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1. Context 

Het artikel 7, 1e van de verordening 1370/2007 van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar 

personenvervoer per spoor en over de weg zegt het volgende:  

“Elke bevoegde instantie publiceert jaarlijks een overzichtsverslag van de openbaredienstverplichtingen 

die onder haar bevoegdheid vallen, de aangewezen exploitanten van openbare diensten en de 

compensaties en de exclusieve rechten die als vergoeding voor de dienstverlening aan die exploitanten 

zijn toegekend. Dit verslag maakt onderscheid tussen busvervoer en spoorvervoer, maakt het mogelijk 

de prestaties, de kwaliteit en de financiering van het openbaarvervoernet te toetsen en te beoordelen 

en bevat informatie over de aard en de reikwijdte van eventuele toegekende exclusieve rechten, indien 

van toepassing.” 

Het onderhavige rapport moet worden gezien als het jaarlijks overzichtsverslag van de 

openbaredienstverplichtingen die onder de bevoegdheid van de Minister van Mobiliteit vallen en  

bovendien exclusief betrekking hebben op het personenvervoer per spoor. De 

openbaredienstverplichtingen die betrekking hebben op het vervoer van reizigers met een ander 

transportmiddel – bus, metro, tram,… – vallen onder de bevoegdheid van de gewesten.  

In België is de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) de naamloze vennootschap 

die in opdracht van de Belgische Staat treindiensten exploiteert in België. Bovendien is de NMBS op dit 

ogenblik de enige aanbieder van binnenlands personenvervoer per trein in België. 

In dit rapport wordt in het hoofdstuk 2 dieper ingegaan op de wettelijke basis m.b.t. de opdrachten 

van openbare dienst van de NMBS. Het hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de opdrachten van 

openbare dienst die de NMBS heeft volgens de wet van 21 maart 1991. Tot slot geeft hoofdstuk 4 in 

hoofdlijnen een overzicht van de realisaties van deze opdrachten voor wat betreft het werkingsjaar 

2016. Voor de gedetailleerde beschrijving van deze realisaties wordt verwezen naar de bijlagen bij dit 

rapport – jaarverslag 2016, activiteitenverslag 2016, rapport opgesteld i.h.k.v. de kwaliteit van de 

dienstverlening – en de website van de NMBS (www.b-rail.be). 

 

2. Wettelijke basis 

Een openbaredienstencontract voor het vervoer van reizigers per spoor wordt in België toegekend aan 

de enige operator, NMBS, conform artikel 5, §6 van de verordening 1370/2007. De hernieuwing van 

het beheerscontract dat in 2008 tussen de NMBS en de Belgische overheid werd afgesloten voor de 

periode 2008-2012 is op dit ogenblik nog steeds lopende. De reden waarom dit contract in 2013 niet 

vernieuwd werd, heeft te maken met de op dat moment lopende voorbereidingen inzake de 

hervorming van de spoorwegsector. Deze hervorming trad effectief in werking op 1 januari 2014. De 

ex-NMBS-groep, bestaande uit drie entiteiten, nl. NMBS, NMBS Holding en Infrabel, werd toen 

hervormd naar een tweeledige structuur bestaande uit enerzijds de NMBS als vervoerder en 

rechtstreeks aanspreekpunt van de reiziger (business to client) en anderzijds Infrabel, als 

infrastructuurbeheerder en rechtstreeks aanspreekpunt voor de operatoren/spoorwegonderneming 

(business to business). De nieuwe dochteronderneming HR Rail beheert het personeel en werft voor 

beide bedrijven het personeel aan.  
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In die optiek werd het beheerscontract 2008-2012 verlengd via de toepassing van zogenaamde 

“voorlopige regels”. Het toekomstige beheerscontract tussen de Staat en de NMBS wordt, na een reeks 

verkennende gesprekken die plaatsvonden in 2016 en 2017, de komende maanden verder 

onderhandeld tussen de betrokken partijen, nl. de NMBS, de beleidscel van de Minister van Mobiliteit 

en de FOD Mobiliteit en Vervoer.  

De wettelijke basis, het op dit ogenblik nog steeds van toepassing zijnde beheerscontract 2008-2012 

en de opeenvolgende wijzigingen van dit contract zijn openbaar en te consulteren via onderstaande 

websites : 

• http://mobilit.belgium.be/nl/spoorwegverkeer/financiering/beheerscontracten 

(geconsolideerde versie van het beheerscontract) 

• http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=199103213

0&table_name=wet  

(geconsolideerde versie van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 

sommige economische overheidsbedrijven) 

De referentiedocumenten zijn de volgende: 

• Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 

overheidsbedrijven (wettelijke basis); 

• Beheerscontract 2008-2012 tussen de Staat en de NMBS (koninklijk besluit van 29 juni 

2008, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2008); 

• Eerste bijvoegsel bij het beheerscontract 2008-2012 tussen de Staat en de NMBS 

(koninklijk besluit van 21 augustus 2009, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 

september 2009); 

• Tweede bijvoegsel bij het beheerscontract 2008-2012 tussen de Staat en de NMBS 

(koninklijk besluit van 26 oktober 2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 

november 2010); 

• Derde bijvoegsel bij het beheerscontract 2008-2012 tussen de Staat en de NMBS 

(koninklijk besluit van 10 januari 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 

januari 2013); 

• Vierde bijvoegsel bij het beheerscontract 2008-2012 tussen de Staat en de NMBS 

(koninklijk besluit van 21 december 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 

januari 2014); 

• Bericht van verlenging van het beheerscontract 2008-2012 tussen de Staat en de NMBS, 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2012; 

• Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als 

beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden (gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad van 27 december 2013); 

• Koninklijk besluit van 21 maart 2014 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 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2014); 



 

 

5 

 

• 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 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2015); 

• Koninklijk besluit van 19 februari 2016 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 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 maart 2016); 

• Koninklijk besluit van 22 december 2016 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 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2017, 

specifiek voor wat betreft de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme); 

• Koninklijk besluit van 25 december 2016 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 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2017). 

 

3. Opdrachten openbare dienst NMBS 

De wet van 21 maart 1991 beschrijft in het artikel 156 de opdrachten van openbare dienst van de NMBS 

als volgt: 

“1° het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst, met inbegrip van 

het onthaal van en de informatie aan haar klanten alsook het aandoen van binnenlandse 

bestemmingen door hogesnelheidstreinen; 

2° het grensoverschrijdende vervoer van reizigers, dit wil zeggen het vervoer met treinen van 

de gewone dienst voor het deel van het nationale traject dat niet gedekt is door 1° en tot de 

stations gelegen op de naburige netwerken bepaald in het beheerscontract; 

3° de verwerving, het onderhoud, het beheer en de financiering van rollend 

spoorwegmaterieel bestemd voor de uitvoering van de taken bedoeld in 1° en 2° ; 

4° de prestaties die de spoorwegonderneming moet leveren voor de behoeften van de Natie; 

5° het verwerven, het ontwerpen, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer 

van de spoorwegstations, de onbemande stopplaatsen en hun aanhorigheden; 

6° de instandhouding van het historisch patrimonium betreffende de spoorwegexploitatie; 

7° de veiligheidsactiviteiten in de stations, in de onbemande stopplaatsen, in de treinen, op de 

sporen, met inbegrip van de reizigers- en goederenbundels, op de andere voor het publiek 

toegankelijke plaatsen van het spoorwegdomein en op alle plaatsen die beheerd worden door 

de NMBS; 

8° de bewakingsactiviteiten van de inrichtingen waarvan zij eigenaar is of waarvan zij het 

beheer waarneemt; 

9° de andere opdrachten van openbare dienst waarmee zij belast is door of krachtens de wet.” 
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4. Uitvoering opdrachten openbare dienst – realisaties 
werkingsjaar 2016 

Hieronder wordt in hoofdlijnen aangegeven op welke manier de NMBS in 2016 haar opdrachten van 

openbare dienst vervuld heeft. Voor de gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de bijlagen 

bij dit rapport en de website van de NMBS.  

 

4.1 Treinaanbod 

De NMBS vervoerde 227,1 miljoen reizigers in 2016. Dit is een stijging van 0,2% t.o.v. het jaar 2015. 

Het in het lopende beheerscontract minimale treinaanbod van 220.000 treinkilometer per werkdag en 

110.000 treinkilometer per weekenddag of feestdag werd in 2016 steeds gewaarborgd, uitgezonderd 

voor enkele dagen waarop er sociale acties waren.  

Ook werden de grensoverschrijdende bedieningen met treinen van de gewone dienst gewaarborgd tot 

de in het beheerscontract opgenomen stations over de grens. Hiermee werden 3.821.999 miljoen 

reizigers vervoerd (tegenover 3.581.521 miljoen in 2015). 

Ingevolge de indienststelling van de tunnel Schuman-Josaphat in april 2016 omvatte de aanpassing aan 

de treindienst die de NMBS in december 2016 doorvoerde volgende aanbodsuitbreidingen: 

- de uitbreiding van de voorstadsdienst te Brussel (562.800 jaarlijkse nieuwe 

treinkilometer); 

- “Slim naar Antwerpen” (38.300 jaarlijkse nieuwe treinkilometer). 

 

4.2 Tarieven 

De NMBS past haar tarieven aan op jaarbasis. Traditioneel doet ze dat op 1 februari. De bepalingen 

inzake tariefaanpassing werden vastgelegd in het beheerscontract dat de NMBS in 2008 met de Staat 

heeft gesloten. Aangezien er tot op heden geen nieuw beheerscontract is, blijven de bepalingen van 

het huidig contract 2008-2012 gelden.  

Op 1 februari 2016 verhoogde de NMBS de tarieven van het binnenlands reizigersvervoer. De ‘woon-

werk’-abonnementen (het betreft hier de trajecttreinkaarten) en de schoolabonnementen werden 

1,41% duurder. De andere tarieven werden 0,99% duurder. 

 

4.3 Het verwerven, de bouw, het onderhoud en het beheer van de 
stations en hun aanhorigheden 

Ook in 2016 werd geïnvesteerd in de stations en hun aanhorigheden: 120 miljoen €, waarvan 49 

miljoen € in perrons en toegangen, 43 miljoen € in parkings, 16 miljoen € in stations, 9 miljoen € voor 

beveiligingsmaatregelen, 2 miljoen € in concessies, 2 miljoen € in globale onthaalinfrastructuur (o.a. 

ticketautomaten, loketinfrastructuur) en 1 miljoen € in onthaal omgeving. 
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4.4 Kwaliteit van de dienstverlening 

Sinds 2014 wordt de subjectieve beleving van het reizen met de trein bij de treinreizigers door de NMBS 

op een continue wijze gemeten. De resultaten moeten NMBS toelaten om de sterke en minder sterke 

punten van de dienstverlening in kaart te brengen. De wijzigingen op niveau van de 

onderzoeksmethode t.o.v. het verleden zijn de volgende:  

- Face-to-face rekrutering in de stations waarna binnen de 24u via e-mail een online 

vragenlijst wordt opgestuurd in plaats van het uitdelen van enquêteformulieren in de 

treinen;  

- Continue meting in plaats van meting op 4 momenten;  

- Rapportering: 2 semestriële rapporten en een jaarrapport.  

De gemiddelde responsgraad voor de online ingevulde vragenlijsten bedroeg 35% in het jaar 2016;  

De overige resultaten voor het jaar 2016 worden hieronder in tabelvorm meegegeven.  

 

In 2016 behandelde de klantendienst 201.571 compensatieaanvragen, dit is een stijging van 202,9% 

ten opzichte van 2015. Er werd voldaan aan 90,6% van de aanvragen. 

4.5 Zorgen voor veiligheid en veiligheidsgevoel 

De Corporate Security Service, de interne veiligheidsdienst van de NMBS, staat in voor de uitwerking 

van het beleid inzake veiligheid en veiligheidsgevoel. Het veiligheidsbeleid wordt zowel integraal als 

geïntegreerd gevoerd.  

Het nieuwe beleidsplan “Bestemming Veilig” 2016-2020 van de NMBS bouwt verder op het vorige 

strategisch beleidsplan 2012-2015. De aandacht voor de sociale veiligheid in en rond de treinen, 

stations en andere spoorweginstallaties ter wille van de klant, de reiziger en het personeel blijft 

prioritair voor de NMBS.  

Het veiligheidsbeleid van de NMBS is gericht op een aanwezigheidspolitiek in de publieke ruimtes. De 

Securail-agenten worden zo ingezet dat ze maximaal aanwezig zijn op het spoorwegdomein en in de 
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treinen. Het aantal personeelsleden belast met de veiligheid van de reizigers en het personeel, en met 

de beveiliging, bedraagt 629 voltijdse equivalenten.  

De draaischijf van het veiligheidsgebeuren is het Security Operations Center (SOC), de nationale 

meldkamer voor veiligheidsgerelateerde incidenten. In 2016 kreeg dit meldpunt 81.817 oproepen 

binnen. Dit zijn ongeveer evenveel oproepen als in het jaar 2015 toen er 81.814 oproepen 

binnenkwamen.  

De NMBS doet, naast de veiligheidsagenten Securail, ook een beroep op een uitgebreide 

technologische ondersteuning. Met 4.467 bewakingscamera’s verspreid over stations en 1.393 

bewakingscamera’s op andere sites (bundels, administratieve gebouwen, kabelparken,…) kunnen de 

controlekamers het reilen en zeilen nauwgezet in de gaten houden. In 2016 werden 3.052 

beeldaanvragen geregistreerd, 2.754 daarvan leverden een positief resultaat op.  

Om de veiligheid in de stations te verzekeren, zijn de gebouwen uitgerust met branddetectiesystemen, 

evacuatiesystemen, inbraakdetectie,...  

Het Security Operations Center staat in voor de opvolging en afhandeling van deze alarmen. 

De tevredenheidsmetingen bij reizigers in 2016 geven aan dat 93% van de klanten zich duidelijk veilig 

voelen in het vertrekstation, 84% voelt zich veilig op de parking en 95% in de trein.  

Klantentevredenheid hangt onlosmakelijk samen met het veiligheidsgevoel en om daar op in te spelen 

zijn er diverse opties: geen verborgen hoeken en plekjes, voldoende sociale controle, goede verlichting, 

camera’s op strategische plaatsen, …  

Bij het ontwerpen van de stations, parkings en hun omgeving worden deze opties zoveel mogelijk 

geïntegreerd en vertaald in een functionele ruimte. 

Het aantal verbale en fysieke agressies tegen NMBS-personeel is in 2016 terug gestegen na een daling 

de voorbije 3 jaren. Het cijfer ligt hoog, en dus mag de aandacht zeker niet verslappen. Agressie is en 

blijft een prioriteit voor de NMBS. In 2016 waren er 2.015 gevallen van agressie tegenover het NMBS-

personeel, een stijging van 11%. Het aantal gevallen van slagen/verwondingen en lichte 

geweldplegingen daalde met 11% tot 519 gevallen in 2016. In 2016 werden een aantal focusgroepen 

met Securail-agenten georganiseerd. 

 

4.6 Exploitatieveiligheid 

Het TBL1+-systeem veroorzaakt een noodstop bij het overschrijden van een rood sein alsook bij een 

snelheid hoger dan 40 kilometer per uur op 300 meter afstand van een rood sein. Al het rollend 

materieel dat de NMBS inzet voor de openbare dienstverlening is sinds eind 2013 uitgerust met dit 

TBL1+-systeem. Hiermee werd de doelstelling die in 2006 vooropgesteld werd - nl. de uitrusting 

volledig klaar tegen eind 2013 - behaald.  

Voorts was 32,4% van het rollend materieel eind 2016 operationeel met ETCS, dit t.o.v. 29,2% eind 

2015. NMBS zal tegen eind 2023 alle treinen die ingezet worden voor het binnenlandse reizigersverkeer 

met ETCS uitrusten. 
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4.7 Opgeleverde rapporten (verplichtingen overeenkomstig 
beheerscontract) 

De FOD Mobiliteit en Vervoer en meer bepaald de directie Contracten openbare Dienst Spoor van het 

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid is belast met de monitoring en opvolging van 

de uitvoering door de NMBS van haar beheerscontract. Hiertoe waakt zij over de documenten die de 

NMBS moet opstellen en aanleveren teneinde de doelstellingen uit dit contract na te leven, analyseert 

ze deze documenten en geeft daar waar nodig een advies aan de bevoegde Minister.   

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft met de NMBS in de zomer van 2015 duidelijke afspraken gemaakt 

over de vermindering van de rapportering voor het werkingsjaar 2015. Deze vermindering van 

rapportering is een rechtstreeks gevolg van eerdere afspraken op beleidsniveau om in te zetten op 

administratieve vereenvoudiging en verhoging van de kwaliteit en de expliciete vraag van de NMBS om 

de rapportering in kwantiteit te doen afnemen. Dit idee om de rapportering te herleiden naar een vorm 

van communicatie via een beperkt aantal KPI’s en rapporten/statistieken/documenten vloeide voort 

uit een studie uit 2013/2014 en zal ook opgenomen worden in de toekomstig af te sluiten 

beheerscontracten.  

Deze werkwijze werd ook begin 2016 verlengd voor de rapporten en andere documenten gelinkt aan 

het werkingsjaar 2016.  

 

4.8 Dotaties NMBS vanwege de federale overheid - werkingsjaar 
2016 

De NMBS ontving in 2016 een totale toelage van de Staat van 1.832,335 miljoen €2016. Dit bedrag kan 

als volgt worden onderverdeeld: 

- Toelage exploitatie (vast en variabel deel, economische relance, geïndexeerde en niet-

geïndexeerde besparingen, woon-werkverkeer, veiligheid):  

� 1.113,776 miljoen €2016 

- Toelage investeringen (basis, geïndexeerde en niet-geïndexeerde besparingen):  

� 676,6321 miljoen €2016 

- Toelage bijzonder missies (interesten en kapitaal leningen):  

� 41,927 miljoen €2016 

 

Voorts ontving de NMBS in 2016 nog bijkomende subsidies voor de compensatie van specifieke 

projecten voor wat betreft de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme. Het gaat voor het jaar 

                                                           
1 Dit bedrag wordt nog vermeerderd met 13,2 miljoen euro voor interesten op niet bestede voorschotten, niet 

aangewende subsidies evenals de herbestemming van de afgeboekte subsidies ingevolge verkopen van niet 

volledig afgeschreven activa.  
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2016 over een totaalbedrag van 9,78 miljoen €2016 waarvan 8,78 miljoen voor investeringen en 1 

miljoen €2016 voor exploitatie.  

