273,9

-776,4

52,1

592,3

2.141,9

31/12/2012

2.330,5

-569,7

40,3

875,2

2.676,3

31/12/2013

2.244,1

-417,4

34,8

1.015,3

2.876,8

Evolutie
2008/2013

-297,3

+214,1

+34,8

+961,7

+913,3

Bron: jaarrekeningen 2005‐2013 van de NMBS‐Holding; cash‐flow‐statements 2005‐2013 van de
NMBS‐Holding, jaarverslagen over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van de
boekjaren 2008‐2013 opgesteld door de NMBS‐Holding met toepassing van artikel 94 van het
beheerscontract 2008‐2012
De geconsolideerde netto financiële schuld “beheerscontract” is dus ook in de jaren 2012 en
2013 verder blijven aangroeien en heeft nooit het vooropgestelde doel van schuldstabilisatie
bereikt.
De NMBS‐Holding zelf heeft zijn schuld in de periode 2008‐2013 kunnen afbouwen met 297,3
miljoen euro. Dit is in hoofdzaak te wijten aan het genereren van een positieve cash‐flow,
onder meer door het verwerven van niet‐recurrente inkomsten uit de verkoop van vaste
activa.
Infrabel is weliswaar schuldenvrij gebleven maar zag zijn globale kaspositie dalen van 631,5
in 2008 naar 417,4 miljoen euro eind 2013. Deze vermindering heeft een negatieve invloed op
de evolutie van de geconsolideerde schuld. Ze is voornamelijk te wijten aan uitgevoerde
investeringen met eigen middelen als gevolg van wijzigingen in het subsidiëringsbeleid van
de overheid.
De NMBS boekt over de hele periode exploitatieverliezen. Dit is meteen de meest
determinerende factor voor de aangroei van zijn aandeel in de geconsolideerde schuld.
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6.1.2.2 Evolutie van de geconsolideerde netto financiële schuld “buiten
beheerscontract”
Tabel 25 ‐ Evolutie van de netto financiële schuld “buiten beheerscontract” 2008‐2013 (in miljoen euro)
31/12
2008
Tekort HST

31/12
2009

31/12
2010

31/12
2011

31/12
2012

31/12
2013

122,8

159,3

177,1

191,3

187,1

186,9

Prefinanciering(1)

57,8

81,4

101,2

130,2

170,2

188,4

Rollend
materieel GEN

29,1

46,1

57,1

84,7

212,8

433,1

GEN-fonds

39,3

85,3

88,9

81,7

0

-1,0

Conclaaf 2009 &
2012 NMBS

-

140,0

137,0

133,6

238,1

230,9

Conclaaf
Infrabel

-

164,1

200,0

200,0

200,0

200,0

Financieringen
filialen(2)

203,2

82,5

61,1

108,6

112,5

153,3

Totaal

452,2

758,7

822,4

930,1

1.120,8

1.391,6

2009

(1) In de prefinancieringen zitten de SPV’s = Special Purpose Vehicle. Dit betreft een aantal projecten die
versneld uitgevoerd worden op vraag van de gewesten. Het mechanisme is vastgelegd in de
beheerscontracten 2008‐2012.
(2) Schulden tegenover filialen andere dan Infrabel, NMBS en NMBS Logistics.

Bron: jaarrekeningen 2005‐2013 van de NMBS‐Holding; cash‐flow‐statements 2005‐2013 van de
NMBS‐Holding, jaarverslagen over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van de
boekjaren 2008‐2013 opgesteld door de NMBS‐Holding met toepassing van artikel 94 van het
beheerscontract 2008‐2012
De leningen met betrekking tot het tekort HST, de prefinancieringen en het rollend
materieel voor het GEN werden opgenomen in het beheerscontract 2008‐2012.
In twee conclaven in 2009 en 2012 besliste de regering bepaalde schulden buiten
beheerscontract toe te wijzen aan Infrabel en de NMBS.
De financieringen aan de filialen zijn in toepassing van de bepalingen van de bijlage VIII van
het beheerscontract uit de perimeter van de schuld beheerscontract geweerd.
De evolutie in de tijd toont aan dat de schuld buiten beheerscontract in de periode 2008‐
2013 gestegen is met 939,4 miljoen euro. Deze evolutie is voornamelijk het gevolg van het
beleid van de overheid om haar tussenkomsten in de financiering van investeringen te
spreiden in de tijd.
Hierna wordt het aandeel van de schuld van de groep verder geanalyseerd per vennootschap.
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6.1.3 Evolutie van de netto financiële schuld van de NMBS‐Holding en de
opsplitsing ervan tussen de publieke sector en commerciële sector
Jaarlijks brengt de NMBS‐Holding, in toepassing van artikel 94 van zijn beheerscontract
2008‐2012, onder meer verslag uit over de evolutie sinds 1 januari 2005 van de netto financiële
schuld en de opsplitsing ervan tussen de publieke sector, die belast is met de uitvoering van
taken van openbare dienst, en de commerciële sector.
Sinds de opsplitsing van de unitaire NMBS in drie aparte vennootschappen op 1 januari 2005
oefende de NMBS‐Holding een beperkte commerciële activiteit uit. Deze activiteit bestond
hoofdzakelijk uit de verhuur van terreinen en gebouwen en het beheer van verleende
concessies.
De ABX‐groep werd in 2006 uit de NMBS‐Holding verkocht als gevolg van de door de
Europese Commissie opgelegde hervorming. De historische financiële schuld bleef evenwel
verder door de NMBS‐Holding beheerd.
Op basis van het toepasselijke rekeningenstelsel kunnen dus de kasstromen per sector
worden toegewezen en de financiële schuld worden uitgesplitst naar de volgende drie
sectoren:




de publieke sector die de activiteiten van openbare dienst groepeert;
de commerciële sector die de commerciële activiteiten groepeert;
de sector ABX, waarvoor er geen operationele activiteiten meer zijn.

Tabel 26 ‐ Netto financiële schuld van de NMBS‐Holding uitgesplitst per sector (in miljoen euro)
1/1
2005

31/12
2008

31/12
2009

31/12
2010

31/12
2011

31/12
2012

31/12
2013

Publieke
sector

167,9

635,5

588,3

559,7

481,4

794,9

954,3

Commerciële sector

679,2

736,1

584,2

593,1

532,9

504,1

488,6

Sector ABX

1.210,8

1.522,7

1.615,1

1.670,1

1.729,7

1.789,2

1.849,3

2.057,9

2.933,5

2.787,6

2.822,9

2.744,0

3.088,1

3.292,3

Totaal

Bron: jaarrekeningen 2005‐2013 van de NMBS‐Holding; cash‐flow‐statements 2005‐2013 van de
NMBS‐Holding, jaarverslagen over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van de
boekjaren 2008‐2013 opgesteld door de NMBS‐Holding met toepassing van artikel 94 van het
beheerscontract 2008‐2012
De sterke stijging van de schuld “publieke sector” in de periode 2012–2013 betreft
voornamelijk een gevoelige stijging van de schulden “buiten beheerscontract”, waaronder
vooral een aantal prefinancieringen (rollend materieel voor het GEN, SPV’s en de
prefinanciering van de besparing op het investeringsbudget van de NMBS naar aanleiding
van de beslissing van het conclaaf van 2011).
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De stelselmatige daling van de financiële schuld van de commerciële sector wordt
hoofdzakelijk beïnvloed door de volgende drie elementen:




de positieve kasstroom uit de commerciële activiteiten, die een marge genereert van
ongeveer 20 miljoen euro per jaar;
de dividenden van filialen (0,6 miljoen euro in 2013 en 5,5 miljoen euro in 2012,
waaronder 5,0 miljoen euro van Eurostation);
de verkoop van terreinen die niet aan de opdrachten van openbare dienst waren
toegewezen: (48,4 mio in 2012 en 19,4 miljoen euro in 2013);

Deze daling wordt gedeeltelijk afgezwakt door de intresten op de financiële schuld, met
name: ‐15,7 miljoen euro in 2012 en –14,1 miljoen euro in 2013.
De financiële schuld met betrekking tot de ABX‐groep bedroeg op 31 december 2013, 1.849,3
miljoen euro en kan, bij gebrek aan enige activiteit, enkel toenemen. De aangroei van de
schuld in de periode 2012‐2013 bestaat uitsluitend uit de aangerekende intresten voor een
bedrag van in totaal 117,7 miljoen euro.
6.1.4 Evolutie van de globale kaspositie van Infrabel
De globale kaspositie van Infrabel is verder gedaald in 2012 en 2013, vooral ingevolge
opeenvolgende beslissingen van de federale overheid om de maatschappij investeringen te
laten financieren met eigen middelen.
Eind 2013 stond nog voor 260,8 miljoen euro aan liquiditeiten geboekt onder de rubriek
liquide middelen en geldbeleggingen.
6.1.5 Evolutie van de netto financiële schuld van de NMBS
De netto financiële schuld van de NMBS bedroeg op 31 december 2013, 1.015,3 miljoen euro.
Deze schuld groeide in de periode 2012‐2013 aan met 423 miljoen euro.
Afgezien van de variaties van het bedrijfskapitaal en het verschil tussen gestorte
kapitaalsubsidies en uitgevoerde investeringen, zijn de negatieve EBITDA de belangrijkste
oorzaak voor deze sterke stijging in 2012 en 2013 (‐88,3 miljoen euro in 2012 en ‐129,1 miljoen
euro in 2013).
De globale financieringsbehoeften van de NMBS werden gedekt door de NMBS‐Holding en
integraal aangerekend aan de publieke sector, die desgevallend op haar beurt “leende” aan
de commerciële sectoren. Het jaarverslag van de NMBS over de jaarrekening 2013 met
betrekking tot de sectorrekeningen vermeldt in dat verband een interne schuld binnen de
NMBS van 261,02 miljoen EUR voor het goederenvervoer en van 63,12 miljoen EUR voor de
sector “ander reizigersvervoer”, telkens ten opzichte van de activiteitensector
reizigersvervoer openbare dienst.
Hierbij moet worden gepreciseerd dat die “interne schuld” van de sector goederenvervoer
hoofdzakelijk betrekking heeft op het niet‐overgedragen deel van de historische schuld van
vrachtactiviteiten naar aanleiding van de door de Europese Commissie goedgekeurde
steunmaatregelen in het kader van de filialisering van de goederenvervoeractiviteiten door
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de oprichting van NMBS‐Logistics in februari 2011. Vermits de federale overheid ervoor heeft
geopteerd die operatie niet zelf te financieren, is zij op dat ogenblik (ten belope van 209,2
miljoen euro) geregistreerd als een interne schuld van het goederenvervoer aan de sector
reizigersvervoer openbare dienst waarop jaarlijks intresten worden verrekend.
6.1.6 Conclusie
De globale geconsolideerde netto financiële schuld van de NMBS‐Groep bedroeg op 31
december 2013 4.268,3 miljoen euro. Dit was een stijging met 1.852,6 miljoen sinds 31
december 2008.
In diezelfde periode is het deel van die schuld dat buiten de vooropgestelde definitie in het
beheerscontract voor de stabilisatie werd bepaald (de financiële schuld “buiten
beheerscontract”) aangegroeid met 939,4 miljoen euro. Zij bedroeg op 31 december 2013
1.391,6 miljoen euro. Dat deel van de schuld vloeit voor uit 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 desbetreffende vennootschappen.
Het deel “schuld beheerscontract” is in diezelfde periode dus toegenomen met 913,3 miljoen
euro tot een bedrag van 2.876,8 miljoen euro. De vooropgestelde norm in verband met de
schuldstabilisatie zoals omschreven in het beheerscontract van 2008‐2012, en later bijgesteld,
werd dus niet gehaald.
Het aandeel van de NMBS‐Holding in de globale geconsolideerde netto financiële schuld
bedroeg op 31 december 2013 3.292,3 miljoen euro.
Daarvan heeft 954,3 miljoen euro betrekking op de openbare dienst, 488,6 miljoen euro op
de commerciële sector en 1.849,3 miljoen euro op de al sinds 2006 stopgezette ABX‐
activiteiten.
Bij de uitsplitsing van de schuld van de NMBS‐Holding naar activiteitensectoren kunnen de
volgende kanttekeningen worden gemaakt:





Tegenover de stijgende historische schuld met betrekking tot het ABX‐dossier staan al
geruime tijd geen activiteiten meer, noch operationele kasstromen. Ze kan dus niet meer
worden aangezuiverd, maar groeit integendeel jaarlijks verder aan met de erop
verrekende intresten.
De historische schuld met betrekking tot de commerciële sectoren is gedaald, maar de
opbrengsten uit operationele kasstromen en dividenden volstaan nauwelijks om de
intresten op de schuld en de investeringen met eigen middelen te dekken.
De globale financieringsbehoeften van de NMBS, die werden gefinancierd door de
NMBS‐Holding, werden aangerekend aan de publieke sector die op haar beurt “leende”
aan de commerciële sectoren. De uitstaande schuld van de commerciële sectoren aan de
publieke sector bedraagt 324 miljoen euro. In het bijzonder in het geval van de schuld
van de sector “goederenvervoer” (261 miljoen euro op 31 december 2013) is de aflossing
van die interne schuld (het betreft het niet‐overgedragen deel van de historische schuld
van vrachtactiviteiten naar aanleiding van de door de Europese Commissie
goedgekeurde steunmaatregelen in het kader van de filialisering van de
goederenvervoeractiviteiten, zie hierboven punt 4.2.2.2) problematisch geworden gelet
op de sterk afgebouwde activiteiten in die sector.
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6.2

Verdeling van de schuld in het kader van de hervorming op 1
januari 2014

Als gevolg van de overgang van een structuur waarin de schuld van de NMBS‐Groep volledig
werd aangehouden door de NMBS‐Holding naar een tweeledige structuur moest die schuld
op 1 januari 2014 verdeeld worden tussen de NMBS en INFRABEL.
De concrete modaliteiten van die schuldverdeling werden vastgelegd in artikel 5, §1, 4° van
het koninklijk besluit van 7 november 2013. Dat artikel bepaalt dat onder meer de volgende
activa en passiva overgaan van de NMBS‐Holding als overdragende vennootschap op Infrabel
als verkrijgende vennootschap:
“4° de geconsolideerde financiële netto schulden op 31 december 2013 (behoudens de
schulden van NMBS Logistics) voor een totaal bedrag bepaald als volgt:
a) de schulden die onmiddellijk toerekenbaar zijn aan Infrabel, dat wil zeggen :
— het bedrag van de exploitatiesubsidies die aan Infrabel zijn toegekend voor
prestaties vóór 1 januari 2014, maar die nog niet werden gestort;
— het bedrag van de kapitaalsubsidies die door Infrabel werden geïnd maar waarvoor
nog geen investeringen werden gedaan;
— het door NMBS Holding geleende netto bedrag voor de regionale prefinancieringen
en de regionale cofinancieringen voor de spoorweginfrastructuur;
— de bedragen die door NMBS Holding werden geleend voor de Credit Support
Annexes overgedragen aan Infrabel (en de verbonden deposito’s);
b) 45 % van het bedrag van de schulden die niet onmiddellijk toerekenbaar zijn aan
NMBS Holding, Infrabel of NMBS, ermee rekening houdend dat :
— het saldo, op 31 december 2013, van de “intercompany” relaties zal worden
aangezuiverd;
— 45 % van de patronale bijdragen die in 2014 door de gefuseerde entiteit bedoeld in
artikel 3 moeten worden betaald voor prestaties vóór 1 januari 2014 zullen worden
geïncorporeerd in de schuld die wordt overgedragen aan Infrabel;
— 45 % van het voorschot dat werd toegekend aan de Pensioendienst voor de
Overheidssector in december 2013 en dat wordt vergoed aan de gefuseerde entiteit
bedoeld in artikel 3 zal worden in mindering gebracht van de schuld die aan
Infrabel wordt overgedragen;
— de inrichtingswerken betreffende gehuurde materiële activa waarvan het
huurcontract wordt overgedragen aan Infrabel worden voor 45% gefinancierd
door Infrabel”.
De door de respectieve raden van bestuur goedgekeurde verdeling van de schuld is mede
gebaseerd op hun gemeenschappelijke interpretatie van deze bepalingen van het koninklijk
besluit. De onmiddellijk toerekenbare schulden, hieronder in de tabel samengebracht onder
het “eerste principe”, zijn ingevuld als de schulden die de NMBS‐Groep voor rekening en ten
laste van de Staat is aangegaan voor investeringen die volgens de aard van de investering
rechtstreeks aan de (nieuwe) NMBS en Infrabel toewijsbaar zijn. Onder het “tweede
principe” zijn een aantal specifieke voorafgaande verrekeningen, zoals vermeld onder punt
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b) van artikel 5, 4° van het koninklijk besluit samengebracht, alvorens in een laatste categorie
het resterende saldo ten belope van 55% voor de NMBS en 45% voor Infrabel toe te wijzen.
Deze operatie heeft geleid tot de volgende verdeling van de geconsolideerde netto financiële
schuld van de NMBS‐Groep:
Tabel 27 ‐ Verdeling van de geconsolideerde netto financiële schuld op 1 januari 2014
NMBS

Infrabel

Totaal

Eerste principe

877,9

357,9

1.235,8

Tweede principe

237,1

-75,2

161,9

Overige (55/45)

1.533,4

1.254,5

2.787,9

2.648,5

1.537,2

4.185,7

Bron: gezamenlijk bijzonder verslag van de colleges van commissarissen van Infrabel en de NMBS
over de formule van schuldverdeling in toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 7
november 2013 tot hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en NMBS
Voor de volledigheid moet hierbij worden vermeld dat de schuld Liefkenshoek Rail Link van
672,2 miljoen euro niet in deze verdeling werd opgenomen. Deze schuld is volledig bij
Infrabel terug te vinden.
Zoals aangegeven in de toelichting bij de jaarrekening 2014 van Infrabel in een commentaar
bij de samenvattende staat van de rekeningen betreffende de taken van openbare dienst, is
bij de doorgevoerde schuldverdeling abstractie gemaakt van de oorsprong van de
overgedragen schulden.
De opdeling van de netto financiële schuld op basis van de evolutie van de cash flow
statements kan inderdaad bijna nooit op het niveau van de individuele leningscontracten
worden toegewezen per sector.
Wel kan worden gesteld dat de doorgevoerde verdeling van de schuld volgens het eerste en
tweede principe voor een belangrijk deel samenvalt met de verdeling van de schuld buiten
beheerscontract, waarvoor de band tussen de leningscontracten en de erdoor gedekte
financieringsbehoeften meestal duidelijk is.
Noch de bepalingen van voormeld koninklijk besluit, noch de door de respectieve raden van
bestuur in uitvoering daarvan gehanteerde verdelingsprincipes geven aan hoe die verdeling
zich verhoudt ten opzichte van de tot op 31 december 2013 gerapporteerde opsplitsing van
de schuld van de NMBS‐Holding en ten opzichte van de interne schuld bij de NMBS, telkens
tussen schulden voortvloeiend uit activiteiten van openbare dienst versus commerciële
schulden (zie de punten 4.1.2 en 6.1.3 hierboven). De identificatie van die bovenvermelde
schulden is nochtans essentieel in het licht van de door de regelgeving opgelegde scheiding
van de financiering van activiteiten die verband houden met taken van openbare dienst en
de overige activiteiten.
De doorgevoerde schuldverdeling op 1 januari 2014 heeft de ABX‐schuld niet beschouwd als
“onmiddellijk toerekenbaar aan de gefuseerde NMBS”. Nochtans werd de ABX‐groep ten
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tijde van de hervorming van de NMBS‐Groep met ingang van 1 januari 2005 ondergebracht
bij de NMBS‐Holding. De schuld met betrekking tot ABX houdt geen verband met de
uitvoering van opdrachten van openbare dienst (maar met andere activiteiten verbonden
met het goederenvervoer).
In antwoord op een vraag van het College van Commissarissen, deelde de toenmalige
minister van Overheidsbedrijven213 mee dat de regering daarover uitvoerig overlegd heeft
met de Europese Commissie. In zijn brief stelt de minister dat de Europese Commissie geen
bezwaar heeft geuit tegen de verdeling van de ABX‐schuld tussen Infrabel en de NMBS, voor
zover de schulden die toegewezen worden aan de spoorwegonderneming minstens alle
schulden omvatten die hun oorsprong vinden in spoorwegactiviteiten.
Uit de besprekingen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het wetsontwerp tot
bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 30
augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische Spoorwegen214 blijkt dat de
Belgische overheden het overleg met de Europese Commissie over de gebruikte formule van
schuldverdeling in zijn geheel hebben geïnterpreteerd als een afwezigheid van bezwaar (nihil
obstat).

6.3

Netto financiële schuld van de NMBS op 31 december 2014

De netto financiële schuld van de NMBS kan opnieuw worden opgesplitst in een schuld
beheerscontract en een schuld buiten beheerscontract.
Tabel 28 ‐ Evolutie van de netto financiële schuld 2014 van de NMBS (in miljoen euro)

Schuld buiten beheerscontract
Schuld beheerscontract
Totaal

01/01/2014

31/12/2014

Aangroei

724,6

729,4

4,8

1.923,9

2.144,9

221,0

2.648,5

2.874,3

225,8

Bron: jaarrekening 2014 van de NMBS; jaarverslagen over de uitvoering van de opdrachten van
openbare dienst van het boekjaar 2014 opgesteld door de NMBS; gezamenlijk bijzonder verslag van
de colleges van commissarissen van Infrabel en NMBS over de formule van schuldverdeling in
toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 7 november 2013 tot hervorming van de
structuren van de NMBS‐Holding, Infrabel en de NMBS
Tijdens het boekjaar 2014 is de netto financiële schuld van de NMBS aangegroeid met 225,8
miljoen euro. Deze ongunstige evolutie is het gevolg van:



de schommeling in een behoefte aan bedrijfskapitaal voor 96,1 miljoen euro;
de impact van de financiering van de investeringen voor een bedrag van 145,5
miljoen euro (te wijten aan deels het effect van investeringen met eigen fondsen
alsook het effect op de cash‐out bewegingen als gevolg van het verschillende tijdstip

213

Brief van 13 november 2013.

214

Parl.St. Kamer, DOC 53 3441/002, 24 maart 2014.
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tussen de effectieve ontvangsten van de kapitaalsubsidies en de eigenlijke betalingen
aan de leveranciers);
en het financieel resultaat ten belope van ‐39,3 miljoen euro.

Andere elementen hebben een gunstige invloed op de evolutie van de netto financiële
schuld: de EBITDA voor 34,5 miljoen euro, de verkopen van financiële vaste activa voor 15,9
miljoen euro en de verkopen van materieel vaste activa voor 4,8 miljoen euro.
Bij de opstelling van zijn rapportering over de activiteitensectoren heeft de NMBS ervoor
geopteerd de historische schuld als een intersectoriële rekening‐courant te beschouwen om
de analytische balans in evenwicht te houden. Deze schuld zal verder evolueren op basis van
de cash flows van de publieke sector en de commerciële sector. In de huidige benadering kan
het niet anders dan dat er minstens voor een deel openbare middelen gebruikt worden om
de intresten te betalen en deze historische schuld af te lossen.
Dit is het rechtstreekse gevolg van het feit dat er bij de schuldverdeling abstractie werd
gemaakt van de oorsprong van de schuld (openbare dienst/niet‐openbare dienst).
Zoals hierboven al werd aangegeven onder punt 5.1.2, verloopt de rapportering over de
activiteitensectoren bij de NMBS sinds 2014 volgens IFRS. De historische schuld, herwerkt
naar het IFRS‐referentiestelsel, bedroeg op 1 januari 2014 1.906,8 miljoen euro en is
aangegroeid met 57 miljoen euro (waarvan 44,2 miljoen euro intresten) tot 1.963,8 miljoen
euro op 31 december 2014.
In haar antwoord wijst de NMBS erop dat ze, met het oog op het verhogen van de
transparantie, voortaan niet alleen de financiële schuld maar ook de economische schuld
bekendmaakt. Die laatste wordt niet beïnvloed door de aanwending van de
investeringstoelagen en het ritme van betaling aan de leveranciers. De NMBS geeft ook een
prognose van de evolutie in 2015 die de vooruitgang bij de beheersing van de schuld moet
illustreren.