 

4.9 Uitvoering investeringen 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de uitgaven die de NMBS maakte in het werkingsjaar 2016 

voor de realisatie van de investeringsprojecten, dit in vergelijking met het budget zoals het midden 

2016 werd herschat via de amendering van het investeringsprogramma. Het overzicht is opgesplitst 

per financieringsbron.  

 

In totaal gaf de NMBS 710 miljoen € uit voor de realisatie van haar projecten: stations, rollend 

materiaal, werkplaatsen, parkings, informatica, ETCS, GEN, productiemiddelen,…  
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De verdeling van de kosten per grote rubriek wordt hieronder eveneens meegegeven (in k€). 

Rubriek Budget 2016 Uitgaven 2016 

Rollend materieel  423.348 415.662 

Onthaal infrastructuur 112.228 119.716 

Productiemiddelen 194.533 169.837 

Diversen 4.522 4.522 

Algemeen TOTAAL 734.632 709.738 
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Jaarverslag van de NMBS opgesteld met toepassing van artikels 
95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen 
 
 
In overeenstemming met de artikels 95 en 96 van het Wetboek van 
Vennootschappen stelt de Raad van Bestuur haar jaarverslag op. 
 
1. Evolutie van activiteiten en resultaten  
 
Boekhoudkundig referentiestelsel 
 
Sinds het boekjaar 2011, wordt de boekhouding van de NMBS (voordien NMBS 
Holding genaamd), conform artikel 89 van het beheerscontract afgesloten met de 
staat, gevoerd volgens de IFRS-normen, maar ook om te beantwoorden aan de 
verwachtingen van de investeerders. 
 
De maatschappelijke jaarrekening wordt evenwel opgesteld volgens twee 
boekhoudkundige referentiestelsels (Belgische normen B-GAAP en IFRS-normen). De 
dualiteit van de referentiestelsels leidt tot verschillende cijfers, aangezien de 
boekhoudregels verschillen naargelang de gebruikte normen. Het netto-resultaat 
van 2016 volgens IFRS bedraagt € -277,9 miljoen, maar moet als volgt herwerkt 
worden, om het netto-resultaat volgens B-GAAP (€ -249,7 miljoen) weer te geven: 
 

- financiële voorziening voor afgeleide instrumenten geboekt in B-GAAP (€ 
+18,1 miljoen); 

- reële waarde wijzigingen met betrekking tot de overige financiële 
instrumenten niet geboekt in B-GAAP (€ -2,1 miljoen); 

- meerwaarden op geherwaardeerde vaste activa in B-GAAP (€ +1,9 miljoen); 
- annulering van de herwaarderingsmeerwaarde in B-GAAP, terwijl het een 

waardvermindering betreft op geherwaardeerde vaste activa in IFRS (€ +7,8 
miljoen); 

- andere aanpassingen IFRS (€ +2,5 miljoen). 
 
Omdat dit jaarverslag toegevoegd wordt bij de rekening neergelegd bij de Nationale 
Bank van België, welke volgens de Belgische normen opgesteld wordt, werden de 
vermelde cijfers bepaald volgens dit boekhoudkundig referentiestelsel. Het zijn 
overigens deze rekeningen die het voorwerp uitmaken van het certificeringsverslag 
dat werd opgesteld door het College van Commissarissen.  
 
De maatschappelijke rekening volgens IFRS is te raadplegen op de website van de 
onderneming (http://www.belgianrail.be/nl/corporate/publicaties/jaarverslag.aspx) 
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Resultatenrekening 
 
Resultatenrekening (in Mio €) 2016 2015 Delta

Verkopen en diensten 2.411,3 2.616,3 -205,0
Omzet 2.193,2 2.231,9 -38,7
Voorraad goederen in bewerking en gereed 
product en bestellingen in uitvoering -4,0 47,5 -51,5
Geproduceerde vaste activa 144,8 138,1 6,7
Andere bedrijfsopbrengsten 42,3 41,9 0,4
Niet recurrente bedrijfsopbrengsten 35,0 156,9 -121,8

Kosten van verkopen en diensten -2.524,0 -2.497,4 -26,6
Handelsgoederen-,  grond- en hulpstoffen -79,8 -83,0 3,2
Diensten en diverse goederen -2.240,2 -2.363,2 123,1
Bezoldigingen,  sociale lasten,  pensioenen 0,0 0,0 0,0
Andere bedrijfskosten -4,8 -5,1 0,3
Niet recurrente bedrijfskosten -199,3 -46,0 -153,2

EBITDA -112,7 118,9 -231,6

Afschrijvingen -371,6 -361,0 -10,6
Waardeverminderingen -24,1 -2,2 -21,9
Voorzieningen -79,3 71,1 -150,3

EBIT -587,7 -173,3 -414,5

Financieel resultaat 338,0 337,9 0,1

EBT -249,7 164,6 -414,4

Belastingen 0,0 0,0 0,0

Netto-resultaat -249,7 164,6 -414,3  
 
Operationeel resultaat 
 
Het operationeel resultaat omvat zowel niet recurrente kosten en opbrengsten als 
kosten en opbrengsten cash of niet cash, ofwel: 
 

2016 2015 Delta

lperationeel resultaat cash 60,0 42,5 17,6
Recurrent 35,4 22,6 12,7

Niet recurrent 24,7 19,8 4,9
lperationeel resultaat niet cash -172,7 76,4 -249,2

lPERATIlNEEL RESULTAAT -112,7 118,9 -231,6  
 
 
De verbetering van operationeel resultaat cash recurrent (€ +12,7 miljoen) is 
hoofdzakelijk het gevolg van: 
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• de daling van de diensten en diverse goederen (€ -96,5 miljoen) waarvan € -
58,3 miljoen met betrekking tot het gedetacheerd personeel en de 
uitzendkrachten en € -36,5 miljoen als gevolg van de inbreng van activiteiten 
in THI Factory op 1 april 2015; 

• de daling van de omzet, bestellingen in uitvoering inclusief voor € 94,4 
miljoen waarvan € -40,5 miljoen als gevolg van de activiteit Thalys die op 1 
april 2015 in een dochteronderneming ondergebracht werd, € -16,5 miljoen 
aan prestaties in het kader van investeringen voor derden, € -14,8 miljoen 
als gevolg van de vermindering van de activiteit Freight Services/RCC ten 
opzichte van 2015 (daling van het aantal gepresteerde dagen gefactureerd 
aan B-Logistics) en € -11,0 miljoen aan huuractiviteiten en 
onderhoudsprestaties voor derden, € -8,1 miljoen aan omzet nationaal 
verkeer gedeeltelijk beïnvloed door de gepleegde aanslagen; 

• de stijging van de andere bedrijfsopbrengsten met € 8,3 miljoen waarvan € 
+7,4 miljoen aan tussenkomst van de NS in het kader van het SWA-contract - 
ICZ-Brussel-Amsterdam voor het jaar 2016. 

 

De verbetering van het operationeel resultaat cash niet recurrent (€ 4,9 miljoen) als 
gevolg van: 

• € +20,5 miljoen aan schadevergoedingen ontvangen in het kader van de 
aanschaf van rollend materieel; 

• € +7,0 miljoen aan tussenkomst van de NS in het kader van het SWA-contract 
– ICZ Brussel-Amsterdam voor de jaren 2014 en 2015 (geboekt in 2016); 

• € -28,3 miljoen aan meerwaarde op verkopen hoofdzakelijk met betrekking 
tot THI Factory waarvan € 3,4 miljoen aan aanpassing van de opleg THI 
Factory op basis van de reële gegevens (in 2016) en € -32,5 miljoen als 
gevolg van de meerwaarde op de inbreng in THI Factory geboekt in 2015. 

 

De verslechtering van het operationeel resultaat non cash (€ -249,2 miljoen) is 
hoofdzakelijk het gevolg van: 

• € -124,1 miljoen aan meerwaarde gerealiseerd op de inbreng in THI Factory 
geboekt in 2015; 

• € -138,0 miljoen aan waardeverminderingen op terreinen geboekt in 2016. 
  

In het raam van het onderzoek naar de rechtmatigheid van het behoud van de 
herwaarderingsmeerwaarden werd er een test op waardeverminderingen op de 
terreinen, die het voorwerp hebben uitgemaakt van een herwaardering tijdens de 
herstructurering op 1 januari 2014, uitgevoerd. Tijdens deze test werd de 
geherwaardeerde boekwaarde vergeleken met de marktwaarde, bepaald door de 
directie B-ST op basis van de vergelijkbare marktwaarden (en door een externe 
expert voor een groot project, op basis van de methode van de residuele waarde), 
op 31 december 2016.  
 

Er werden waardeverminderingen vastgesteld wanneer de boekwaarde hoger was 
dan de marktwaarde. Er werden voor € 138,1 miljoen aan waardeverminderingen 
geboekt via het resultaat voor het jaar 2016 en voor € 7,8 miljoen aan annuleringen 
van herwaarderingsmeerwaarden.  
De herwaarderingsmeerwaarden die voorheen opgenomen waren in het kapitaal 
hebben geen voorwerp uitgemaakt van een kapitaalsvermindering als gevolg van de 
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waardeverminderingen met betrekking tot de geherwaardeerde terreinen. 
Aangezien het om een test op waardverminderingen gaat, werd er geen enkele 
opwaartse herwaardering geboekt wanneer de marktwaarde hoger was dan de 
boekwaarde van het terrein.  
 
Andere belangrijke elementen van het resultaat 
 
Na inachtneming van de afschrijvingen (€ -371,6 miljoen), waardeverminderingen 
(€ -24,1 miljoen) en de voorzieningen (€ -79,3 miljoen), bedraagt het 
exploitatieresultaat (EBIT) € -587,7 miljoen in 2016. 
 
De financiële resultaten van 2016 zijn positief ten belope van € 338,0 miljoen. Deze 
resultaten bestaan hoofdzakelijk uit de netto afschrijvingen van de 
kapitaalsubsidies (€ 351,1 miljoen), uit de afschrijvingen op NPV eerder ontvangen 
tijdens alternatieve financieringsoperaties (€ 7,1 miljoen), uit de terugname van de 
financiële voorziening voor afgeleide instrumenten verbonden aan de financiële 
schuld (€ 18,1 miljoen), uit de netto kosten van de schuld gedragen door de NMBS (€ 
-45,0 miljoen) en uit de dividenden van dochtondernemingen, joint ventures en niet 
geconsolideerde ondernemingen (€ 5,5 miljoen). 
Het netto resultaat van het boekjaar is negatief ten belope van € -249,7 miljoen.  
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Balans 
 
 

Balans (in Mio €) 2016 2015 Δ Δ %

Vaste Activa 8.342,6 8.405,2 -62,6 -0,7%

Immateriële vaste activa 256,7 262,1 -5,4 -2,1%
Materiële vaste activa 7.498,0 7.548,3 -50,3 -0,7%
Financiële vaste activa 587,9 594,8 -6,8 -1,1%

Vlottende Activa 3.558,7 3.536,8 21,9 0,6%

Vorderingen op meer dan één jaar 1.141,7 1.101,7 40,0 3,6%
Voorraden en bestellingen in uitvoering 316,0 308,0 8,0 2,6%
Vorderingen op ten hoogste één jaar 1.277,0 1.129,3 147,7 13,1%
Geldbeleggingen 582,0 673,2 -91,2 -13,5%
Liquide middelen 81,8 118,8 -37,0 -31,2%
Overlopende rekeningen 160,1 205,8 -45,6 -22,2%

Activa 11.901,3 11.942,0 -40,7 -0,3%

Eigen vermogen 6.206,2 6.128,8 77,4 1,3%

Kapitaal 249,0 249,0 0,0 0,0%
Herwaarderingsmeerwaarden 140,9 146,6 -5,7 -3,9%
Overgedragen verliezen -621,3 -371,6 -249,7 67,2%
Kapitaalsubsidies 6.437,6 6.104,8 332,8 5,5%

Voorzieningen en uitgestelde belastingen 727,4 668,7 58,7 8,8%

Voorzieningen 727,4 668,7 58,7 8,8%

S chulden 4.967,6 5.144,5 -176,8 -3,4%

S chulden op meer dan één jaar 3.004,4 2.690,8 313,6 11,7%
S chulden op ten hoogste één jaar 1.596,1 2.001,9 -405,8 -20,3%
Overlopende rekeningen 367,2 451,8 -84,7 -18,7%

 P assiva 11.901,3 11.942,0 -40,7 -0,3% 
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Het balanstotaal van de NMBS per 31 december 2016 bedraagt € 11.901,3 miljoen, 
een daling met € 40,7 miljoen tegenover 31 december 2015 (€ 11.942,0 miljoen). 
 
De balansstructuur blijft gekenmerkt door een belangrijk deel vaste activa 
(€ 8.342,6 miljoen), in hoofdzaak materiële vaste activa (€ 7.498,0 miljoen). 
  
De materiële en immateriële vaste activa bedragen € 7.754,7 miljoen op 31 
december 2016 en dalen met 55,7 miljoen € ten opzichte van 31 december 2015, 
hoofdzakelijk als gevolg van de gerealiseerde investeringen (506,5 miljoen €) 
verminderd met de afschrijvingen (-558,2 miljoen €). 
De nieuwe investeringen omvatten onder andere 223,8 miljoen € aan verwerving en 
renovatie van rollend materieel, 103,6 miljoen € aan ontvangst van reizigers en 
120,5 miljoen € aan constructie en verhuizingen van werkplaatsen en 8,8 miljoen € 
voor de strijd tegen terrorisme. 
Deze activa werden voor 82,47% gefinancierd door de kapitaalsubsidies van de 
federale overheid, 0,53% door de andere publieke overheden en 16,98% door 
leningen. 
 
De rest van de activa wordt gevormd door de vlottende activa (€ 3.558,7 miljoen) 
die onder andere voor € 1.141,7 miljoen bestaan uit vorderingen op meer dan één 
jaar, voor € 1.277,0 miljoen uit vorderingen op ten hoogste één jaar en voor € 663,8 
miljoen uit geldbeleggingen en liquide middelen.  
 
Binnen de vorderingen bevinden zich voor € 1.450,3 miljoen aan vorderingen op de 
Staat in het kader van de overname van de schuld op 1 januari 2005 (Back to Back) 
en vorderingen op de Staat en de gewesten in het raam van bijzondere 
overeenkomsten voor de financiering van investeringen en in het raam van het 
beheerscontract en voor € 326,8 miljoen aan geplaatste waarborgen in het kader 
van de CSA (“Credit Support Annex” verbonden aan financiële afdekkingsproducten).  
 
De passiva worden hoofdzakelijk gevormd door € 6.206,2 miljoen eigen vermogen, 
€ 727,4 miljoen voorzieningen voor risico's en kosten, € 3.004,4 miljoen schulden 
op meer dan een jaar en € 1.596,1 schulden op ten hoogste een jaar.  
 
Evolutie van de schuld 
 
Onder netto financiële schuld van de NMBS dient verstaan: 

de bij financiële instellingen aangegane schuld (schuld die in de boekhouding 
wordt opgenomen); 

+  de erfpachtovereenkomsten aan passiefzijde van de balans; 
+  de thesaurieleningen (cashpooling) en de rentedragende schulden jegens 

dochterondernemingen en verwante ondernemingen; 
–  de geldbeleggingen bestemd voor de gedeeltelijke terugbetalingen van het 

nominaal bedrag van de bij financiële instellingen aangegane schuld; 
– de met de Staat afgesloten “back to back”-verrichtingen in het raam van de 

schuldovername op 1 januari 2005 (KB van 30 december 2014); 
–  de thesaurievoorschotten (cashpooling) en de rentedragende vorderingen op 

dochterondernemingen en verwante ondernemingen;  
– de liquide middelen en de geldbeleggingen bij financiële instellingen, 

wanneer ze niet beheerd worden voor rekening van derden (GEN-Fonds, …). 
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Rekening houdend met het koninklijk besluit van 25 december 2016 en met de 
stand van vordering van de opmaak van het nieuw beheerscontract, werd de 
definitie van de economische schuld aangepast. Zo dient onder economische schuld 
van de NMBS verstaan: 
 de netto financiële schuld; 
+  het saldo van de gewestelijke cofinancieringen; 
+  het saldo van de volgens het beheerscontract voorziene kapitaalsubsidies; 
+  het saldo van de handelsvorderingen en -schulden; 
+  het saldo van de gestorte en ontvangen borgtochten m.b.t. de CSA-

overeenkomsten; 
+  de netto vordering m.b.t. de exploitatiesubsidies. 
 
De netto financiële schuld bedraagt € 2.984,6 miljoen op 31 december 2016, dit is 
een stijging met € 47,6 miljoen op 1 jaar tijd. 
 
De economische schuld bedraagt echter € 2.629,2 miljoen op 31 december 2016 
tegenover € 2.503,4 miljoen op 31 december 2015, ofwel een stijging met € 125,8 
miljoen. 
 
Overeenkomstig de financiële politiek van de NMBS moest het gedeelte aan vaste 
rentevoet van de netto langetermijnschuld minimum 65% en maximum 75% van de 
totale netto langetermijnschuld bedragen, de percentages van de schuld aan vaste 
en variabele rentevoet bedragen respectievelijk 80,37% en 19,63%. Deze 
overschrijding van de maximum drempel aan vaste rentevoet werd  goedgekeurd 
door de Raad van Bestuur van 23 december 2016. 
 
2. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 
 
We hebben geen kennis van belangrijke gebeurtenissen die plaatsgevonden zouden 
hebben tussen de datum van de afsluiting van de rekeningen en de datum van hun 
goedkeuring. 
 
3. Omstandigheden die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
ontwikkeling van de maatschappij 
 
Naast de omstandigheden die hierna beschreven worden onder het punt risico’s 
verbonden aan het gebruik van financiële instrumenten, dient er opgemerkt te 
worden dat er op dit moment nog geen nieuw beheerscontract is afgesloten met de 
overheid.  
 
De voorbereidingen om een nieuw beheerscontract op te stellen tussen de NMBS en 
de Overheid worden afgerond. Het beheerscontract zal naast de verplichtingen van 
de NMBS ook de toelagen vastleggen die NMBS zal ontvangen voor haar diensten 
van openbaar nut zowel inzake investeringen als inzake werkingsmiddelen, evenals 
het aanbod het commercieel beleid en beleid inzake de tarieven.  
 
In afwachting werd het beheerscontract 2008-2012 verlengd en werden voorlopige 
regels die gelden als beheerscontract vastgelegd door het koninklijk besluit van 25 
december 2016. Dit koninklijk besluit stelt voorlopig de dotatie vast die de NMS zal 
ontvangen, voor de periode 2016 tot 2020, voor de opdrachten van openbare 
dienst zowel voor de investeringen als de exploitatie. Bovendien werden er, via het 
koninklijk besluit van 22 december 2016, subsidies toegekend aan de NMBS voor 
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de periode 2016 tot 2020 om de kost van specifieke projecten te dekken met 
betrekking tot de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme. 
 
4. Activiteiten op het vlak van onderzoek en ontwikkeling 
 
Er werden geen noemenswaardige activiteiten op het vlak van onderzoek en 
ontwikkeling gedaan in het jaar 2016. 
 
5. Bijkantoren 
 
De NMBS heeft geen bijkantoren.  
 
6. Toepassing van de continuïteitsregels 
 
De jaarrekening werd opgesteld volgens het continuïteitsbeginsel van de 
voornaamste activiteiten van de NMBS. De NMBS beschikt over de mogelijkheid om 
beroep te doen op een garantie van de Belgische Staat van maximum 1.138 miljoen 
EUR (de NMBS heeft geen beroep gedaan op deze Staatsgarantie en heeft 
momenteel niet de intentie om een beroep te doen op deze garantie). 
 
Op 22 november 2016 heeft Moody’s de lange termijn rating van de NMBS van A1 
met vooruitzicht ‘stabiel’ en de korte termijn rating van P-1 bevestigd. Standard & 
Poor’s heeft de rating van de NMBS verlaagd van A+ naar A maar tegelijkertijd het 
vooruitzicht herzien van ‘negatief’ naar ‘stabiel’. De korte termijn rating van A-1 is 
ongewijzigd gebleven. 
 
Ten slotte heeft de Raad van Bestuur van 31 maart 2017 de financiële planning van 
2017 goedgekeurd, waarin geen enkel financieringsprobleem aan het licht komt.  
 
7. Reporting en controle 
 
Een bijzondere aandacht werd in 2014 besteed aan het ontwikkelen van budgettaire 
controlemiddelen en rapporteringsmiddelen met als doelstelling het risico op niet-
naleving van de budgettaire doelstellingen te beperken en het geheel van de 
directies van de onderneming op één lijn te brengen met de gemeenschappelijke 
doelstellingen zowel in economisch en financieel als operationeel opzicht en de 
kwaliteit van klantendiensten.  
De kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) ontwikkeld in dit kader zullen ook gebruikt 
worden om de prestatieverplichtingen, vervat in het beheerscontract, te rapporteren 
aan de Staat. 
 
Maandelijks wordt door de dienst Thesaurie een activiteitenverslag van de 
financiële verrichtingen opgesteld voor het management van de Directie Financiën, 
de Boekhouding, de Interne Audit en het College van Commissarissen. 
 
Elk trimester rapporteert de Directie Financiën over de financiële activiteiten in het 
kader van de presentatie van de financiële staten aan het Directiecomité, het 
Auditcomité en de Raad van Bestuur. 
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Bovendien is de Interne Audit belast met het controleren van de opvolging van de 
financiële politiek omschreven door de onderneming, wat betreft het thesaurie- en  
schuldbeheer, de beleggingspolitiek en het financieel risicobeheer.  
 
Gezien de geldende interne reglementering inzake risicobeheersing en -beperking, 
is het duidelijk dat de bestaande contracten m.b.t. afgeleide producten slechts een 
marginale invloed kunnen uitoefenen op de prijs-, krediet-, liquiditeits- en 
kasstroomrisico’s van de maatschappij. 
 
Elk trimester worden deze risico’s tegen hun marktwaarde geëvalueerd en worden 
de nodige voorzieningen aangelegd of teruggenomen. 
 
Conform artikel 67 van het beheerscontract met de Staat, maakt de Directie 
Financiën op regelmatige basis een rapport voor het directoraat-generaal Duurzame 
Mobiliteit en Spoorbeleid en voor de minister van Overheidsbedrijven met 
betrekking tot de besteding van financiële middelen van het GEN-Fonds. 
 
8. Risico's en onzekerheden verbonden aan het gebruik van financiële 

instrumenten en aan de financiële situatie van de vennootschap 
 
De NMBS voert een actief risicobeheer, om aldus liquiditeits-, wisselkoers-, interest- 
en kredietrisico’s te beheersen. Daartoe heeft zij een financiële politiek vastgelegd, 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur, waarin dit risicobeheer strikt 
gereglementeerd is. 
 
Om de financiële risico’s te beheren, kan beroep gedaan worden op afgeleide 
producten, m.n. swaps, forward rate agreements, opties, wisseltermijncontracten met 
een onderliggende interestvoet, inflatie, wisselkoersen, energieproducten (o.a.  
diesel en elektriciteit voor tractie) of een krediet. 
 
Deze verrichtingen worden geboekt volgens de IAS-normen 32 en 39 voor de 
rekeningen gepubliceerd in 'full IFRS', en conform de Belgische boekhoudwetgeving 
voor de rekeningen gepubliceerd in Belgian Gaap. 
 
Bij het afsluiten van indekkingstransacties moeten voorafgaandelijk 3 tegenpartijen 
worden geconsulteerd. 
 
Trading-verrichtingen zijn uitgesloten. 
 
Liquiditeitsrisico 
 
Bij het aangaan van financieringen wordt rekening gehouden met de verwachte 
evolutie van de toekomstige cashflows, om zo de thesauriesaldi zo goed mogelijk te 
nivelleren en te reduceren.  
Verder wordt het liquiditeitsrisico opgevangen door een spreiding van de 
vervaltermijnen van de schuld in de tijd. Zo mag maximaal 20 % van de netto lange 
termijnschuld in hetzelfde jaar vervallen, met een maximum van 10 % per trimester. 
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Wisselkoersrisico 
 
Van elke aangegane schuld en elke belegging die als gevolg heeft dat het 
gecumuleerde wisselrisico van de NMBS een bedrag van €5 miljoen overschrijdt, 
moeten de cashflows onmiddellijk en volledig naar euro worden omgezet. 
 
Op de ingedekte positie kan een vlottende of een vaste interestvoet betaalbaar zijn. 
 
Renterisico 
 
De werkmethoden om de liquiditeitsrisico’s te beperken, gelden ook om het 
renterisico op te vangen. 
 
Er wordt gestreefd naar een aandeel van de vastrentende schuld in de netto lange 
termijnschuld van 65% tot 75%. Dit percentage kan worden aangepast naargelang 
de marktomstandigheden, mits vastgelegde procedures worden gevolgd. 
 
De door de NMBS afgesloten prefinancieringen voor het GEN-materieel en voor de 
aankoop van type 18-locomotieven, die het voorwerp hebben uitgemaakt van 
indekkingen, worden niet opgenomen in de berekening van de ratio. 
 
Kredietrisico 
 
Beleggingen moeten een leningskarakter hebben en mogen niet in risicodragend 
kapitaal gebeuren. Ze zijn strikt gebonden aan minimumratings van de 
tegenpartijen, afhankelijk van de looptijd van de belegging. 
 
Ook zijn maximumbedragen per tegenpartij vastgelegd. Deze limieten gelden niet 
met betrekking tot beleggingsinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door de 
Belgische Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Franse 
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
noch voor US Treasuries of beleggingen bij Eurofima.  
 
Deze limieten gelden evenmin voor de contractueel verplichte beleggingen in het 
kader van leasingtransacties bij de tegenpartij van de leasing of de 
moedermaatschappij van de tegenpartij. Deze beleggingen mogen oplopen tot het 
uitstaand bedrag van de leasingverplichtingen.  
Wat betreft afgeleide producten, moet het kredietrisico ten opzichte van de 
tegenpartijen gespreid worden en systematisch ingedekt worden door het afsluiten 
van CSA’s (Credit Support Annex). Bij dergelijke overeenkomsten wordt op 
regelmatige basis berekend welk bedrag, hetzij de NMBS, hetzij de tegenpartij, netto 
zou moeten betalen wanneer men alle uitstaande afgeleide producten afgesloten 
met deze tegenpartij, onmiddellijk zou beëindigen. 
 
Door middel van CSA’s wordt het risico beperkt tot een maximumbedrag dat varieert 
in functie van de rating van elke partij. Een aanhoudende verlaging van de rating van 
de NMBS zou als gevolg hebben dat belangrijke bedragen tegenover de 
tegenpartijen in bewaring zouden moeten gegeven worden conform de bepalingen 
van de afgesloten CSA’s.  
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Met tegenpartijen die een 'negatieve credit watch' gekregen hebben, mogen geen 
nieuwe overeenkomsten afgesloten worden gedurende die periode van 'negatieve 
credit watch'. 
 
De verplichting om een CSA af te sluiten geldt niet voor Eurofima. 
 
Gewestelijke prefinancieringen en cofinancieringen 
 
Het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het meerjarig 
investeringsplan voor 2001-2012 van de (toenmalig unitaire) NMBS voorzag in de 
mogelijkheid tot: 

− de prefinanciering van infrastructuurprojecten van gewestelijk belang 
waarbij de geprefinancierde bedragen worden terugbetaald door de 
federale staat en rentelasten gedragen worden door het betrokken Gewest; 

− de cofinanciering van werken betreffende grote spoorinvesteringen waarbij 
de kosten van de prefinanciering (kapitaal en interesten) integraal worden 
terugbetaald door het betrokken Gewest. 

 
Op dit ogenblik bestaan de volgende prefinancieringen in hoofde van de NMBS: 

− de realisatie van een parking te Louvain-la-Neuve (overeenkomst van 2 juni 
2009) via een prefinancieringsovereenkomst met de NMBS. 

 
en de volgende cofinancieringen : 

− aanleg van een verbindingsweg en aanhorigheden met het oog op de 
herontwikkeling van de stationsomgeving en de herinrichting van de 
openbare ruimte te Mechelen (overeenkomst van 19 december 2008) via 
een financieringsovereenkomst met de NMBS; 

− de integratie van een busstation in het nieuw te bouwen station te Bergen 
(overeenkomst van 1 maart 2010) en de integratie van een busstation in 
het bestaande station van Namen (overeenkomst van 4 september 2012) 
via financieringsovereenkomsten met de NMBS. 

 
Van de oorspronkelijk voorziene prefinancieringsprojecten is enkel voor de bouw 
van een nieuw station bij de luchthaven te Gosselies nog geen overeenkomst 
ondertekend. 
 
Op 14 december 2010 werd een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams 
Gewest en De Lijn afgesloten voor de realisatie van een stelplaats voor trams voor 
De Lijn in Oostende. Op het einde van de werken (31.05.2016) werd de stelplaats 
ter beschikking gesteld aan De Lijn voor een periode van 15 jaar via een financiële 
lease.  
 
 
Transacties met verbonden partijen die niet tegen marktvoorwaarden 
uitgevoerd worden 
 
In toepassing van het Koninklijk Besluit van 10 augustus 2009 moet de NMBS 
bijkomende informatie meedelen over omvangrijke transacties met verbonden 
partijen die niet tegen marktvoorwaarden werden uitgevoerd. Het gaat hier om 
vennootschappen die aan meer dan één criterium van artikel 16, §1, 1e lid van het 
Wetboek van Vennootschappen voldoen. 
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Er werden geen belangrijke transacties uitgevoerd met andere 
dochterondernemingen of onder-dochterondernemingen waarvan de NMBS niet, 
direct of indirect, de volledige eigenaar is. 
 
Uit voorzichtigheid dient verduidelijkt te worden dat er geen enkele belangrijke 
transactie werd uitgevoerd, onder andere voorwaarden dan die op de markt, met 
bedrijven waarvan de Staat, die voor 99,97 % aandeelhouder is van de NMBS, niet 
direct of indirect volledig de eigenaar van was. Er werden ook geen andere 
belangrijke transacties uitgevoerd tegen andere voorwaarden dan die op de markt 
met de leden van de beheersorganen, de directie en de aan hen verbonden 
personen. 
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Corporate Governance 

 
De statuten van de NMBS worden sterk beïnvloed door haar juridisch statuut van 
Naamloze Vennootschap van publiek recht. Dat statuut maakt dat de NMBS in de 
eerste plaats onderworpen is aan de wet van 21 maart 1991 betreffende de 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Voor de niet door die 
wet geregelde materies is ze onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen. 
 
Corporate Governance, een belangrijke uitdaging in de wereld van vandaag, vereist 
de grootste aandacht en maximaal transparante regels. Als overheidsbedrijf 
onderschrijft de NMBS volmondig dit streven naar responsabilisering en naar een 
doeltreffender beheer en een betere controle van haar activiteiten. In het kader van 
haar opdrachten van openbare dienst heeft de NMBS een rechtstreekse 
maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van haar referentie-
aandeelhouder, de Staat, en van haar klanten, de burgers die de trein nemen. 
 
Corporate governance verklaring  
 
Wat de corporate governance regels betreft, richt de NMBS zich naar de 
referentiecode opgelegd bij koninklijk besluit van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad 
van 28 juni 2010, blz. 39622 en volgende), behoudens andersluidende bepalingen 
van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven. 
 
Om haar opdrachten goed te kunnen vervullen, wordt de NMBS niet alleen 
ondersteund door haar Raad van Bestuur, maar ook door drie gespecialiseerde 
comités, het Auditcomité, het Benoemings- en Bezoldigingscomité en het GEN-
oriëntatiecomité, alsook door het Directiecomité en een aantal andere 
overlegcomités of -commissies zoals: 
 - het Sturingscomité 
 - de Nationale Paritaire Commissie 
 - het Strategisch Bedrijfscomité 
 - het Oriënteringscomité 
 
Daarenboven zijn er ook nog de controleorganen zoals de Regeringscommissaris of 
het College van Commissarissen. 
Een meer gedetailleerde beschrijving van de beheerstructuur en van de 
werkingsregels van de beheersorganen is opgenomen in het Corporate Governance 
Charter. Dit is beschikbaar op de website van de NMBS (www.nmbs.be). 
 
Afwijking van de Belgische corporate governance code 2009 
 
De NMBS richt zich naar de principes en bepalingen van de Belgische corporate 
governance code 2009, met uitzondering van de bepalingen 4.1, 4.2, 4.6 en 4.7. 
 
De bepalingen 4.1 en 4.2 stellen dat de Raad van Bestuur benoemingsprocedures en 
selectiecriteria opstelt voor de bestuurders en dat de voorzitter of een andere niet-
uitvoerende bestuurder het benoemingsproces leidt, maar artikel 162 bis §2 van de 
wet van 1991 bepaalt dat, met uitzondering van de twee bestuurders die voldoen 
aan  de criteria die worden opgesomd in artikel 526ter van het Wetboek van 
vennootschappen en die benoemd worden door de algemene vergadering, de 

http://www.nmbs.be/
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Koning de bestuurders benoemt in functie van de complementariteit van hun 
competenties. 
 
Bepaling 4.6 stelt dat de mandaten van de bestuurders niet meer dan vier jaar 
mogen bedragen, terwijl overeenkomstig artikel 162 bis §3 van de wet van 1991, de 
mandaten van de bestuurders van de NMBS een duur van 6 jaar hebben. 
 
Bepaling 4.7 stelt dat de voorzitter benoemd wordt door de Raad; artikel 162 bis §5 
daarentegen bepaalt dat de voorzitter benoemd wordt door de Koning. 
 
Samenstelling van de beheers- en controleorganen in 2016 
 
Raad van Bestuur 
 
Voorzitter:   Jean-Claude FONTINOY 
Gedelegeerd Bestuurder:  Jo Cornu  
Bestuurders:  Eddy BRUYNINCKX, Valentine DELWART, Jean-Jacques 

CLOQUET, Kris LAUWERS, Valérie LEBURTON, Renaud 
LORAND, Saskia SCHATTEMAN en Dirk STERCKX  

 
Directiecomité 
 
Tot 1 juli 2016 
 
Voorzitter:   Jo CORNU  
Algemeen directeurs:  Vincent BOURLARD (Stations)  
    Etienne DE GANCK (Transport)  
    Bart DE GROOTE (Marketing & Sales) 
    Richard GAYETOT (Technics)  
    Olivier HENIN (Finance)  
 
Vanaf 1 juli 2016 
 
Voorzitter:   Jo CORNU  
Algemeen directeurs:  Vincent BOURLARD (Stations)  
    Bart DE GROOTE (Marketing & Sales) 
    Richard GAYETOT (Technics)  
    Olivier HENIN (Finance)  
    Koen KERCKAERT (Transport)  
 
Auditcomité 
 
Voorzitter:   Dirk STERCKX 
Leden:   Valentine DELWART, Kris LAUWERS, Renaud LORAND 
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Benoemings- en Bezoldigingscomité 
 
Voorzitter:   Jean-Claude FONTINOY  
Leden:    Jo CORNU, Jean-Jacques CLOQUET, Eddy BRUYNINCKX  
 
GEN-oriëntatiecomité  
 
Voorzitter:   Jo CORNU 
Leden:  Valentine DELWART, Kris LAUWERS en de 3 

bestuurders die de Gewesten vertegenwoordigen in de 
Raad van Bestuur  

  
Regeringscommissaris 
 
Françoise DEMEUSE  
 
College van Commissarissen voor de controle van de statutaire rekeningen 
 
Voorzitter:   CVBA Grant Thornton, vertegenwoordigd door Ria 

VERHEYEN 
Leden:    Michel de FAYS, Rudy MOENS en CVBA Mazars 

bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Philippe 
GOSSART  

 
Commissarissen-revisoren voor de controle van de geconsolideerde 
rekeningen 

 
Ria VERHEYEN in naam van de CVBA Grant Thornton en Philippe GOSSART in naam 
van de CVBA Mazars réviseurs d’entreprises.  
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1. Raad van Bestuur 
 
Samenstelling 
 
De Raad van Bestuur is samengesteld uit 10 leden, met inbegrip van de gedelegeerd 
bestuurder. Ten minste een derde van zijn leden moeten van het andere geslacht 
zijn (artikel 162 bis §1 van de wet van 21 maart 1991 en koninklijk besluit van 14 
oktober 2013 tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van 
bestuur). De taalpariteit wordt nageleefd. De bestuurders worden door de Koning 
benoemd bij koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad (artikel 162 
bis §2 lid 1 van de wet van 21 maart 1991). 
 
Het mandaat van alle bestuurders loopt sinds 14 oktober 2013 voor een termijn van 
zes jaar. 
 
Belangrijkste functies die door de niet-uitvoerende bestuurders buiten de NMBS 
worden uitgeoefend:  
 - de heer FONTINOY: Expert op het Kabinet van de Vice-Eerste Minister en 

Minister van Buitenlandse Zaken, bestuurder van vennootschappen; 
 - de heer BRUYNINCKX: Afgevaardigd bestuurder van het Havenbedrijf 

Antwerpen; 
 - de heer CLOQUET: CEO Brussels South Charleroi Airport; 
 - mevr. DELWART: Algemeen secretaris van de MR; 
 - de heer LAUWERS: Adjunct-directeur-generaal van de MIVB; 
 - mevr. LEBURTON: Directeur-generaal van de Société Wallonne des 

Aéroports;  
 - de heer LORAND: Kabinetschef van de Voorzitter van de Waalse Regering, 

Voorzitter van BELGOCONTROL;  
 - mevr. SCHATTEMAN: CEO VAR; 
 - de heer STERCKX.  
 