6.4

Netto financiële schuld van Infrabel op 31 december 2014

Ingevolge de hervorming werd de schuld van de NMBS‐Groep die ondergebracht was bij de
NMBS‐Holding voor een deel overgedragen naar Infrabel (zie punt 5.1.2).
De netto financiële schuld van Infrabel bedraagt 2.515,1 miljoen euro op 1 januari 2014.
Zij is het resultaat van:





de in het kader van de schuldverdeling overgedragen schuld;
de schuld voor Liefkenshoek Rail Link;
de nettokaspositie van Infrabel;
de impact van een aantal bewegingen op actief‐ en passiefposten als gevolg van de
hervorming.
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Tabel 29 ‐ Evolutie van de financiële schuld 2014 van Infrabel (in miljoen euro)
01/01/2014

31/12/2014

Schuld buiten beheerscontract

1.030,3

1.105,2

Schuld beheerscontract

1.484,8

1.391,5

2.515,1

2.496,7

Totaal

Bron: gezamenlijk bijzonder verslag van de colleges van commissarissen van Infrabel en de NMBS
over de formule van schuldverdeling in toepassing van artikel 5 van het koninklijke besluit van 7
november 2013 tot hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS
De in het kader van de schuldverdeling op 1 januari 2014 aan Infrabel overgedragen schuld
bedroeg 1.537,2 miljoen euro (zie hierboven punt 6.2).
Omdat bij de doorgevoerde schuldverdeling abstractie is gemaakt van de oorsprong van de
overgedragen schulden, heeft Infrabel ervoor geopteerd zijn aandeel in de historische
schuld215 in de sectorrekeningen, zoals opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening 2014
voor 100 % bij de openbare sector te boeken. Deze schuld zal niettemin als losstaand van de
normale bedrijfsvoering worden beschouwd en afzonderlijk worden opgevolgd.
Vermits Infrabel sinds zijn oprichting in 2005 steeds schuldenvrij is gebleven (zie hierboven
onder punt 6.1.2) houdt minstens een gedeelte van de niet rechtstreeks toegewezen
overgedragen schulden (voor een bedrag van 1.254,5 miljoen euro) verband met schulden die
naar hun oorsprong betrekking hebben op, hetzij de ABX‐schuld, hetzij op schulden die
verband houden met de commerciële activiteiten van de NMBS.
Op 31 december 2014 bedraagt de historische schuld van Infrabel 1.452,9 miljoen euro. Deze
daling met 3,2 miljoen euro is te wijten aan een grotere stijging in de activa verbonden aan
de schuld, met name in de collaterals216, dan de stijging in de passiva, met name de toename
van de voorziening voor financiële instrumenten en aangroei door kapitalisatie van
interesten.
Minstens een deel van die daling van de schuld en van de erop verschuldigde intresten (ten
belope van netto 54 miljoen euro) is gefinancierd met federaal overheidsgeld.

6.5

Conclusie

Bij de op 1 januari 2014, in toepassing van het koninklijk besluit van 7 november 2013,
doorgevoerde schuldverdeling is abstractie gemaakt van de oorsprong van de overgedragen
schulden. De toegepaste verdelingsprincipes hebben de band doorgeknipt met de opvolging
van de historische schuld per activiteitensector in toepassing van artikel 94 van het

215

Bepaald op 1.456,1 miljoen euro; het verschil van 81,1 miljoen euro is te wijten aan de grotere stijging in de
activacomponenten verbonden aan de schuld, voornamelijk de opname van de vorderingen mbt de SPV’s en Tekort TGV,
dan de kleinere stijging van de passivacomponenten waaronder de opname van provisie van financiële instrumenten en
de opname van lopende, nog niet vervallen interesten.
216

Collaterals: activa die als waarborg worden gegeven om het kredietrisico bij schulden te dekken.
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beheerscontract van de NMBS‐Holding en de rapportering over activiteitensectoren bij de
NMBS.
Voor de toekomst kan daardoor niet worden uitgesloten dat federale overheidsgelden zullen
worden aangewend voor de intresten en de aflossing van de aan de NMBS toegewezen
historische schuld, geregistreerd op een intersectoriële rekening. Gelet op de sterk
afgenomen commerciële activiteiten, is een structurele afbouw van de historische schuld uit
commerciële opbrengsten onwaarschijnlijk.
Voor Infrabel heeft het onderbrengen van de historische schuld in de openbare sector voor
gevolg dat niet kan worden uitgesloten dat de afbouw van de overgedragen historische
schuld (die haar oorsprong voor een belangrijk deel in commerciële activiteiten vindt) en de
aflossing van intresten daarop zijn gefinancierd met federaal overheidsgeld.
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HOOFDSTUK 7

Algemene conclusie
Ingevolge de Europese en de Belgische regelgeving werden in het beheerscontract 2008–2012
financiële rapporteringsverplichtingen opgenomen om transparantie te verstrekken over de
besteding van de overheidsmiddelen door de verschillende entiteiten.
Enerzijds wordt die informatie verstrekt via –publiek toegankelijke‐ informatie vervat in de
jaarrekeningen en jaarverslagen van de ondernemingen van de NMBS‐Holding, de NMBS en
Infrabel, anderzijds wordt zij ter beschikking gesteld van de bevoegde minister(s), de FOD
Mobiliteit en/of van de eigen bestuurders. Uit het onderzoek kan worden besloten dat die
financiële rapporteringsverplichtingen, doorgaans tijdig, worden uitgevoerd.
Om na te gaan of de overheidstoelagen volledig werden besteed, maakt dit onderzoek een
onderscheid tussen investerings‐ en exploitatietoelagen.
Wat de investeringstoelagen betreft, wijst het onderzoek uit dat, mede als gevolg van de
financieringsmodaliteiten en de vertragingen in de uitvoering van het meerjarige
investeringsplan, de jaarlijks verstrekte kapitaalsubsidies globaal genomen niet volledig
worden aangewend. De gecumuleerde overschotten van de NMBS bedroegen op 31 december
2014 60,9 miljoen euro.
Het Rekenhof wijst erop dat de huidige wet‐ en regelgeving niet verplichten dat het
rendement van die niet‐aangewende, maar toegekende kapitaalsubsidies wordt gereserveerd
voor investeringen. Ook eventueel resterende kapitaalsubsidies bij de verkoop van activa
worden in resultaat genomen en daardoor niet noodzakelijk gereserveerd voor toekomstige
investeringen.
Voorts is gebleken dat niet alle als aangewend geboekte kapitaalsubsidies ook tot de
daadwerkelijke start van fysische realisaties hebben geleid in de betrokken periode: op 31
december 2014 stonden in de boekhouding van de NMBS en Infrabel voorschotten op
materiële vaste activa in aanbouw geboekt voor een bedrag van respectievelijk 147,8 en 15,2
miljoen euro. Die voorschotten zijn integraal betaald aan Eurostation en het grootste deel
ervan heeft betrekking op goedgekeurde investeringsprojecten, waarvan de fysieke realisatie
niet op korte termijn wordt aangevat. Het Rekenhof beveelt aan dat in de rapportering over
de uitvoering van de investeringsprogramma’s de eventueel toegekende voorschotten voor
projecten afzonderlijk worden vermeld. De toekenning van dergelijke voorschotten moet
volgens het Rekenhof strikt worden beperkt tot die gevallen waar een reële nood aan
prefinanciering is aangetoond.
Daartegenover kan worden gesteld dat de federale overheid er in de onderzochte periode in
toenemende mate voor heeft geopteerd haar tussenkomst in de financiering van
investeringen te spreiden in de tijd en de financiering intussentijd aan de
spoorwegmaatschappijen over te laten, wat heeft geleid tot een stijging van de netto
financiële schuld “buiten beheerscontract” die op 31 december 2014 1.834,6 miljoen euro
bedroeg (1.105 miljoen euro bij Infrabel en 729,4 miljoen euro bij de NMBS).
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De federale overheid verstrekt ook toelagen om de exploitatiekosten van de
spoorwegmaatschappijen te dekken. Die exploitatietoelagen zijn slechts voor een zeer
beperkt gedeelte gekoppeld aan specifieke activiteiten en dekken dus voornamelijk
algemene werkingskosten.
Voor de NMBS is daar sinds 2014 verandering in gekomen door de omzetting van bijna een
kwart van de basisexploitatietoelage in een variabele exploitatietoelage, gekoppeld aan de
evolutie van het aantal reizigerskilometers van het binnenlandse reizigersvervoer voor het
betrokken jaar. De concrete berekening ervan blijkt voor 2014 slechts in ongeveer 1/3e van de
gevallen te kunnen worden gebaseerd op de gegevens vervat in de door de verkoopsystemen
geregistreerde vervoerbewijzen. Voor het overige zijn zij het resultaat van forfaitaire
vastgestelde afstanden en/of reizigersritten, waarvan de hypothesen nog niet voldoende
onderbouwd zijn door periodiek geactualiseerde data over werkelijk afgelegde
reizigerstrajecten. De internecontroleprocedures voor de verzameling en de verwerking van
de gegevens afkomstig van de verkoopsystemen moeten bovendien nog verder worden
uitgetekend en geformaliseerd.
Het Rekenhof wijst erop dat de EU‐lidstaten die het openbaar reizigersvervoer direct
toekennen aan een exploitant zonder gunningsprocedure, vanaf de inwerkingtreding van de
Europese verordening 1370/2007 verplicht zullen worden duidelijk te omschrijven welke
openbare dienstverplichtingen de exploitant moet nakomen en vooraf op objectieve en
transparante wijze de parameters zullen moeten vaststellen voor eventuele compensaties.
De verordening moedigt de lidstaten aan de overgangsperiode aan te grijpen om geleidelijk
te voldoen aan die nieuwe regels. Om dezelfde redenen is ook een grotere transparantie
nodig in de transacties met dochterondernemingen die bepaalde taken vervullen in het kader
van opdrachten van openbare dienstverlening. Het Rekenhof beveelt daarom aan dat de
minister en de NMBS een traject uitwerken om de toekenningsmodaliteiten van de
exploitatietoelagen aan de NMBS te evalueren in het licht van de gewijzigde wetgeving en
van het duurzaam halen van de ESR 2010‐consolidatienorm om verder als marktproducent
te worden aangemerkt.
Omdat Infrabel in de toekomst de kosten en opbrengsten voor diensten of
dienstenpakketten in het kader van de spoortoegangsrechten nog meer in detail zal moeten
verantwoorden en om het duurzaam halen van de ESR 2010‐consolidatienorm om verder als
marktproducent te worden aangemerkt, te verzekeren, moeten ook de
toekenningsmodaliteiten voor de exploitatietoelage aan Infrabel worden geëvalueerd.
Voor een antwoord op de vraag of de federale financiering exclusief is aangewend voor de
uitvoering van opdrachten van openbare dienstverlening vormen de rapporteringen over
activiteitensectoren via een zogenaamd afzonderlijk stelsel van rekeningen en over
kasstroomtabellen de belangrijkste bronnen van informatie. Hierbij moet een onderscheid
worden gemaakt tussen de periode vóór en na de hervorming op 1 januari 2014. Bovendien
wijst het Rekenhof op enkele belangrijke wijzigingen (zoals de publicatie van
kasstroomtabellen en het ter beschikking houden van meer gedetailleerde informatie over
bronnen en besteding van overheidsmiddelen), doorgevoerd met de wet van 15 juni 2015, die
mee de wettelijke context bepalen voor de totstandkoming van de toekomstige
beheerscontracten.
Het door de NMBS‐Holding en de NMBS toegepaste boekhoudstelsel en de rapportering over
activiteitensectoren komen tegemoet aan de destijds geldende voorschriften vervat in de
Europese richtlijn 94/440/EEG en de artikelen 27,§1 en 221, §§ 2 en 3 van de wet van 21 maart

HOOFDSTUK 7 – ALGEMENE CONCLUSIE / 169

1991 om een afzonderlijk stelsel van rekeningen aan te houden en daarover te rapporteren.
Ondanks enkele beperkingen van de gebruikte methode kan voor de periode vóór de
hervorming worden gesteld dat de boekhoudkundige registratie van de activiteiten van de
openbare dienst via een afzonderlijk stelsel van rekening voldoende uitgewerkt is om een
precies beeld te krijgen van de financiële situatie en het resultaat van de onderscheiden
activiteitensectoren.
Uit de rapporteringen van de NMBS‐Holding kan worden vastgesteld dat de sector veiligheid
structureel verlieslatend is. Vermits dit ook voor 2014 het geval is, beveelt het Rekenhof aan
de oorzaken hiervan te analyseren met het oog op een structurele oplossing.
Op basis van de kasstroomoverzichten van de NMBS‐Holding kan worden vastgesteld dat de
sector “opdrachten van openbare dienst” in de periode 2010–2013 een negatieve kasstroom
genereert. Mede gelet op de door het College van Commissarissen uitgevoerde
controlewerkzaamheden in het kader van de rapporteringen per activiteitensector, is het
Rekenhof van oordeel dat het risico dat exploitatietoelagen niet volledig en exclusief zouden
zijn aangewend voor de uitvoering van opdrachten van openbare dienstverlening beperkt
was.
Wat de rapporteringen van de NMBS betreft, moet vooreerst worden opgemerkt dat de
sector goederenvervoer in de periode 2010–2013 ingrijpende veranderingen heeft ondergaan.
Op 1 februari 2011 werd het goederenvervoer (op enkele uitzonderingen na) overgeheveld
naar een dochteronderneming, NMBS‐Logistics. Sindsdien neemt het belang van de
resterende activiteitensector goederenvervoer –en de daarmee verband houdende
bedrijfsopbrengsten‐ stelselmatig af, terwijl het gecumuleerde overgedragen verlies is
opgelopen tot 1.186,2 miljoen euro.
De sector openbare dienst beheert alle kasmiddelen van de NMBS. Uit de
kasstroomoverzichten blijkt in welke mate kasmiddelen van een activiteitensector zijn
gebruikt om tijdelijke tekorten in een andere sector te dekken (waarbij intresten tegen een
marktrente worden verrekend). Op 31 december 2013 vertoonden de sector “ander
reizigersvervoer” en de sector “goederenvervoer” aldus een negatieve thesauriepositie
(intresten inbegrepen) van respectievelijk 63,1 miljoen euro en 261,0 miljoen euro,
geregistreerd als een interne schuld ten aanzien van de sector “reizigersvervoer openbare
dienst”. Dit impliceert dat de sector “openbare dienst”, ten belope van de vermelde bedragen,
tegen marktrente, geldmiddelen tijdelijk heeft uitgeleend aan de commerciële sectoren.
Vermits Infrabel in die periode uitsluitend met opdrachten van openbare dienstverlening
was belast, is het gebruik van de daarvoor door de federale overheid ter beschikking gestelde
middelen verantwoord via de balans‐ en resultatenrekening. De vaststelling dat volgens de
kasstroomtabellen Infrabel in de periode 2008‐2013 een gecumuleerde bruto‐
financieringsmarge van 257,5 miljoen euro heeft gerealiseerd, toont het belang aan van
strikte regels voor de aanwending van overheidsgelden in het geval van structurele toename
van de brutofinancieringsmarge.
De hervorming op 1 januari 2014 heeft op dat vlak belangrijke wijzigingen teweeggebracht.
Vooreerst heeft Infrabel, in toepassing van artikel 27, §1 van de wet van 21 maart 1991, een
samenvattende staat van rekeningen met betrekking tot de uitvoering van opdrachten van
openbare dienst opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening omdat hij sindsdien ook –
zij het beperkt in omvang‐ commerciële activiteiten uitoefent. Het Rekenhof stelt vast dat
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het winstgevende karakter van de commerciële activiteiten, zoals dat blijkt uit de
gepubliceerde samenvattende staat, niet met zekerheid kan worden bevestigd omdat
Infrabel alle materiële en immateriële vaste activa en de ermee samenhangende
kapitaalsubsidies volledig heeft toegewezen aan de openbare sector, terwijl kan worden
aangenomen dat zij gedeeltelijk voor de activiteiten van de commerciële sector worden
gebruikt.
Uit de resultatenrekening per activiteitensector van de NMBS blijkt dat alle subsectoren van
de openbare dienst verlieslatend zijn en een negatieve kasstroom genereren. Het College van
Commissarissen heeft er in zijn verslag onder meer op gewezen dat de rekeningen 2014 per
activiteitensector geen aansluiting bieden met de rapporteringen die daarover in 2013 werden
gepubliceerd, dat de hypothesen die ten grondslag liggen aan de gebruikte verdeelsleutels
een element van onzekerheid inhouden en dat bij de schuldverdeling naar aanleiding van de
hervorming abstractie werd gemaakt van de oorsprong van de netto financiële schulden.
Als gevolg van de overgang van een structuur waarin de schuld van de gewezen NMBS‐Groep
volledig werd aangehouden door de NMBS‐Holding naar een tweeledige structuur, werd die
schuld op 1 januari 2014 (van in totaal 4.185,7 miljoen euro) verdeeld tussen de NMBS (2.648,5
miljoen euro) en INFRABEL (1.537,2 miljoen euro). Daarbij werd abstractie gemaakt van de
oorsprong van de overgedragen schulden. Noch de bepalingen van koninklijk besluit van 7
november 2013, noch de door de respectieve raden van bestuur in uitvoering daarvan
gehanteerde principes geven inderdaad aan hoe de schuldverdeling georganiseerd is ten
opzichte van de tot op 31 december 2013 gerapporteerde opsplitsing van de schuld van de
NMBS‐Holding en ten opzichte van de interne schuld bij de NMBS. De identificatie van de
inhoud van die schulden is nochtans van belang om de door de regelgeving opgelegde
scheiding te kunnen garanderen van de financiering van activiteiten die verband houden met
taken van openbare dienst en de overige activiteiten.
Voor de toekomst kan daardoor niet worden uitgesloten dat federale overheidsgelden zullen
worden aangewend voor de betaling van intresten van de aan de NMBS toegewezen
historische schuld, geregistreerd op een intersectoriële rekening. Gelet op de sterk
afgenomen commerciële activiteiten, is een structurele afbouw van de historische schuld uit
commerciële opbrengsten onwaarschijnlijk.
Voor Infrabel heeft het onderbrengen van de historische schuld in de openbare sector voor
gevolg dat niet kan worden uitgesloten dat de –in 2014 weliswaar minieme – afbouw van de
overgedragen historische schuld (die haar oorsprong voor een belangrijk deel in
commerciële activiteiten vindt) en de aflossing van intresten daarop zijn gefinancierd met
federaal overheidsgeld.
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HOOFDSTUK 1

Kader voor de evaluatie van de
interne‐auditprocessen
1.1

Interne‐audit‐ en internecontroleprocessen

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft in haar resolutie van 23 juli 2015 het Rekenhof
verzocht na te gaan hoe de interne‐auditprocessen van de Belgische spoorwegen nog kunnen
worden verbeterd.
De interne audit heeft tot doel de organisatie redelijke zekerheid te bieden over de mate
waarin de risico's die verband houden met haar werkzaamheden worden beheerst, en haar
advies te verstrekken om haar werking te verbeteren. Daartoe evalueert de interne audit de
betrouwbaarheid van het internecontrolesysteem.
De interne controle is een proces waarin de personeelsleden van een organisatie worden
betrokken en dat een redelijke zekerheid wil bieden dat vier algemene doelstellingen
verwezenlijkt worden: optimalisering van de uitvoering van de verrichtingen,
betrouwbaarheid van de financiële en niet‐financiële informatie, naleving van de wetten en
reglementen en bescherming van de resources.
De inzet en de verantwoordelijkheden op het vlak van risicobeheer, en meer algemeen op
het vlak van interne controle, kunnen worden georganiseerd volgens het zogenaamde model
van de drie verdedigingslinies.
Als eerste verantwoordelijke voor de interne controle en het risicobeheer belichaamt het
management de eerste twee verdedigingslinies. In de eerste plaats neemt het de dagelijkse
controlemaatregelen (toezicht, scheiding van taken, goedkeuring...). Vervolgens voert het
regelmatige evaluaties uit (inspectie, financiële controle, kwaliteitscontrole...).
De interne audit vormt de derde verdedigingslinie en evalueert de interne controle door het
management.
De interne audit valt onder de functionele autoriteit van een auditcomité. Voor de Belgische
spoorwegen valt dat auditcomité onder de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming
van sommige economische overheidsbedrijven.
De externe audit evalueert de kwaliteit van de drie verdedigingslinies. Bij de Belgische
spoorwegen oefent een college van commissarissen de externe controle uit, overeenkomstig
de wet. Die controle omvat de financiële situatie, de jaarrekeningen en de regelmatigheid, in
het licht van de wet en het organieke statuut, van de verrichtingen die in de jaarrekeningen
moeten worden vastgesteld. De NMBS en Infrabel beschikken elk over een college van
commissarissen dat vier leden telt, waarvan er twee benoemd zijn bij de leden van het
Rekenhof en twee bij de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (natuurlijke
personen of rechtspersonen).
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De wet bepaalt ook dat het Rekenhof, door toedoen van zijn leden in het college van
commissarissen, de rekeningen en verrichtingen die betrekking hebben op de uitvoering van
taken van openbare dienst ter plaatse kan controleren. Het Rekenhof kan de rekeningen ook
publiceren in zijn jaarlijkse Boek.
Bij de NMBS kent de wet ook aan de minister van Overheidsbedrijven controlebevoegdheid
toe. Die controle wordt uitgevoerd via een regeringscommissaris die wordt benoemd en uit
zijn ambt ontzet door de Koning, op voorstel van de minister van Overheidsbedrijven.
Infrabel is zowel onderworpen aan het toezicht door de minister van Overheidsbedrijven als
aan het toezicht door de minister tot wiens bevoegdheden de regeling van het
spoorwegvervoer behoort. Dat toezicht wordt uitgeoefend via twee regeringscommissarissen
die worden benoemd en uit hun ambt ontzet door de Koning, op voorstel van beide
ministers.
Zowel voor de NMBS als Infrabel bepaalt de wet dat de regeringscommissarissen erover
waken dat de wet, de statuten en het beheerscontract worden nageleefd. Zij vergewissen zich
er ook van dat het beleid van de vennootschap de uitvoering van de taken van openbare
dienst niet schaadt. Elke regeringscommissaris brengt verslag uit aan de minister onder
wiens bevoegdheid hij valt. De regeringscommissarissen brengen ook verslag uit aan de
minister van Begroting over alle beslissingen van de raad van bestuur of van het
directiecomité die de algemene uitgavenbegroting van de Staat beïnvloeden.

1.2

Overzicht van de interne‐auditactiviteiten bij de spoorwegen en
van de evaluatie ervan

De interne‐auditactiviteiten hebben de evolutie van de Belgische spoorwegen gevolgd. Aan
elke herstructurering van de spoorwegen beantwoordt een bepaalde fase in de organisatie
en de werking van de interne audit. Het Rekenhof heeft de interne audit bij de spoorwegen
al tweemaal onderzocht in het kader van vragen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
en heeft zich daarover uitgesproken in verslagen gepubliceerd in 2001 en 2012 (zie verder).
1.2.1

Eenheidsstructuur

Tot 1998 beschikte de unitaire NMBS niet over een echte interne‐auditdienst. De interne‐
auditdienst die tot dan bestond, moest uitsluitend fraude aanpakken (controlecomité) en
vooraf advies geven over de overheidsopdrachten en de contracten (gecentraliseerde
beheerscontrole). In juni 1998 werd de plaats van de interne audit in het organigram van de
maatschappij opnieuw gedefinieerd en werden zijn opdrachten omschreven in een
auditcharter dat door het directiecomité werd goedgekeurd.
In mei 1999 besliste de raad van bestuur van de NMBS om een auditcomité op te richten en
heeft hij de bevoegdheden ervan gedefinieerd. Sinds 2002 liggen het bestaan en de
opdrachten van het auditcomité vast in de wet.
In 2001 voerde het Rekenhof een audit uit van onder andere het beheer van de NMBS217.
Daarbij onderzocht het de corporate governance en de interne audit. Het besloot dat de
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Rekenhof, De goede besteding van rijksgelden door de NMBS, Audit ter uitvoering van de resolutie van 11 mei 2000 van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2001, 309p. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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interne audit weliswaar verre van volledig ontwikkeld was, maar dat de raad van bestuur van
de NMBS had toegezien op de constante vooruitgang ervan.
Die verbetering bleek uit het feit dat de samenstelling en de bevoegdheden van het
auditcomité strookten met de principes van corporate governance. Niettemin beval het
Rekenhof aan een duidelijker onderscheid te maken tussen de leden van het auditcomité en
de uitgenodigde leden. Het was van oordeel dat de onafhankelijkheid van het auditcomité
zou worden versterkt als de gedelegeerd bestuurder niet systematisch maar op uitdrukkelijke
uitnodiging, naargelang van de onderzochte dossiers, zou deelnemen.
Wat de interne‐auditdienst betrof, was het Rekenhof van oordeel dat het feit dat die dienst
zijn activiteiten moest verantwoorden voor een auditcomité dat uit niet‐uitvoerende
bestuurders was samengesteld, volstond als onafhankelijkheidswaarborg. Het beval echter
toch aan die onafhankelijkheid te versterken door het auditcomité te betrekken bij de
procedures voor het aanstellen en afzetten van de manager van de dienst, wat op dat moment
gebeurde door de raad van bestuur.
Wat de interne controle betrof, had het college van commissarissen meermaals aanbevolen
een interne controle in te voeren die aan de evolutie van de maatschappij was aangepast. De
directie van de maatschappij erkende overigens zelf dat de internecontrolecultuur nog niet
voldoende was ingevoerd. Daarom bleef een gecentraliseerde internecontrolefunctie voor de
contracten en de overheidsopdrachten behouden. Die was verbonden aan de interne‐
auditdienst.
Het Rekenhof was van oordeel dat het te vroeg was voor een reorganisatie. Het beval aan een
programma met maatregelen op te maken om samen met de interne‐auditdienst het systeem
van de interne controle in de operationele diensten te versterken.
Een verbetering van de interne controle moest het mogelijk maken de interne‐auditfunctie
rechtstreeks uit te oefenen, op basis van betrouwbare, gestructureerde en volledige
informatie, zodat de gecentraliseerde internecontrolefunctie voor de contracten en de
overheidsopdrachten binnen een andere structuur dan de interne audit kon worden
ondergebracht.
Ten slotte nodigde het Rekenhof de NMBS uit om het personeelsbestand van de interne audit
uit te breiden tot een dertigtal personen (op 1 april 2000 telde de dienst 21 medewerkers).
rekening houdend met de noodzaak om de invoering van een interne controle voort te zetten
en met de omvang van het werkgebied van de interne audit.
1.2.2 NMBS‐Groep met drie entiteiten
Door de splitsing van de NMBS in drie (de NMBS‐Holding, de nieuwe NMBS en Infrabel) in
2005, kreeg elke entiteit een auditcomité.
De interne‐auditdienst van de NMBS‐Holding (de dienst H‐IA) was bevoegd voor de hele
NMBS‐groep en viel onder het functionele gezag van het auditcomité van elk van de drie
vennootschappen. De interne‐auditdiensten van de nieuwe NMBS en van Infrabel waren
voornamelijk samengesteld uit een contactpersoon die het auditprogramma voorbereidde
samen met de dienst H‐IA, met het oog op de goedkeuring ervan door het desbetreffende
auditcomité. Die contactpersonen volgden ook de aanbevelingen voor hun maatschappij op,
maar voerden in principe geen audittaken uit (met uitzondering van de opdrachten in
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verband met de zogenoemde voornaamste functies218 van Infrabel
infrastructuurbeheerder, waarvoor audits waren aangevraagd bij externe firma’s).

als

De dienst H‐IA, die negentien auditeurs telde op 1 januari 2012, was verantwoordelijk voor
alle interne audits, behalve voor die over de voornaamste functies van de
infrastructuurbeheerder.
De dienst H‐IA omvatte nog steeds de gecentraliseerde dienst voor de controle van de
overheidsopdrachten en de contracten en een controlecomité dat belast was met de
administratieve en disciplinaire onderzoeken.
In 2012 publiceerde het Rekenhof een audit over de financiële stromen tussen de
maatschappijen van de NMBS‐groep219. In het kader daarvan erkende de dienst H‐IA dat,
hoewel zijn audituniversum220 de drie moederbedrijven van de groep omvatte, hij enkel
rechtstreeks toegang had tot de gegevens van de NMBS‐Holding en de geauditeerden niet
kon verplichten mee te werken.
1.2.3 Structuur met twee entiteiten
Op 1 januari 2014 vertaalde de herstructurering van de Belgische spoorwegen in twee volledig
gescheiden entiteiten, de NMBS en Infrabel, zich in de fusie van de interne‐auditdienst van
de NMBS‐Holding met de interne‐auditcel van de NMBS. De interne‐auditcel van Infrabel
werd uitgebreid tot een volwaardige interne‐auditdienst.
Inmiddels bestaan nog slechts twee auditcomités: één verbonden aan de raad van bestuur
van de NMBS, en één verbonden aan die van Infrabel.