Er dient opgemerkt dat, overeenkomstig het koninklijk besluit van 25 december 
2016, het aantal bestuurders met ingang van 1 januari 2017 tot 14 zal verhoogd 
worden. 
 
Werking - Frequentie van de vergaderingen 
 
Artikel 10 van de statuten bepaalt dat de Raad zo dikwijls vergadert als het belang 
van de Maatschappij het vereist en ten minste viermaal per jaar. 
 
In het jaar 2016 is de Raad 13 keer bijeengekomen. Mevr. LEBURTON heeft niet 
deelgenomen aan 5 vergaderingen; de heer BRUYNINCKX heeft niet deelgenomen 
aan 3 vergaderingen; mevr. SCHATTEMAN en de heren LORAND en CLOQUET hebben 
niet deelgenomen aan 1 vergadering. De andere bestuurders waren aanwezig op 
alle vergaderingen. Het gemiddeld aanwezigheidspercentage bedraagt 90,6 %. 
 
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang 
van de vennootschap zulks vereisen (behalve in de door de wet uitgesloten 
gevallen), kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij 
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. 
 
Deze procedure werd in 2016 vier keer toegepast.  
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Bevoegdheden 
 
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of 
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van het overheidsbedrijf. 
De Raad van Bestuur houdt toezicht op het beleid van het Directiecomité. Het 
Directiecomité doet op geregelde tijdstippen verslag aan de Raad. 
 
De Raad, of zijn voorzitter, onverminderd de bevoegdheden van laatstgenoemde, 
hem toegekend krachtens artikel 162 bis §5 (van de wet van 21 maart 1991), kan op 
elk ogenblik van het Directiecomité een verslag vragen betreffende de activiteiten 
van het bedrijf of sommige ervan. 
 
In 2016 heeft de Raad van Bestuur beslissingen genomen over en de opvolging 
verzekerd van een aantal belangrijke dossiers :  
 - de financiële toestand van de NMBS en de stabilisering van de schuld; 
 - het ondernemingsplan 2016-2020; 
 - het meerjareninvesteringsplan 2016-2020; 
 - het transportplan 2017; 
 - de stiptheid en de veiligheid van het treinverkeer;  
 - de rationalisering en de governance van de dochterondernemingen; 
 - het dossier Publifer; 
 - de stationsprojecten. 
 
2. Auditcomité 
 
Het bestaan van het Auditcomité is vastgelegd in artikel 161 ter van de wet van 21 
maart 1991. 
 
Werking - Frequentie van de vergaderingen 
 
Het Auditcomité komt op geregelde tijdstippen bijeen. De voorzitter van het Comité 
kan bijzondere vergaderingen bijeenroepen om het Comité zijn opdracht naar 
behoren te laten uitvoeren. 
 
In het jaar 2016 is het Auditcomité 13 keer bijeengekomen. Mevr. DELWART heeft 
niet deelgenomen aan 2 vergaderingen; de andere leden waren aanwezig op alle 
vergaderingen. Het gemiddeld aanwezigheidspercentage bedraagt 96,2 %. 
 
Bevoegdheden 
 
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 integriteit van de financiële verslagen inzake risicobeheer. 
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3. Benoemings- en Bezoldigingscomité 
 
Het bestaan van het Benoemings- en Bezoldigingscomité is vastgelegd in artikel 161 
ter van de wet van 21 maart 1991. 
 
Werking - Frequentie van de vergaderingen 
 
Het Comité vergadert zo dikwijls als het belang van de Maatschappij dat vereist. 
 
In 2016 is het Benoemings- en Bezoldigingscomité 7 keer bijeengekomen. De heer 
BRUYNINCKX heeft niet deelgenomen aan 2 vergaderingen. De andere leden waren 
aanwezig op alle vergaderingen. Het gemiddeld aanwezigheidspercentage bedraagt 
92,8 %. 
 
Bevoegdheden 
 
Het Comité brengt een advies uit over de kandidaturen die door de gedelegeerd 
bestuurder worden voorgesteld met het oog op de benoeming van de leden van het 
Directiecomité. 
 
Het doet voorstellen aan de Raad over de bezoldiging en de voordelen die worden 
toegekend aan de leden van het Directiecomité en aan de hogere kaderleden en 
volgt deze kwesties op de voet. 
 
Het voert eveneens de taken uit die de Raad van Bestuur eraan toevertrouwt. 
 
4. GEN-oriëntatiecomité  
 
Dit Comité werd opgericht bij de wet van 19 april 2014 tot wijziging van de wet van 
21 maart 1991 wat de oprichting van het GEN-oriëntatiecomité betreft (art. 161 
sexies tot 161 octies). Dit Comité werd nog niet geïnstalleerd, in afwachting van de 
aanduiding van de vertegenwoordigers van de Gewesten in de Raad van Bestuur, die 
ambtshalve leden van het GEN-oriëntatiecomité zijn. Deze laatsten werden 
aangeduid bij koninklijk besluit van 25 december 2016, dat op 1 januari 2017 in 
werking treedt.  
 
Bevoegdheden 
 
Het GEN-oriëntatiecomité stelt een voorstel voor een vijfjarenplan betreffende de 
exploitatie van het GEN op, dat ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur dient 
voorgelegd. Het brengt jaarlijks verslag uit over de uitvoering van het vijfjarenplan 
en formuleert over die uitvoering aanbevelingen. 
 
Op eigen initiatief of op verzoek van de Raad van Bestuur verleent het voorafgaand 
advies over de beslissingsvoorstellen inzake de exploitatie van het GEN. 
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5. Directiecomité 
 
Samenstelling  
 
De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de Koning bij een besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor een hernieuwbare termijn van zes 
jaar (artikel 162 quater van de wet van 21 maart 1991). 
 
De Raad van Bestuur benoemt de leden van het Directiecomité, op voorstel van de 
gedelegeerd bestuurder en na het advies te hebben ingewonnen van het 
Benoemings- en Bezoldigingscomité (artikel 162 quater van de wet van 21 maart 
1991). 
 
Alle leden van het Directiecomité vervullen een voltijdse functie binnen de NMBS of 
in het kader van de vertegenwoordiging ervan (artikel 162 quater van de wet van 21 
maart 1991). 
 
Werking - Frequentie van de vergaderingen 
 
Het Directiecomité vergadert in principe elke week, gewoonlijk op maandag. 
 
In 2016 is het Directiecomité 52 keer bijeengekomen. 
 
Bevoegdheden 
 
Het Directiecomité is belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging 
wat dat bestuur aangaat, alsmede met de uitvoering van de beslissingen van de 
Raad van Bestuur. 
 
De leden van het Directiecomité vormen een college. Ze kunnen de taken onder 
elkaar verdelen. 
 
6. Regeringscommissaris 
 
Artikel 162 nonies van de wet van 21 maart 1991 bepaalt: "De NMBS staat onder de 
controlebevoegdheid van de Minister onder wie de spoorwegen ressorteren. Deze 
controle gebeurt door bemiddeling van een Regeringscommissaris, die wordt 
benoemd en ontslagen door de Koning op voordracht van de betrokken Minister." 
 
De commissaris wordt uitgenodigd op alle vergaderingen van de Raad van Bestuur 
en het Directiecomité en heeft er raadgevende stem. Hij neemt tevens met 
raadgevende stem deel aan de vergaderingen van het Auditcomité. 
 
7. College van Commissarissen 
 
Artikel 25 §1 van de wet van 21 maart 1991 bepaalt : "De controle op de financiële 
toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de 
wet en van het organiek statuut, van de verrichtingen weer te geven in de 
jaarrekening, wordt in elk autonoom overheidsbedrijf opgedragen aan een College 
van Commissarissen dat vier leden telt. De leden van het College voeren de titel van 
commissaris." 
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Het College bestaat uit vier leden, waarvan twee door het Rekenhof onder zijn leden 
benoemd worden en de twee andere door de Algemene Vergadering benoemd 
worden onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. 
 
De Algemene Vergadering van de NMBS van 30 mei 2014 heeft haar goedkeuring 
verleend voor de eenmalige verlenging, voor de maatschappelijke boekjaren 2014 
tot 2016, van het mandaat van commissaris-revisor verleend aan de CVBA GRANT 
THORNTON en aan de CVBA MAZARS voor de externe controle van de statutaire en 
geconsolideerde jaarrekeningen van de NMBS. De vennootschap MAZARS wordt 
vertegenwoordigd door de heer Philippe GOSSART en de vennootschap GRANT 
THORNTON door mevrouw Ria VERHEYEN. 
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Bezoldigingsverslag  
 
1. Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur 
 
Artikel 162 quinquies §2 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 
van sommige economische overheidsbedrijven bepaalt dat de Algemene Vergadering 
de bezoldiging vaststelt van de leden van de Raad van Bestuur. 
 
De Algemene Vergadering van 31 mei 2006 heeft de hieronder uiteengezette 
principes vastgelegd om de bezoldigingen van de bestuurders te bepalen, de 
gedelegeerd bestuurder uitgezonderd, die als lid van de Raad van Bestuur en van de 
Comités geen bezoldiging of zitpenningen ontvangt. 
 
De berekening van de bezoldiging van de bestuurders is niet gewijzigd in 2016. 
 
De bruto bezoldiging van de voorzitter bestaat uit een vast jaarlijks gedeelte van 
€ 39.200 en een variabel gedeelte dat bestaat uit de zitpenningen voor de 
vergaderingen. Deze zitpenningen bedragen: 
 - € 500 per Raad; 
 - € 400 per Comité waaraan hij deelneemt. 
Bovendien geniet hij een jaarlijkse vergoeding van € 2.400 voor werkingskosten en 
hij heeft de beschikking over een bedrijfswagen. 
 

 De bruto bezoldiging van de andere bestuurders bestaat uit een vast jaarlijks 
gedeelte van € 13.600 en een variabel gedeelte dat bestaat uit de zitpenningen. 
Deze zitpenningen bedragen: 
 - € 500 per Raad; 

  - € 400 per vergadering van de andere Comités. 
Bovendien ontvangen ze een jaarlijkse vergoeding van € 1.200 voor werkingskosten. 
 
De aanwezigheid op de vergaderingen is een noodzakelijke vereiste voor het 
ontvangen van de zitpenning. 
 
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging die gebaseerd is op de resultaten, zoals 
premies of winstdelingsplannen op lange termijn; ze ontvangen evenmin voordelen 
in natura noch voordelen verbonden aan pensioenplannen. 
 
Er worden geen wijzigingen overwogen van de bezoldigingen van de niet-
uitvoerende leden van de Raad van Bestuur. 
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Bruto bezoldiging van de bestuurders in 2016 

(excl. vergoeding voor werkingskosten) 
J-C. FONTINOY  € 52.500  
E. BRUYNINCKX  € 20.600  
JJ. CLOQUET  € 22.400  
V. DELWART  € 24.500  
K. LAUWERS  € 25.300  
R. LORAND  € 24.800  
V. LEBURTON  € 18.100  
S. SCHATTEMAN  € 19.600  
D. STERCKX  € 25.300  
 
 
2. Bezoldiging van de leden van het Directiecomité 
 
De procedure die gevolgd werd voor het vaststellen van de bezoldiging van de 
leden van het Directiecomité is conform met artikel 161 ter, §4, 2e lid van de wet 
van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven: 
“De Raad van Bestuur bepaalt, op voorstel van het Benoemings- en 
Bezoldigingscomité, de bezoldiging en de voordelen die worden toegekend aan de 
leden van het Directiecomité en aan de hogere kaderleden. De Raad volgt deze 
kwesties op de voet.” 
 
Op voorstel van het Benoemings- en Bezoldigingscomité heeft de Raad van Bestuur 
op 28 januari en 4 februari 2005 de administratieve en geldelijke toestand van de 
algemeen directeurs en de gedelegeerd bestuurder van NMBS goedgekeurd. 
 
De bezoldiging van de nieuwe gedelegeerd bestuurder, de heer Jo CORNU, houdt 
rekening met de door de Regering genomen beslissing over de toplonen in de 
overheidsbedrijven. De bezoldiging van de nieuwe algemeen directeurs zal 
eveneens rekening houden met die beslissing. 
 
Bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder 
 
De bezoldiging, bestaande uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte, alsook de 
aan de functie verbonden voorwaarden zijn vastgelegd in een met de Raad van 
Bestuur onderhandelde bijzondere overeenkomst. 
 
De overeenkomst die met de heer CORNU gesloten werd als gedelegeerd 
bestuurder van de NMBS-Holding, en vanaf 1 januari 2014 als gedelegeerd 
bestuurder van de nieuwe NMBS, is ingegaan op 13 november 2013 en zal 
verstrijken op 12 november 2019. De bezoldiging die daarin is voorzien, zowel het 
vast als het variabel bedrag, de vergoedingen en de vertrekregeling zijn conform 
met de beslissing die de Ministerraad genomen heeft voor de bezoldiging van de 
gedelegeerd bestuurders van overheidsbedrijven. 
 
Het bedrag van de vaste bezoldiging bedraagt 230.000 € per jaar en wordt 
uitbetaald in twaalf maandelijkse schijven van 19.166,67 €. Dit is een geïndexeerd 
bedrag (gezondheidsindex november 2013). 
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De variabele bezoldiging bedraagt maximum € 60.000 bruto per jaar 
(gezondheidsindex november 2013). Het precieze bedrag wordt door de Raad van 
Bestuur bepaald op basis van de doelstellingen die de Raad specificeert. De Raad 
van Bestuur evalueert de doelstellingen éénmaal per jaar. 
 
In het boekjaar 2016 bedraagt de aan de heer CORNU, gedelegeerd bestuurder, 
toegekende globale bruto bezoldiging:   
 - Vast gedeelte 2016: € 235.292,43 
 - Variabel gedeelte 2015: € 61.196,65 
Er zijn geen voordelen in natura en geen groepsverzekering noch 
hospitalisatieverzekering. 
 
Opmerking: Rekening houdend met de door de gedelegeerd bestuurder 
overgemaakte vooropzegging, met het einde van zijn overeenkomst op 31 augustus 
2016 ten gevolge van deze vooropzegging en met de onzekerheid i.v.m. de 
effectieve datum van zijn vervanging, heeft de Raad van Bestuur van 26 augustus 
2016 een nieuwe overeenkomst tussen de NMBS en de heer CORNU goedgekeurd, 
die voorziet in de betaling in september 2016 van het met de eerste 8 maanden van 
het jaar overeenstemmend variabel gedeelte van zijn bezoldiging (d.i. € 40.797,77) 
en, vanaf september, in de betaling van het variabel gedeelte per twaalfde voor elke 
aangevatte maand van prestatie (d.i. een bedrag van € 20.483,14 in 2016).  
 
 
Bezoldiging van de algemeen directeurs 
 
Het bezoldigingssysteem omvat: 
 
 1. een vast gedeelte, bepaald in een met de Raad van Bestuur onderhandelde 

bijzondere overeenkomst; 
 
 2. een variabel gedeelte : bepaald volgens een beoordelingscoëfficiënt van 0 

tot 3. Een keer per jaar maakt de gedelegeerd bestuurder een evaluatie, 
welke wordt voorgelegd aan het Benoemings- en Bezoldigingscomité. 
Overeenkomstig de beslissing van de Raad van Bestuur van 25 april 2014, 
op voorstel van het Benoemings- en Bezoldigingscomité, is de evaluatie 
voor 50 % gebaseerd op de volgende gemeenschappelijke criteria: 
recurrente EBITDA cash (15 %), stiptheid zonder neutralisatie (20 %) en 
klantentevredenheid (15 %), en voor de andere 50 % op de 
verwezenlijking van de vooraf door de gedelegeerd bestuurder 
vastgestelde en aan het Benoemings- en Bezoldigingscomité meegedeelde 
individuele doelstellingen. 

 
Het bezoldigingssysteem bevat geen bepalingen over een terugvorderingsrecht van 
de variabele bezoldiging ten gunste van de onderneming, indien deze werd 
toegekend op basis van onjuiste financiële gegevens. 
 
Het variabel gedeelte vertegenwoordigt gemiddeld ongeveer 25 % van de 
bezoldiging. 
 
Het vakantiegeld, de jaarpremie en de eventuele andere toelagen en vergoedingen 
worden bepaald volgens de geldende reglementaire bepalingen. De contractuelen 
genieten een groepsverzekering en een hospitalisatieverzekering. 
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De algemeen directeurs ontvangen geen bezoldiging in de vorm van aandelen, 
aandelenopties of andere rechten om aandelen te verwerven. 
 
In het boekjaar 2016 bedraagt de aan de algemeen directeurs toegekende globale 
bruto bezoldiging:  
 - Vast gedeelte 2016: € 1.058 651,87 
 - Variabel gedeelte 2015: € 212.602,74 
 - Andere bestanddelen van de bezoldiging:  
  - Voordeel in natura (auto, telefoon): € 15.095,19 
  - Groepsverzekering, arbeidsongevallenverzekering en 

hospitalisatieverzekering: € 88.557 
 
3. Vertrekregelingen van de leden van het Directiecomité 
 
In geval van vroegtijdige beëindiging van zijn overeenkomst om een andere reden 
dan grove tekortkoming heeft de heer CORNU recht op een vergoeding van 12 
maanden van het vast gedeelte van zijn bezoldiging. 
 
In geval van vroegtijdige beëindiging van hun overeenkomst hebben de heren DE 
GROOTE en HENIN recht op een vergoeding van 12 maanden van de totale 
bezoldiging. Deze vergoeding is niet verschuldigd in geval van ontslag wegens 
dringende reden. 
 
Voor de heer BOURLARD is voorzien dat in geval van beëindiging van het mandaat 
van algemeen directeur, voor een ander motief dan zwaarwichtige redenen, hij in de 
graad van directeur verder tewerkgesteld wordt tot de oorspronkelijk voorziene 
vervaldatum van zijn mandaat, met behoud van loon. 
 
Voor de heren KERCKAERT en GAYETOT is voorzien dat in geval van ontslag in de 
loop van hun mandaat of indien dit mandaat niet hernieuwd wordt, ze 
teruggeplaatst worden in de graad van directeur en bezoldigd worden volgens de 
aan die graad verbonden geldelijke voorwaarden. 
 
4. Mandaten in de dochtervennootschappen en 

vennootschappen met deelneming 
 
De Raad van 25 februari 2005 heeft beslist dat de personeelsleden van de NMBS-
Groep die een mandaat van bestuurder uitoefenen in een dochteronderneming, 
hiervoor geen bezoldiging ontvangen. Dit werd recentelijk bevestigd in het 
Governance Charter van de dochterondernemingen dat in mei 2015 door de Raad 
van Bestuur werd goedgekeurd.  
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ALGEMENE INFORMATIE 
 
Activiteiten 

 

De voornaamste activiteiten van de NMBS zijn de activiteiten van openbare dienst 

zoals beschreven door het Koninklijk Besluit van 11 december 2013: 

 

 het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst, 

alsook het aandoen van binnenlandse bestemmingen door 

hogesnelheidstreinen;  

 het grensoverschrijdend vervoer van reizigers;  

 de verwerving, het onderhoud, het beheer en de financiering van rollend 

spoorwegmaterieel bestemd voor de uitvoering van de taken bedoeld in de 

punten hierboven;  

 de prestaties die de spoorwegonderneming moet leveren voor de behoeften 

van de Natie;  

 het verwerven, het ontwerp, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het 

beheer van de stations, de onbemande stopplaatsen en hun aanhorigheden;  

 de instandhouding van het historisch patrimonium betreffende de 

spoorwegexploitatie;  

 de veiligheids- en bewakingsactiviteiten op het gebied van de spoorwegen;  

 de andere opdrachten van openbare dienst waarmee zij belast is door of 

krachtens de wet.  

 

 
Juridisch statuut 

 
De NMBS NV is een naamloze vennootschap van publiek recht waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is in de Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel. Ze is 
ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0203.430.576. De statuten van de 
NMBS werden op 20 december 2013 gewijzigd en goedgekeurd door het Koninklijk 
Besluit van 4 april 2014. De laatste wijziging van de gecoördineerde statuten werd 
op 4 juni 2015 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 
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Jaarrekening 

 
De individuele jaarrekening per 31 december 2016, opgemaakt volgens het IFRS-
referentiekader, werd op 31 maart 2017 door de Raad van Bestuur vastgelegd. De 
cijfers in het onderhavige document zijn uitgedrukt in euro (EUR), behoudens 
expliciete andersluidende vermelding. 
 
 
Raad van Bestuur 

 
De Raad van Bestuur van de NMBS is als volgt samengesteld: 
 
Fontinoy Jean-Claude  Voorzitter van de Raad van Bestuur 
Cornu Jo Gedelegeerd Bestuurder tot 6 maart 

2017 
Dutordoir Sophie Gedelegeerd Bestuurder vanaf 7 maart 

2017 
Boelaert Filip Bestuurder sinds 1 januari 2017 
Bruyninckx Eddy Bestuurder tot 31 december 2016 
Cloquet Jean-Jacques Bestuurder  
Delwart Valentine Bestuurder  
Descheemaecker Marc Bestuurders sinds 1 januari 2017 
Durez Martine Bestuurder sinds 1 januari 2017 
Goldstein Yves Bestuurder sinds 1 januari 2017 
Lauwers Kris Bestuurder  
Leburton Valérie Bestuurder  
Lorand Renaud Bestuurder  
Schatteman Saskia Bestuurder  
Sterckx Dirk Bestuurder  
Van Camp Bart Bestuurder sinds 1 januari 2017 
 
 
Commissarissen 
 
Leden van het College van Commissarissen: 
 
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Ria Verheyen  
Mazars Réviseurs d’entreprises SCRL, vertegenwoordigd door Philippe Gossart 
Het Rekenhof, vertegenwoordigd door Michel de Fays en Rudi Moens  
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I. BALANS 

 
 ACTIVA  

 

2016 2015
Toelichting

Vas te A ctiva

Immateriële activa 4 256.568.223,86 262.086.989,78

Materiële vaste activa 5 7.057.977.084,23 7.083.398.732,55

A. T erreinen 782.187.898099 888.999.029017

B. G ebouwen 929.977.024007 770.742.064009

C . V ollend s toorwegmaterieel 7.977.978.918072 4.080.992.711070

D. Mns tallaties  en divers e uitrus tingen 200.297.119040 190.874.697020

I . Materiële vas te activa in aanbouw 1.211.984.127049 1.192.274.270087

Vastgoedbeleggingen 6 403.331.250,62 441.561.731,48

Investeringen in dochterondernemingen 7 163.540.411,42 175.370.957,95

Investeringen in joint ventures en geassocieerde 
deelnemingen

8 325.118.012,01 328.485.971,51

Handelsvorderingen en overige debiteuren 9 799.095.232,73 796.806.129,54

Afgeleide financiële instrumenten 11 299.344.642,18 276.915.944,49

Overige financiële activa 2 666.083.268,68 654.907.029,96

Uitgestelde belastingvorderingen 20 0,00 0,00

Subtotaal van de vas te activa 9.971.058.125,73 10.019.533.487,26

Vlottende A ctiva

Voorraden 13 211.382.042,98 192.676.314,69

Handelsvorderingen en overige debiteuren 9 1.416.564.097,93 1.315.248.129,26

Afgeleide financiële instrumenten 11 196.419,58 39.405.719,19

Overige financiële activa 2 32.020.241,15 52.542.287,85
Belastingvorderingen op het resultaat van het 
boekjaar

0,00 0,00

Geldmiddelen en kasequivalenten 14 307.081.133,70 413.508.702,86

Subtotaal van de vlottende activa 1.967.243.935,34 2.013.381.153,85

Vas te activa aangehouden voor  verk oop

Vaste activa aangehouden voor verkoop 15 36.787.015,74 11.834.472,37

T OT AAL  ACT IVA 11.975.089.076,81 12.044.749.113,48

Per 31 decem ber
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 EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 

 

2016 2015
Toelichting

Eigen verm ogen

Kapitaal 16 249.022.345,57 249.022.345,57

Reserves -574.884.224,33 -301.096.692,96

T otaal eigen verm ogen -325.861.878,76 -52.074.347,39

L anglopende verplichtingen

Schulden uit personeelsbeloningen 17 330.134.802,44 303.795.577,26

Voorzieningen 18 183.609.992,19 127.974.169,66

Financiële schulden 19 2.883.498.465,33 2.579.910.095,35

A fgeleide financiële instrumenten 11 453.524.953,00 456.579.639,07

Handelsschulden 21 9.326.052,12 14.648.295,01

Subsidies 23 6.071.226.882,70 5.768.246.304,89

Overige schulden 24 204.508.442,80 222.408.033,87

Subtotaal langlopende verplichtingen 10.135.829.590,58 9.473.562.115,11

Kortlopende verplichtingen

Schulden uit personeelsbeloningen 17 121.202.901,19 150.720.125,03

Voorzieningen 18 84.946.419,32 78.875.289,18

Financiële schulden 19 824.388.031,21 1.140.392.021,47

A fgeleide financiële instrumenten 11 12.573.763,49 34.039.570,89

Belastingschulden op het resultaat van het boekjaar 184.651,75 0,00

Handelsschulden 21 392.103.101,40 411.305.912,53

Sociale schulden 22 85.205.000,16 90.663.312,91

Subsidies 23 366.382.853,76 336.554.072,79

Overige schulden 24 278.134.642,71 380.711.040,96

Subtotaal k ortlopende verplichtingen 2.165.121.364,99 2.623.261.345,76

Verplichtingen in verband met vaste activa 
aangehouden voor verkoop

15 0,00 0,00

T otaal van de verplichtingen 12.300.950.955,57 12.096.823.460,87

T OT A A L  EIGEN VERMOGEN EN VERPL ICHT INGEN 11.975.089.076,81 12.044.749.113,48

Per 31 decem ber

Verplichtingen in verband m et vas te activa aangehouden 
voor  verk oop
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II. OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE 

RESULTATEN 

2016 2015

Toelichting

VOORT GEZET T E BEDRIJ FSA CT IVIT EIT EN

Bedrijfs ink om s ten vóór  k apitaals ubs idies
Omzet 25 1.058.954.629,43 1.146.351.097,54
Exploitatiesubsidies 23 1.130.259.144,31 1.133.053.141,82
Zelf geproduceerde activa 144.755.546,86 138.080.536,67
Overige bedrijfsinkomsten 25 77.839.031,63 204.164.217,06

T otaal bedrijfs ink om s ten vóór  k apitaals ubs idies 2.411.808.352,23 2.621.648.993,09

Bednejfo g oo ten vóón afo chnejvencen en bejzondene �w aandeveni endenen

A ankopen van grondstoffen en handelsgoederen -79.800.476,72 -83.004.629,98
Diensten en diverse goederen 25 -1.205.213.352,15 -1.150.301.422,98
Personeelskosten 26 -1.078.302.477,57 -1.185.396.695,32
Overige bedrijfskosten 25 -44.336.319,71 -9.072.155,74

-2.407.652.626,15 -2.427.774.904,02

4.155.726,08 193.874.089,07

Kapitaalsubsidies 23 351.161.691,81 350.357.483,77
A fschrijvingen en bijzondere w aardeverminderingsverliezen op immateriële 
en materiële vaste activa, vastgoedbeleggingen en vaste activa 
aangehouden voor verkoop

4, 5, 6 & 15 -565.992.776,23 -399.885.581,22

Bijzondere w aardeverminderingsverliezen op investeringen in 
dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

7 & 8 1.052.590,47 376.579,16

-209.622.767,87 144.722.570,78

Financiële opbrengsten 27 95.947.974,24 135.615.395,79
Financiële kosten 27 -139.012.752,72 -146.347.282,05

-43.064.778,48 -10.731.886,26

-252.687.546,35 133.990.684,52

(Kosten)/inkomsten van belastingen op het netto-resultaat 28 -5.158,13 -11.819,64

-252.692.704,48 133.978.864,88

Netto-res ultaat van het boek jaar  van de s topgezette activiteiten 15 0,00 -2.229.903,47

-252.692.704,48 131.748.961,41

Niet-gerealis eerde res ultaten
Die nooit zullen opgenom en w orden in het netto-res ultaat

A ctuariële verschillen op verplichtingen na uitdiensttreding 17 -25.174.662,86 45.998.995,50
Belastingen in hoofde van niet-gerealiseerde resultaten 28

-25.174.662,86 45.998.995,50

Die later  zouden k unnen opgenom en w orden in het netto-res ultaat
Voor verkoop beschikbare financiële activa
Belastingen in hoofde van niet-gerealiseerde resultaten 28

0,00 0,00

-25.174.662,86 45.998.995,50

-277.867.367,34 177.747.956,91

T otaal van de niet-gerealis eerde res ultaten voor  het boek jaar

T OT A A L  GEREA L ISEERDE EN NIET -GEREA L ISEERDE RESUL T A T EN

Netto-res ultaat uit de voortgezette bedrijfs activiteiten

ST OPGEZET T E A CT IVIT EIT EN

NET T O-RESUL T AAT  VAN HET  BOEKJ AAR

Subtotaal van de niet-gerealis eerde res ultaten die nooit zullen 
opgenom en w orden in het netto-res ultaat

Subtotaal van de niet-gerealis eerde res ultaten die later  zouden 
k unnen opgenom en w orden in het netto-res ultaat

T otaal bedrijfs k os ten vóór  afs chrijvingen en bijzondere 
w aardeverm inderings verliezen

Bedrijfs res ultaat vóór  k apitaals ubs idies , afs chrijvingen en 
bijzondere w aardeverm inderings verliezen

Bedrijfs res ultaat

Financieel res ultaat - netto

Netto-res ultaat uit de voortgezette bedrijfs activiteiten vóór  
belas tingen
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III. MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN 

 

 Kapitaal  Res erves  
 Totaal eigen 

verm ogen 

Per 1 januari 2015 249.022.345,57 -478.844.649,87 -229.822.304,30
Nappo-naoulpaap .,-1 -3-.304.52-,0- 131.748.961,41

Neap-ganaaleoaanda naoulpapaj .,-1
0,00 45.998.995,50 45.998.995,50

Agtuariële versglillen op 
verpligltingen na uitdiensttreding 45.998.995,50 45.998.995,50
Voor verooop besgliobare finangiële 
agtiva 0,00 0,00
Belastingen in loofde van niet-
gerealiseerde resultaten 0,00 0,00

Totaal van gerealis eerde en niet-
gerealis eerde res ultaten 0,00 177.747.956,91 177.747.956,91
Bapaald deredajd aaj aajdaaldoudano ,,,, 0,00
Kranboagejgaj ,,,, 0,00
Per 31 degem ber 2015 249.022.345,57 -301.096.692,96 -52.074.347,39

Per 1 januari 2016 249.022.345,57 -301.096.692,96 -52.074.347,39
Nappo-naoulpaap .,-2 -.1..25..3,0,04 -252.692.704,48

Neap-ganaaleoaanda naoulpapaj .,-2
0,00 -25.174.662,86 -25.174.662,86

Agtuariële versglillen op 
verpligltingen na uitdiensttreding -25.174.662,86 -25.174.662,86
Voor verooop besgliobare finangiële 
agtiva 0,00
Belastingen in loofde van niet-
gerealiseerde resultaten 0,00

Totaal van gerealis eerde en niet-
gerealis eerde res ultaten 0,00 -277.867.367,34 -277.867.367,34
Bapaald deredajd aaj aajdaaldoudano 0,00
Kranboagejgaj 0,00
Raoanrao ja buoea iap Bojceèna Rua da 
Bnajca 0.,35.431,53 4.079.835,97
Per 31 degem ber 2016 249.022.345,57 -574.884.224,33 -325.861.878,76
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IV. KASSTROOMOVERZICHTEN 

 
2016 2015

KA SST ROOM UIT  OPERA T IONEL E A CT IVIT EIT EN

Netto-res ultaat van het boek jaar -252.687.546,35 131.748.961,41
A anpassingen voor :

A fschrijvingen en bijzondere w aardeverminderingen op immateriële en materiële vaste 
activa, vastgoedbeleggingen, activa aangehouden voor verkoop en overschotten

565.089.047,74 399.216.227,13
Bijzondere w aardeverminderingsverliezen op investeringen in dochterondernemingen, 
joint ventures en geassocieerde deelnemingen -1.052.590,47 -376.579,16
Bijzondere w aardeverminderingsverliezen op activa aangehouden voor verkoop 0,00 2.229.903,47
Waardeverminderingen op voorraden, handelsvorderingen en overige debiteuren 28.879.307,50 2.868.311,29
Waarderverminderingsverliezen op overige financiële activa 1.131,09
Wijziging reële w aarde afgeleide financiële instrumenten -7.064.781,01 -38.153.282,83
Wijziging reële w aarde en bijzondere w aardeverminderingsverliezen op andere 
financiële activa en financiële schulden 4.925.578,36 -1.464.162,60
(Meerw aarden) / minderw aarden op de realisatie van materiële en immateriële vaste 
activa, vastgoedbeleggingen en activa aangehouden voor verkoop -17.316.673,34 -5.222.473,95
Minderw aarden op de Fusie Foncière Rue de France en South Station en aankoop 
bedrijfstak 8.676.206,84 0,00
(Meerw aarde) op overdracht van bedrijf -3.420.000,00 -156.624.210,22
(Meerw aarden) / minderw aarden op de realisatie van financiële activa 0,00 0,00
(Meerw aarden) / minderw aarden op de realisatie van dochterondernemingen, joint 
ventures en geassocieerde ondernemingen 0,00 0,00
Netto inresultaatname van de commissies op transacties van alternatieve financiering -6.890.412,62 -10.058.601,68
Voorzieningen 60.947.959,14 -38.820.125,77
Personeelsbeloningen -28.357.819,65 23.323.613,27
Inresultaatname van kapitaalsubsidies -351.161.691,81 -350.357.483,77
Rentebaten en -lasten, netto 35.995.660,50 32.400.671,24
Belastingen op het resultaat 5.158,13 11.819,64
Omrekeningsverschillen 45.348,02 491.132,90
Bruto k as s troom  uit operationele activiteiten 36.613.882,07 -8.786.279,63

Netto w ijziging in de behoefte aan bedrijfs k apitaal :
Voorraden -31.523.615,34 -11.066.651,26
Handelsvorderingen en overige debiteuren -63.170.080,47 44.806.573,91
Handelsschulden, sociale schulden en overige schulden -149.427.168,97 -194.121.375,22

Fus ie Foncière Rue de France en South Station 1.963.830,69 0,00

Kas s troom  uit operationele activiteiten vóór  belas tingen -242.157.034,09 -160.381.452,57

Ontvangen belastingen 0,00 0,00
Betaalde belastingen -5.158,13 -11.819,64
NET T O KA SST ROOM UIT  OPERA T IONEL E A CT IVIT EIT EN -205.548.310,15 -169.179.551,84
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2016 2015

KA SST ROOM UIT  INVEST ERINGSA CT IVIT EIT EN

Verw erving van materiële en immateriële vaste activa en vastgoedbeleggingen en 
activa aangehouden voor verkoop -506.501.048,86 -693.873.772,95
Verw erving van financiële activa -36.667.458,16 -64.917.037,21
Verw erving van investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en 
geassocieerde deelnemingen -282.900,00 -322,23
A ankoop bedrijfstak -847.000,00 0,00
Ontvangsten uit realisatie van onderneming 0,00 32.500.000,00
Ontvangen kapitaalsubsidies 617.912.358,06 632.890.445,93
Ontvangsten uit realisatie van materiële en immateriële vaste activa, 
vastgoedbeleggingen en activa aangehouden voor verkoop 32.468.559,18 26.443.296,19
Ontvangsten uit realisatie van overige financiële activa 53.862.598,46 396.657.494,00
Ontvangsten uit realisatie van dochterondernemingen, joint ventures en 
geassocieerde ondernemingen 0,00 322,23
Ontvangsten uit vorderingen uit financiële leases 6.051.901,49 2.345.413,73
Ontvangen interesten 64.352.980,58 65.497.760,44
Ontvangen dividenden 5.482.795,64 12.026.631,74

NET T O KA SST ROOM UIT  INVEST ERINGSA CT IVIT EIT EN 235.832.786,39 409.570.231,87

Toename van financiële schulden 383.407.859,06 430.412.478,58
A flossing van financiële schulden (inclusief financiële leases) -393.041.996,14 -600.454.851,90
Netto aflossingen/betalingen op afgeleide financiële instrumenten -19.708.785,43 17.514.729,63
Betaalde interesten -107.369.122,89 -108.368.697,51

NET T O KA SST ROOM UIT  FINA NCIERINGSA CT IVIT EIT EN -136.712.045,40 -260.896.341,20

(A FNA ME) / T OENA ME VA N GEL DMIDDEL EN, KA SEQUIVA L ENT EN EN 
BA NKVOORSCHOT T EN IN REKENING-COURA NT -106.427.569,16 -20.505.661,17

GEL DMIDDEL EN, KA SEQUIVA L ENT EN EN BA NKVOORSCHOT T EN IN REKENING-
COURA NT  BEGIN BOEKJ A A R (toelichting 14) 413.508.702,86 434.014.364,03

(A fname) / toename van geldmiddelen, kasequivalenten en voorschotten in rekening-
courant -106.427.569,16 -20.505.661,17
GEL DMIDDEL EN, KA SEQUIVA L ENT EN EN BA NKVOORSCHOT T EN IN REKENING-
COURA NT  EINDE BOEKJ A A R (toelichting 14) 307.081.133,70 413.508.702,86
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1 Toelichting 1 - Samenvatting van de belangrijkste 
waarderingsregels  

 
1.1 Presentatiebasis  

De individuele financiële staten van de NMBS per 31 december 2016 werden 
opgesteld in overeenstemming met “IFRS” (International Financial Reporting 
Standard) zoals deze goedgekeurd werden door de Europese Unie en de op deze 
datum gepubliceerde standaarden van de International Accounting Standards Board 
(IASB) en interpretaties van het IFRIC (International Financial Reporting 
Interpretations Commitee). 
 