1.3

Werkgebied en methode

1.3.1

Werkgebied van het onderzoek

Het Rekenhof heeft de organisatie en de werking van de interne audit bij de NMBS en bij
Infrabel geëvalueerd, voornamelijk vanaf de herstructurering van 1 januari 2014.
Daartoe heeft het Rekenhof de organisatie en de werking van de interne‐auditdiensten van
de NMBS en van Infrabel getoetst aan de beroepsnormen van het Institute of Internal
Auditors (IIA).
Die internationale normen hebben tot doel:




de basisprincipes te definiëren die de interne audit in de praktijk moet hanteren;
een referentiekader te bieden voor de uitvoering en de bevordering van een
uitgebreide waaier aan interne‐auditactiviteiten met een toegevoegde waarde;
criteria op te stellen om de werking van de interne audit te beoordelen;

218
In de zin van het Europese recht bestaan de voornaamste functies van een spoorweginfrastructuurbeheerder uit de
verdeling van de infrastructuurcapaciteit en de tarifering van de prijzen.
219
Rekenhof, Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS‐groep, audit uitgevoerd op verzoek van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2012, 317p. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
220

Het audituniversum is het geheel van processen, diensten en activiteiten die kunnen worden geauditeerd.
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de verbetering te bevorderen van de organisatorische procedures en van de
verrichtingen.

Het onderzoek van het Rekenhof was gericht op de naleving van de belangrijkste normen,
m.n. die over:






de onafhankelijkheidswaarborgen;
de bevoegdheid;
de planning van de auditactiviteiten en het in aanmerking nemen van risico’s;
de bepaling en afdekking van het audituniversum (met inbegrip van de
dochterondernemingen);
de opvolging van aanbevelingen.

Het Rekenhof heeft ook de corporate governance geëvalueerd bij de NMBS en bij Infrabel,
binnen het internecontrole‐ en het interne‐auditdomein. De structuur van de corporate
governance bij overheidsbedrijven wordt omschreven in de wet van 21 maart 1991. Die
bepaalt de verantwoordelijkheden van de actoren die zijn belast met de interne controle en
het risicobeheer (de raad van bestuur, het auditcomité, de externe audit), en de
wisselwerking ertussen.
Andere normen (uit bijvoorbeeld de Belgische Corporate Governance Code, de wetgeving op
de op een gereglementeerde markt genoteerde ondernemingen of de richtlijnen van de
OESO over de governance bij overheidsbedrijven) kunnen het beheer van de NMBS of van
Infrabel ook richting geven en inspireren tot goede praktijken, hoewel ze wettelijk gezien
niet op hen van toepassing zijn221.
Het onderzoek door het Rekenhof, op basis van die normen, betrof de structuur van de
corporate governance bij de NMBS en bij Infrabel, de samenstelling en de bevoegdheden van
hun respectieve auditcomités, alsook de interactie met de andere partijen, onder meer de
raad van bestuur, het management, de interne en externe audit en de
dochterondernemingen.
1.3.2 Methode
Voor de evaluatie heeft het Rekenhof vragenlijsten opgestuurd naar de interne‐auditdiensten
van Infrabel en van de NMBS en naar de voorzitters van hun auditcomités. De vaststellingen
op basis van de antwoorden en de verantwoordingsstukken werden gestaafd met
gesprekken. Ook werden auditverslagen van alle diensten geselecteerd en onderzocht.
1.3.3 Aandachtspunten
Het onderzoek dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers vraagt, komt relatief snel na de
herstructurering van de spoorwegen. De reorganisatie van de interne‐auditdiensten
waartoe die herstructurering aanleiding geeft, is nog niet afgerond.

221

Koninklijk besluit van 6 juni 2010 houdende aanduiding van de na te leven Code inzake deugdelijk bestuur door
genoteerde vennootschappen; OESO, OECD Guidelines on Corporate Governance of State‐Owned Enterprises, 2004;
Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Institute of Internal Auditors & Belgische vereniging van Beursgenoteerde
Vennootschappen, met de ondersteuning van de Commissie Corporate Governance, Richtlijnen voor een doeltreffende
relatie tussen auditcomité, interne audit en externe audit, 2014.
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Het Rekenhof heeft in dit onderzoek rekening gehouden met wat de herstructurering van de
spoorwegen van 2014 inhoudt voor de interne‐auditdiensten en ‐activiteiten. Zo werd
bijzondere aandacht besteed aan de organisatie van de overgang en aan het overleg tussen
de verschillende interne‐auditdiensten van de spoorwegen.
In dat opzicht omvat het onderzoek van de huidige interne‐auditdienst van de NMBS
beschouwingen die ook de interne‐auditdienst van de NMBS‐Holding betroffen, waaruit hij
rechtstreeks is ontstaan.
Het Rekenhof heeft er ook mee rekening gehouden dat de vele dochtermaatschappijen van
de twee spoorwegmaatschappijen een uitdaging vormen op het vlak van de interne audit. Zo
werd nagegaan in welke mate de auditcomités en de interne‐auditdiensten rekening houden
met de risico’s van die versnippering (zie hoofdstuk 6).
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HOOFDSTUK 2

Auditcomité van de NMBS
2.1

Referentiekader

Sinds 2002222 voorziet de wet betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven in de oprichting van een auditcomité binnen de raad van bestuur.
Het auditcomité van de NMBS bestaat evenwel al sinds een beslissing van de raad van
bestuur van de NMBS van 28 mei 1999. Bepalingen over het auditcomité zijn ook terug te
vinden in de artikelen 17 en 18 van de statuten van de publiekrechtelijke naamloze
vennootschap NMBS. Bovendien beschikt het auditcomité over een charter waarin de
samenstelling, de werking, de rechten en verplichtingen, alsook de taken van het
auditcomité zijn gepreciseerd.
In haar jaarverslag 2014223 verklaart de NMBS zich te houden aan de Belgische Corporate
Governance Code 2009 die het koninklijk besluit van 6 juni 2010 oplegt aan genoteerde
vennootschappen, uitgezonderd andersluidende bepalingen van de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

2.2

Samenstelling en organisatie van het auditcomité

2.2.1 Samenstelling
De wet bepaalt dat het auditcomité uit vier bestuurders bestaat, buiten de gedelegeerd
bestuurder224. De raad van bestuur benoemt de leden van het auditcomité. Het charter van
het auditcomité bepaalt dat het comité geregeld bijeenkomt, in principe één keer per maand.
Het huidige auditcomité werd samengesteld door de raad van bestuur op 8 november 2013.
Het telt vier bestuurders, onder wie de voorzitter. Tussen januari 2014 en september 2015 is
het 25 keer bijeengekomen. Uit het onderzoek van de notulen van die vergaderingen komt
het volgende naar voren:



Volgens de wet mag het auditcomité de gedelegeerd bestuurder uitnodigen op zijn
vergaderingen, waar hij zitting heeft met raadgevende stem, maar het auditcomité
nodigt hem systematisch uit en hij heeft er systematisch zitting225.
Het charter van het auditcomité bepaalt dat het comité in het kader van zijn
opdrachten eender wie kan uitnodigen , in het bijzonder de voorzitter van de raad
van bestuur, de financieel directeur en de verantwoordelijke voor de interne audit,
maar die drie personen worden systematisch uitgenodigd. De voorzitter van de raad

222

Artikel 7 van de wet van 22 maart 2002 houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming
van sommige economische overheidsbedrijven.
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NMBS ADN, Jaarverslag 2014, p. 15.

224

Artikel 161ter van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

225

25 keer aanwezig op 25 vergaderingen.
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van bestuur heeft systematisch zitting in het comité, de financieel directeur en de
verantwoordelijke voor de interne audit wonen de vergaderingen zeer vaak bij226.
Naargelang van de dossiers worden af en toe medewerkers uitgenodigd om deel te
nemen aan een vergadering van het auditcomité.
Het charter van het auditcomité bepaalt dat alle leden van de raad van bestuur de
agenda en documenten van het comité ontvangen en dat bestuurders die geen lid
zijn van het comité de vergaderingen kunnen bijwonen als zij dat wensen. Het
Rekenhof stelt vast dat bestuurders die geen lid zijn van het comité, de
vergaderingen frequent bijwonen. In 22 van de 25 vergaderingen van het auditcomité
sinds 1 januari 2014 was minstens één van die bestuurders aanwezig.

In de laatste editie van november 2015 beperkt het charter van het auditcomité de
mogelijkheid van de bestuurders die geen lid zijn van het auditcomité om de vergaderingen
bij te wonen. Voortaan moeten ze erop uitgenodigd worden door de voorzitter van het
auditcomité. Ze blijven de agenda van de vergaderingen van het auditcomité ontvangen maar
niet meer de documenten die aan de leden worden bezorgd. Om die te krijgen, moeten ze
een aanvraag richten aan de voorzitter van het auditcomité.
De wet bepaalt dat de regeringscommissaris met raadgevende stem deelneemt aan de
vergaderingen van het auditcomité. In de praktijk wordt hij effectief geïnformeerd over de
vergaderingen van het comité, maar neemt hij er niet systematisch aan deel (13 keer aanwezig
op 25 vergaderingen, waarvan 5 op 14 in 2014 en 8 op 11 in 2015).
In zijn verslag uit 2001 over de goede besteding van rijksgelden door de NMBS had het
Rekenhof aanbevolen “dat een duidelijker onderscheid zou worden gemaakt tussen de leden
van het auditcomité en de leden die op zijn bijeenkomsten worden uitgenodigd”. Het voegde
daaraan toe dat “de onafhankelijkheid van het auditcomité zou toenemen als de gedelegeerd
bestuurder enkel nog aanwezig zou zijn op uitdrukkelijke uitnodiging, in functie van de dossiers
die worden onderzocht”.
Bovendien preciseert de Belgische Corporate Governance Code 2009: “Het auditcomité
beslist of, en zo ja wanneer, de CEO, de chief financial officer […], de interne auditor en de
externe auditor zijn vergaderingen bijwonen”227.
Het Rekenhof is van oordeel dat het auditcomité vrij moet kunnen beraadslagen alvorens
verslag uit te brengen aan de raad van bestuur. Daarom is de aanwezigheid van de
gedelegeerd bestuurder, de voorzitter of de andere leden van de raad van bestuur enkel
wenselijk na uitdrukkelijke uitnodiging van het auditcomité.
Het Rekenhof herinnert er daarbij aan dat de deelname van de regeringscommissarissen aan
de vergaderingen van het auditcomité niet facultatief is in de zin van de wet van 21 maart
1991. Hun deelname is belangrijk om weet te hebben van risico’s die de maatschappij zouden
kunnen verhinderen haar verplichtingen van openbare dienst na te komen.
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De voorzitter van de raad van bestuur was 24 keer aanwezig op 25 vergaderingen; de financieel directeur 21 keer op 25
vergaderingen; de verantwoordelijke voor de interne audit 22 keer op 25 vergaderingen.
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Artikel 5.2/30 van de Belgische Corporate Governance Code 2009, Bijlage C ‐ Auditcomité.
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Het Rekenhof stelt ook vast dat het charter van het auditcomité geen bijzondere bepaling
over belangenconflicten omvat voor leden van het comité en andere personen die er op dit
moment aan mogen deelnemen, o.m. de andere leden van de raad van bestuur.
Het Rekenhof beveelt het auditcomité aan het charter aan te passen en er de bepalingen in
op te nemen die moeten worden gevolgd als dergelijke conflicten zouden optreden. De
bepalingen in het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur over de bescherming van
de belangen van de vennootschap228 moeten toepasbaar zijn op de comités die er een
uitvloeisel van zijn. Die bepalingen omvatten onder meer de regels over belangenconflicten,
onverenigbaarheden qua functies en de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en discretie.
2.2.2 Onafhankelijkheid en bevoegdheden van de leden van het auditcomité
Voor de leden van het auditcomité gelden een aantal onverenigbaarheden in hun
hoedanigheid van bestuurders. Volgens de wet229 is het mandaat van bestuurder
onverenigbaar met de uitoefening van andere mandaten (parlement‐ of regeringslid,
provinciegouverneur of lid van de bestendige deputatie van een provincieraad) of functies
als personeelslid van de NMBS. Het mandaat van lid van de raad van bestuur is
onverenigbaar met elk mandaat en elke functie bij Infrabel. Als een lid van de raad van
bestuur die onverenigbaarheden schendt, moet hij de betrokken mandaten of functies
binnen drie maanden neerleggen. Gebeurt dat niet, dan wordt de betrokkene na afloop van
die termijn geacht van rechtswege zijn mandaat bij de NMBS te hebben neergelegd.
De wet omvat geen specifieke bepaling over de aanwezigheid van een onafhankelijke
bestuurder in het auditcomité. Volgens het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur
verbindt de bestuurder zich ertoe tijdens de uitoefening van zijn functie in alle
omstandigheden onafhankelijk te handelen230. Het artikel bepaalt dat hij zich ertoe verbindt
zijn onafhankelijkheid te bewaren in zijn oordeel, besluitvorming en optreden, en van de
vennootschap of van met haar verbonden vennootschappen geen enkel rechtstreeks of
onrechtstreeks abnormaal voordeel te zoeken of te aanvaarden die zijn onafhankelijkheid in
het gedrang kunnen brengen.
De aanwezigheid van onafhankelijke bestuurders in het bestuursorgaan van een
onderneming is nochtans een goede praktijk die de onderneming objectief en onpartijdig
advies oplevert over het beheer. De criteria die de onafhankelijkheid van een bestuurder
definiëren, zijn vervat in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, en verwijzen
naar de uitoefening van functies in de onderneming, naar de financiële middelen die dat voor
de bestuurder oplevert en naar zijn andere relaties.
De Belgische Corporate Governance Code 2009 bepaalt dat minstens de meerderheid van de
leden van het auditcomité onafhankelijk is en dat minstens één lid ervaring heeft op het
gebied van boekhouding en audit231. De beslissing tot aanstelling vermeldt op basis van welke
motieven die hoedanigheid wordt toegekend. De richtlijnen van de OESO over de
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Artikelen 20 tot 25 van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van de NMBS, Hoofdstuk 4, Bescherming
van de belangen van de vennootschap.
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Artikel 162sexies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven.

230

Artikel 4 ‐ Onafhankelijkheid van de bestuurder.

231

Artikel 5.2/4 van de Belgische Corporate Governance Code 2009, Bijlage C ‐ Auditcomité.
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governance bij overheidsbedrijven bevelen ook aan dat gespecialiseerde comités binnen de
raad van bestuur worden voorgezeten door een bestuurder zonder leidinggevende functie en
voldoende onafhankelijke bestuurders zouden moeten omvatten232.
In haar strategische visie voor de Belgische spoorwegen die de minister van Mobiliteit
voorstelde in de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven,
benadrukte ze de wil om de bestuursorganen van de spoorbedrijven te professionaliseren. Ze
stelde dat de spoorbedrijven zich moeten schikken naar de beginselen van corporate
governance en de gedragscode van de OESO. Ze formuleerde de wens dat onafhankelijke
bestuurders de raden van bestuur zouden versterken233.
De wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bepaalt op
dit moment dat de bestuurders worden gekozen overeenkomstig de complementariteit van
hun competentie in financiële en boekhoudkundige analyse, juridische aspecten, hun kennis
van de vervoersector, hun deskundigheid op het vlak van mobiliteit, personeelsstrategie en
sociale relaties234. Die elementen over de competentie van de bestuurders zijn opgenomen
in het koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur.
Gezien de meerwaarde op het vlak van corporate governance, beveelt het Rekenhof aan de
aanwezigheid van onafhankelijke bestuurders te onderzoeken om de samenstelling van het
auditcomité te versterken (wat impliceert dat er onafhankelijke bestuurders in de raad van
bestuur zitting hebben).
Het begrip onafhankelijkheid kan worden onderbouwd met de criteria uit artikel 526ter van
het Wetboek van Vennootschappen, maar die moeten dan wel worden beschouwd in de
specifieke context van de autonome overheidsbedrijven, wanneer de Staat
meerderheidsaandeelhouder is. Dat artikel bepaalt immers dat de onafhankelijke bestuurder
geen maatschappelijke rechten bezit die een tiende of meer vertegenwoordigen van het
kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap.
De onafhankelijkheid en de bevoegdheden van het auditcomité kunnen ook worden
versterkt door externe deskundigen in te schakelen die aan alle genoemde criteria
beantwoorden.
In zijn antwoord onderschrijft het auditcomité van de NMBS de voorgestelde maatregelen
om de werking van het comité te verbeteren in overeenstemming met de best practices.

2.3

Opdrachten van het auditcomité

Artikel 161ter, § 3, van de wet bepaalt: “Het auditcomité voert de taken uit die de raad van
bestuur eraan toevertrouwt. Bovendien heeft het de opdracht om de raad van bestuur bij te
staan via het onderzoek van financiële informatie, met name de jaarrekeningen, het jaarverslag
en de tussentijdse verslagen. Het auditcomité staat ook in voor de betrouwbaarheid en de
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OESO, OECD Guidelines on Corporate Governance of State‐owned Enterprises, ed. 2015, p. 89.
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Parl. St. Kamer, 16 september 2015, DOC 54 1317/001, Gedachtewisseling met de minister van Mobiliteit belast met
Belgocontrol en de NMBS, over haar strategische visie voor de NMBS en Infrabel.
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Artikel 162bis, §2, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven.
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integriteit van de financiële verslagen inzake risicobeheer”. Naast die opdrachten definieert
het charter van het auditcomité de bevoegdheden op het vlak van risicobeheer, interne
controle en interne audit.
2.3.1 Risicobeheer en interne controle
In verband met risicobeheer en interne controle bepaalt het charter van het auditcomité dat
het comité een evaluatie maakt van, toeziet op en zich uitspreekt over het
internecontrolesysteem van de NMBS. Het comité beoordeelt de manier waarop de
(financiële, operationele en andere) risico’s waar de NMBS mee af te rekenen krijgt, worden
geïdentificeerd, ingeschat en beheerst.
Een dergelijke rapportering, waarin ook de Belgische Corporate Governance Code 2009235
voorziet, heeft heel wat voordelen:





Ze maakt het mogelijk het management te responsabiliseren en te sensibiliseren
voor zijn rol als eerste verantwoordelijke voor de interne controle en het
risicobeheer.
Ze biedt gecentraliseerde informatie gebaseerd op een zelfevaluatie van het
management over de maturiteit van de interne controle, de mate waarin risico’s
geïdentificeerd of beheerst worden, de lopende projecten en de komende
verbeteringen.
Ze biedt het auditcomité de mogelijkheid op basis van de werkzaamheden van de
interne audit en op basis van de rapportering, een oordeel te vormen over de
maturiteit van de interne controle in de onderneming, en de raad van bestuur
daarover te informeren.

Het auditcomité heeft op dit moment nog geen globaal zicht op de kwaliteit van het systeem
voor risicobeheer en interne controle van de maatschappij. Het geeft dus geen oordeel over
die kwaliteit aan de raad van bestuur. Die situatie valt te verklaren doordat er binnen de
NMBS geen gestructureerd systeem voor risicobeheer en interne controle bestaat dat de
risico’s van de organisatie identificeert en beoordeelt en een systeem voor aansturing en
responsabilisering instelt.
Om een dergelijk oordeel te kunnen formuleren moet het auditcomité kunnen steunen op
de informatie die het ontvangt van de dienst Interne Audit. Die dienst heeft evenwel nog
niet jaarlijks geëvalueerd hoe aangepast, doelmatig en doeltreffend de procedures voor
interne controle en risicobeheer of het corporate governance‐instrument zijn. Het
auditcomité moet ook kunnen steunen op een jaarlijkse rapportering die het management,
dat als eerste verantwoordelijk is voor de interne controle, opmaakt over de kwaliteit en de
maturiteit van het systeem en over de graad van risicobeheersing. Die twee rapporteringen
worden niet uitgevoerd.
Het college van rekeningcommissarissen wijst er regelmatig op dat zo’n systeem niet
aanwezig is. In zijn managementletter van 23 april 2015 stelt het college vast:
“De organisatie beschikt voor verschillende processen niet over uitgeschreven
procedures. De volgende stap in het maturiteitsproces, namelijk de identificatie van de
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Artikel 5.2./14 van de Belgische Corporate Governance Code 2009, Bijlage C ‐ Auditcomité.
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aan processen verbonden risico’s en de evaluatie in welke mate er beheersmaatregelen
bestaan die deze risico’s onder controle houden dient nog gezet. Momenteel beschikt
NMBS nog niet over een risk mapping en is de maturiteit van de organisatie dan ook,
bij gebrek aan gestructureerde en/of gestandaardiseerde aanpak, niet als “ad hoc” te
kwalificeren.”
Het Rekenhof is van oordeel dat het auditcomité, met de steun van de dienst Interne Audit,
de verantwoordelijkheid heeft om de raad van bestuur en het management te sensibiliseren
voor de algemene toestand van de interne controle. De logica van die evaluatie bestaat erin
de bestuurders en het management een globaal beeld te schetsen van de toestand van de
interne controle en de gepaste initiatieven aan te moedigen om die toestand te verbeteren.
In maart 2015 werd binnen de dienst interne audit een nieuwe risk officer aangewezen (zie
verder, hoofdstuk 3); sindsdien loopt er een project om een systeem voor globaal risicobeheer
te ontwikkelen en in te voeren.
Het Rekenhof stelt vast dat de beheersing van de risico’s en de interne controle niet worden
geëvalueerd, hoewel het charter van het auditcomité van de NMBS dat voorschrijft. Het
beveelt het auditcomité aan zijn rol op dat vlak ten volle op te nemen en de nodige
initiatieven aan te moedigen om die evaluatie te kunnen uitvoeren.
2.3.2 Interne audit
Wat de interne audit betreft, heeft het auditcomité op grond van zijn charter de volgende
opdrachten:





de raad van bestuur een gemotiveerd advies geven over de aanstelling van het hoofd
van de interne audit;
waken over de onafhankelijkheid en de objectiviteit van de interne auditors;
het auditprogramma goedkeuren;
de belangrijke conclusies en aanbevelingen onderzoeken die de interne audit in zijn
verslagen heeft geformuleerd en waken over de opvolging van die aanbevelingen en
over de uitvoering door het management van de met de interne audit
overeengekomen stappen.

Het charter bepaalt ook dat het auditcomité de structuur en het budget van de dienst Interne
Audit goedkeurt “met betrekking tot personeelssterkte, vorming van het personeel en materiële
ondersteuning”. Na de herstructurering van de NMBS in januari 2014 heeft het auditcomité
een stand van zaken ontvangen van het personeel en het budget van de dienst Interne Audit.
Het Rekenhof stelt vast dat het auditcomité de diverse componenten van het budget van de
dienst Interne Audit sindsdien niet heeft goedgekeurd.
In haar antwoord wijst de NMBS erop dat het hoofd van de interne audit zijn budget 2016 ter
goedkeuring zal voorleggen aan het auditcomité.
Het hoofd van de dienst Interne Audit stelt de onderzoeken van zijn dienst voor op de
vergaderingen van het auditcomité. Het comité volgt de uitvoering van het auditprogramma
en van de aanbevelingen op. De aanbevelingen van de dienst Interne Audit van de NMBS
worden echter onvoldoende opgevolgd, in het bijzonder sinds de herstructurering van 2014
(zie punt 3.2.6 ‐ Opvolging van de aanbevelingen).
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Het Rekenhof stelt ook vast dat het auditcomité geen formele procedure heeft om de
activiteiten van de dienst Interne Audit op te volgen. Die procedure zou moeten steunen op
een onderzoek van het beheer en de activiteiten van die dienst in hun geheel. Op dit moment
is er een continue evaluatie die hoofdzakelijk berust op het onderzoek van de audits die de
dienst Interne Audit voorstelt.
In zijn antwoord gaat het auditcomité van de NMBS akkoord met de vaststellingen en
aanbevelingen van het Rekenhof over de interne audit.