Deze financiële staten werden opgesteld volgens de volgende waarderingsregels 
waarbij:  

• bepaalde financiële activa en passiva opgenomen worden tegen hun reële 

waarde: financiële derivaten, voor verkoop beschikbare financiële activa, 

financiële activa tegen reële waarde via het netto-resultaat en financiële 

verplichtingen tegen reële waarde via het netto-resultaat;  

• bepaalde elementen van het patrimonium opgenomen worden op basis van 

hun contante waarde: langlopende schulden en vorderingen waarbij er geen 

of een niet-marktconforme interest aangerekend wordt evenals langlopende 

voorzieningen. De gebruikte verdisconteringsvoet is gebaseerd op de IRS-

curve in functie van de onderliggende looptijd, met uitzondering van de 

schulden als gevolg van de toepassing van IAS 19 voor dewelke de 

toegepaste verdisconteringsvoet gebaseerd is op het marktrendement op de 

afsluitingsdatum van ondernemingsobligaties van eerste categorie, 

overeenkomstig hun looptijd;   

• andere balanselementen opgenomen tegen hun historische kostprijs met 

uitzondering van bepaalde voordien opgenomen herwaarderingen in de 

Belgische jaarrekening dewelke behouden zijn gebleven in de IFRS 

jaarrekening, evenals bepaalde materiële vaste activa, vastgoedbeleggingen 

en deelnemingen in dochterondernemingen,  joint ventures en 

geassocieerde ondernemingen waarbij de NMBS gekozen heeft voor de 

toepassing van de waardering tegen reële waarde op het moment van de 

overgang naar IFRS (1 januari 2014) en het gebruik  van deze reële waarde 

als veronderstelde kost op deze overgangsdatum. 

 
De volgende nieuwe standaarden, wijzigingen aan standaarden en interpretaties zijn 
voor het eerst verplicht van toepassing voor het boekjaar beginnend op 1 januari 
2016: 

• standaarden en wijzigingen die van toepassing zijn binnen de NMBS: 
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o Wijzigingen aan de standard IAS 1 ‘Presentatie van de jaarrekening’ 

bedoeld om de toepassing van het begrip materialiteit te 

verduidelijken en het toepassen van een professioneel oordeel bij de 

bepaling van de te presenteren informatie aan te bevelen. 

• standaarden die momenteel niet van toepassing zijn binnen de NMBS: 

o Wijzigingen aan de standaard IFRS 11 ‘Gezamenlijke overeenkomsten’ 

verduidelijken de boekhoudkundige verwerking van de verwerving 

van een belang in een gezamenlijke activiteit die een bedrijf vormt 

(“business”); 

o Wijzigingen aan de standaard IAS 16 ‘Materiële vaste activa’ en IAS 38 

‘Immateriële activa’ betreffende de verduidelijking van de 

aanvaardbare afschrijvingsmethodes. Ze verduidelijken dat het niet 

gepast is om voor een activa, gebruikt voor een gegeven activiteit, 

een afschrijvingsmethode te gebruiken in functie van de omzet uit 

deze activiteit (dit wil zeggen een afschrijvingskost gebaseerd op het 

voorziene gebruik of productie van het actief). In de standaard IAS 38 

wordt verduidelijkt dat er een weerlegbaar vermoeden bestaat 

volgens welke de opbrengsten in het algemeen geen geschikte basis 

vormen voor de waardering van de consumptie van de economische 

voordelen verbonden aan een immaterieel actief; 

o Wijzigingen aan de standaard IAS 16 ‘Materiële vaste activa’ en IAS 41 

‘Landbouw: vruchtdragende biologische activa’. Deze activa moeten 

op dezelfde manier geboekt worden als de materiële vaste activa; 

o Wijzigingen aan de standaard IAS 27 ‘Enkelvoudige jaarrekening’ die 

de entiteiten toelaat om de ‘equity’-methode te gebruiken voor het 

verwerken van investeringen in dochterondernemingen, joint 

ventures en geassocieerde ondernemingen in hun enkelvoudige 

jaarrekening; 

o Wijzigingen aan de standaard IFRS 10 ‘De geconsolideerde 

jaarrekening’, IFRS 12 ‘Toelichtingen van belangen in andere 

entiteiten’ en IAS 28 ‘Investeringen in geassocieerde deelnemingen 

en belangen in joint ventures’ die de voorwaarden voor vrijstelling 

van consolidatie voor investeringsentiteiten en hun 

dochterondernemingen verduidelijken; 

o Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS standaarden (cyclus 2010-2012) die 

kleine wijzigingen aanbrengen aan bepaalde normen waaronder IFRS 
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2 ‘Op aandelen gebaseerde betalingen’, IFRS 3 ‘Bedrijfscombinaties’, 

IFRS 8 ‘Operationele segmenten’, IFRS 13 ‘Waardering aan reële 

waarde’ en daaruit voortvloeiende wijzigingen aan bepaalde normen; 

o Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS standaarden (cyclus 2012-2014) die 

kleine wijzingen aanbrengen aan 4 normen: IFRS 5 ‘Vaste activa 

aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten’ 

(betreffende de methoden van afstoten van activa), IAS 19 

‘Personeelsbeloningen’ (betreffende de disconteringsvoet), IFRS 7 

‘Financiële instrumenten: toelichtingen’ (betreffende de 

dienstovereenkomsten) en IAS 34 ‘Tussentijdse financiële 

verslaggeving’; 

o Wijzingen aan de standaard IAS 19 ‘Toegezegde pensioenregelingen’. 

Deze wijzigingen zijn niet van toepassing op de NMBS omdat ze de 

bijdragen van het personeel voor de toegezegde pensioenregelingen 

viseren en het personeel van de NMBS betaalt geen bijdragen voor 

deze prestaties. 

o Wijzigingen aan de standaard IFRS 14 ‘Wettelijke uitgestelde 

rekeningen’ laat toe dat entiteiten die voor het eerst IFRS toepassen 

hun waarderingsregels onder hun vorige algemeen aanvaarde 

boekhoudkundige principes kunnen blijven toepassen wat betreft de 

boeking van prijsreguleringen. Deze wijzigingen werden nog niet 

goedgekeurd door de Europese Unie. 

 
De volgende nieuwe standaarden en wijzigingen aan standaarden, gepubliceerd 
door de IASB en goedgekeurd door de Europese Unie zijn nog niet verplicht van 
toepassing zijn voor het boekjaar startend op 1 januari 2016. De analyse van de 
potentiële impact op de rekeningen van de NMBS is momenteel aan de gang: 

• IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’. De standaard behandelt de classificatie, 

waardering en het niet langer in de balans opnemen van financiële activa en 

verplichtingen, evenals algemene afdekkingstransacties. De datum van 

inwerkingtreding is voorzien voor 1 januari 2018; 

• IFRS 15 ‘Opbrengsten uit contracten aangegaan met klanten’ die de 

verbetering van de financiële verslaggeving van opbrengsten mogelijk maakt 

en die verplicht van toepassing zal zijn vanaf 1 januari 2018. 

 
De analyse van de potentiële impact op de rekeningen van de NMBS is momenteel 
aan de gang voor de volgende standaarden, wijzigingen aan standaarden en 
interpretaties, die werden gepubliceerd door de IASB, maar nog niet werden 
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goedgekeurd door de Europese Unie op 31 december 2016. Ze zijn nog niet 
verplicht voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2016: 

• IFRS 16 ‘Leaseovereenkomsten’. Deze standaard vervangt de standaard IAS 

17 en introduceert de belangrijke veranderingen van leaseovereenkomsten 

voor de leasingnemer. Deze standaard behandelt de opname, waardering en 

informatieverschaffing van leaseovereenkomsten. Ze omvat een uniek 

boekingsmodel voor de leasingnemer. Voor de leasinggevers blijft de 

boekhoudkundige verwerking in het algemeen ongewijzigd; 

• Wijzigingen aan de standaard IAS 12 ‘Winstbelastingen’ betreffende de 

erkenning van uitgestelde belastingen voor niet-gerealiseerde verliezen en 

de vereenvoudiging van de boekhoudkundige verwerking van uitgestelde 

belastingvorderingen voortvloeiend uit financiële instrumenten gewaardeerd 

aan reële waarde; 

• Wijzigingen aan de standaard IAS 7 ‘Kasstroomoverzicht’ die een bijkomende 

toelichting introduceren met betrekking tot de veranderingen in 

verplichtingen afkomstig van financieringsactiviteiten; 

• Wijzigingen aan de standaard IFRS 15 ‘Opbrengsten uit contracten 

aangegaan met klanten’ die zorgen voor bepaalde verduidelijkingen en een 

groter aantal illustratieve voorbeelden geven; 

• Wijzigingen aan de standaard IAS 40 ‘Vasgoedbeleggingen’ met betrekking 

tot de overboekingen van vastgoedbeleggingen. Ze verduidelijken dat de 

overboeking van een onroerend goed van (of naar) de categorie 

“vastgoedbeleggingen” enkel kan gebeuren indien er een indicatie van 

gewijzigd gebruik bestaat. Deze wijziging moet ondersteund worden door 

bewijzen; 

• Interpretatie IFRIC 22 ‘Transacties uitgedrukt in vreemde munten en 

vooruitbetalingen’ die de boekhoudkundige verwerking verduidelijkt in het 

geval van één of meerdere vooruitbetalingen of –ontvangsten.  

• Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS standaarden 2014-2016 die kleine 

wijzigingen met zich meebrengen voor 3 standaarden: IFRS 1 ‘Eerste 

toepassing van de IFRS standaarden’, IFRS 12 ‘Toelichting van belangen in 

andere entiteiten’ en IAS 28 ‘Investeringen in geassocieerde deelnemingen 

en belangen in joint ventures’. 

• Wijzigingen aan de standaard IFRS 2 ‘Op aandelen gebaseerde betalingen’ 

die de waarderingsmethode verduidelijkt voor een op aandelen gebaseerde 

betaling.  
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•  

1.2 Transacties in vreemde valuta 

De transacties in vreemde valuta worden aanvankelijk opgenomen in de functionele 
valuta, gebruikmakend van de wisselkoers op het moment van de transacties. Zowel 
de gerealiseerde als niet-gerealiseerde winsten en verliezen uit 
wisselkoersverschillen op monetaire activa en passiva worden op de balansdatum in 
het netto-resultaat opgenomen.  
 
 
 
 

1.3 Immateriële activa 

Een immaterieel actief wordt opgenomen in de balans indien de volgende 
voorwaarden zijn vervuld:  

1. het actief is identificeerbaar, dit betekent dat het ofwel afscheidbaar is 

(indien het individueel verkocht, verplaatst of verhuurd kan worden), ofwel 

voortvloeit uit contractuele of juridische rechten; 

2. het is waarschijnlijk dat het actief economische voordelen zal genereren 

voor de Vennootschap; 

3. de Vennootschap heeft zeggenschap over het actief; 

4. de kostprijs van het actief kan betrouwbaar bepaald worden. 

 
De immateriële activa worden gewaardeerd volgens het kostprijsmodel, zijnde aan 
initiële kostprijs verminderd met de geaccumuleerde afschrijvingen en de eventuele 
geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen.  
 
De initiële kostprijs van de immateriële activa: 

• die afzonderlijk verworven zijn omvat kosten die direct toerekenbaar zijn aan 

de transactie (aankoopprijs na aftrek van handelskortingen en andere 

kortingen), met uitsluiting van de indirecte kosten; 

• die intern gegenereerd worden is gelijk aan de som van de uitgaven gedaan 

vanaf het moment dat de activa voor het eerst voldoen aan de 

opnamecriteria zoals voorzien in IAS 38, namelijk vanaf het moment dat de 

Vennootschap kan aantonen (1) dat het project technisch uitvoerbaar is, (2) 

dat er een intentie is om het actief te gebruiken of te verkopen, (3) hoe het 

actief toekomstige economische voordelen genereert, (4) dat er adequate 

middelen bestaan om het project te voltooien en (5) dat de uitgaven 

betrouwbaar gewaardeerd kunnen worden. Deze uitgaven omvatten de 

directe kosten evenals de werkingskosten van de operationele diensten 

(uitgezonderd de afschrijvingen van gesubsidieerde activa). In de berekening 
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van het uurtarief wordt rekening gehouden met alle kosten van 

kortetermijnpersoneelsbeloningen, met uitzondering van de 

opleidingskosten en de kosten met betrekking tot de veiligheid, evenals met 

alle kosten van andere langetermijnpersoneelsbeloningen, vergoedingen na 

uitdiensttreding en ontslagvergoedingen (voor zover ze betrekking hebben 

op personeel dat nog deeltijds in dienst is).  

Wat de intern gegenereerde software betreft, worden enkel de 

ontwikkelingskosten geactiveerd. De onderzoekskosten worden onmiddellijk 

opgenomen in het netto-resultaat. De ontwikkelingskosten omvatten enkel: 

(a) het ontwerp (functionele en technische blueprint), (b) het programmeren 

en configureren, (c) het ontwikkelen van interfaces, (d) technische 

documentatie voor intern gebruik, (e) de integratie van de hardware en (f) het 

testen. 

Bovendien worden de latere uitgaven na de initiële opname opgenomen in 
het netto-resultaat, behalve indien men kan aantonen dat er nieuwe 
belangrijke economische voordelen uit voortvloeien. 

 
De waarde van het actief omvat bovendien financieringskosten indien de 
immateriële activa pas na één jaar klaar zijn voor gebruik of verkoop. Het 
activeringspercentage is ofwel gelijk aan dat van een specifieke lening, ofwel gelijk 
aan het gewogen gemiddelde van de financieringskosten die van toepassing zijn op 
de uitstaande leningen van de Vennootschap, met uitsluiting van de leningen die 
specifiek aangegaan zijn. 
 
Immateriële activa worden lineair afgeschreven over hun waarschijnlijke 
gebruiksduur. Het af te schrijven bedrag omvat de kost, waarbij de restwaarde aan 
nul wordt gelijkgesteld. De weerhouden gebruiksduren zijn: 
 

Categorieën 
Waarschijnlijke 
gebruiksduur 

Ontwikkelingskosten ERP 10 jaar 
5 jaar 
3 jaar 
5 jaar 

Ontwikkelingskosten overige software 
Websites 
Software verworven van derden 

 
 

De afschrijving vangt aan vanaf het ogenblik dat het actief beschikbaar is voor 
gebruik. 
 
De gebruiksduur en de afschrijvingsmethode van immateriële activa met een 
beperkte gebruiksduur worden jaarlijks op de balansdatum herzien. De wijzigingen 
in de geschatte gebruiksduur of in de verwachte consumptie van de toekomstige 
economische voordelen gegenereerd door het actief worden in rekening gebracht 
bij het wijzigen van de gebruiksduur of de afschrijvingsmethode, naargelang het 
geval, en worden behandeld als schattingswijzigingen. 
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De immateriële activa die nog niet klaar zijn voor gebruik worden jaarlijks ten laatste 
op de balansdatum onderworpen aan een test op bijzondere 
waardeverminderingen. 
 

1.4 Materiële vaste activa 

 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd volgens het kostprijsmodel, zijnde 
aan initiële kostprijs verminderd met de geaccumuleerde afschrijvingen en de 
eventuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen. De initiële 
kostprijs omvat: 

• de kosten die direct toerekenbaar zijn aan de aankooptransactie na aftrek 

van handelskortingen en andere kortingen; 

• de rechtstreeks toerekenbare kosten om het actief op de locatie en in de 

staat te krijgen die noodzakelijk is om te functioneren op de door de 

Vennootschap beoogde wijze; 

• de initiële schatting van de kosten van ontmanteling en verwijdering van het 

actief of het herstel van het terrein waar het actief zich bevindt (verplichting 

die de Vennootschap oploopt hetzij bij de aankoop hetzij bij de 

vervaardiging). 

 
De kostprijs omvat dus niet de studiekosten en de kosten van haalbaarheidsstudies 
opgelopen in het kader van de vervaardiging van materiële vaste activa (stations, 
sites, enz.), de kosten van de directie en algemene administratie evenals de 
salariskosten en andere werkingskosten die niet kunnen toegerekend worden aan 
een investeringsactiviteit. 
 
De initiële kostprijs van de materiële vaste activa die intern gegenereerd worden is 
gelijk aan de som van de uitgaven gedaan vanaf het moment dat de activa voor het 
eerst voldoen aan de opnamecriteria zoals voorzien in IAS 16, namelijk indien het 
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de Vennootschap 
zullen vloeien en indien de kost van het actief betrouwbaar kan bepaald worden. 
Deze uitgaven omvatten de directe kosten evenals de werkingskosten van de 
operationele diensten (uitgezonderd de afschrijvingen van gesubsidieerde activa). In 
de berekening van het uurtarief wordt rekening gehouden met alle kosten van 
kortetermijnpersoneelsbeloningen, met uitzondering van de opleidingskosten en de 
kosten met betrekking tot de veiligheid, evenals met alle kosten van andere 
langetermijnpersoneelsbeloningen, vergoedingen na uitdiensttreding en 
ontslagvergoedingen (voor zover ze betrekking hebben op personeel dat nog 
deeltijds in dienst is). Bovendien worden de latere uitgaven na de initiële opname 
opgenomen in het netto-resultaat, behalve indien men kan aantonen dat er nieuwe 
belangrijke economische voordelen uit voortvloeien. 
 