2.4

Interacties met het auditcomité

Het auditcomité maakt deel uit de corporate governance en staat als dusdanig in interactie
met zijn omgeving. Het Rekenhof heeft vier van de voornaamste interacties onderzocht.
2.4.1 Interactie met de raad van bestuur
Het charter van het auditcomité bepaalt: “De voorzitter van het auditcomité brengt aan de
raad van bestuur rechtstreeks verslag uit. In zijn verslagen aan de raad van bestuur kan hij/zij
eveneens alle aanbevelingen opnemen die het auditcomité noodzakelijk acht. De raad van
bestuur beslist welk gevolg eraan moet worden gegeven.”
Het Rekenhof stelt vast dat het auditcomité via zijn voorzitter aan de raad van bestuur
verslag uitbrengt over de inhoud van zijn adviezen en over zijn werkzaamheden. Dat gebeurt
in de zitting van de raad die volgt op de vergaderingen. De raad van bestuur ontvangt van
het auditcomité echter geen jaarlijkse overkoepelende rapportering over de uitoefening van
de opdrachten van het comité, o.m. wat de interne controle en het risicobeheer betreft.
2.4.2 Interactie met het college van commissarissen
Het auditcomité neemt kennis van de rapporten die het college van commissarissen opstelt
en waarin het zijn bevindingen meedeelt aan het comité. Het auditcomité nodigt het college
van commissarissen onder meer uit bij de voorstelling van zijn werkprogramma en van de
resultaten van onderzoeken.
2.4.3 Interactie met het management
Op het vlak van de interne controle beschikt de NMBS over een charter dat de respectieve
verantwoordelijkheden van het management, de interne audit en het auditcomité definieert.
Dat charter is ondertekend door de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van het
auditcomité van de NMBS.
Het Rekenhof is van oordeel dat het charter een goede praktijk vormt. Het sensibiliseert het
management immers voor zijn verantwoordelijkheden op het vlak van interne controle. Het
maakt ook een onderscheid tussen die verantwoordelijkheden en de opdrachten van de
dienst Interne Audit en van het auditcomité. Het Rekenhof stelt echter vast dat de
verantwoordelijkheden van het management op het vlak van rapportering over de interne
controle niet gedefinieerd zijn en dat het auditcomité geen jaarlijkse rapportering ontvangt
over de toestand van de interne controle en het risicobeheer. Het Rekenhof meent dat een
dergelijk systeem voor responsabilisering en rapportering zou moeten worden uitgebouwd
in een onderneming die zo groot en zo maatschappelijk van belang is als de NMBS. Het
systeem moet worden opgenomen in het systeem voor risicobeheer dat de maatschappij
ontwikkelt.
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Omdat responsabilisering op het vlak van interne controle en risicobeheer belangrijk is voor
een goed bestuur, beveelt het Rekenhof de NMBS aan die verplichting op te nemen in het
charter over de interne controle.
2.4.4 Interactie met Infrabel
Sinds de herstructurering is er geen formeel overleg geweest tussen de auditcomités van de
NMBS en van Infrabel. De diensten Interne Audit hadden wel contact. In november 2015
hebben beide diensten een gezamenlijke audit aangekondigd van de organisatie, de werking
en de performantie van het Railway Operatons Center (ROC) dat het treinverkeer op
nationaal niveau opvolgt en coördineert. Het auditcomité is geïnformeerd over de opstart
van die gezamenlijke audit.
Het Rekenhof stelt vast dat er onvoldoende interactie is tussen de auditcomités van de NMBS
en van Infrabel, gelet op het belang van het identificeren, evalueren en beheersen van de
risico’s die gepaard gaan met de transversale processen bij de ondernemingen. Het pleit dan
ook voor een samenwerkingsakkoord tussen de auditcomités, om het verloop van de
transversale opdrachten en de relaties inzake audits te regelen.
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HOOFDSTUK 3

Dienst Interne Audit van de NMBS
3.1

Organisatie van de dienst Interne Audit

3.1.1

Interne‐auditcharter

Volgens de professionele normen moet een charter de opdracht, de bevoegdheden en de
verantwoordelijkheden van de dienst Interne Audit definiëren. Het draagt bij tot de
onafhankelijkheid, de bekendheid en de geloofwaardigheid van de dienst. Het moet worden
goedgekeurd door het management en door het auditcomité.
Het huidige interne‐auditcharter van de NMBS werd in november 2015 goedgekeurd door
het auditcomité en de gedelegeerd bestuurder. Het vervangt de versie die was goedgekeurd
op 30 januari 2014, die de interne audit aanpaste aan de nieuwe structuur van de spoorwegen
maar zich ook inpaste in het verlengde van het interne‐auditcharter van de NMBS‐Holding.
Volgens het Rekenhof is dat charter volledig en beantwoordt het aan de professionele
normen en de goede praktijken. De dienst preciseert in het charter:







zijn opdrachten en zijn onafhankelijkheid (hiërarchische en functionele koppeling);
dat hij handelt in coördinatie met de andere interne en externe controle‐ en
adviesorganen die bij de NMBS en voor haar werken;
dat hij de verwezenlijking van de aanbevelingen moet opvolgen en verslag moet
uitbrengen aan het auditcomité;
zijn verantwoordelijkheden op het vlak van fraude;
het onderscheid tussen de activiteiten van het verstrekken van redelijke zekerheid
op het vlak van risicobeheer en de raadgevende activiteiten;
het werkgebied van de interne audit (het audituniversum).

Bovendien maakt het charter een onderscheid tussen de interne‐auditactiviteiten die aan de
IIA‐normen onderworpen zijn en de activiteiten van de dienst Gecentraliseerde Controle
Opdrachten/Overeenkomsten (die een voorafgaand advies moet verstrekken vóór de
beslissing) en van het Controlecomité (dat de administratieve en tuchtonderzoeken voert),
die niet aan die normen zijn onderworpen. Die twee diensten staan onder de
verantwoordelijkheid van de manager van de dienst Interne Audit.
In de laatste versie van november 2015 preciseert het interne‐auditcharter dat de dienst
Interne Audit het recht heeft voor het begin van een audit van het management een
beschrijving te krijgen van de onderzochte processen, een analyse van de risico’s verbonden
aan die processen en een overzicht van de internecontrolemaatregelen om die risico’s te
beheersen.
Het Rekenhof is van oordeel dat de uitvoering van die recente bepaling het management kan
sensibiliseren voor zijn verantwoordelijkheid op het vlak van interne controle en van de
beoordeling van zijn efficiëntie.
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3.1.2 Opdrachten van de dienst Interne Audit
Het charter van de dienst Interne Audit maakt een onderscheid tussen:



de auditopdrachten (zekerheid) die bestaan uit het analyseren en evalueren van de
organisatie en de uitvoering van een opdracht, een activiteit of een welbepaalde
dienst;
de raadgevende opdrachten die de interne audit ondersteunen in de ontwikkeling
van het internecontrolesysteem (informatie, sensibilisering, methodologie).

De auditopdrachten (zekerheid) zijn de voornaamste activiteit van de dienst. De
raadgevende activiteit blijft een randfenomeen en staat de verwezenlijking van de
auditopdrachten niet in de weg.
In 2014 heeft de dienst 23 auditopdrachten (zekerheid) voltooid, waarvan er zeventien in 2013
waren aangevat in het kader van de onderbrenging van de dienst bij de Holding. Op
30 november 2015 waren veertien opdrachten gerealiseerd en aan het auditcomité
voorgelegd.
Vóór de hervorming van 2014 dekte het audituniversum van de dienst Interne Audit van de
Holding (die nu die van de NMBS is geworden) ook Infrabel af en waren er meer opdrachten.
In 2013 werden 29 auditopdrachten (zekerheid) uitgevoerd.
De uitgevoerde interne audits hebben betrekking op de spoorwegveiligheid (bijvoorbeeld
het optreden van personeel in een zone die aan spoorwegrisico’s is blootgesteld bij
storingen), op operationele processen (bijvoorbeeld de bevoorrading en het verbruik van
brandstof voor de tractie) of op beheersprocessen (bijvoorbeeld de toepassing van het
financieel beleid en de alternatieve financiering).
3.1.3 Onafhankelijkheid in de organisatie
Het hoofd van de dienst Interne Audit is overeenkomstig de professionele normen
hiërarchisch verbonden met de gedelegeerd bestuurder en functioneel met het auditcomité.
Hij werd door de raad van bestuur aangewezen na advies van het auditcomité.
Het hoofd van de dienst Interne Audit heeft bovendien de graad van diensthoofd en oefent
het mandaat van General Manager uit, een rang die voldoende hoog is om zijn
onafhankelijkheid en zijn legitimiteit ten aanzien van de andere diensten van de
maatschappij te versterken.
Het Rekenhof stelt evenwel vast dat het hoofd van de Interne Audit ook de hiërarchische
meerdere is van de dienst Gecentraliseerde Controle Opdrachten/Overeenkomsten, van het
Controlecomité en van de risk officer (coördinator van het systeem voor globaal risicobeheer
van de onderneming). Die toestand kan afbreuk doen aan het imago, de onafhankelijkheid
en de objectiviteit van de dienst Interne Audit.
De dienst Gecentraliseerde Controle Opdrachten/Overeenkomsten treedt op bij
overheidsopdrachtenprocedures236 om advies te geven over de regelmatigheid ervan alvorens
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Overheidsopdrachten van meer dan 250.000 euro en werken van meer dan 750.000 euro.
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ze worden toegewezen. De activiteiten van die dienst zijn geen interne‐auditactiviteiten,
zoals wordt bevestigd in het charter van de dienst Interne Audit237. Het betreft eerder een
dienst die een belangrijk deel van de interne controle binnen de NMBS op
overheidsopdrachten uitvoert.
Het Rekenhof is van oordeel dat het feit dat die dienst hiërarchisch onder het hoofd van de
interne audit valt, een risico vormt voor het imago van onafhankelijkheid van de dienst
Interne Audit en voor de objectiviteit van de auditeurs. De dienst Gecentraliseerde Controle
Opdrachten/Overeenkomsten treedt op bij een operationeel proces en zijn werk kan
bijgevolg worden geëvalueerd door de dienst Interne Audit. Het zou dus kunnen dat het
hoofd van de interne audit de audit van een overheidsopdracht moet superviseren waarvoor
hij eerst een advies over de regelmatigheid ervan heeft verstrekt238.
Het Rekenhof herinnert eraan dat het al in zijn verslag van 2001239 erop heeft gewezen dat de
koppeling van diensten met operationele opdrachten aan het hoofd van de Interne Audit zijn
onafhankelijkheid in gevaar kan brengen. Het Rekenhof had de koppeling van de dienst
Gecentraliseerde Controle Opdrachten/Overeenkomsten aan het hoofd van de Interne Audit
toen voorlopig aanvaard, in afwachting dat een afdoende internecontroleapparaat werd
geïnstalleerd bij de operationele diensten.
Om het risico op het vlak van onafhankelijkheid dat het Rekenhof heeft opgeworpen, te
verhelpen, heeft de dienst Interne Audit in de laatste versie van zijn charter, goedgekeurd op
30 oktober 2015, gepreciseerd dat de activiteiten die geen deel uitmaken van de interne audit
maar die wel onder het hoofd van de dienst Interne Audit vallen, niet door de interne
auditors zullen worden geauditeerd maar enkel door externe consultants.
Het Rekenhof is van oordeel dat het uitsluiten van die activiteiten uit het werkterrein van de
dienst Interne Audit slechts tegemoetkomt aan een deel van de risico’s. Bij een audit over
het aankoopproces bijvoorbeeld, zullen de interne auditors nog altijd dossiers van
overheidsopdrachten moeten onderzoeken waarin hun collega’s en hun hiërarchische
meerdere een advies hebben gegeven. Ze riskeren daardoor in een situatie te komen die de
objectiviteit of het imago van onafhankelijkheid van de dienst in gevaar kan brengen.
In haar antwoord benadrukt de NMBS dat de dienst Gecentraliseerde Controle
Opdrachten/Overeenkomsten zich beperkt tot het verstrekken van niet‐bindende adviezen
en dat die adviezen kunnen worden beschouwd als adviesopdrachten zoals vermeld in de
professionele normen van de interne audit. Wat de NMBS betreft, werd die opdracht
toevertrouwd aan de interne audit, om een bijkomend controlemechanisme te creëren bij de
delegatie van bevoegdheden, om zo de risico’s op fraude en procedurefouten in de hand te
houden.
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Charter van de dienst Interne Audit van 27 november 2015, p.1: het Charter heeft dus geen betrekking op het Comité
van Toezicht, het Risk Office, noch op de Gecentraliseerde Controle van Opdrachten/Overeenkomsten (in toepassing van
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Punt 4 van het charter van de dienst Interne Audit van de NMBS van januari 2014.

Rekenhof, De goede besteding van rijksgelden door de NMBS, Audit ter uitvoering van de resolutie van 11 mei 2000 van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2001, 309p. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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Het Rekenhof is van oordeel dat systematisch advies verstrekken over de toewijzing van
contracten of overheidsopdrachten van een zeker belang niet kan worden beschouwd als een
adviesopdracht van de dienst Interne Audit. Die opdrachten zijn per definitie gericht. Die
voorafgaande adviesopdracht over de toewijzing van overheidsopdrachten vormt een
internecontrolemaatregel (tweede verdedigingslinie240). Die rol toevertrouwen aan de
interne audit (derde verdedigingslinie) ontzegt een organisatie van de orde van de NMBS
een deel van de verdedigingslinies voor risicobeheer en interne controle. Die situatie kan
immers een risicoanalyse van de overheidsopdrachten of een planning van audits over het
beheer van die risico’s in de weg staan.
Die opdracht zou moeten worden toevertrouwd aan een andere directie, bijvoorbeeld aan de
juridische directie.
Het Controlecomité van zijn kant voert administratieve en preventieve onderzoeken uit die
bedoeld zijn om frauderisico’s op te sporen. Dat het comité onder de verantwoordelijkheid
van het hoofd van de Interne Audit valt, houdt een risico in voor het imago van de dienst
Interne Audit. Die dienst zou immers kunnen worden gezien als een inspectiedienst in plaats
van een dienst Interne Audit, wat de vertrouwensrelaties met de geauditeerden die de dienst
moet ontwikkelen en bestendigen, zou kunnen beïnvloeden.
Het Rekenhof onderstreept bovendien dat de koppeling van de risk officer aan het hoofd van
de Interne Audit eveneens afbreuk kan doen aan de onafhankelijkheid en de objectiviteit van
de dienst Interne Audit. De interne audit moet alle componenten van het
risicobeheersysteem van de onderneming kunnen controleren om de relevantie en de
kwaliteit ervan te evalueren, waaronder meer bepaald de rol van de risk officer en de kwaliteit
van het systeem waarvan hij de invoering heeft gecoördineerd. Door de uitsluiting van de
activiteiten van de risk officer van het auditterrein van de dienst Interne Audit door de
recente wijziging van het charter van de dienst Interne Audit kan dat risico echter gevoelig
worden verkleind.
Niettemin moet het hoofd van de interne audit erover waken dat het management
verantwoordelijk blijft voor het risicobeheer en dat de interne audit, overeenkomstig de good
practices241, geen strategische of operationele beslissingen neemt inzake risicobeheer.
Ten slotte benadrukt het Rekenhof dat het hoofd van de interne audit het Auditcomité niet
minstens jaarlijks de onafhankelijkheid van de interne audit binnen de organisatie bevestigt
(norm 1110).
In haar antwoord wijst de NMBS erop dat het hoofd van de interne audit zich zal aanpassen
aan de norm. Die verklaring zal worden uitgevoerd vanaf 2016, zodra hij de functie gedurende
een volledig kalenderjaar zal hebben vervuld.
Ten slotte is het Rekenhof van oordeel dat de dienst Interne Audit zijn onafhankelijkheid
duidelijk moet maken om de organisatie vertrouwen in te boezemen. De scheiding van het
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Zie punt 1.1 Interne‐audit‐ en internecontroleprocessen van dit Deel III.

Standpunt van de IIA betreffende de rol van de interne audit bij het beheer van de risico’s voor de onderneming,
29 september 2004.
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Controlecomité en de dienst Gecentraliseerde Controle Opdrachten/Overeenkomsten ten
opzichte van de dienst Interne Audit zou die doelstelling in de hand werken.
Net als in zijn verslag van 2001 beveelt het Rekenhof aan de interne controle binnen de
operationele diensten voldoende te versterken opdat de dienst Gecentraliseerde Controle
Opdrachten/Overeenkomsten kan worden geïntegreerd in een andere structuur dan die van
de interne audit.
3.1.4 Competenties
Interne auditors moeten de kennis, de knowhow en de andere competenties bezitten die
nodig zijn om hun individuele verantwoordelijkheden uit te oefenen en moeten die
verbeteren door voortgezette beroepsopleiding242.
De dienst beschikt over een budget voor voortgezette beroepsopleiding dat door het
auditcomité wordt goedgekeurd. In 2015 ging het om 30.000 euro. De opleidingsbehoeften
worden besproken tijdens de jaarlijkse evaluatiecyclus van de auditors; daarnaast kunnen ze
het hele jaar door op eigen initiatief opleidingen voorstellen.
Voor auditors, afdelingshoofden en het hoofd van de Interne Audit bestaan er
functieprofielen waarin hun verantwoordelijkheden binnen de dienst worden gedefinieerd.
Auditors worden aangemoedigd om verder opleidingen en professionele certificeringen in
interne audit te volgen, o.m. via een specifieke graad van senior auditor in de loopbaan van
auditors. Om die graad te behalen moeten de auditors minstens drie jaar anciënniteit in de
dienst hebben en een professionele certificering of een academische titel hebben behaald
waarvan de lijst is vastgelegd en geslaagd zijn voor een selectiejury.
Verschillende interne auditors hebben aldus een Executive Master in interne audit gevolgd
of professionele certificeringen behaald zoals CIA of CISA243 die worden aangeboden door
het Institute of Internal Auditors.
Volgens het Rekenhof zijn de interne auditors goed op de hoogte van de normen, de
audittechnieken en de NMBS. De academische titels en professionele certificeringen zijn een
waarborg voor het professionalisme en de competentie van de dienst Interne Audit. Volgens
het Rekenhof gaat het om een goede praktijk, net zoals de toekenning van een specifiek
budget voor de voortgezette opleiding.
Het Rekenhof beveelt de dienst Interne Audit van de NMBS aan het budget dat voor
opleidingen wordt toegekend en de individuele en collectieve behoeften van de auditors om
te zetten in een opleidingsplan. Dat plan moet definiëren over welke competenties de
auditors of de dienst moeten beschikken op korte, middellange of lange termijn om hun
opdrachten goed te vervullen.
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Professionele norm 1230 van het IIA.

CIA (certified internal auditor) en CISA (certified information systems auditor) zijn certificeringen die worden
georganiseerd door het Institute of Internal auditors IIA.
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3.1.5 Kwaliteitsbewaking en ‐verbetering
Volgens de professionele normen moet een programma voor kwaliteitsbewaking en –
verbetering worden uitgewerkt en geactualiseerd voor alle aspecten van de interne audit, dat
het mogelijk maakt zijn doeltreffendheid continu te controleren. De resultaten van het
programma voor kwaliteitsbewaking en –verbetering moeten worden meegedeeld aan het
management en aan het auditcomité244. Om de vijf jaar moet een externe evaluatie gebeuren
door een evaluator of ploeg van evaluatoren die gekwalificeerd en onafhankelijk zijn en van
buiten de organisatie komen245.
Het Rekenhof stelt vast dat de dienst Interne Audit van de NMBS vanaf 2002 een
kwaliteitsbeheersysteem heeft ingevoerd dat heel de werking van de interne audit regelt en
een ISO 9001‐certificaat heeft. Dat ISO 9001‐certificaat is de erkenning door een extern,
geaccrediteerd orgaan dat de dienst Interne Audit een dynamiek van continue verbetering
tot stand heeft kunnen brengen voor zijn werking en voor de diensten die hij verleent aan
het management, de operationale diensten en het auditcomité, overeenkomstig de ISO 9001‐
kwaliteitsnormen.
Om dat certificaat te kunnen behouden, moet een extern orgaan jaarlijks een audit
uitvoeren, wat tot in 2014 ook gebeurd is.
Het kwaliteitsbeheersysteem van de dienst Interne Audit schrijft onder meer toezicht voor
op de belangrijkste fasen van een auditopdracht, een tevredenheidsonderzoek bij de
geauditeerden en een intern nazicht door de auditor op het einde van elke opdracht.
Volgens het Rekenhof is het kwaliteitsbeheersysteem dat de dienst Interne Audit van de
NMBS heeft opgezet, een bewijs van een streven naar een professionele aanpak en naar
continue verbetering. Dat systeem kan echter geen antwoord bieden op alle vereisten van de
professionele normen van de interne audit. De resultaten van het programma voor
kwaliteitsbewaking en –verbetering worden bijvoorbeeld niet meegedeeld aan het
directiecomité en aan het auditcomité. De dienst is ook nog nooit onderworpen aan een
externe evaluatie in het licht van de IIA‐normen.
De ISO 9001‐certificering is bedoeld om de overeenstemming met de vooraf gedefinieerde
kwaliteitsnormen te waarborgen, maar niet met de IIA‐normen. Ze kan niet in de plaats
treden van de externe evaluatie die de professionele normen voorschrijven.
De dienst Interne Audit van de NMBS is zich daarvan bewust. Op voorstel van het
diensthoofd heeft het auditcomité in december 2014 besloten af te zien van de jaarlijkse
certificering, ten voordele van meer conformiteit met de IIA‐normen, onder meer ook om de
kosten te verminderen. De interne‐auditdienst van de NMBS heeft sindsdien dus niet langer
het ISO 9001‐certificaat.
Toen het kwaliteitsbeheersysteem werd ingevoerd, beantwoordde het volgens het Rekenhof
aan een behoefte aan structurering, standaardisering en legitimering van de dienst. Het
volstaat echter niet om tegemoet te komen aan alle vereisten van de professionele normen
van de interne auditors. De beslissing om zich aan te passen aan de IIA‐normen vormt een
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Professionele norm 1320 van het IIA.
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Professionele norm 1312 van het IIA.
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goed initiatief. Het hoofd van de interne audit heeft instructies gegeven om te voorkomen
dat het afstappen van de ISO 9001‐certificering geen aanleiding geeft tot een vermindering
van de standaardisering van de interne‐auditprocessen. Er moet evenwel nog een plan
worden uitgewerkt voor de aanpassing aan de IIA‐normen.
Het Rekenhof beveelt aan de voordelen op het vlak van organisatie en formalisering die het
kwaliteitsbeheersysteem heeft geboden, te blijven valoriseren, ondanks het opgeven van een
ISO 9001‐certificering. De interne‐auditprocessen en –procedures moeten echter worden
geactualiseerd om te beantwoorden aan de professionele normen van de interne auditors.

3.2

Werking van de dienst Interne Audit

3.2.1 Planning van de activiteiten van de dienst Interne Audit
De dienst Interne Audit moet het gehele systeem van interne controle, risicobeheer en
corporate governance afdekken. De prioriteiten worden opgenomen in een werkprogramma
dat is gebaseerd op de risico’s en dat wordt opgesteld door het hoofd van de interne audit
om de organisatie toegevoegde waarde te bieden246. Het moet voor goedkeuring worden
voorgelegd aan het management en aan het auditcomité.
3.2.1.1 Risicogebaseerde planning
Volgens de professionele normen moeten de interne audits worden gepland op basis van de
risico’s, om prioriteiten te bepalen die coherent zijn met de doelstellingen van de organisatie.
De evaluatie van de risico’s moet minstens één keer per jaar gebeuren en moet worden
gedocumenteerd247.
Om die planning uit te voeren, moet het hoofd van de interne audit rekening houden met
het risicobeheersysteem van de organisatie. Als er geen risicobeheersysteem is, moet het
hoofd van de interne audit zich baseren op zijn eigen risicoanalyse nadat hij rekening heeft
gehouden met het standpunt van het management en van het auditcomité.
Voor de audits van de spoorwegveiligheid is de planning uitgebreider. Er werd een volledig
en geactualiseerd audituniversum opgemaakt. De thema’s van het systeem voor
veiligheidsbeheer, die zijn gedefinieerd in de Spoorcodex248, werden uitgesplitst in 35 kritieke
processen. Die processen moeten om de vijf jaar worden geauditeerd. Er werden criteria
vastgelegd waarmee prioriteiten kunnen worden bepaald (conformiteit, reeds vastgesteld
incident…). Op basis daarvan wordt een jaarlijkse themalijst vastgesteld.
Voor de andere processen die los staan van de spoorwegveiligheid maakt de dienst Interne
Audit zijn planning daarentegen op basis van zijn kennis van de bedrijfsprocessen en van de
aanvragen van het management.
Buiten de verplichtingen op het vlak van spoorwegveiligheid beschikt de NMBS niet over een
globaal risicobeheersysteem. Daardoor missen de interne audit en het auditcomité een
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Professionele norm IIA 2000 van het IIA.
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Professionele norm IIA 2010 A1 van het IIA.
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Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex.
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risico‐evaluatie die door het management wordt opgemaakt en regelmatig wordt
geactualiseerd (cf. punt 2.3 over de opdrachten van het auditcomité).
Het Rekenhof stelt vast dat de planning van de interne audits niet berust op een jaarlijks
herziene risico‐evaluatie zoals de professionele normen dat voorschrijven. Welke
opdrachten moeten worden gepland, wordt immers bepaald op basis van een compilatie van
de opdrachten die worden voorgesteld door het management, de dienst Interne Audit of het
auditcomité. De keuze uit die verschillende voorstellen gebeurt echter niet objectief op basis
van een risicoanalyse die rekening houdt met het risiconiveau, de waarschijnlijkheid en de
weerslag ervan, de kwaliteit van de interne controle of de resultaten van de vroegere audits.
Zo worden de risico’s bij overheidsopdrachten niet beoordeeld en worden er geen specifieke
audits over geprogrammeerd. Die risico’s worden wel behandeld in het kader van de
operationele audits.
In haar antwoord bevestigt de NMBS dat de auditactiviteiten nog niet worden gepland op
basis van een formele risicoanalyse die de waarschijnlijkheid en de weerslag ervan meet. Ze
verduidelijkt dat de dienst Interne Audit, bij gebrek aan een nieuw beheerscontract en een
nieuw bedrijfsplan, zijn auditprogramma heeft uitgewerkt op basis van drie van de
belangrijkste doelstellingen van de NMBS: stiptheid, veiligheid en efficiëntie.
Wat de risico’s aangaande de overheidsopdrachten betreft, benadrukt de NMBS dat deze in
aanmerking werden genomen. Sinds 2013 voert de dienst Interne Audit bijvoorbeeld een
permanente opdracht uit betreffende de monitoring van de veiligheidsconfiguratie en van
de verrichtingen binnen het SAP‐systeem. Die opdracht beoogt in het bijzonder de naleving
na te gaan van de principes van de scheiding van functies en de dubbele handtekening.
Het auditprogramma 2015 bevat een opdracht voor de evaluatie van de procedure, om
objectieve aanbestedingscriteria te definiëren voor de gunning van een opdracht. De NMBS
vermeldt ook de systematische conformiteitscontroles op de aanbestedingswijze en de
gunningswijze van sommige opdrachten.
Wat dat laatste betreft, verwijst het Rekenhof naar punt 3.1.3 van dit hoofdstuk en benadrukt
het dat de risico’s bij overheidsopdrachten zich niet beperken tot de gunningsfase.
Het management heeft in het verleden verschillende initiatieven genomen om de risico’s in
kaart te brengen, maar zonder succes. Sinds maart 2015 loopt een nieuw project. Er werd een
nieuwe risk officer aangesteld. Hij moet de implementatie van een globaal proces voor
risicobeheer bij de NMBS coördineren. Dat systeem zal alle risico’s van de onderneming
coherent en gestructureerd in kaart moeten brengen en alle processen, activiteiten en activa
van de onderneming moeten afdekken, met inbegrip van de risico’s op fraude.
Het systeem zal prioritair de risico’s moeten aanpakken die de verwezenlijking in het
gedrang brengen van de strategische doelstellingen van de onderneming die zijn
gedefinieerd in het beheerscontract en het ondernemingsplan: de veiligheid, de stiptheid,
het financieel evenwicht, de kwaliteit van de dienstverlening en de compliance249. Het moet
ook de risico’s die verbonden zijn aan de filialen meetellen.
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Het betreft een set processen om na te gaan of de handelingen en het gedrag van de leidinggevenden en van het
personeel van een instelling overeenstemmen met de toepasselijke normen en deontologische regels.
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De risk officer heeft in juli 2015 een risicobeheermethodologie voorgesteld op basis van de
ISO 31000‐norm250.
Deze methode zou door alle operationele verantwoordelijken worden toegepast om tot een
globaal risicobeheersysteem te komen. De risk officer zou vervolgens jaarlijks aan de
beheersorganen rapporteren over de graad van afdekking van de voornaamste risico’s. Tegen
eind 2015 zou een eerste versie van het systeem klaar zijn.
Het hoofd van de Interne Audit heeft in het auditcomité van 29 oktober 2015 laten weten dat
deze deadline niet zou worden gehaald en dat de interne audits van 2016 die buiten het
domein van de exploitatieveiligheid vallen bijgevolg nog niet zullen kunnen worden gepland
op basis van de resultaten van een risico‐evaluatie.
Volgens het Rekenhof moet een onderneming van het formaat van de NMBS over een
gestructureerd risicobeheersysteem beschikken. In de eerste plaats is het management
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een dergelijk systeem. In afwachting van de
resultaten van een dergelijk systeem moet de dienst Interne Audit een evaluatiemethode
voor de high level‐risico’s invoeren om te komen tot een planning die beantwoordt aan de
behoeften van de organisatie en die niet enkel gebaseerd is op de aanvragen van het
management.
In haar antwoord benadrukt de NMBS dat de aanstelling van een Risk Office in maart 2015
bedoeld is om gevolg te geven aan de aanbeveling van het Rekenhof.
3.2.1.2 Mededeling en goedkeuring van het werkprogramma
Volgens de normen moet het hoofd van de Interne Audit aan het management en aan het
auditcomité zijn planning van de interne audits en zijn behoeften voor onderzoek en
goedkeuring voorleggen. Dat geldt ook voor elke belangrijke wijziging die zich in de loop
van het dienstjaar kan voordoen. Hij moet ook de weerslag van enige beperking van zijn
personeel melden.
De dienst Interne Audit legt zijn werkprogramma aan het management en aan het
auditcomité voor, overeenkomstig de normen.
3.2.1.3 Resources
Vóór de hervorming telde de dienst Interne Audit van de Holding negentien auditors251 met
inbegrip van de general manager (hoofd van de Interne Audit) en drie afdelingshoofden
(toestand op 1 januari 2013). Dat is onvoldoende personeel in het licht van het
audituniversum van de dienst.
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ISO 31000 verstrekt principes, een kader en richtsnoeren om het risicobeheer in de besluitvormings‐ en
organisatieprocessen van de ondernemingen te integreren. Deze norm kan door elk type van instelling worden gebruikt.
Hij leent zich niet voor certificeringsdoeleinden. Hij zet lijnen uit om het risicobeheer in het ondernemingsmanagement te
integreren en om de bestaande eventuele referentiekaders te vervolledigen, zoals ISO 9001 voor het kwaliteitsbeheer,
ISO 14001 voor het milieu of ISO 26000 voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid.
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In die berekening worden enkel de personeelsleden meegenomen die interne‐auditopdrachten vervullen. Het personeel
van de dienst Gecentraliseerde Controle Opdrachten/Overeenkomsten, het Controlecomité en de risk officer zijn niet
meegeteld. Het ging om elf mensen in 2013 vóór de hervorming en tien mensen op 1 januari 2015.
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Het audituniversum van de dienst Interne Audit van de Holding, die nu die van de NMBS is
geworden, was ruimer dan het huidige audituniversum. Infrabel valt er bijvoorbeeld niet
meer onder.
Op 31 oktober 2015 telde de dienst Interne Audit van de NMBS vijftien auditors (14,55 VTE),
onder wie het hoofd van de Interne Audit. Het aantal auditors is verminderd als gevolg van
vertrekkende personeelsleden (pensionering of overstap naar Infrabel) die nog niet werden
vervangen. In december 2015 waren twee selectieprocedures aan de gang voor de dienst.
Ondanks de beperking van het audituniversum van de dienst blijft de huidige bezetting
onder de algemeen aanvaarde ratio van één voor duizend werknemers252. Als enkel rekening
wordt gehouden met het personeel van de NMBS, telt de dienst Interne Audit immers 0,68
auditors voor 1.000 personeelsleden (d.i. 14,55 auditors, inclusief het hoofd van de Interne
Audit, voor een personeelssterkte van 21.317 voltijdse equivalenten253).
Het Rekenhof stelt vast dat de huidige personeelssterkte van de dienst niet werd vastgelegd
in verhouding tot het personeelsaantal van de maatschappij, noch op basis van de
complexiteit en de omvang van het audituniversum. Er werd geen personeelsplan opgesteld
dat preciseert hoeveel personeel de dienst Interne Audit nodig heeft om zijn opdrachten
goed te vervullen.
Er is geen dergelijke evaluatie van de personeelsbehoeften omdat:




een volledig audituniversum op basis van een cartografie van de risico’s ontbreekt
(cf. punt 3.2.1.1),
een door het auditcomité gedefinieerde risicoappetijt254 ontbreekt,
duidelijk gedefinieerde strategische doelstellingen (mission statement) ontbreken
(de verwachtingen).

Volgens het Rekenhof ontslaat het ontbreken van die elementen het hoofd van de Interne
Audit niet van zijn verantwoordelijkheid om te bepalen of de huidige personeelssterkte van
zijn dienst volstaat om te kunnen beoordelen of de voornaamste risico’s van de onderneming
onder controle worden gehouden.
Omdat het management van de NMBS geen globaal risicobeheersysteem heeft ingesteld, had
de dienst Interne Audit een high level‐evaluatie moeten uitvoeren. Op basis daarvan had hij
een plan moeten opstellen dat bepaalt over hoeveel personeel de dienst moet beschikken en
dat eventueel zal moeten worden geactualiseerd als de drie bovenvermelde elementen zullen
worden gedefinieerd.
In haar antwoord benadrukt de NMBS dat een toereikende bezetting van een dienst Interne
Audit niet enkel afhangt van de grootte van de onderneming, maar ook van andere
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Institut français de l’audit et du contrôle internes (IFACI), “Interne audit in Frankrijk en in de wereld” (vertaling), 2008, p.
11: “Terwijl die ratio bij de banken en verzekeringen één interne auditor per 100 werknemers is, wordt die indicator in de sectoren
industrie, handel, diensten uitgedrukt in aantal interne auditors per 1000 werknemers.” (vertaling)
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Jaarverslag NMBS 2014.

De risicoappetijt is de aanvaardbare graad van onzekerheid om de waardecreatie door de maatschappij te optimaliseren.
Het is een gegeven waarmee de directie rekening houdt wanneer ze de verschillende strategische opties evalueert, de
eraan verbonden doelstellingen bepaalt en de maatregelen ontwikkelt om de overeenstemmende risico’s te beheren.
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variabelen zoals de mate waarin informatietechnologie worden gebruikt bij audits, de
ontwikkelingsgraad van de organisatie en de ervaring van het personeel. Binnen de huidige
budgettaire context heeft de NMBS ervoor gekozen om met het huidige personeel te werken.
Het personeelsbestand zal worden geëvalueerd wanneer de drie voornoemde
basisvoorwaarden zullen zijn vervuld.
3.2.1.4 Regels en procedures
Het hoofd van de interne audit moet regels en procedures opstellen die een kader voor de
interne‐auditactiviteit verstrekken255.
De dienst Interne Audit beschikt over een volledig kwaliteitsbeheersysteem dat de werking
van de dienst organiseert en de voornaamste processen en procedures van de interne audit
definieert.
Die processen en procedures moeten echter worden geëvalueerd en eventueel worden
aangepast in het licht van de normen van het IIA.
3.2.1.5 Verslagen voor het management en het auditcomité
De professionele normen bepalen dat het hoofd van de Interne Audit periodiek aan het
management en het auditcomité verslag moet uitbrengen over de opdrachten, de
bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de interne audit, alsook over de graad van
verwezenlijking van de jaarlijkse auditplanning256.
De dienst Interne Audit rapporteert regelmatig aan het auditcomité over de graad van
verwezenlijking van zijn jaarlijkse planning van de auditopdrachten. De stand van zaken
wordt ook aan het management voorgelegd in de maandelijkse vergaderingen van het
directiecomité die het hoofd van de Interne Audit bijwoont.
Het Rekenhof stelt vast dat de dienst Interne Audit in zijn auditcharter zich ertoe verbindt
jaarlijks de toestand van de interne controle, het risicobeheer en de corporate governance te
evalueren.
Deze evaluatie gebeurt niet, waardoor het auditcomité geen algemeen beeld krijgt van de
kwaliteit van het risicobeheer‐ en internecontrolesysteem van de maatschappij.
In haar antwoord verbindt de NMBS zich ertoe die bepaling van het interne auditcharter na
te leven. Zodra begrotingsjaar 2015 zal zijn afgesloten, zal het hoofd van de interne audit zich
formeel uitspreken over het internecontrolesysteem.
3.2.2 Planning van de opdracht
Volgens de professionele normen moeten de interne auditors voor elke auditopdracht een
plan ontwerpen en documenteren. Dat opdrachtplan preciseert de doelstellingen, de
reikwijdte, de datum en de duur van de opdracht, en ook de toegewezen middelen257. Om de
doelstellingen van de opdracht te halen, moet een werkplan verwijzen naar de procedures
die moeten worden toegepast om bij de opdracht de informatie te identificeren, te
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Professionele norm 2040 van het IIA.
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Professionele norm 2060 van het IIA.
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Professionele norm 2200 van het IIA.
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analyseren, te evalueren en te documenteren. Het werkprogramma moet worden
goedgekeurd vooraleer het wordt uitgevoerd258.
Voor elke auditopdracht wordt een programma opgesteld dat bij de openingsvergadering
wordt voorgesteld. Dat programma bepaalt het voorwerp van de audit, de perimeter, de
doelstellingen, de te evalueren risico’s en het tijdschema van de realisatie.
Op basis van zijn onderzoek van verschillende auditdossiers stelt het Rekenhof vast dat die
procedure gestandaardiseerd en gedocumenteerd is, en dat ze wordt nageleefd.
Het onderstreept echter dat de inhoud van het programma van de opdracht zou kunnen
worden verbeterd om de onderzoeksvragen, de te hanteren normen en de uit te voeren
auditwerkzaamheden met elkaar te koppelen om zo te antwoorden op de onderzoeksvragen.
Dat document zou onder meer het volgende kunnen preciseren:




de aard en de reikwijdte van de uit te voeren auditwerkzaamheden (grootte van de
steekproef, te interviewen personen);
de te verzamelen bewijskrachtige informatie;
het referentiekader (reglementaire normen, interne procedures of praktijken van
goed beheer) in het licht waarvan de evaluatie zal gebeuren.

Volgens het Rekenhof is die informatie noodzakelijk om het hoofd van de Interne Audit in
staat te stellen te evalueren of de beoogde auditwerkzaamheden relevant en toereikend zijn
om tegemoet te komen aan de doelstellingen van de audit en de professionele normen.
3.2.3 Documentatie
De interne auditors moeten volgens de professionele normen relevante informatie
verzamelen om de conclusies en de resultaten van de opdracht te onderbouwen. Het hoofd
van de Interne Audit moet regels vastleggen voor het bewaren van de dossiers van de
opdracht, ongeacht de gebruikte drager voor de archivering259.
Het Rekenhof stelt vast dat door de ISO 9001‐certificering van de interne‐auditprocessen een
performant documentatiesysteem kon worden ingesteld dat de auditors strikt bijhouden en
in acht nemen. De voordelen van dat systeem zouden behouden moeten blijven, ook al is
het kwaliteitsbeheersysteem niet meer gecertificeerd.
3.2.4 Mededeling van de resultaten
Het hoofd van de Interne Audit moet ervoor zorgen dat de resultaten bij de juiste
geadresseerden terechtkomen. De doelstellingen en de reikwijdte van de opdracht evenals
de conclusies, de aanbevelingen en de actieplannen moeten worden meegedeeld. De
mededeling moet juist, objectief, duidelijk, beknopt, constructief, volledig en tijdig
gebeuren260.

258

Professionele norm 2240 A1 van het IIA.

259

Professionele norm 2330 A2 van het IIA.

260

Professionele normen 2410 en 2420 van het IIA.

HOOFDSTUK 3 –DIENST INTERNE AUDIT VAN DE NMBS / 198

In zijn versie van 30 januari 2014 bepaalde het charter van de dienst Interne Audit dat de
auditverslagen aan het management van de geauditeerde dienst, de gedelegeerd bestuurder
en de voorzitter van het auditcomité werden bezorgd. Bij audits van de interne‐auditdienst
van de NMBS bij een dochtermaatschappij, wordt het verslag bezorgd aan het management
van de geauditeerde dienst en aan de raad van bestuur of het auditcomité – als dat bestaat –
van de dochtermaatschappij.
Op basis van een onderzoek van auditverslagen stelt het Rekenhof vast dat in elk verslag een
beknopte samenvatting zit van de opdracht, de bevindingen en aanbevelingen (executive
summary) en dat de dienst Interne Audit van de NMBS de gerealiseerde auditverslagen
overeenkomstig de norm verspreidt.
Het Rekenhof stelt echter vast dat de laatste versie van het charter, die verscheen in
november 2015 en een vereenvoudiging van de vorige versie is, bepaalt dat de auditverslagen
aan het secretariaat van de raad van bestuur worden gezonden. Het secretariaat zorgt er dan
voor dat ze worden verspreid volgens de normen uit het charter van het auditcomité. Dat
laatste charter bevat echter geen lijst met geadresseerden. Volgens het Rekenhof zou de
verspreidingslijst van de verslagen moeten worden gepubliceerd in een van de twee charters.
Wat de kwaliteit van de auditverslagen betreft, stelt het Rekenhof op basis van de
geraadpleegde auditdossiers vast dat de verslagen eenzelfde structuur volgen, volledig zijn
en de mogelijkheid bieden verslag uit te brengen over de audit. Ze preciseren echter niet
voldoende welke auditwerkzaamheden werden uitgevoerd om tot de conclusies te komen,
o.m. de werkzaamheden in verband met de maturiteit van het internecontrolesysteem. Die
informatie zou een preciezer beeld kunnen geven over de materialiteit en het belang van de
bevindingen.
3.2.5 Omkadering
Er moet een passend toezicht worden uitgeoefend op de opdrachten van de dienst Interne
Audit om te waarborgen dat de doelstellingen worden gehaald, dat de kwaliteit wordt
verzekerd en dat het personeel zich professioneel ontwikkelt261. Het bewijs van het toezicht
moet worden gedocumenteerd en in de werkdocumenten worden bewaard262.
Het Rekenhof stelt in zijn onderzoek vast dat in de onderzochte auditdossiers sporen van
toezicht zitten en dat de belangrijkste documenten worden nagekeken en geviseerd door het
afdelingshoofd en door het hoofd van de Interne Audit.
Volgens het Rekenhof beantwoordt de omkadering door de hiërarchie van de dienst Interne
Audit aan de professionele normen. Het beveelt aan dat dubbel toezicht te handhaven, zeker
omdat de audits door één auditeur en niet door een ploeg worden uitgevoerd.
3.2.6 Opvolging van de audits
Volgens de professionele normen263 moet het hoofd van de Interne Audit een opvolging
invoeren die de mogelijkheid biedt toezicht uit te oefenen en te waarborgen dat het
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Professionele norm 2340 van het IIA.
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IIA, praktische toepassingsmobiliteit 2340‐1.
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Professionele norm 2500‐ A1 van het IIA.
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management effectief maatregelen implementeert, of dat het management het gesignaleerde
risico heeft aanvaard en beslist heeft de aanbeveling niet uit te voeren.
Vóór de hervorming van de NMBS hield de dienst Interne Audit van de NMBS‐Holding een
gegevensbank bij met alle aanbevelingen die belangrijk of van een gemiddeld niveau (High
of Medium) werden geacht. De auditor van de NMBS‐Holding zorgde voor de opvolging. De
aanbeveling werd afgesloten als het geauditeerde management bevestigde dat de
aanbeveling effectief werd uitgevoerd. Als het geauditeerde management ervoor koos een
aanbeveling niet uit te voeren en het residuele risico dus te aanvaarden, motiveerde het die
beslissing schriftelijk en stuurde het die door naar de dienst Interne Audit.
Als de audit betrekking had op de NMBS of Infrabel, was die opvolging echter gebaseerd op
informatie die de cel Interne Audit van de NMBS of van Infrabel meedeelde. Het
directiecomité en het auditcomité ontvingen een zesmaandelijks verslag over de uitvoering
van de aanbevelingen. Naar aanleiding van die rapportering informeerde de Interne Audit
de twee comités ook over de gemotiveerde beslissingen van het management om een
welbepaalde aanbeveling niet uit te voeren.
Sinds de herstructurering van de spoorwegen in 2014 past de dienst Interne Audit van de
NMBS de gegevensbank van de aanbevelingen aan de nieuwe structuur aan. De
aanbevelingen die niet meer aan de orde zijn wegens een herschikking van de processen of
die betrekking hebben op activiteiten die voortaan buiten het audituniversum van de dienst
vallen (bijvoorbeeld omdat ze werden overgedragen naar Infrabel), worden geschrapt.
Sinds 1 oktober 2015 is een nieuwe databank beschikbaar voor de opvolging van de
aanbevelingen. Momenteel wordt een nieuwe procedure ontwikkeld voor de opvolging van
de aanbevelingen.
Het Rekenhof stelt vast dat het systeem voor de opvolging van de aanbevelingen
ontoereikend is sinds de herstructurering van 2014. Sinds maart 2014 werd geen enkel
zesmaandelijks verslag over de stand van uitvoering van de aanbevelingen meer voorgelegd
aan het directiecomité en het auditcomité. Nog geen enkel proces voor de opvolging van de
aanbevelingen werd gedefinieerd. De opvolging van de aanbevelingen is echter een
essentieel element om een verbetering van het risicobeheer te waarborgen en om de
meerwaarde van de interne‐auditopdrachten te beoordelen.
Het Rekenhof beveelt aan zo snel mogelijk een adequate opvolging van de aanbevelingen te
organiseren en de rapportering aan het directiecomité en het auditcomité te hervatten. In
haar antwoord bevestigt de NMBS dat de opvolging van de aanbevelingen zoals bepaald in
de normen niet specifiek werd opgenomen als agendapunt voor het Auditcomité. Ze
benadrukt dat vanaf het eerste trimester 2016 regelmatig een controlebord met een overzicht
van de opvolging van de aanbevelingen zal worden voorgelegd aan het directie‐ en
auditcomité.
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HOOFDSTUK 4

Auditcomité van Infrabel
4.1

Referentiekader

Sinds 2004264 voorziet de wet betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven in de oprichting van een auditcomité binnen de raad van bestuur265.
Het auditcomité van Infrabel werd formeel opgericht door een beslissing van de raad van
bestuur van Infrabel van 4 november 2004. Het charter van het auditcomité werd op 25 maart
2010 goedgekeurd door de raad van bestuur van Infrabel. Het biedt een kader voor de
samenstelling, werking, rechten en verplichtingen en de bevoegdheden van het auditcomité.
Het charter, waarover werd bepaald dat het jaarlijks zou worden herzien, werd niet herzien
sinds 2014.

4.2

Samenstelling en organisatie van het auditcomité

4.2.1 Samenstelling
In uitvoering van de wet bestaat het auditcomité uit vier bestuurders, met uitsluiting van de
gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur benoemt de leden van het auditcomité. Het
charter van het auditcomité bepaalt dat het comité op gestelde tijden bijeenkomt, in principe
één keer per trimester.
Het huidige auditcomité werd samengesteld op 26 november 2013 door de raad van bestuur.
De leden worden benoemd voor onbepaalde duur; hun benoeming loopt ten einde wanneer
hun mandaat bij de raad van bestuur niet wordt vernieuwd.
Tussen januari 2014 en juni 2015 is het comité acht keer bijeengekomen. Via het onderzoek
van de notulen van die vergaderingen kan het volgende worden vastgesteld:



De wet stelt dat het auditcomité de gedelegeerd bestuurder mag uitnodigen op zijn
vergaderingen, waar hij zitting heeft met raadgevende stem, maar het auditcomité
nodigt hem systematisch uit en hij heeft er zo goed als systematisch zitting266.
Het charter van het auditcomité bepaalt dat, als de voorzitter van de raad van
bestuur geen lid is van het auditcomité, hij ook wordt uitgenodigd voor de
vergaderingen van het auditcomité en daar zitting heeft met raadgevende stem.
Tijdens de desbetreffende periode heeft hij geen enkele vergadering van het
auditcomité bijgewoond. Het charter van het auditcomité bepaalt niets over de
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Artikel 5 van het koninklijk besluit 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur,
tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
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Artikel 210 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
In artikel 36 van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel wordt het bestaan van het comité
geformaliseerd.
266

Zeven keer aanwezig op acht vergaderingen.
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aanwezigheid op zijn vergaderingen van bestuurders die geen lid zijn van het
auditcomité. De bestuurders die geen lid zijn van het auditcomité hebben tijdens de
desbetreffende periode geen enkele vergadering van het comité bijgewoond.
Terwijl het charter van het auditcomité bepaalt dat het comité iedere andere
persoon mag uitnodigen om zijn opdrachten goed uit te voeren, worden de
financieel directeur en het hoofd van de Interne Audit systematisch uitgenodigd
voor die vergaderingen en beantwoorden zij die uitnodigingen systematisch267.
De directeurs die betrokken zijn bij de audits die aan het auditcomité worden
voorgesteld, worden altijd uitgenodigd en zijn ook inderdaad aanwezig op de
vergaderingen van het auditcomité. Voor het Rekenhof is dat een goede praktijk die
ertoe bijdraagt het management te responsabiliseren voor de interne controle en de
resultaten van de interne audit.
De wet bepaalt dat de twee regeringscommissarissen met raadgevende stem
deelnemen aan de vergaderingen van het auditcomité. In de praktijk worden ze
systematisch uitgenodigd, maar wonen ze de vergaderingen zelden bij268.