De kosten van onderhoud en herstellingen die de waarde van de materiële vaste 
activa enkel handhaven, en deze niet verhogen, worden opgenomen in het netto-
resultaat. De kosten van groot onderhoud en grote herstellingen die de toekomstige 
economische voordelen die het actief genereert verhogen, worden echter 
geïdentificeerd als een afzonderlijk onderdeel van de kostprijs. De kostprijs van de 
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materiële vaste activa wordt gesplitst over substantiële componenten. Deze 
substantiële componenten, die vervangen worden met regelmatige tussenpozen en 
die bijgevolg een gebruiksduur hebben verschillend van die van het hoofdactief, 
worden afgeschreven over hun specifieke gebruiksduur. In het geval van een 
vervanging wordt het actief niet langer opgenomen in de balans en wordt het 
nieuwe actief afgeschreven over zijn eigen gebruiksduur. 
 
De waarde van het actief omvat bovendien financieringskosten indien de materiële 
vaste activa pas na één jaar klaar zijn voor gebruik of verkoop. Het 
activeringspercentage is ofwel gelijk aan dat van een specifieke lening, ofwel gelijk 
aan het gewogen gemiddelde van de financieringskosten die van toepassing zijn op 
de uitstaande leningen van de Vennootschap, met uitsluiting van de leningen die 
specifiek aangegaan zijn.  
De materiële vaste activa worden volledig afgeschreven over hun waarschijnlijke 
gebruiksduur, volgens de lineaire afschrijvingsmethode. Het af te schrijven bedrag is 
meestal gelijk aan de kostprijs. De weerhouden gebruiksduren zijn de volgende: 
 

Materiële vaste activa 
Waarschijnlijke 
gebruiksduur 

Terreinen Niet van toepassing 
Administratieve gebouwen 60 jaar 
Componenten van administratieve gebouwen 10 tot 30 jaar 
Industriële gebouwen 50 jaar 
Componenten van industriële gebouwen 15 tot 20 jaar 
Woningen 50 jaar 
Componenten van woningen 15 tot 20 jaar 
Stations 100 jaar 
Componenten van stations 10 tot 40 jaar 
Parkings 100 jaar 
Componenten van parkings 
Sporen en hun bijhorende componenten 
Kunstwerken en hun bijhorende componenten 
Overwegen en hun bijhorende componenten 
Spoorweginfrastructuur – signalisatie 
Diverse spoorweginfrastructuur 
Rollend spoorwegmaterieel, exclusief wagens 
Component “Mid-life” van het rollend spoorwegmateriaal 
Wagens 
Revisie van wagens 

10 tot 20 jaar 
25 tot 100 jaar 
20 tot 120 jaar 
10 tot 25 jaar 
7 tot 35 jaar 
7 tot 50 jaar 
25 tot 60 jaar 
15 tot 30 jaar 
30 jaar 
9 jaar 

Installaties en diverse uitrustingen 4 tot 30 jaar 

Meubilair 10 jaar 
ICT 4 tot 10 jaar 
Wegvoertuigen 
Verbeteringswerken 

2 tot 10 jaar 
Kortste duurtijd tussen: 
duur van het contract en 
gebruiksduur van de 
component 

  
 
De gebruiksduur en de afschrijvingsmethode van materiële vaste activa worden 
jaarlijks op de balansdatum herzien. De wijzigingen in de geschatte gebruiksduur of 
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in de verwachte consumptie van de toekomstige economische voordelen 
gegenereerd door het actief worden in rekening gebracht bij het wijzigen van de 
gebruiksduur of de afschrijvingsmethode, naargelang het geval, en worden 
behandeld als schattingswijzigingen. 
 
De concessies in de stations worden opgenomen onder de materiële vaste activa. 
 
 

1.5 Leaseovereenkomsten 

 
1.5.1 Transacties van alternatieve financiering 

Verscheidene financieringsstructuren (“sale and leaseback”-transacties, “sale and 
rentback”-transacties, “lease and leaseback”-transacties, “rent and rentback”-
transacties of “concession and concessionback”-transacties) worden door de 
Vennootschap hoofdzakelijk voor de aankoop van rollend materieel opgezet. Deze 
transacties worden opgenomen op basis van hun economische substantie volgens 
de bepalingen van SIC 27. De materiële vaste activa blijven opgenomen in de 
jaarrekening van de Vennootschap. De uitgevoerde investeringen en de 
betalingsverplichtingen ten opzichte van de geldschieters worden opgenomen in de 
balans, met uitzondering van de investeringsrekeningen aangegaan met een 
overheid met een superieure kredietwaardigheid, met een organisme met een 
superieure kredietwaardigheid, of met de tegenpartij van de transacties. De 
verkregen commissies in het kader van deze transacties worden gespreid over de 
duur van deze transacties. 
1.5.2 Leaseovereenkomsten waarvoor de Vennootschap leasingnemer 

is 

Een leaseovereenkomst wordt geboekt als zijnde een financiële lease als de 
Vennootschap nagenoeg alle risico’s en voordelen die aan de eigendom verbonden 
zijn verkrijgt. De Vennootschap neemt deze financiële leases op de actiefzijde en de 
passiefzijde op tegen bedragen die bij de aanvang van de lease gelijk zijn aan de 
reële waarde van het geleasede actief of, indien deze lager is, tegen de contante 
waarde van de minimale leasebetalingen. Elke leasebetaling wordt deels 
opgenomen als financieringskost en deels als aflossing van de schuld. De 
leaseschulden worden opgenomen onder de ‘financiële schulden’. 
 
De financieringskost wordt gespreid over de verschillende periodes van de 
leaseovereenkomst zodanig dat dit resulteert in een constante periodieke rente 
over het resterende saldo van de schuld met betrekking tot elke periode. De 
materiële vaste activa die het voorwerp uitmaken van een financiële lease worden 
afgeschreven over de leaseperiode of over de gebruiksduur indien deze laatste 
korter is.  
 
Een leaseovereenkomst wordt geboekt als zijnde een operationele lease indien niet 
nagenoeg alle risico’s en voordelen die aan de eigendom verbonden zijn verkregen 
worden door de leasingnemer. De leasebetalingen met betrekking tot een 
operationele lease worden lineair opgenomen als kosten in het netto-resultaat 
gedurende de leaseperiode. 
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1.5.3 Leaseovereenkomsten waarvoor de Vennootschap leasinggever 

is 

Financiële leases worden in hoofde van de leasinggever geboekt als een overdracht 
gepaard met een financiering. Het actief wordt uitgeboekt uit de balans (met meer- 
of minderwaarde geboekt in het netto-resultaat) en er wordt een vordering, die de te 
ontvangen kasstromen die de terugbetaling van het kapitaal en de intresten 
vertegenwoordigen, opgenomen. De leasevorderingen worden opgenomen onder 
de ‘handelsvorderingen en overige debiteuren’. 
 
Activa die het voorwerp zijn van een operationele lease worden in de balans 
opgenomen als materiële vaste activa. Ze worden afgeschreven op basis van hun 
waarschijnlijke gebruiksduur. De huurgelden worden lineair opgenomen over de 
looptijd van het contract. 
 

1.6 Vastgoedbeleggingen 

Een vastgoedbelegging is een onroerend goed (terrein of gebouw) dat wordt 
aangehouden (door de eigenaar of leasingnemer op grond van een financiële lease) 
om huuropbrengsten of een waardestijging te realiseren, en niet voor: 

• gebruik in de productie of de levering van goederen of diensten of voor 

bestuurlijke doeleinden; of  

• verkoop in het kader van de normale bedrijfsvoering. 

 
IAS 40 is enkel van toepassing op de vastgoedbeleggingen voor gemengd gebruik in 
het geval dat: 

• het deel aangehouden met het oog op het realiseren van huuropbrengsten 

of waardestijgingen en het deel aangehouden voor eigen gebruik 

afzonderlijk verkoopbaar zijn; 

• het deel aangehouden voor eigen gebruik minder dan 5% van het geheel 

bedraagt. 

 
Vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Alle 
waarderingsregels met betrekking tot de materiële vaste activa zijn dus eveneens 
van toepassing op de vastgoedbeleggingen. 
  
 

1.7 Investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en 

geassocieerde deelnemingen 

De dochterondernemingen waarover de Vennootschap zeggenschap uitoefent, de 
entiteiten waarover de Vennootschap samen met één of meerdere andere partijen 
gezamenlijke zeggenschap uitoefent krachtens een onderlinge contractuele 
afspraak, evenals de geassocieerde deelnemingen waarover de Vennootschap een 
invloed van betekenis uitoefent zonder zeggenschap uit te oefenen, worden 
opgenomen volgens de kostprijsmethode, min eventuele bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. 
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Een bijzonder waardeverminderingsverlies op de investeringen in vennootschappen 
waarover de Vennootschap zeggenschap uitoefent, joint ventures en geassocieerde 
deelnemingen wordt geboekt van zodra de boekwaarde hoger is dan de 
realiseerbare waarde. Deze investeringen worden onderworpen aan een test op 
bijzondere waardeverminderingsverliezen indien er een objectieve indicatie bestaat 
dat het belang mogelijk een bijzonder waardeverminderingsverlies heeft ondergaan.  
 
Voor de niet significante deelnemingen is de weerhouden realiseerbare waarde 
uitsluitend gebaseerd op het aandeel aangehouden door de onderneming in het 
eigen vermogen van het vorige boekjaar. 
 
Er is geen test op bijzondere waardeverminderingsverliezen indien de voornaamste 
activiteit van de dochteronderneming bestaat uit vastgoedtransacties die ze bijna 
uitsluitend voor vennootschappen van de NMBS-Groep uitvoert.  
 
 

1.8 Bijzondere waardeverminderingsverliezen 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies op immateriële activa en op materiële 
vaste activa wordt opgenomen zodra de boekwaarde van een actief hoger is dan zijn 
realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde van een actief is de hoogste waarde 
van: 

1. de reële waarde minus verkoopskosten (zijnde het bedrag dat de 

Vennootschap zou ontvangen bij verkoop van het actief); en  

2. de bedrijfswaarde (zijnde het bedrag dat de Vennootschap zou genereren 

door het actief verder te gebruiken).  

 
Wanneer mogelijk wordt deze test uitgevoerd op het niveau van elk individueel 
actief. Indien dit actief echter geen onafhankelijke instroom van kasmiddelen 
genereert, dient de test uitgevoerd te worden op het niveau van de 
kasstroomgenererende eenheid (“cash generating unit” of “CGU”) waartoe het actief 
behoort (CGU = de kleinst identificeerbare groep activa die een instroom van 
kasmiddelen genereert die onafhankelijk is van de instroom van kasmiddelen van 
andere activa of kasstroomgenererende eenheden). 
 
Als er een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt vastgesteld, wordt dit 
toegerekend aan de vaste activa van de CGU naar rato van hun boekwaarde, maar 
dit enkel voor zover de verkoopwaarde van die activa lager is dan hun boekwaarde. 
Een bijzonder waardeverminderingsverlies op vaste activa wordt teruggenomen 
indien de omstandigheden dit rechtvaardigen. 
 
Het is mogelijk op een individueel actief een bijzonder waardeverminderingsverlies 
op te nemen indien er met betrekking tot dit individueel actief een indicatie van 
bijzonder waardeverminderingsverlies is (bijvoorbeeld ten gevolge van een 
beschadiging), ongeacht of het actief al dan niet (volledig of gedeeltelijk) 
gesubsidieerd is. 
 
Er kunnen geen bijzondere waardeverminderingsverliezen opgenomen worden met 
betrekking tot activa die deel uitmaken van een volledig gesubsidieerde CGU. Indien 
er bijzondere waardeverminderingsverliezen worden vastgesteld met betrekking tot 
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CGU’s die gedeeltelijk gesubsidieerd zijn, dienen deze proportioneel aan alle activa 
(en de daaraan verbonden kapitaalsubsidies) te worden toegewezen. 
 
 

1.9 Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of tegen de opbrengstwaarde 
indien deze lager is. 
 
De kostprijs van vervangbare voorraden wordt bepaald door de methode van de 
gewogen gemiddelde prijs toe te passen. De voorraden die van minder belang zijn 
en waarvan de waarde en samenstelling stabiel blijven gedurende de periode, 
worden opgenomen in de balans tegen een vaste waarde. 
 
De kostprijs van de voorraden omvat de aanschaffingsprijs alsook alle kosten die 
nodig zijn om de voorraden op hun huidige locatie en in hun huidige staat te 
brengen. De kostprijs van geproduceerde voorraden omvat de directe en indirecte 
productiekosten, met uitzondering van de financieringskosten en de 
overheadkosten die niet bijdragen tot het brengen van de voorraden op hun huidige 
locatie en in hun huidige staat. 
 
Een waardevermindering wordt opgenomen indien de opbrengstwaarde van een 
element van de voorraad op de balansdatum lager is dan de boekwaarde.  
 
 

1.10 Handelsvorderingen en overige debiteuren 

De vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen nominale waarde en na de 
initiële opname tegen geamortiseerde kostprijs, namelijk de contante waarde van de 
te ontvangen kasstromen (behalve indien de impact van de verdiscontering niet 
significant is).  
 
De vorderingen worden individueel gewaardeerd. Waardeverminderingen worden 
opgenomen indien de kasinning, volledig of deels, dubieus of onzeker is. 
 
De voorafbetalingen, sommen betaald als waarborg en verworven opbrengsten, met 
uitzondering van deze verbonden aan afgeleide financiële instrumenten of overige 
financiële activa, worden tevens onder deze rubriek opgenomen. 
 
 
 

1.11 Afgeleide financiële instrumenten 

De Vennootschap maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten (renteswaps, 
deviezenswaps, termijncontracten, opties,…) om mogelijke ongewenste evoluties 
van de rentevoeten, wisselkoersen, inflatie of energieprijzen af te dekken. De 
Vennootschap maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten voor 
speculatieve doeleinden. 
 
Afgeleide financiële instrumenten worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen 
reële kostprijs en opgenomen in de balans als een actief of een verplichting.  
Toerekenbare transactiekosten worden als last in het netto-resultaat opgenomen 
wanneer zij worden opgemaakt. Na de eerste opname worden afgeleide financiële 
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instrumenten tegen reële waarde gewaardeerd op iedere balansdatum. De 
wijzigingen in de reële waarde worden opgenomen in het netto-resultaat. De 
afgeleide financiële instrumenten worden ingedeeld als langlopend of kortlopen op 
basis van hun finale vervaldag. 
 
De reële waarde van de afgeleide financiële instrumenten wordt bepaald op basis 
van waarderingstechnieken zoals de waarderingsmodellen weerhouden voor opties 
of door gebruik te maken van de methode van de verdisconteerde kasstromen. De 
reële waarden die enkel rekening houden met de veronderstellingen gebaseerd op 
marktgegevens, zoals gedefinieerd in de paragrafen 81 en 82 van IFRS 13, 
vastgesteld op de balansdatum behoren tot niveau 2 van de waarderingshiërarchie. 
De reële waarden die deels gebaseerd zijn op niet-waarneembare gegevens 
behoren tot niveau 3 van de waarderingshiërarchie. 
 
De Vennootschap heeft beslist geen gebruik te maken van de boekhoudkundige 
verwerking van afdekkingstransacties (hedge accounting). 
 
 

1.12 Overige financiële activa  

Overige financiële activa omvatten investeringen in aandelen van ondernemingen 
waarover de Vennootschap noch zeggenschap, noch een invloed van betekenis 
uitoefent, vast rentende effecten, deposito’s en bepaalde vorderingen op de Staat. 
 
De overige financiële activa worden initieel aan de reële waarde gewaardeerd van 
datgene dat werd uitgegeven om ze te verwerven en dit, met een uitzondering voor 
de financiële activa die tegen reële waarde worden verwerkt in de 
resultatenrekening, met inbegrip van de transactiekosten. 
 
De overige financiële activa worden vervolgens ondergebracht in verschillende 
categorieën, die elk een eigen waarderingsbeginsel kennen: 

1. Financiële activa die tegen reële waarde worden gewaardeerd met 

verwerking van waardeveranderingen in het netto-resultaat omvatten (a) 

financiële activa die worden aangehouden voor handelsdoeleinden en (b) de 

activa waarvoor de Vennootschap heeft beslist ze op vrijwillige basis te 

classificeren onder deze rubriek op het moment van de initiële 

boekhoudkundige verwerking.  

2. Financiële activa genoteerd op een actieve markt die worden aangehouden 

tot einde looptijd met vaste te innen bedragen op vastgelegde datums en 

waarvan de Vennootschap de intentie heeft deze aan te houden tot einde 

looptijd. Deze activa worden gewaardeerd aan hun geamortiseerde kostprijs. 

3. Leningen en vorderingen zijn financiële activa met vaste of bepaalbare 

ontvangsten die niet zijn genoteerd op een actieve markt. Leningen en 

vorderingen worden in de balans geboekt aan verdisconteerde kost volgens 

de effectieve-rentemethode. 
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4. De voor verkoop beschikbare financiële activa zijn een residuele categorie 

die alle financiële activa omvat die niet in één van de vorige categorieën 

werden ondergebracht. Het betreft hier activa waarvan de Vennootschap de 

intentie noch de mogelijkheid heeft deze tot einde looptijd aan te houden. 

Deze activa worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De eventuele 

waardeveranderingen worden hierbij in het eigen vermogen geboekt, totdat 

deze activa een bijzonder waardeverminderingsverlies hebben ondergaan of 

verkocht worden. Bij de verkoop worden de eerdere winsten of verliezen, die 

in het eigen vermogen werden geboekt, overgeboekt naar het netto-

resultaat. 

 
De overige financiële activa worden ingedeeld als langlopend met uitzondering van 
deze die vervallen binnen 12 maand en ingedeeld worden als kortlopend. 
 
De reële waarde van de aandelen wordt bepaald in functie van financiële criteria die 
het meest aansluiten bij de eigen situatie van elke onderneming. Algemeen 
aanvaarde criteria zijn de marktwaarde of het aandeel in het eigen vermogen en de 
uitzichten op rentabiliteit bij gebrek aan beschikbare marktwaarde. De reële waarde 
van de aandelen behoort tot niveau 3 van de waarderingshiërarchie zoals 
gedefinieerd in IFRS 13. De reële waarde van beleggingen wordt geëvalueerd aan de 
hand van marktgegevens, rentecurves en creditspreads van  elke uitgever van 
aandelen zoals gedefinieerd in de paragrafen 76 (niveau 1 parameters) en 81 en 82 
(niveau 2 parameters) van IFRS 13.  De reële waarden van de beleggingen behoren 
tot niveau 1 en 2 van de waarderingshiërarchie zoals gedefinieerd in IFRS 13. 
 