In zijn verslag van 2001 over de goede besteding van rijksgelden door de NMBS had het
Rekenhof aanbevolen “dat een duidelijker onderscheid zou worden gemaakt tussen de leden
van het auditcomité en de leden die op zijn bijeenkomsten worden uitgenodigd”. Het voegde
daaraan toe dat “de onafhankelijkheid van het auditcomité zou toenemen als de gedelegeerd
bestuurder enkel nog aanwezig zou zijn op uitdrukkelijke uitnodiging, in functie van de dossiers
die worden onderzocht”. Daarenboven bepaalt de Belgische Corporate Governance Code 2009
dat het “auditcomité beslist of, en zo ja wanneer, de CEO, de chief financial officer […], de
interne auditor en de externe auditor zijn vergaderingen bijwonen”269.
Het Rekenhof is van oordeel dat het auditcomité vrij moet kunnen beraadslagen alvorens
verslag uit te brengen aan de raad van bestuur. Daarom is de aanwezigheid van de
gedelegeerd bestuurder, de voorzitter of de andere leden van de raad van bestuur enkel
wenselijk na uitdrukkelijke uitnodiging van het auditcomité, en niet systematisch, op heel
de vergadering van het auditcomité of een deel ervan, naargelang van de onderzochte
dossiers.
Het auditcomité van Infrabel preciseert in zijn antwoord dat de gedelegeerd bestuurder om
doeltreffendheidsredenen aanwezig is op de vergaderingen van het comité.
Het Rekenhof bevestigt dat het vragen heeft bij het automatisch uitnodigen van de
gedelegeerd bestuurder op de vergaderingen van het auditcomité. Het auditcomité moet zijn
onafhankelijkheid tonen en kunnen beraadslagen zonder dat een uitvoerende manager
aanwezig is. Het Rekenhof handhaaft zijn aanbeveling en vraagt het auditcomité van Infrabel
zich te inspireren op de principes van de Belgische Corporate Governance Code.
Het charter van het auditcomité van Infrabel bepaalt daarentegen dat, zodra een lid van het
auditcomité zich in een situatie bevindt waarin zijn belang tegengesteld is aan een beslissing
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Wat de directeur‐generaal Financiën betreft: acht keer aanwezig op acht vergaderingen, en wat het hoofd van de
Interne Audit betreft: acht keer aanwezig op acht vergaderingen.
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Wat de regeringscommissarissen betreft: één keer aanwezig (een van de twee regeringscommissarissen) op acht
vergaderingen.
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Artikel 5.2/30 van de Belgische Corporate Governance Code 2009. Bijlage C Auditcomité.
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waarvoor het comité bevoegd is, hij het daarvan op de hoogte brengt en niet deelneemt aan
de beraadslagingen.
Het Rekenhof herinnert er daarnaast aan dat de deelname van de regeringscommissarissen
aan de vergaderingen van het auditcomité niet facultatief is in de zin van de wet van 21 maart
1991. Hun deelname is belangrijk om weet te hebben van de risico’s die de vennootschap
zouden kunnen verhinderen haar verplichtingen van openbare dienst na te komen.
4.2.2 Onafhankelijkheid van de leden van het auditcomité
Als bestuurders moeten de leden van het auditcomité een aantal onverenigbaarheden
respecteren. Volgens de wet270 is het mandaat van bestuurder onverenigbaar met de
uitoefening van andere mandaten (parlement‐ of regeringslid, provinciegouverneur of lid
van de bestendige deputatie van een provincieraad), met een functie als personeelslid van
Infrabel, met een functie, mandaat of activiteit ten dienste van HR Rail of bij een
spoorwegonderneming, of met het houderschap van een sociaal recht of van aandelen bij
een spoorwegonderneming.
Het verbod op de uitoefening van wat voor functie, mandaat of activiteit dan ook, al dan niet
bezoldigd, hetzij persoonlijk, hetzij via tussenkomst van een rechtspersoon, ten dienste van
een spoorwegonderneming, blijft twee jaren na de beëindiging van het mandaat gelden.
Leden van de raad van bestuur zijn verplicht de voorzitter van de raad van bestuur in te
lichten over elke vorm van vermogensrechtelijk belang in een dergelijke onderneming. Als
een lid van de raad van bestuur die onverenigbaarheden schendt, moet hij de betrokken
mandaten of functies binnen drie maanden neerleggen. Doet hij dat niet, dan wordt hij na
afloop van die termijn geacht van rechtswege zijn mandaat bij Infrabel te hebben neergelegd.
Het charter van de bestuurder, goedgekeurd door de raad van bestuur op 25 november 2004
als onderdeel van zijn huishoudelijk reglement, bevat regels over onafhankelijkheid,
bekwaamheid, ethiek en integriteit271. De bestuurder verbindt er zich onder andere toe in de
uitoefening van zijn functie in alle omstandigheden onafhankelijk te handelen en ieder
conflict tussen zijn rechtstreekse of onrechtstreekse persoonlijke belangen en die van de
vennootschap te vermijden.
De wet bevat geen specifieke bepaling over de aanwezigheid van een onafhankelijke
bestuurder bij het auditcomité. De aanwezigheid van onafhankelijke bestuurders in de
corporate governance is nochtans een goede praktijk die de onderneming objectief,
onpartijdig en professioneel advies oplevert over het beheer. De criteria die de
onafhankelijkheid van een bestuurder definiëren, zijn vervat in artikel 526ter van het
Wetboek van Vennootschappen, en verwijzen naar de uitoefening van functies in de
onderneming, naar de financiële resources die dat voor de bestuurder oplevert en naar zijn
andere relaties.
De Belgische Corporate Governance Code 2009 bepaalt dat minstens de meerderheid van de
leden van het auditcomité onafhankelijk is, dat minstens één lid ervaring heeft op het gebied
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Artikel 212 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
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van boekhouding en audit272 en dat de beslissing tot aanstelling vermeldt op basis van welke
motieven die hoedanigheid wordt toegekend. De richtlijnen van de OESO over governance
bij overheidsbedrijven bevelen ook aan dat gespecialiseerde comités binnen de raad van
bestuur worden voorgezeten door een bestuurder zonder leidinggevende functie en dat ze
voldoende onafhankelijke bestuurders zouden moeten omvatten273.
In de strategische visie voor de Belgische spoorwegen die de minister van Mobiliteit
voorstelde in de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven,
benadrukte ze de wil om de bestuursorganen van de spoorbedrijven te professionaliseren en
stelde ze dat de spoorbedrijven zich moeten schikken naar de beginselen van corporate
governance en de gedragscode van de OESO. Ze formuleerde de wens dat onafhankelijke
bestuurders de samenstelling van de raden van bestuur zouden versterken274.
De wet bepaalt dat de bestuurders worden gekozen overeenkomstig de complementariteit
van hun competenties op het vlak van financiële en boekhoudkundige analyse, juridische
aspecten, hun kennis van de vervoersector, hun deskundigheid op het vlak van mobiliteit,
personeelsstrategie en sociale relaties. Die elementen over de competentie van de
bestuurders zijn opgenomen in het koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van
de raad van bestuur.
Gezien de meerwaarde op het vlak van corporate governance, beveelt het Rekenhof aan te
onderzoeken of onafhankelijke bestuurders de samenstelling van het auditcomité kunnen
versterken (wat impliceert dat er onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur zitting
hebben). Het begrip onafhankelijkheid kan worden onderbouwd met de criteria van artikel
526ter van het Wetboek van Vennootschappen, maar die moeten dan wel worden
beschouwd in de specifieke context van de autonome overheidsbedrijven, waarvan de Staat
meerderheidsaandeelhouder is en de bestuurders worden benoemd bij koninklijk besluit.
De onafhankelijkheid en de bevoegdheden van het auditcomité kunnen ook worden
versterkt door externe deskundigen in te schakelen die aan alle genoemde criteria
beantwoorden.
Het charter van het auditcomité, goedgekeurd door de raad van bestuur, bepaalt bovendien
dat het auditcomité als geheel over voldoende relevante competenties beschikt op het vlak
van financiële deskundigheid, interne controle en risicobeheer, contacten met de sector van
het spoorweginfrastructuurbeheer en het auditdomein.
Toen het auditcomité in november 2013 moest worden vernieuwd en uit vijf bestuurders
moest worden gekozen die hun kandidatuur hadden ingediend voor een van de vier functies
van comitélid, heeft de raad van bestuur zijn keuze niet gemotiveerd aan de hand van de
competenties die het charter vereist.
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4.3

Opdrachten van het auditcomité

Paragraaf 2 van artikel 210 van de wet van 21 maart 1991 bepaalt dat het auditcomité “de taken
uit[voert] die de raad van bestuur eraan toevertrouwt. Bovendien heeft het de opdracht om de
raad van bestuur bij te staan door onderzoek van de financiële informatie, met name de
jaarrekeningen, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen. Het auditcomité staat ook in voor
de betrouwbaarheid en de integriteit van de financiële verslagen inzake risicobeheer. Ten
minste veertien dagen vóór de vergadering waarop de raad van bestuur de jaarrekeningen
vaststelt, legt de raad deze rekeningen ter advies voor aan het auditcomité.”
In de lijn van de Belgische Corporate Governance Code bevat het charter van het auditcomité
een geheel aan bevoegdheden op het vlak van risicobeheer, interne controle en interne audit.
4.3.1 Risicobeheer
In verband met het risicobeheer en de interne controle bepaalt het charter van het
auditcomité dat het comité de doelmatigheid en doeltreffendheid van het systeem evalueert
met het oog op de identificatie, de evaluatie en het beheer van al dan niet financiële risico’s
en de rapportering erover. Bovendien moet het de doelmatigheid en de doeltreffendheid van
de interne controle evalueren. Ten slotte moet het comité de procedures evalueren die
verband houden met de preventie en opsporing van fraude, met de bescherming van de
activa, de preventie van misbruik en de naleving van de reglementaire bepalingen waaronder
de onderneming valt.
Het auditcomité van Infrabel verklaart die opdracht van evaluatie van de interne controle uit
te voeren aan de hand van de analyse en de goedkeuring van de interne‐
auditwerkzaamheden. Het gaat om een versnipperde visie op de kwaliteit van de interne
controle en het risicobeheer, die tot stand komt op basis van de auditverslagen over bepaalde
diensten of processen.
Het Rekenhof stelt echter vast dat het auditcomité geen globaal zicht heeft op de kwaliteit
van het systeem voor het risicobeheer en interne controle van de vennootschap. Een
dergelijke rapportering, die de Belgische Corporate Governance Code 2009 voorschrijft275,
heeft nochtans een aantal voordelen:





275

ze maat het mogelijk het management te responsabiliseren en te sensibiliseren voor
zijn rol als eerste verantwoordelijke voor de interne controle en het risicobeheer;
ze biedt gecentraliseerde informatie gebaseerd op een zelfevaluatie van het
management over de maturiteit van de interne controle, de mate waarin risico’s
geïdentificeerd of beheerst worden, de lopende projecten en de komende
verbeteringen;
ze biedt het auditcomité de mogelijkheid zich op basis van de werkzaamheden van
de interne audit en op basis van de rapportering, een oordeel te vormen over de
maturiteit van de interne controle in de onderneming, en de raad van bestuur
daarover te informeren.

Artikel 5.2./14 van de Belgische Corporate Governance Code 2009, Bijlage C – Aauditcomité.
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Omdat een globaal zicht op de kwaliteit van het systeem voor het risicobeheer en interne
controle van de vennootschap ontbreekt, verstrekt het auditcomité de raad van bestuur geen
advies over de kwaliteit van dat systeem.
Die situatie valt voornamelijk te verklaren doordat er binnen Infrabel geen gestructureerd
systeem voor risicobeheer en interne controle bestaat dat de risico’s van de organisatie
identificeert en beoordeelt en een systeem voor aansturing en responsabilisering instelt.
Om een dergelijk oordeel te kunnen formuleren, moet het auditcomité kunnen steunen op
de informatie die het ontvangt van de dienst Interne Audit en van het management. Het
auditcomité moet kunnen steunen op een jaarlijkse rapportering door het management over
de kwaliteit en de maturiteit van het systeem en over de graad van risicobeheersing. Het
management is immers de eerste verantwoordelijke voor de interne controle. Die twee
rapporteringen worden niet uitgevoerd.
Het Rekenhof is van oordeel dat het auditcomité, met de steun van de dienst Interne Audit,
de verantwoordelijkheid heeft om de raad van bestuur en het management te
responsabiliseren over de algemene toestand van de interne controle. De logica van die
evaluatie is de bestuurders en het management een globaal beeld te schetsen van de toestand
van de interne controle en de gepaste initiatieven aan te moedigen om die toestand te
verbeteren.
Het Rekenhof stelt vast dat de beheersing van de risico’s en de interne controle niet jaarlijks
worden geëvalueerd. Het beveelt het auditcomité aan zijn rol op dat vlak ten volle op te
nemen en de nodige initiatieven aan te moedigen om die evaluatie te kunnen uitvoeren.
Het auditcomité van Infrabel wijst er in zijn antwoord op dat het management momenteel
een ERM (Enterprise Risk Management – systeem voor globaal risicobeheer) ontwikkelt
tegen midden 2016. Het auditcomité zal bijgevolg aan het management vragen jaarlijks te
rapporteren over de risico’s en de internecontrolemaatregelen, en zal vervolgens verslag
uitbrengen aan de raad van bestuur.
4.3.2 Interne audit
Wat de interne audit betreft, heeft het auditcomité de volgende opdrachten:







het auditprogramma onderzoeken en goedkeuren;
kennis nemen van de conclusies en aanbevelingen in de auditverslagen;
waken over de opvolging van de aanbevelingen die het management aanvaard heeft;
de interne‐auditfunctie evalueren;
de structuur en de begroting van de interne audit goedkeuren wat de componenten
aangaande het personeel en de materiële steun betreft;
de raad van bestuur een gemotiveerd advies verstrekken over de aanstelling van het
hoofd van de dienst Interne Audit.

Het Rekenhof stelt vast dat het auditcomité het auditplan en de begroting van de Interne
Audit goedkeurt.
Het hoofd van de dienst Interne Audit stelt de onderzoeken van zijn dienst voor op de
vergaderingen van het auditcomité. Dat volgt de uitvoering van het auditprogramma op en
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checkt of het management de aanbevelingen in aanmerking neemt. Het hoofd van de Interne
Audit bevestigt zijn onafhankelijkheid jaarlijks in een verklaring aan het auditcomité.
Het Rekenhof stelt echter vast dat het auditcomité geen formele procedure heeft om de
activiteiten van de dienst Interne Audit te evalueren die steunt op een onderzoek van het
geheel van het beheer en de activiteiten van de dienst. Op dit moment is er sprake van een
continue evaluatie die hoofdzakelijk berust op het onderzoek van de audits die de dienst
Interne Audit voorstelt.

4.4

Interacties met het auditcomité

Het auditcomité maakt deel uit van de corporate governance en staat als dusdanig in
interactie met zijn omgeving. Het Rekenhof heeft vier van de voornaamste interacties
onderzocht.
4.4.1 Interactie met de raad van bestuur
Het charter van het auditcomité bepaalt: “De Voorzitter van het auditcomité brengt aan de
Raad van Bestuur rechtstreeks verslag uit. In zijn verslagen aan de Raad van Bestuur kan hij/zij
eveneens alle aanbevelingen opnemen die het auditcomité noodzakelijk acht.”
Het Rekenhof stelt vast dat het auditcomité de raad van bestuur op de hoogte houdt van de
inhoud van zijn adviezen en zijn werkzaamheden. Dat gebeurt in de zitting van de raad die
volgt op de vergaderingen van het comité. De raad van bestuur ontvangt van het auditcomité
echter geen jaarlijkse rapportering over de uitoefening van de opdrachten van het comité op
het vlak van interne controle en risicobeheer.
4.4.2 Interactie met het college van commissarissen
Het auditcomité neemt kennis van de rapporten van het college van commissarissen waarin
dat laatste zijn verslagen en bevindingen meedeelt aan het comité. Het auditcomité nodigt
het college van commissarissen onder meer uit bij de voorstelling van zijn werkprogramma
en van de resultaten van uitgevoerde onderzoeken.
4.4.3 Interactie met het management
Voor de interne controle beschikt Infrabel over een charter dat de verantwoordelijkheden
van het management, de interne audit en het auditcomité definieert. Het werd goedgekeurd
in februari 2005.
Het Rekenhof stelt echter vast dat de verantwoordelijkheden van het management inzake
rapportering over de interne controle niet gedefinieerd zijn en dat het auditcomité geen
jaarlijkse rapportering ontvangt over de toestand van de interne controle en het risicobeheer.
Het Rekenhof meent dat een dergelijk systeem voor rapportering zou moeten worden
uitgebouwd in een onderneming die zo groot en zo maatschappelijk van belang is als
Infrabel. Het systeem moet worden geïntegreerd in het systeem voor risicobeheer dat de
vennootschap momenteel ontwikkelt.
Het Rekenhof beveelt Infrabel aan zijn internecontrolecharter te herzien, rekening houdend
met de evolutie van de onderneming en met de ontwikkeling van een globaal
risicobeheersysteem. Het charter zou onder meer de verantwoordelijkheden van het
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management op het vlak van rapportering over de interne controle moeten definiëren, gelet
op het belang van de responsabilisering inzake interne controle en het risicobeheer voor het
goed beheer.
4.4.4 Interactie met de NMBS
Sinds de herstructurering is er geen formeel overleg geweest tussen de auditcomités van de
NMBS en van Infrabel. In 2015 hebben de diensten Interne Audit van de twee
vennootschappen echter wel contact met elkaar genomen voor een gezamenlijke
auditopdracht over de organisatie, de werking en de performantie van het Railway
Operations Center (ROC), dat het treinverkeer op nationaal niveau opvolgt en coördineert.
Het auditcomité van Inftrabel is op de hoogte gebracht van de opstart van deze transversale
audit.
Het Rekenhof stelt vast dat er onvoldoende interactie is tussen de auditcomités van Infrabel
en van de NMBS, gelet op het belang van het identificeren, evalueren en beheersen van de
risico’s die gepaard gaan met de transversale processen bij de ondernemingen.
Het charter van het auditcomité van Infrabel voorziet in overleg met de voorzitter van het
auditcomité van de NMBS. Die bepaling werd echter niet geactualiseerd; het overleg past
binnen het kader van een NMBS‐groep bestaande uit drie entiteiten, zoals die bestond vóór
de herstructurering van 2014.
Het Rekenhof beveelt het auditcomité aan zijn charter aan te passen aan de herstructurering
van de NMBS‐groep van januari 2014 en er de invoering van een kaderakkoord voor
samenwerking tussen de auditcomités van Infrabel en de NMBS of een andere
spoorwegonderneming in op te nemen, om de uitvoering van de transversale opdrachten en
de relaties op auditvlak te organiseren. Dat kaderakkoord moet immers rekening houden
met de neutraliteit die de beheerder van de infrastructuur aan de dag moet leggen in zijn
relaties met spoorwegondernemingen.
Het auditcomité van Infrabel is in zijn antwoord van oordeel dat de aanbeveling van het
Rekenhof ingaat tegen de Europese wetgeving op het vlak van de beheersautonomie van
Infrabel en van de spoorwegondernemingen.
Het Rekenhof is van oordeel dat het belangrijk is dat de transversale processen, waarbij zowel
de netbeheerder als de spoorwegondernemingen betrokken zijn, aan een interne audit
worden onderworpen onder het toezicht van de betrokken auditcomités. Het kaderakkoord
dat het Rekenhof aanbeveelt, is precies bedoeld om het mogelijk te maken dat die
doelstelling wordt bereikt met inachtneming van de beheersautonomie van de netbeheerder
en van de spoorwegondernemingen.
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HOOFDSTUK 5

Dienst Interne Audit van Infrabel
5.1

Organisatie van de dienst Interne Audit

5.1.1

Interne‐auditcharter

Volgens de professionele normen moet een charter de opdracht, de bevoegdheden en de
verantwoordelijkheden van de dienst Interne Audit definiëren. Het draagt bij tot de
onafhankelijkheid, de bekendheid en de geloofwaardigheid van de dienst. Het moet worden
goedgekeurd door het management en door het auditcomité.
Het huidige interne‐auditcharter van Infrabel werd op 2 april 2014 goedgekeurd door het
auditcomité en de gedelegeerd bestuurder. Dat charter actualiseert het vroegere charter dat
door de NMBS‐groep was aangenomen op 16 december 2010.
Volgens het Rekenhof is dat charter volledig en beantwoordt het aan de professionele
normen en de goede praktijken. De dienst preciseert in het charter:







zijn opdrachten, zijn waarden en zijn normen, en ook zijn onafhankelijkheid
(hiërarchische en functionele koppeling);
dat hij rekening moet houden met de activiteiten van de andere diensten interne
audit of externe auditors in het kader van zijn programmering en dat hij van plan is
overleg te plegen met de andere diensten;
dat hij de verwezenlijking van de aanbevelingen moet opvolgen en verslag moet
uitbrengen aan het auditcomité;
zijn verantwoordelijkheden op het vlak van fraude;
het onderscheid tussen de activiteiten van het verstrekken van redelijke zekerheid
over het risicobeheer en de raadgevende activiteiten;
het werkgebied van de interne audit (het audituniversum).

5.1.2 Opdrachten van de dienst Interne Audit
De opdrachten van de dienst Interne Audit worden gedefinieerd in zijn auditcharter. Dat
maakt een onderscheid tussen:



de auditopdrachten (zekerheid) die bestaan uit het analyseren en evalueren van de
organisatie en de uitvoering van een opdracht, een activiteit of een welbepaalde
dienst;
de raadgevende opdrachten die de interne audit ondersteunen bij de ontwikkeling
van het internecontrolesysteem (informatie, sensibilisering, methodologie).

De auditopdrachten (zekerheid) zijn de voornaamste activiteit van de dienst. De
raadgevende activiteit blijft een randfenomeen en staat de verwezenlijking van de
auditopdrachten niet in de weg.
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Vóór de herstructurering (op 1 januari 2014) deed de dienst hoofdzakelijk een beroep op
externe consultants en op de dienst Interne Audit van de NMBS‐Holding om zijn
auditprogramma te realiseren. In 2014 kreeg hij meer personeel en sindsdien voert hij zelf
interne audits uit.
In 2014 heeft de dienst acht auditopdrachten (zekerheid) uitgevoerd. In 2015 zijn negentien
auditopdrachten gepland. Op 31 oktober 2015 waren elf van die opdrachten uitgevoerd en
aan het auditcomité voorgelegd.
De uitgevoerde interne audits hebben betrekking op de spoorwegveiligheid (bv. het beheer
van de constante verbetering van de veiligheid), operationele processen (bijvoorbeeld de
geluidshinder door spoorverkeer op het netwerk van Infrabel) of beheersprocessen (bv. het
thesauriebeheer).
5.1.3 Onafhankelijkheid in de organisatie
Het hoofd van de dienst Interne Audit valt overeenkomstig de professionele normen
administratief onder de gedelegeerd bestuurder en functioneel onder het auditcomité. Hij
werd door de raad van bestuur aangewezen na advies van het auditcomité. Hij heeft geen
operationele verantwoordelijkheid.
Volgens het Rekenhof is de rang van het hoofd van de dienst Interne Audit van Infrabel
(afdelingshoofd) niet hoog genoeg gelet op het belang van zijn verantwoordelijkheden en
zijn positie in de organisatie.
5.1.4 Competenties
Interne auditors moeten de kennis, de knowhow en de andere competenties bezitten die
nodig zijn om hun individuele verantwoordelijkheden uit te oefenen. Ze moeten die
verbeteren door een voortgezette beroepsopleiding276.
In 2014 kreeg de dienst Interne Audit van Infrabel meer personeel. De dienst telt nu acht
auditors, van wie drie afkomstig zijn van de dienst Interne Audit van de NMBS‐Holding en
vijf werden aangetrokken via interne mobiliteit. Die vijf nieuwe interne auditors hadden
geen auditervaring toen ze aan de dienst werden toegewezen. Ze hebben nadien opleidingen
gevolgd, o.m. over auditmethodes en audittechnieken.
De dienst beschikt over een budget voor voortgezette beroepsopleiding dat door het
auditcomité wordt goedgekeurd. In 2015 ging het om 22.500 euro. De opleidingsbehoeften
worden besproken tijdens de jaarlijkse evaluatiecyclus van de auditors; die kunnen ook het
hele jaar door op eigen initiatief opleidingen voorstellen.
De auditors moeten 5 % van hun tijd aan voortgezette opleiding besteden. Het hoofd van de
dienst Interne Audit houdt een inventaris bij van de gevolgde opleidingen en van de
verworven competenties.
Auditors worden aangemoedigd om verder opleidingen en professionele certificeringen in
interne audit te volgen, o.m. via een specifieke graad van senior auditor in de loopbaan van
auditors. Om die graad te behalen moeten de auditors minstens drie jaar anciënniteit in de
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dienst hebben, een professionele certificering of een academische titel hebben behaald
waarvan de lijst is vastgelegd, en geslaagd zijn voor een selectiejury.
Het hoofd van de Interne Audit wil bereiken dat elke auditor minstens een academische titel
(master in interne audit) of een erkende professionele certificering in audit (zoals CIA,
CISA277) behaalt.
Volgens het Rekenhof zijn de academische titels (master) en professionele certificeringen
een waarborg voor het professionalisme en de competentie van de dienst Interne Audit. Dat
de auditors worden aangemoedigd om die te behalen, is een goede praktijk, net zoals de
toekenning van een specifiek budget voor de voortgezette opleiding.
5.1.5 Kwaliteitsbewaking en ‐verbetering
Volgens de professionele normen moet een programma voor kwaliteitsbewaking en
‐verbetering worden uitgewerkt en geactualiseerd voor alle aspecten van de interne audit,
waarmee de doeltreffendheid ervan continu kan worden gecontroleerd. De resultaten van
het programma voor kwaliteitsbewaking en –verbetering moeten worden meegedeeld aan
het management en aan het auditcomité278. Minstens om de vijf jaar moet een evaluator of
ploeg van evaluatoren die gekwalificeerd en onafhankelijk zijn en van buiten de organisatie
komen, een externe evaluatie uitvoeren279.
De dienst Interne Audit van Infrabel legt momenteel de laatste hand aan een Quality
Assurance and Improvement Program (QAIP). Dat programma wil alle aspecten van de
werking en het beheer van de dienst Interne Audit afdekken om te verzekeren dat ze in
overeenstemming zijn met de normen. Het wil ook bijdragen tot de verbetering van de
interne audit zodat die de organisatie een toegevoegde waarde biedt.
Concreet bevat het programma een geheel van documenten waarmee de werking van de
dienst en de realisatiefasen van de auditopdrachten kunnen worden beschreven en
geformaliseerd. Het bevat onder meer een beschrijving van de processen, een
procedurehandboek en typedocumenten (rapport, notulen, brieven, analysedocumenten).
Het werd ontwikkeld om de professionele normen concreet toe te passen tijdens de
uitvoering van de opdrachten en om de documentatie van de auditwerkzaamheden te
systematiseren.
Om de kwaliteit van de auditopdrachten van de dienst te bewaken, schrijft het QAIP onder
meer toezicht op en controle van de belangrijkste fasen van de audit voor, en ook een
tevredenheidsonderzoek bij de geauditeerden op het einde van elke opdracht. Het bepaalt
ook dat om de vijf jaar een externe evaluatie moet worden uitgevoerd zoals vastgelegd door
de norm.
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Het QAIP wordt toegepast naarmate het wordt gevalideerd en zou tegen eind 2015 moeten
zijn afgerond. Het hoofd van de Interne Audit geeft in elke vergadering van het auditcomité
een overzicht van de voortgang van het project.

5.2

Werking van de dienst Interne Audit

5.2.1 Planning van de activiteiten van de dienst Interne Audit
De dienst Interne Audit moet met zijn activiteiten het systeem van interne controle,
risicobeheer en corporate governance in zijn geheel afdekken. De prioriteiten worden
opgenomen in een werkprogramma dat is gebaseerd op de risico’s en dat wordt opgesteld
door het hoofd van de Interne Audit om de organisatie toegevoegde waarde te bieden. Het
moet voor goedkeuring worden voorgelegd aan het management en aan het auditcomité.
5.2.1.1 Risicogebaseerde planning
Volgens de professionele normen moet het interne‐auditplan worden gebaseerd op de
risico’s, om prioriteiten te bepalen die coherent zijn met de doelstellingen van de organisatie.
De evaluatie van de risico’s moet minstens één keer per jaar gebeuren en moet worden
gedocumenteerd280.
Om de planning uit te voeren moet het hoofd van de Interne Audit rekening houden met het
risicobeheersysteem binnen de organisatie. Als er geen risicobeheersysteem bestaat, moet
het hoofd zich baseren op zijn eigen risicoanalyse nadat hij rekening heeft gehouden met het
standpunt van het management en van het auditcomité.
Met uitzondering van de beheersing van de risico’s van spoorwegveiligheid die opgenomen
zijn in de wetgeving, beschikt Infrabel niet over een globaal risicobeheersysteem. Op 18 juni
2013 heeft het directiecomité van Infrabel een project voor Enterprise Risk Management
opgezet en een risk officer aangewezen binnen een operationele directie, om de risico’s te
identificeren en te kwantificeren die de realisatie van de doelstellingen van Infrabel in gevaar
kunnen brengen. De eerste resultaten daarvan worden verwacht in 2016.
Het Rekenhof is van oordeel dat dit initiatief onontbeerlijk is om een strategie te definiëren
om die risico’s te verminderen of de impact ervan te beperken. Het initiatief zal vervolgens
ook de verbetering van de interne‐auditprocessen vergemakkelijken doordat de interne‐
auditdienst coherente prioriteiten zal kunnen vaststellen op basis van de risico’s die op die
manier geïdentificeerd zullen zijn.
Niettemin rechtvaardigen het belang van een globale risicobeheersing en het transversale
karakter van dat beheer dat de functie van risk officer rechtstreeks onder de gedelegeerd
bestuurder valt.
In afwachting van een risicoanalyse uitgevoerd door het management van Infrabel, is de
planning van de dienst Interne Audit gebaseerd op een high level‐evaluatie van de risico’s
van de onderneming. Die werd uitgevoerd in 2009 en geactualiseerd in 2012 door het hoofd
van de Interne Audit. De voornaamste processen van de onderneming werden
geïdentificeerd op basis van de risico’s en werden gewogen op basis van criteria zoals de
financiële, niet‐financiële en strategische impact en de waarschijnlijkheid of de kwaliteit van
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de interne controle. Deze risico‐evaluatie wordt opgebouwd door gesprekken met het
management.
De opdrachten in verband met de exploitatieveiligheid zijn gebaseerd op de bepalingen van
de Spoorcodex. Die stelt dat het systeem voor veiligheidsbeheer regelmatig aan een interne
audit onderworpen moet worden281.
Om de planning van de interne audits te verbeteren en zich beter de conformeren aan de
normen heeft het hoofd van de Interne Audit het auditcomité in december 2014 een
methodologie voorgelegd om een risicogebaseerde meerjarenplanning te ontwikkelen.
Om die planning te realiseren is de dienst Interne Audit van plan:





het audituniversum te definiëren, d.w.z. een inventaris op te stellen van de
processen van de onderneming, gebaseerd op de doelstellingen van de organisatie;
de risico’s te identificeren en te evalueren op basis van hun frequentie, de impact op
de kritieke processen die het management vooraf heeft gevalideerd en de
internecontrolemaatregelen die zijn geïmplementeerd om de risico’s in de hand te
houden (analyse op basis van de elementen van COSO);
een auditprogramma voor te stellen op basis van de hiërarchische oplijsting van de
risico’s.

Deze methodologie zou moeten worden toegepast bij de programmering van de audits van
2016.
Het Rekenhof stelt vast dat het management van Infrabel geen systeem voor globaal
risicobeheer heeft ingesteld. In afwachting van een dergelijk systeem ontwikkelt de dienst
Interne Audit overeenkomstig de normen een high level‐evaluatie van de ‐risico’s, die
rekening houdt met het standpunt van het management en het auditcomité.
5.2.1.2 Mededeling en goedkeuring van het werkprogramma
Volgens de normen moet het hoofd van de Interne Audit aan het management en aan het
auditcomité zijn planning van de interne audits en zijn behoeften voor onderzoek en
goedkeuring voorleggen, en ook elke belangrijke wijziging die zich in de loop van het
dienstjaar kan voordoen. Het hoofd van de Interne Audit moet ook de weerslag van enige
beperking van zijn middelen melden.
De dienst Interne Audit legt zijn werkprogramma aan het management en aan het
auditcomité voor overeenkomstig de normen.
5.2.1.3 Resources
Vóór de hervorming (2014) telde de dienst Interne Audit van Infrabel drie personen (het
hoofd van de Interne Audit, een adjunct en een administratief medewerker). Ze deden
hoofdzakelijk een beroep op externe consultants om de auditopdrachten over de essentiële
functies van de infrastructuurbeheerder te realiseren en traden op als contactpunt voor de
opdrachten van de auditdienst van de NMBS‐Holding.
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In 2014 kreeg de dienst meer personeel. Via interne mobiliteit binnen Infrabel werden zes
nieuwe auditors aangeworven en drie auditors van de vroegere dienst van de Holding. Die
treden op als team leaders.
Op 31 oktober 2015 telde de dienst tien medewerkers (8,6 voltijdse equivalenten ‐ VTE),
onder wie negen auditeurs (de drie team leaders inbegrepen) en het hoofd van de Interne
Audit.
De bezetting van de dienst blijft beneden de algemeen aanvaarde ratio van 1 per 1000282. Als
enkel het personeel van Infrabel wordt meegerekend, telt de dienst Interne Audit immers
0,69 auditors per 1.000 personeelsleden (8,6 auditors (het hoofd van de Interne Audit
meegerekend) voor een personeelssterkte van 12.500283 VTE).
Het Rekenhof stelt vast dat de huidige personeelssterkte van de dienst niet werd vastgelegd
in verhouding tot het personeelsbestand van de maatschappij, noch op basis van de
complexiteit en de omvang van het audituniversum. Er werd geen personeelsplan opgesteld
waarin gepreciseerd wordt hoeveel personeel de dienst Interne Audit nodig heeft om zijn
opdrachten goed te vervullen.
Volgens het Rekenhof laten de vertragingen bij de verwezenlijking van het auditprogramma
vermoeden dat de dienst te weinig personeel heeft. De meeste auditors moeten echter nog
opleidingen volgen en ervaring opdoen. Bovendien heeft de dienst middelen ingezet om zijn
QAIP uit te werken, zijn audituniversum te definiëren en een risicoanalyse te maken. Om
die redenen moet de dienst Interne Audit van Infrabel als een nieuwe dienst worden
beschouwd. In die context kunnen geen conclusies worden getrokken of er al dan niet
voldoende personeel is.
Volgens het hoofd van de Interne Audit zal de personeelssterkte worden beoordeeld als het
audituniversum omschreven is en de risico’s in kaart zijn gebracht. Het zal de bedoeling zijn
een bezetting vast te stellen die volstaat om de voornaamste risico’s van de onderneming op
basis van een meerjarenplanning af te dekken.
Volgens het Rekenhof zal het personeelsplan bovendien rekening moeten houden met de
noodzaak om de team leaders meer beschikbaar te maken voor het toezicht op de audits (cf.
5.2.5 Omkadering).
De dienst Interne Audit beschikt ook nog over een raamcontract van drie jaar met externe
consultancykantoren. Oorspronkelijk was dat raamcontract het voornaamste middel van
Infrabel om interne audits te doen van zijn essentiële functies als infrastructuurbeheerder.
Dat contract is eind 2015 vervallen. Het auditcomité overweegt het contract te vernieuwen
in maart 2006 om over bijkomende hulp te beschikken in geval de dienst Interne Audit het
auditplan niet zou kunnen uitvoeren.
Het auditcomité van Infrabel bevestigt in zijn antwoord dat een raamcontract werd gesloten
dat het mogelijk maakt de auditopdrachten te outsourcen. Vanaf maart 2016 zal het
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auditcomité een beroep doen op dat contract als vastgesteld wordt dat het beschikbare
personeel niet volstaat om het goedgekeurde auditplan uit te voeren.
5.2.1.4 Regels en procedures
Het hoofd van de Interne Audit moet regels en procedures opstellen die een kader voor de
interne‐auditactiviteit verstrekken284.
De regels en procedures van de dienst Interne Audit van Infrabel worden op dit moment
geformaliseerd. Het QAIP, dat eind 2015 zou worden gevalideerd, definieert de processen,
procedures en modellen die nodig zijn voor de werking en de verbetering van de interne
audit.
5.2.1.5 Verslag voor het management en het auditcomité
De professionele normen bepalen dat het hoofd van de Interne Audit periodiek aan het
management en het auditcomité verslag moet uitbrengen over de opdrachten, de
bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de interne audit, en ook over de
verwezenlijking van de jaarlijkse auditplanning285.
De dienst Interne Audit rapporteert driemaandelijks aan het auditcomité over de graad van
verwezenlijking van zijn jaarlijkse planning van de auditopdrachten.
5.2.2 Planning van de opdracht
Volgens de professionele normen moeten de interne auditors voor elke auditopdracht een
plan ontwerpen en documenteren. Dat opdrachtplan preciseert de doelstellingen, de
reikwijdte, de datum en de duur van de opdracht, en de middelen286. Om de doelstellingen
van de opdracht te halen, moet een werkplan verwijzen naar de procedures die moeten
worden toegepast om de informatie bij de opdracht te identificeren, te analyseren, te
evalueren en te documenteren. Het werkprogramma moet worden goedgekeurd voordat het
wordt uitgevoerd287.
Voor elke auditopdracht wordt een programma van de opdracht (werkprogramma)
opgesteld dat bij de openingsvergadering wordt voorgesteld. Dat programma definieert het
voorwerp van de audit, de perimeter, de doelstellingen, de te evalueren risico’s en het
tijdschema van de realisatie.
Op basis van zijn onderzoek van verschillende auditdossiers stelt het Rekenhof vast dat die
procedure gestandaardiseerd en gedocumenteerd is en dat ze wordt nageleefd.
Het onderstreept echter dat de inhoud van het programma van de opdracht zou kunnen
worden verbeterd om de onderzoeksvragen, de te hanteren normen en de uit te voeren
auditwerkzaamheden met elkaar te koppelen om te antwoorden op de onderzoeksvragen.
Het document zou onder meer het volgende kunnen preciseren:
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Professionele norm 2040 van het IIA.
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Professionele norm 2060 van het IIA.

286

Professionele norm 2200 van het IIA.
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Professionele norm 2240 A1 van het IIA.
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de aard en de reikwijdte van de uit te voeren auditwerkzaamheden (grootte van de
steekproef, te interviewen personen);
de te verzamelen bewijskrachtige informatie;
het referentiekader (reglementaire normen, interne procedures of praktijken van
goed beheer) in het licht waarvan de evaluatie zal gebeuren.

Volgens het hoofd van de Interne Audit zou de implementatie van het QAIP dat zwak punt
moeten verhelpen.
5.2.3 Documentatie
Volgens de professionele normen moeten de interne auditors de relevante informatie
verzamelen om de conclusies en de resultaten van de opdrachten te onderbouwen. Het hoofd
van de Interne Audit moet regels voor het bewaren van de opdrachtdossiers vastleggen,
ongeacht het medium dat voor het archiveren wordt gebruikt. Die regels moeten coherent
zijn met de oriëntaties die de organisatie heeft gedefinieerd en met alle reglementaire en
andere vereisten288.
Het Rekenhof stelt via zijn analyse vast dat het QAIP van de dienst Interne Audit van Infrabel
de mogelijkheid biedt het documentenbeheer te standaardiseren en te formaliseren. De
auditdossiers beantwoorden aan een welbepaalde structuur en classificatie. Voor elke
opdracht wordt een gedetailleerd elektronisch dossier aangelegd waarmee het verloop van
de audit kan worden nagekeken en de bewijskrachtige documenten kunnen worden
geraadpleegd.
5.2.4 Mededeling van de resultaten
Het hoofd van de Interne Audit moet ervoor zorgen dat de resultaten bij de juiste
geadresseerden terechtkomen. De mededeling moet de doelstellingen en de reikwijdte van
de opdracht omvatten en ook de conclusies, aanbevelingen en actieplannen. De mededeling
moet juist, objectief, duidelijk, beknopt, constructief, volledig en tijdig gebeuren289.
Het Rekenhof stelt vast dat in elk verslag een beknopte samenvatting zit van de opdracht, de
bevindingen en de aanbevelingen (executive summary) en dat de auditverslagen van de
dienst Interne Audit van Infrabel overeenkomstig de norm worden verspreid.
Het Rekenhof stelt op basis van de geraadpleegde auditdossiers ook vast dat de
auditverslagen dezelfde structuur volgen, volledig zijn en de mogelijkheid bieden te
rapporteren over de audit.
In de verslagen is echter niet voldoende terug te vinden over de auditwerkzaamheden die
zijn gebeurd om tot de conclusies van de audit te komen, onder meer die over de maturiteit
van het internecontrolesysteem. Die informatie kan een idee geven van de materialiteit en
het belang van de vaststellingen.
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Professionele norm 2330 A2 van het IIA.
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Professionele normen 2410 en 2420 van het IIA.

HOOFDSTUK 5 –DIENST INTERNE AUDIT VAN INFRABEL / 216

5.2.5 Omkadering
Er moet een passend toezicht worden uitgeoefend op de opdrachten van de dienst Interne
Audit om te garanderen dat de doelstellingen worden gehaald, dat de kwaliteit wordt
verzekerd en dat het personeel zich professioneel ontwikkelt290. Het bewijs van het toezicht
moet worden gedocumenteerd en in de werkdocumenten worden bewaard291.
Bij de dienst Interne Audit van Infrabel staan de team leaders en het hoofd van de Interne
Audit in voor de omkadering.
In het functieprofiel van de team leaders staat dat ze verantwoordelijk zijn voor het opvolgen
van de audits die door de auditors van hun team worden uitgevoerd, terwijl ze zelf
auditopdrachten vervullen. Die “graad” beantwoordt aan een functiebeschrijving maar wordt
niet via loonschalen gevaloriseerd.
Voor elke fase van een auditopdracht wordt een samenvatting van de ondernomen acties
gemaakt die door de team leader en het hoofd van de Interne Audit wordt goedgekeurd. Elk
document dat uit de dienst buitengaat (aankondigingsbrief, eindverslag en begeleidende
brieven), wordt door de verantwoordelijke van de dienst goedgekeurd.
Het Rekenhof stelt vast dat in de onderzochte elektronische auditdossiers sporen van
toezicht zitten en dat de belangrijkste documenten zijn nagekeken en geviseerd door de
team leader en het hoofd van de Interne Audit. Het toezicht op de opdrachten slaat echter
voornamelijk op de voortgang van de dossiers in termen van termijnen en middelen en te
weinig op de auditwerkzaamheden, de bevindingen of hun materialiteit.
De team leaders spelen een fundamentele rol om het toezicht te verbeteren. Het Rekenhof
merkt op dat ze dezelfde rang hebben als auditors en ook interne‐auditopdrachten moeten
uitvoeren. In de huidige organisatie van de dienst Interne Audit van Infrabel is er dus geen
volwaardig dubbel toezichtsniveau. Als gevolg daarvan oefent enkel het hoofd van de dienst
toezicht uit op de audits die de team leaders uitvoeren.
Volgens het Rekenhof moeten de interne‐auditopdrachten beter worden omkaderd. Het
beveelt aan meer rekening te houden met de verantwoordelijkheid van de team leaders.
Het auditcomité van Infrabel wijst er in zijn antwoord op dat de verantwoordelijkheden van
de team leaders zullen worden uitgebreid, o.m. in het kader van de evaluatie voor de
toekenning van de premies en op het vlak van functioneringsgesprekken. Bovendien zullen
ze ook 20 % van hun werktijd besteden aan het uitoefenen van toezicht op de opdrachten
van de auditeurs waarvoor ze verantwoordelijk zijn.
5.2.6 Opvolging van de aanbevelingen
Het hoofd van de Interne Audit moet een systeem installeren en up to date houden waarmee
kan worden toegezien op het gevolg dat wordt gegeven aan de resultaten die aan het
management worden meegedeeld. Daartoe moet hij een opvolgingsproces uitwerken dat de
mogelijkheid biedt toezicht uit te oefenen en te waarborgen dat het management effectief
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Professionele norm 2340 van het IIA.
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IIA, praktische toepassingsmobiliteit 2340‐1.
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maatregelen implementeert, of dat het management het aan de kaak gestelde risico heeft
aanvaard en beslist heeft de aanbeveling niet uit te voeren.
Het Rekenhof stelt vast dat overeenkomstig het charter van de Interne Audit van Infrabel,
elk trimester een staat van de vorderingen van de aanbevelingen wordt opgesteld en
meegedeeld aan het auditcomité en het directiecomité.
De aanbevelingen worden ingedeeld in drie niveaus, namelijk high, medium of low
naargelang van de impact en de frequentie van het risico voor de onderneming. Voor elke
aanbeveling wordt een uiterste datum van uitvoering bepaald.
De dienst Interne Audit van Infrabel volgt de high level‐aanbevelingen op. Elke wijziging in
de status van een aanbeveling moet worden gedocumenteerd en gemotiveerd (verschuiving
van de deadline, MAR292 of verwezenlijking van de aanbeveling). De dienst Interne Audit
meldt die wijzigingen aan het directiecomité en aan het auditcomité. Dit laatste comité
betuigt zijn instemming met de MAR.
Volgens het Rekenhof worden de aanbevelingen volgens de norm opgevolgd.
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Management Acceptance Risk: aanvaarding van het risico door het management.
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HOOFDSTUK 6

Interne‐auditproces en
dochterondernemingen
6.1

Definities

De wet machtigt de NMBS en Infrabel om onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen te nemen in vennootschappen, verenigingen en instellingen van
publiek of privaat recht waarvan het doel verenigbaar is met hun doel293. Die belangen
worden in de wet “dochterondernemingen” genoemd.
Ze bepaalt ook dat de NMBS of Infrabel door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit
kan worden gemachtigd een dochteronderneming te betrekken bij de uitvoering van hun
taken van openbare dienst294.
Het Wetboek van Vennootschappen295 definieert de notie van moedervennootschap als een
vennootschap die een controlebevoegdheid uitoefent over een andere vennootschap, en een
dochtervennootschap als de vennootschap ten opzichte waarvan een controlebevoegdheid
bestaat. Die controlebevoegdheid over een dochtervennootschap komt tot uiting door de
macht in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van
de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van het beleid. Als
een vennootschap belangen in een andere vennootschap heeft zonder controlebevoegdheid
uit te oefenen, gebruikt het Wetboek van Vennootschappen de noties deelnemingen en
deelnemingsverhoudingen in vennootschappen.

6.2 Historisch overzicht van de controle over de
dochterondernemingen
Toen de NMBS nog één vennootschap was, bepaalde het charter van de dienst Interne
Audit van de NMBS dat in 1999 werd goedgekeurd296, dat het werkgebied het geheel omvatte
van de NMBS‐groep, centra, eenheden alsook dochtervennootschappen, verbonden
ondernemingen en economische belangengroeperingen. Volgens het charter werden de
auditvoorstellen in verband met de dochtervennootschappen uitgevoerd op hun vraag
(specifieke opdrachten) of na voorafgaand akkoord van hun beheersorgaan (opdrachten
gepland op basis van een auditprogramma voorgesteld door de dienst Interne Audit en
goedgekeurd door het auditcomité). Er was ook bepaald dat het verslag van een audit in
verband met een dochteronderneming zou worden toegezonden aan de voorzitter van de
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Artikel 13, § 1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
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Artikel 13, § 3, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
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Artikelen 5 tot 14.
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Auditcharter van de NMBS geactualiseerd door het auditcomité in zijn vergadering van 14 september 1999 en
gepubliceerd in het Advies 5 AI van 29 oktober 1999.
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raad van bestuur via de gedelegeerd bestuurder van de NMBS of iedere andere betrokken
bestuurder‐directeur.
Na de oprichting van de structuur met drie entiteiten in 2005 oefende de dienst Interne
Audit van de NMBS‐Holding zijn activiteiten voor de drie vennootschappen van de NMBS‐
groep en hun respectieve dochterondernemingen uit. Volgens het charter297 omvatte zijn
werkgebied meer bepaald alle entiteiten van de NMBS‐Holding, van de NMBS en van
Infrabel298, en al hun dochterondernemingen, met inbegrip van de vennootschappen die hun
eigen dienst Interne Audit zouden hebben opgericht. In dat laatste geval zou de dienst
Interne Audit van de NMBS‐Holding zijn opdrachten vervullen in overleg met de dienst
Interne Audit van de betrokken vennootschap.
In zijn audit van 2012299 formuleerde het Rekenhof de aanbeveling dat de interne audit meer
aandacht zou moeten besteden aan de specifieke risico’s die verbonden zijn met de
activiteiten van de dochterondernemingen.

6.3

Controle van de dochterondernemingen van de NMBS

6.3.1 Audituniversum
De NMBS had op 30 juni 2015 negentien dochterondernemingen in de zin van het Wetboek
van Vennootschappen. Daarin was de vennootschap NMBS‐Logistics niet meegeteld300.
Het interne‐auditcharter dat de NMBS heeft aangenomen naar aanleiding van de
herstructurering, bepaalt dat het werkgebied van zijn dienst Interne Audit het geheel van de
NMBS‐werksfeer omvat, nl. alle entiteiten van de NMBS en al de dochterondernemingen,
inclusief de ondernemingen die hun eigen interne‐auditdienst zouden hebben opgericht.
Ingevolge beheersproblemen die een externe consultant301 in een audit bij drie
dochterondernemingen van de NMBS had vastgesteld, heeft de raad van bestuur in mei 2015
regels van goed bestuur goedgekeurd die van toepassing zijn op de dochterondernemingen,
de subdochterondernemingen en de ondernemingen waarin de NMBS belangen heeft302.
Dat document definieert alle verplichtingen op het vlak van governance van de
dochterondernemingen ten aanzien van de NMBS. Het specificeert onder meer dat de
directeur‐generaal van een dochteronderneming verplicht is tot volledige transparantie ten
aanzien van zijn raad van bestuur maar ook ten aanzien van die van de NMBS. De regels
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Interne‐auditcharter van de dienst H‐IA, goedgekeurd op 27 augustus 2009.
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Behalve in verband met de auditopdrachten met betrekking tot de essentiële functies van de infrastructuurbeheerder,
die zijn toevertrouwd aan de dienst Interne Audit van Infrabel.
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Rekenhof, Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS‐groep, audit op verzoek van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2012, 317 p. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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De raad van bestuur van de NMBS heeft op 27 maart 2015 een offerte van een investeringsfonds in aanmerking
genomen, dat op termijn 66,6 % van het kapitaal van NMBS‐Logistics in handen zal hebben.
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Audit van Eurogare, Eurostation en Euro Immo Star, besteld door het auditcomité van de NMBS op vraag van de
minister van Mobiliteit en uitgevoerd door Ernst & Young.
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Document met als titel Governance Dochterondernemingen en deelnemingen, goedgekeurd door de raad van bestuur in
zijn vergadering van 28 mei 2015, document RvB 2015/136.
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bepalen dat de dienst Interne Audit van de NMBS bevoegd is voor de interne audit van de
dochterondernemingen.
Vijf organen kunnen opdrachten van interne audit van dochterondernemingen voorstellen:






de raad van bestuur van de dochteronderneming;
de directeur‐generaal van de dochteronderneming;
het auditcomité van de NMBS;
de CEO of de CFO van de NMBS;
de manager van de Interne Audit van de NMBS.

De voorgestelde auditopdrachten moeten door het auditcomité van de NMBS worden
goedgekeurd.
Het Rekenhof stelt vast dat de dochterondernemingen van de NMBS duidelijk worden
erkend als behorend tot het audituniversum van de vennootschap. De regels van good
governance van de dochterondernemingen bevestigen de bepaling van het interne‐
auditcharter over de controle van die dochterondernemingen. Door de goedkeuring van die
bepalingen door de raad van bestuur wordt het gezag van het auditcomité van de NMBS en
van zijn dienst Interne Audit in het kader van hun volle controlebevoegdheid op die
dochterondernemingen versterkt.
Volgens het Rekenhof is het een goede praktijk om de verplichtingen van governance voor
de dochterondernemingen te definiëren en de activiteiten van de dochterondernemingen
zonder beperking op te nemen in de interne‐audituniversum van de NMBS. Dat een kader is
goedgekeurd voor de governance van de dochterondernemingen en deelnemingen, heeft een
nieuwe impuls gegeven aan het controlebeleid van de moederonderneming en aan de
afdekking van de risico’s van het werken met dochterondernemingen door de interne audit.
Niettemin stelt het Rekenhof op het vlak van overheidsopdrachten vast dat de regels van
good governance die van toepassing zijn op de dochterondernemingen geen bepaling
bevatten om de naleving van de overheidsopdrachtenwetgeving te waarborgen.
In zijn verslag van 2012 had het Rekenhof vastgesteld dat bepaalde dochterondernemingen
weliswaar geen opdrachten van openbare dienst uitvoeren maar dat dit niet betekende dat
zij daardoor automatisch ontsnapten aan de wetgeving op de overheidsopdrachten303. Het
Rekenhof had toen de drie maatschappijen van de NMBS‐groep aanbevolen erover te waken
dat hun dochterondernemingen voor elke opdracht zouden onderzoeken of de
overheidsopdrachtenwetgeving van toepassing was en ze in dat geval effectief zouden
naleven.
6.3.2 Planning en uitvoering van auditactiviteiten bij de dochterondernemingen
Het Rekenhof stelde in zijn hierboven vermelde audit van 2012 vast dat de dienst Interne
Audit van de NMBS‐Holding in de voorgaande jaren geen financiële auditopdracht bij de
dochterondernemingen had uitgevoerd. Die dienst had niettemin bij de
dochterondernemingen een twaalftal processen (zoals de processen van aankoop, verkoop

303

Rekenhof, Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS‐groep, audit op verzoek van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2012, 317 p. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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of personeelsbeheer) geïdentificeerd waaraan een audit zou kunnen worden gewijd. In juni
2012 moest daartoe een voorstel worden meegedeeld.
Het Rekenhof had ook vastgesteld dat nog geen enkele audit was gewijd aan de controle van
de moedervennootschappen op hun dochterondernemingen en dat niets erop wees dat de
dienst Interne Audit bijzondere aandacht besteedde aan de risico’s die specifiek
samenhangen met de filialisering als hij risicoanalyses uitvoert en zijn auditplannen
uitwerkt. De NMBS‐Holding had er in haar antwoord op gewezen dat haar raad van bestuur
aan de dienst Interne Audit had gevraagd een voorstel van auditprogramma uit te werken.
De dienst Interne Audit van de NMBS‐Holding en na de herstructurering die van de NMBS,
heeft sindsdien verschillende auditopdrachten bij dochterondernemingen van de NMBS‐
groep uitgevoerd. Die opdrachten werden gerealiseerd op vraag van die
dochterondernemingen of van het management van de NMBS. Ze zijn niet het resultaat van
een risicoanalyse door de dienst Interne Audit.
Het Rekenhof merkt op dat de vaststelling uit 2012 nog steeds actueel is. De dienst Interne
Audit evalueert niet proactief de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de
dochterondernemingen. Hij neemt evenmin het initiatief om audits te programmeren om te
beoordelen in hoeverre die risico’s onder controle zijn. Volgens het Rekenhof kan het
auditcomité van de NMBS in de huidige toestand geen redelijke zekerheid hebben dat de
risico’s die samengaan met de filialisering onder controle zijn.
De risk officer zal een systeem voor globale risicobeheersing coördineren dat de risico’s
inherent aan de dochterondernemingen van de NMBS zal identificeren. In afwachting
daarvan beveelt het Rekenhof aan dat de dienst Interne Audit van de NMBS in samenwerking
met de beheersorganen van de dochterondernemingen zelf de risico’s analyseert die
verbonden zijn aan het werken met dochterondernemingen. Het beveelt ook aan dat de
NMBS samen met de dochterondernemingen beslist welke maatregelen moeten worden
genomen om de beheersing van die risico’s te beoordelen.
De volgende maatregelen kunnen worden genomen om het aantal interne‐auditactiviteiten
bij de dochterondernemingen op te drijven:





oprichting van een comité en een dienst Interne Audit bij de
dochterondernemingen;
uitvoering van audits door de dienst Interne Audit;
outsourcing van de interne audit;
invoering van een risicobeheersysteem en een internecontrolesysteem met een
dynamiek voor sturing en rapportering ten voordele van de beheersorganen van de
dochterondernemingen en van de NMBS.

Bovendien moet de dienst Interne Audit van de NMBS de risico’s die samenhangen met de
controle van de NMBS op die dochterondernemingen evalueren, bijvoorbeeld het beheer van
belangenconflicten tussen de functies van bestuurder in een dochteronderneming en een
functie in de moedervennootschap.
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6.4

Controle van de dochterondernemingen van Infrabel

6.4.1 Audituniversum
Op 31 december 2014 telde Infrabel zes dochterondernemingen waarin het een
meerderheidsbelang had.
Het interne‐auditcharter van Infrabel bepaalt dat de dochterondernemingen deel uitmaken
van het audituniversum van de dienst Interne Audit van Infrabel, met inbegrip van de
dochterondernemingen die over hun eigen diensten Interne Audit beschikken. In dat laatste
geval zal de dienst Interne Audit van Infrabel zijn auditopdracht uitvoeren in samenwerking
met de interne‐auditdienst van de betrokken dochteronderneming.
Het charter bepaalt ook dat de Interne Audit onbeperkte toegang heeft tot alle informatie,
alle documenten en materiële (gebouwen, installaties...) of immateriële bezittingen
(bestanden, informaticatoepassingen, contracten...) en aan eenieder de noodzakelijke
elementen mag vragen die hij onontbeerlijk acht voor de uitoefening van zijn
werkzaamheden.
Het Rekenhof stelt echter vast dat Infrabel niet op algemene en gestructureerde wijze
gemeenschappelijke regels van corporate governance voor zijn dochterondernemingen heeft
gedefinieerd. De interne‐auditactiviteiten bij dochterondernemingen worden bijgevolg niet
systematisch omkaderd door de moedervennootschap en de dochterondernemingen kunnen
ze naar eigen goeddunken organiseren.
Het Rekenhof beveelt de raad van bestuur van Infrabel aan een kader met principes van goed
bestuur goed te keuren die op alle dochterondernemingen van toepassing zijn, zoals de
transparantie ten opzichte van de moedervennootschap, de organisatie van interne‐
auditactiviteiten bij de dochterondernemingen en het toekennen van een rol aan de dienst
Interne Audit van Infrabel bij de uitvoering van die activiteiten.
Het auditcomité van Infrabel wijst er in zijn antwoord op dat het een juridisch advies zal
vragen om de verschillende mogelijke situaties van controle van een moedervennootschap
op haar dochtervennootschappen op het vlak van interne‐auditactiviteiten te bepalen.
Volgens het Rekenhof gaat het niet om een juridische kwestie maar om de controle die
Infrabel effectief uitoefent op zijn dochterondernemingen en op de ontvankelijkheid van de
dochterondernemingen voor die controle.
6.4.2 Planning en uitvoering van de auditactiviteiten
Het Rekenhof stelt vast dat de dienst Interne Audit van Infrabel slechts een audit bij een
dochteronderneming doet als die daarom vraagt, bv. bij TUC Rail.
Het Rekenhof merkt op dat zijn vaststelling uit 2012 nog steeds actueel is. De dienst Interne
Audit van Infrabel evalueert niet proactief de risico’s van TUC Rail of van de andere
dochterondernemingen en programmeert niet op eigen initiatief auditopdrachten om die
risico’s in te schatten. Volgens het Rekenhof kan het auditcomité van Infrabel in de huidige
situatie geen redelijke zekerheid hebben dat de risico’s die samenhangen met de filialisering,
onder controle zijn. Infrabel mist essentiële informatie over het goed bestuur en het beheer
van zijn dochteronderneming doordat het onvoldoende meewerkt aan de evaluatie van de
risico’s van zijn dochteronderneming, aan het definiëren van het auditprogramma en aan de
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goedkeuring van de auditverslagen. Volgens het Rekenhof moet die evaluatie ook slaan op
de controle die de moedervennootschap uitoefent en op de belangenconflicten in de
betrekkingen met de dochterondernemingen.
6.4.3 Mededeling van de auditresultaten
De resultaten van de audits over TUC Rail door de dienst Interne Audit van Infrabel worden
aan het auditcomité van de dochteronderneming meegedeeld, maar niet aan het auditcomité
van Infrabel. De verslagen van audits die het auditcomité van TUC Rail bij externe
consultants heeft besteld, worden evenmin meegedeeld aan Infrabel.
Meer algemeen vormt het ontbreken van een kader voor governance dat de relaties tussen
Infrabel en zijn dochterondernemingen regelt, een hinderpaal voor het onderling delen van
informatie.
Volgens het Rekenhof illustreert die situatie dat Infrabel het kader van zijn relaties met zijn
dochterondernemingen moet versterken (zie 6.4.1 hierboven).

6.5

Controle van HR Rail

HR Rail is een naamloze vennootschap van publiek recht, opgericht door de koning in 2013.
HR Rail is geen overheidsbedrijf in de zin van de wet van 21 maart 1991 betreffende de
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Het juridisch statuut ervan is
gedefinieerd in de wet van 1926, die werd gewijzigd in 2013304.
HR Rail is sinds 1 januari 2014 de juridische werkgever van alle personeel van de Belgische
spoorwegen, dat het ter beschikking stelt van de NMBS, Infrabel en hun
dochterondernemingen. HR Rail vervult verschillende opdrachten van personeelsbeheer
(opleiding, aanwerving, loopbanenbeheer, betaling van de wedden…) in samenwerking met
de HR‐diensten van de NMBS en Infrabel. Een aantal van zijn opdrachten wordt bijgevolg
transversaal uitgevoerd.
HR Rail beschikt niet over een dienst Interne Audit noch over een auditcomité. De Staat
bezit 2 % van het kapitaal van deze vennootschap. De NMBS en Infrabel hebben elk een
belang van 49 % in het kapitaal. De aandelen gehouden door of voor rekening van de Staat
geven recht op 60 % van de stemmen, die gehouden door Infrabel op 20 % en die gehouden
door de NMBS ook op 20 %305.
HR Rail is dus geen dochteronderneming van de NMBS of van Infrabel in de zin van het
Wetboek van Vennootschappen en wordt niet gerekend tot het audituniversum van de
dienst Interne Audit van de NMBS of van Infrabel. De dienst Interne Audit van Infrabel voert
nochtans audits uit bij HR Rail. Die hebben echter enkel betrekking op transversale
processen waarbij de diensten van Infrabel rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn.

304

Wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, zoals gewijzigd door het
koninklijk besluit van 11 december 2013.

305

Artikel 25 van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, zoals
ingevoegd door artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 december 2013.
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Het Rekenhof stelt vast dat de processen die HR Rail beheert, niet worden afgedekt door
interne‐auditopdrachten. Er werd daarvoor geen structuur bij HR Rail uitgewerkt en er werd
geen akkoord in die zin met de NMBS en met Infrabel gesloten. Het Rekenhof beveelt aan
dat de beheersorganen van HR Rail een interne‐auditfunctie zouden organiseren, hetzij via
een specifieke dienst, hetzij door een beroep te doen op de capaciteiten van de NMBS,
Infrabel of een externe dienstverlener.
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HOOFDSTUK 7

Conclusies en aanbevelingen
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het Rekenhof gevraagd te onderzoeken hoe
de interne‐auditprocessen bij de NMBS en Infrabel nog kunnen worden verbeterd. Daartoe
heeft het Rekenhof de interne audit van beide vennootschappen onderzocht, en ook het
goede bestuur van de auditcomités binnen de domeinen van de interne controle en de
interne audit, en is het nagegaan hoe de dochterondernemingen in aanmerking worden
genomen bij de interne‐auditprocessen.

7.1

Verantwoordelijkheid van het management

Volgens het Rekenhof kunnen de interne‐auditprocessen bij de NMBS en bij Infrabel
aanzienlijk worden verbeterd zodra het management van die maatschappijen een systeem
voor globaal risicobeheer heeft ingevoerd, wat momenteel niet het geval is. Die afwezigheid
laat zich voelen in de planning van de werkzaamheden van de interne‐auditdiensten en de
capaciteit van de auditcomités om de interne controle bij de vennootschap te evalueren.
Het management heeft immers de verantwoordelijkheid een interne controle te organiseren
om de risico’s te beheersen die het bereiken van de doelstellingen van de maatschappij in de
weg kunnen staan. De interne audit evalueert de betrouwbaarheid van het
internecontroleysteem en de mate waarin de risico’s worden beheerst.
Met uitzondering van de verplichtingen van risicobeheersing op het vlak van
spoorwegveiligheid, beschikt noch het management van de NMBS noch dat van Infrabel over
een globaal risicobeheersysteem. Er worden wel projecten ontwikkeld, sinds 2013 bij Infrabel
en sinds 2015 bij de NMBS.

7.2

Auditcomités van NMBS en Infrabel

Wat de auditcomités betreft, merkt het Rekenhof op dat deze continu betrokken zijn bij de
interne‐auditwerkzaamheden en ze voortdurend opvolgen. Het formuleert vaststellingen
over de samenstelling, de opdrachten en de interacties van de comités.


Wat de samenstelling betreft, stelt het Rekenhof vast dat de gedelegeerd bestuurder, de
voorzitter of andere leden van de raad van bestuur niet enkel op uitdrukkelijke
uitnodiging aanwezig zijn op de (gehele of delen van de) vergaderingen van het
auditcomité. Het benadrukt dat een duidelijker onderscheid moet worden gemaakt
tussen aangewezen leden en uitgenodigde leden, om de onafhankelijkheid van zijn
werkzaamheden te waarborgen. Het benadrukt ook dat belangenconflicten moeten
worden voorkomen.
De nieuwe versie van het charter van het auditcomité van de NMBS, die werd
goedgekeurd in november 2015, zet een eerste stap in die richting. Ze bepaalt dat de
bestuurders die geen lid zijn van het auditcomité vooraf moeten worden uitgenodigd
door de voorzitter van het comité om te kunnen deelnemen aan de vergaderingen, wat
vroeger niet het geval was. Bovendien stelt het vast dat de regeringscommissarissen niet
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steeds aanwezig zijn.
Het beveelt de auditcomités aan erover te waken dat de niet‐leden van het auditcomité
enkel op uitdrukkelijke uitnodiging deelnemen aan de gehele vergadering of delen
daarvan. Het herinnert er daarnaast aan dat de aanwezigheid van de
regeringscommissarissen wettelijk bepaald is en systematisch zou moeten zijn.


Het Rekenhof wijst erop dat de wet van 21 maart 1991 geen enkele specifieke bepaling
bevat over de onafhankelijkheid van de leden van het auditcomité van de NMBS of van
Infrabel. Een dergelijke bepaling, waardoor de onderneming een objectief en onpartijdig
advies over haar beleid krijgt, zou een goede praktijk vormen.
Het beveelt aan de samenstelling van de auditcomités te versterken, ofwel met
onafhankelijke bestuurders, ofwel door een beroep te doen op externe experts. Het
begrip onafhankelijkheid kan worden gestoeld op de criteria uit artikel 526ter van het
Wetboek van Vennootschappen. Dat zou wel moeten worden onderzocht binnen de
specifieke context van de autonome overheidsbedrijven.



Het Rekenhof stelt vast dat noch het management van de NMBS noch dat van Infrabel
een globaal systeem voor risicobeheer heeft ingesteld, met uitzondering van de
verplichtingen op het vlak van spoorwegveiligheid. Het auditcomité evalueert
bovendien niet in hoeverre de interne controle de risico’s van de vennootschap onder
controle kan houden.
Volgens het Rekenhof moet het management een globaal risicobeheersysteem
ontwikkelen. Het beveelt het auditcomité aan niet op dat systeem te wachten en
jaarlijks de kwaliteit en de maturiteit van de interne controle te evalueren.



In verband met de interacties van het auditcomité met de andere actoren stelt het
Rekenhof vast dat de twee auditcomités te weinig contact hebben.
Het beveelt aan een kaderakkoord voor samenwerking tussen het auditcomité van
Infrabel en de NMBS of een andere spoorwegonderneming te sluiten voor het uitvoeren
van transversale opdrachten en voor de relaties tussen de vennootschappen op het vlak
van interne audit. Infrabel formuleert in zijn antwoord voorbehoud daarbij.

7.3

Interne‐auditdiensten

7.3.1 Interne‐auditdienst van de NMBS
Het Rekenhof stelt vast dat de auditdienst van de NMBS, die rechtstreeks die van de NMBS‐
Holding opvolgt, duidelijk streeft naar een professionele aanpak in zijn organisatie en
werking. De dienst is gedeeltelijk in overeenstemming met de professionele normen voor
interne audit. Gedeeltelijk, hoofdzakelijk door de zwakke punten die werden vastgesteld op
het vlak van onafhankelijkheid, risicoanalyse, resources en opvolging van de aanbevelingen.
7.3.1.1 Onafhankelijkheid
Het hoofd van de interne audit heeft een voldoende hoge graad, is verbonden aan de
gedelegeerd bestuurder en rapporteert aan het auditcomité. Het Rekenhof stelt echter vast
dat doordat aan het hoofd van de interne audit andere diensten (de gecentraliseerde dienst
controle opdrachten/overeenkomsten en in mindere mate het controlecomité) worden
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verbonden, zijn onafhankelijkheid in gevaar kan brengen.
Het beveelt aan dat te verhelpen door de diensten die andere opdrachten uitvoeren dan de
eigenlijke interne audit, los te koppelen van het toezicht van het hoofd van de interne audit.
7.3.1.2 Risicogebaseerde planning
Het Rekenhof stelt vast dat de normen niet in acht worden genomen. Bij gebrek aan een
risicobeheersysteem ingesteld door het management, voert de Interne Audit geen high level‐
evaluatie van de risico’s uit om zijn audits te plannen.
Het beveelt aan dat de dienst Interne Audit een high level‐evaluatie van de risico’s zou
invoeren in afwachting van de resultaten van het globaal risicobeheersysteem ontwikkeld
door de NMBS.
7.3.1.3 Resources
Het Rekenhof stelt vast dat de huidige personeelssterkte van de dienst onder de algemeen
aanvaarde minimumratio van één auditor per 1.000 personeelsleden ligt. De
personeelssterkte van de dienst werd niet vastgelegd in verhouding tot het personeelsaantal
van de maatschappij, noch op basis van het audituniversum. Er werd geen personeelsplan
gedefinieerd.
Het Rekenhof beveelt aan dat een personeelsplan zou preciseren hoeveel personeel nodig is.
Dat plan kan vervolgens worden aangepast rekening houdend met het risicobeheer en de
doelstellingen van het ondernemingsplan.
7.3.1.4 Opvolging van de aanbevelingen
Het Rekenhof stelt vast dat het systeem voor de opvolging van de aanbevelingen
ontoereikend is sinds de herstructurering van 2014. Sindsdien is een nieuwe databank voor
de opvolging van de aanbevelingen beschikbaar sinds oktober 2015 en is er een nieuw proces
voor de opvolging in ontwikkeling. Sinds maart 2014 werd geen enkel opvolgingsverslag over
de aanbevelingen meer voorgelegd aan het directiecomité of het auditcomité.
Het Rekenhof beveelt aan zo vlug mogelijk een adequate opvolging van de aanbevelingen te
realiseren en opnieuw te rapporteren aan het directiecomité en aan het auditcomité.
7.3.2 Dienst Interne Audit van Infrabel
Het Rekenhof stelt vast dat de dienst Interne Audit van Infrabel duidelijk streeft naar een
professionele organisatie en werking. De dienst is gedeeltelijk in overeenstemming met de
professionele normen voor interne audit. Gedeeltelijk, omdat vooral zwakke punten werden
vastgesteld bij onafhankelijkheid, resources en omkadering van de auditopdrachten.
7.3.2.1 Onafhankelijkheid
Het Rekenhof stelt vast dat de huidige rang van het hoofd van de dienst Interne Audit niet
volstaat in het licht van zijn verantwoordelijkheden en positie in de organisatie.
Het beveelt aan dat het auditcomité van Infrabel de graad van het hoofd van de Interne Audit
zou opwaarderen.
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7.3.2.2 Resources
Het Rekenhof stelt vast dat de huidige personeelssterkte van de dienst onder de algemeen
aanvaarde minimumratio van één auditor per 1.000 personeelsleden ligt. Die
personeelssterkte werd niet vastgelegd in verhouding tot het personeelsaantal van de
maatschappij, noch op basis van het audituniversum.
Het beveelt aan dat een personeelsplan zou preciseren hoeveel personeel nodig is. Dat plan
kan vervolgens worden aangepast rekening houdend met het risicobeheer en de
doelstellingen van het ondernemingsplan.
7.3.2.3 Omkadering
Het Rekenhof stelt vast dat bij het toezicht op de opdrachten voornamelijk wordt gekeken
naar de voortgang van de dossiers in termen van termijnen en middelen en onvoldoende
naar de auditwerkzaamheden, de bevindingen of hun materialiteit.
Het Rekenhof beveelt aan de verantwoordelijkheid van de team leaders meer te erkennen en
er meer rekening mee te houden om het toezicht op de opdrachten te verbeteren.

7.4

Relaties met de dochterondernemingen

Het onderzoek van de controle van de dochterondernemingen door de Interne Audit geeft
aanleiding tot de volgende vaststellingen:


In tegenstelling tot Infrabel beschikt de NMBS sinds mei 2015 over regels van goed
bestuur die van toepassing zijn op de dochterondernemingen. Die regels definiëren het
kader en de volle bevoegdheid van de dienst Interne Audit inzake controle van de
dochterondernemingen. Dat initiatief versterkt het gezag van het auditcomité van de
NMBS en van haar dienst Interne Audit in haar betrekkingen met de
dochterondernemingen.
Het Rekenhof beveelt de raad van bestuur van Infrabel aan een kader van principes van
goed bestuur goed te keuren die van toepassing zijn op alle dochterondernemingen,
waaronder de transparantie ten aanzien van de moedervennootschap en de organisatie
van interne‐auditactiviteiten bij de dochterondernemingen.
Zowel bij Infrabel als bij de NMBS moet het governance‐kader van de
dochterondernemingen hen ook herinneren aan hun verantwoordelijkheid op het vlak
van de overheidsopdrachtenwetgeving.



Wat de planning van de interne audits betreft, merkt het Rekenhof, net zoals in zijn
verslag over de financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS‐groep van
2012, op dat de diensten Interne Audit geen evaluatie maken van de risico’s die
samenhangen met de activiteiten van de dochterondernemingen en niet het initiatief
nemen om audits te programmeren om te evalueren of die risico’s onder controle worden
gehouden. Daardoor kunnen de auditcomités geen zekerheid hebben dat de risico’s in
samenhang met de filialisering onder controle zijn.
Het beveelt aan dat de moedermaatschappijen de risico’s die verbonden zijn aan de
activiteiten van de dochterondernemingen evalueren en in samenwerking met de
betrokken beheersorganen beslissen welke maatregelen moeten worden genomen om
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die risico’s onder controle te houden. De interne audit van de moedermaatschappij moet
rekening houden met de risico’s die samenhangen met de controle die ze op de
dochterondernemingen uitoefent, evenals met de risico’s die samenhangen met
belangenconflicten die kunnen opduiken.


Het Rekenhof stelt tot slot vast dat de processen die HR Rail beheert niet worden
afgedekt door interne‐auditopdrachten. Er werd daarvoor geen structuur bij HR Rail
uitgewerkt en er werd geen akkoord in die zin met de NMBS en met Infrabel gesloten.
Het Rekenhof beveelt aan dat de beheersorganen van HR Rail een interne‐auditfunctie
zouden organiseren, hetzij via een specifieke dienst, hetzij door een beroep te doen op
de capaciteiten van de NMBS, Infrabel of een externe dienstverlener.

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.
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