Een financieel actief dat niet opgenomen wordt tegen reële waarde via het netto-
resultaat wordt op elke balansdatum getest om te bepalen of er een objectieve 
indicatie bestaat die wijst op een bijzonder waardeverminderingsverlies. Een 
bijzonder waardeverminderingsverlies wordt opgenomen indien er een objectieve 
indicatie bestaat die erop wijst dat een ongunstige gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden na de initiële opname van het actief, en dat deze gebeurtenis een 
negatieve impact heeft op de geschatte toekomstige kasstromen van het actief. 
 
De genormaliseerde aan- en verkoop van financiële activa wordt verwerkt op de 
datum van betaling. 
 
 

1.13 Geldmiddelen en kasequivalenten 

Deze rubriek omvat de kas, banktegoeden, te incasseren vervallen waarden, 
kortlopende beleggingen (met een initiële looptijd van ten hoogste 3 maanden), 
uiterst liquide kortetermijnbeleggingen die eenvoudig converteerbaar zijn in een 
gekend geldbedrag en die nauwelijks onderhevig zijn aan waardeveranderingen, 
evenals de bankvoorschotten in rekening-courant. Deze laatste worden opgenomen 
onder de financiële schulden op de passiefzijde van de balans. 
 
De geldmiddelen en kasequivalenten worden in de balans opgenomen tegen 
geamortiseerde kostprijs. 
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1.14 Vaste activa aangehouden voor verkoop 

Een vast actief (of een groep activa) wordt geclassificeerd als aangehouden voor 
verkoop indien de boekwaarde ervan hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd in een 
verkooptransactie en niet door het voortgezette gebruik. Dit betekent dat het actief 
onmiddellijk beschikbaar is voor verkoop in zijn huidige staat en dat de verkoop 
zeer waarschijnlijk is (officiële beslissing tot verkoop, actieve zoektocht naar een 
koper, verkoop hoogstwaarschijnlijk binnen de 12 maanden). 
 
De vaste activa aangehouden voor verkoop worden niet langer afgeschreven, maar 
zijn desgevallend het voorwerp van een bijzonder waardeverminderingsverlies om 
de boekwaarde ervan terug te brengen tot de lagere realisatiewaarde. 
 
 

1.15 Beëindigde bedrijfsactiviteiten 

Een beëindigde bedrijfsactiviteit is een activiteit die ofwel voldoet aan de criteria 
om geclassificeerd te worden als aangehouden voor verkoop, ofwel afgestoten is, en 
die daarnaast voldoet aan de volgende criteria: 

• de kasstromen van deze activiteit kunnen onderscheiden worden op 

operationeel vlak enerzijds, en voor de financiële verslaggeving anderzijds; 

• deze activiteit is belangrijk op operationeel of geografisch gebied; 

• ze maakt deel uit van één enkel gecoördineerd plan tot verkoop of werd 

aangekocht met de bedoeling te worden verkocht. 

 

1.16 Kapitaal  

De gewone aandelen worden geclassificeerd onder de rubriek « Kapitaal ». Het 
kapitaal bestaat uit twee categorieën: 

• geplaatst kapitaal, bestaande uit de bedragen waartoe de aandeelhouders 

zich verbonden hebben om deze te volstorten; 

• niet-opgevraagd kapitaal, bestaande uit het gedeelte van het geplaatst 

kapitaal dat door het beheersorgaan van de Vennootschap nog niet 

opgevraagd werd. 

 
 
 
 
 
 
 

1.17 Verplichtingen voor personeelsbeloningen 
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1.17.1 Kortetermijnspersoneelsbeloningen 

De kortetermijnspersoneelsbeloningen zijn personeelsbeloningen die naar 
verwachting volledig vereffend zullen zijn binnen twaalf maanden na het einde van 
de jaarlijkse verslagperiode waarin de werknemers de gerelateerde diensten 
presteerden. De kortetermijnspersoneelsbeloningen worden in kosten opgenomen 
naar rato van de door de personeelsleden gepresteerde diensten.  
 
1.17.2 Vergoedingen na uitdiensttreding 

De vergoedingen na uitdiensttreding zijn personeelsbeloningen (andere dan 
ontslagvergoedingen en kortetermijnspersoneelsbeloningen) die verschuldigd zijn 
na de voltooiing van het dienstverband. 
 
De vergoedingen na uitdiensttreding kunnen worden onderverdeeld in twee 
categorieën:  

• toegezegde-bijdragenregelingen: het zijn regelingen waarbij de 

Vennootschap bijdragen afdraagt aan een aparte entiteit, en de 

Vennootschap geen in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft om 

bijkomende bijdragen te betalen. Deze bijdragen worden opgenomen in 

kosten over de periodes waarin de diensten verricht worden door de 

personeelsleden. Indien er bijdragen op voorhand betaald werden (nog niet 

gestort werden), worden deze opgenomen op de actiefzijde (respectievelijk 

passiefzijde) van de balans; 

• toegezegd-pensioenregelingen: dit zijn alle regelingen die geen toegezegde-

bijdragenregelingen zijn. 

 
De vergoedingen na uitdiensttreding die behoren tot de categorie toegezegd-
pensioenregelingen worden gewaardeerd volgens een actuariële 
waarderingsmethode. Ze worden opgenomen (verminderd met de eventuele activa 
in de regeling, namelijk de tegoeden die eventueel reeds gevormd werden om deze 
vergoedingen te betalen) voor zover de Vennootschap een verplichting heeft de 
kosten te dragen die voortvloeien uit de prestaties verricht door de 
personeelsleden. Deze verplichting kan voortvloeien uit een wet, uit een contract of 
uit de verworven rechten door een gedragslijn in het verleden (feitelijke 
verplichting). De weerhouden actuariële waarderingsmethode is de methode van de 
geprojecteerde kredieteenheden. 
 
De verdisconteringsvoet die gebruikt wordt is gebaseerd op het marktrendement op 
de berekeningsdatum van ondernemingsobligaties van eerste categorie, met een 
vergelijkbare looptijd als die van de verbintenissen. De overige actuariële 
hypothesen (sterftecijfer, toekomstige niveaus van lonen, inflatie, enz.) geven de 
beste schattingen van de Vennootschap weer. 
 
Aangezien er gebruik gemaakt wordt van actuariële hypothesen om deze 
verbintenissen te waarderen, ontstaan er onvermijdelijk actuariële winsten en 
verliezen, die resulteren uit wijzigingen in de actuariële hypothesen van het ene 
boekjaar naar het volgende, alsook uit verschillen tussen de gebruikte actuariële 
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hypothesen en de werkelijkheid. De Vennootschap heeft geopteerd voor de 
volledige opname van de actuariële winsten en verliezen met betrekking tot de 
vergoedingen na uitdiensttreding in de niet-gerealiseerde resultaten. 
 
1.17.3 Andere langetermijnpersoneelsbeloningen 

De andere langetermijnpersoneelsbeloningen zijn personeelsbeloningen die 
niet volledig betaalbaar zijn binnen twaalf maanden na het einde van de 
periode waarin de werknemers de gerelateerde diensten verrichten.  
 
Het bedrag dat opgenomen wordt in de balans is gelijk aan de contante waarde van 
de verplichting, desgevallend verminderd met de marktwaarde van de 
fondsbeleggingen op de balansdatum. De berekeningen worden gedaan volgens de 
methode van de geprojecteerde kredieteenheden. De actuariële winsten en 
verliezen worden opgenomen in het netto-resultaat. 
 
1.17.4 Ontslagvergoedingen 

De ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die betaalbaar zijn omwille van een 
beslissing van de Vennootschap om het arbeidscontract van één of meerdere 
personeelsleden op te zeggen voor de normale pensioendatum, of omwille van een 
beslissing van een personeelslid om vrijwillig de Vennootschap te verlaten in ruil 
voor vergoedingen. 
 
Een schuld, gewaardeerd op actuariële basis, wordt opgenomen voor deze 
vergoedingen voor zover de Vennootschap een manifeste verbintenis heeft. De 
schuld wordt verdisconteerd indien de vergoedingen betaalbaar zijn na twaalf 
maanden.  
 
Voor al deze personeelsbeloningen (met uitzondering van de 
kortetermijnspersoneelsbeloningen) vertegenwoordigt de rentekost het 
tijdsverloop. Deze wordt opgenomen onder de financiële kosten. 
 
 

1.18 Voorzieningen 

Een voorziening wordt enkel opgenomen indien: 
1. de Vennootschap een bestaande verplichting (in rechte afdwingbaar of 

feitelijk) heeft om uitgaven te maken ten gevolge van een gebeurtenis uit het 

verleden; 

2. het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen vereist zal zijn; en 

3. het bedrag van de verplichting op betrouwbare wijze kan worden geschat. 

 
Indien de impact significant kan zijn (voornamelijk voor voorzieningen op lange 
termijn), dient de voorziening verdisconteerd te worden. Het effect van de 
tijdswaarde van geld op de voorziening wordt opgenomen in de financiële kosten. 
De verdisconteringsvoet is de IRS-voet volgens de looptijd van de toekomstige 
kasstromen. 
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Een voorziening voor verplichtingen met betrekking tot het milieu (bodemsanering, 
enz.) wordt enkel opgenomen indien de Vennootschap een feitelijke of juridische 
verplichting heeft. 
 
Indien de Vennootschap een verlieslatend contract heeft, wordt er een voorziening 
aangelegd. Voordat een voorziening voor verlieslatende contracten opgenomen 
wordt, neemt de Vennootschap de eventuele bijzondere 
waardeverminderingsverliezen op ten aanzien van de activa die gebruikt worden bij 
de uitvoering van het betreffende contract. 
 
Voorzieningen voor toekomstige exploitatieverliezen zijn verboden. 
 
Een voorziening voor reorganisatiekosten wordt enkel opgenomen indien 
aangetoond kan worden dat de Vennootschap een feitelijke verplichting heeft om te 
reorganiseren en dit ten laatste op de balansdatum. Deze verplichting dient 
aangetoond te worden door: 

• het bestaan van een gedetailleerd formeel plan waarin de belangrijkste 

kenmerken van de reorganisatie geïdentificeerd worden; en 

• het begin van de uitvoering van het plan of de mededeling van de 

belangrijkste kenmerken van het plan aan de betrokken personen.  

 
 

1.19 Financiële schulden 

De financiële schulden omvatten bankleningen, uitgegeven obligatieleningen, 
schulden uit financiële leases, financiële schulden aangegaan bij andere dan 
financiële instellingen en bankvoorschotten in rekening-courant. 
 
De schulden worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde verminderd met, 
voor de andere financiële schulden dan die welke tegen de reële waarde worden 
gewaardeerd via het netto-resultaat, de uitgiftekosten verbonden aan de schulden. 
De financiële schulden worden vervolgens ondergebracht in één van de volgende 
categorieën, die elk een eigen waarderingsbeginsel kennen: 

1. De financiële schulden die tegen reële waarde worden gewaardeerd met 

verwerking van waardeveranderingen in het netto-resultaat omvatten de 

financiële schulden waarvoor de Vennootschap op vrijwillige basis heeft 

beslist ze te classificeren onder deze rubriek op het moment van de initiële 

boekhoudkundige verwerking. 

2. De andere financiële schulden zijn een residuele categorie. Na initiële 

opname worden deze gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs 

volgens de effectieve-rentemethode, met afschrijving van uitgiftepremies of 

disagio via het netto-resultaat 

 
De financiële schulden worden ingedeeld als langlopend met uitzondering van deze 
die opeisbaar zijn binnen 12 maand en ingedeeld worden als kortlopend. 
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De reële waarde van financiële schulden gewaardeerd tegen de reële waarde wordt 
bepaald door gebruik te maken van waarderingstechnieken zoals de 
waarderingsmodellen die van toepassing zijn voor opties of door het gebruik van de 
methode van de verdisconteerde kasstromen. De modellen nemen hypothesen in 
aanmerking die gebaseerd zijn op marktgegevens vastgesteld op balansdatum en op 
gegevens die niet waarneembaar zijn op de markten. Het gebruik van gegevens die 
niet waarneembaar zijn op de markten maakt dat de reële waarde van de financiële 
schulden behoort tot niveau 3 van de waarderingshiërarchie zoals gedefinieerd in 
IFRS 13. 
 

1.20 Winstbelastingen – Uitgestelde 

belastingvorderingen/verplichtingen 

De winstbelastingen omvatten zowel de actuele als de uitgestelde belastingen. De 
actuele belasting bestaat uit de te betalen (te recupereren) belastingen op het 
belastbaar resultaat van het afgelopen boekjaar, evenals elke aanpassing aan de 
betaalde (te recupereren) belastingen met betrekking tot voorafgaande boekjaren. 
Het bedrag wordt in de praktijk meestal berekend aan de hand van de 
belastingsvoet op de balansdatum. 
 
De uitgestelde belasting op de tijdelijke verschillen tussen de fiscale boekwaarde 
van een actief of passief en de boekwaarde in de IFRS-jaarrekening, wordt berekend 
volgens de balansmethode “balance sheet liability method”. De uitgestelde belasting 
wordt gewaardeerd op basis van de verwachte belastingsvoet bij realisatie van het 
actief of afwikkeling van het passief. In de praktijk wordt meestal de belastingvoet 
toegepast die van kracht is op de balansdatum.  
 
Niettemin zijn er geen uitgestelde belastingen op: 

1. de initiële opname van activa en passiva (uitgezonderd de verwerving van 

dochterondernemingen) die geen invloed hebben op de boekhoudkundige 

winst noch de fiscale winst; en  

2. de tijdelijke verschillen verband houdend met deelnemingen in 

dochterondernemingen en joint ventures voor zover dat het niet 

waarschijnlijk is dat er dividenden zullen uitgekeerd worden in de nabije 

toekomst. 

 
Uitgestelde belastingvorderingen worden enkel opgenomen in zoverre het 
waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee de bestaande 
verrekenbare tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend in toekomstige 
rapporteringsperioden, bijvoorbeeld diegene die resulteren uit recupereerbare 
fiscale verliezen. Dit criterium wordt op elke balansdatum getoetst. 
 
 

1.21 Handelsschulden 

De handelsschulden worden initieel gewaardeerd tegen de nominale waarde, en 
vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs, namelijk tegen de contante waarde 
van de toekomstige kasstromen (behalve indien de impact van de verdiscontering 
niet significant is). 



 
 

 
                                        61 
 

 
 

1.22 Sociale schulden 

De sociale schulden worden initieel gewaardeerd tegen de nominale waarde, en 
vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs, namelijk tegen de contante waarde van 
de toekomstige kasstromen (behalve indien de impact van de verdiscontering niet 
significant is). 
 
 
 
 
 

1.23 Subsidies 

De exploitatiesubsidies worden opgenomen in de gerealiseerde en niet-
gerealiseerde resultaten onder de rubriek van de bedrijfsinkomsten vóór de 
kapitaalsubsidies.  
 
De kapitaalsubsidies, verworven in het kader van investeringen in immateriële en 
materiële vaste activa, worden opgenomen op de passiefzijde van de balans en 
worden erkend in de bedrijfsinkomsten (rubriek kapitaalsubsidies) naar rato van de 
afschrijvingen op de activa waarvoor ze verkregen werden. In geval van verkoop van 
een gesubsidieerd actief, zullen de hieraan verbonden subsidies geannuleerd 
worden via het bedrijfsresultaat en vervolgens opnieuw geboekt worden als niet 
toegewezen subsidies eveneens via het bedrijfsresultaat. Daarenboven zal een 
interest berekend worden ten behoeve van de investeringen van de niet 
toegewezen subsidies en de niet toegewezen voorschotten aan 
dochterondernemingen. 
 
De financiële subsidies verworven in het kader van leningen worden opgenomen 
onder de over te dragen opbrengsten en worden in mindering van de financiële 
kosten gebracht. 
 
 

1.24 Overige schulden 

De overige schulden worden initieel gewaardeerd tegen de nominale waarde, en na 
initiële opname tegen geamortiseerde kostprijs, namelijk tegen de contante waarde 
van de te betalen toekomstige kasstromen (behalve indien de impact van de 
verdiscontering niet significant is). 
De dividenden die de Vennootschap moet uitkeren aan haar aandeelhouders 
worden opgenomen onder de ‘overige schulden’ in de loop van de periode waarin 
ze goedgekeurd werden. De over te dragen opbrengsten, ofwel het gedeelte van de 
opbrengsten vooraf geïnd tijdens het boekjaar of tijdens vorige boekjaren, maar met 
betrekking tot een volgend boekjaar, met uitzondering van deze verbonden aan 
afgeleide financiële instrumenten of financiële schulden, worden eveneens 
opgenomen onder de ‘overige schulden’. 
 
 

1.25 Bedrijfsinkomsten en bedrijfskosten 
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De opbrengsten voortvloeiend uit het verrichten van diensten worden opgenomen 
in het netto-resultaat naar rato van de reeds verrichte diensten. 
 
De opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden in het netto-
resultaat opgenomen wanneer de aan de eigendom van het goed verbonden risico’s 
en voordelen overgedragen worden van de verkoper naar de koper. 
 
De van de Staat ontvangen exploitatietoelagen ter compensatie van de uitvoering 
van de opdrachten van openbare dienst worden opgenomen in de omzet in de 
periode waarin de prestaties werden uitgevoerd. De opbrengsten uit de verhuur van 
vastgoedbeleggingen en concessies in de stations, worden eveneens opgenomen in 
de omzet. 
 
De opbrengsten en kosten uit hoofde van onderhanden projecten voor 
derden dienen respectievelijk als opbrengsten en kosten te worden 
opgenomen naar rato van de stand van vordering van de werken en de 
geraamde uiteindelijke marge. In het geval van een verwachte negatieve 
marge, dient een last opgenomen te worden ten belope van de totale 
verwachte verliezen. De stand van vordering van de werken wordt bepaald 
op basis van de tot dat moment in het kader van de uitgevoerde werken 
gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte totale kosten van het 
contract. 
 
De kosten verbonden aan het verrichten van diensten of de verkoop van 
goederen worden in de bedrijfskosten opgenomen. 
 
 

1.26 Financiële opbrengsten en financiële kosten 

De financiële opbrengsten omvatten de interestopbrengsten op geïnvesteerde 
gelden (inclusief de ‘voor verkoop beschikbare’ financiële activa) en afgeleide 
financiële instrumenten, winsten of financiële activa en verplichtingen gewaardeerd 
aan de reële waarde, terugnames van bijzondere waardeverminderingsverliezen, de 
winsten uit wisselkoersverschillen, de ontvangen dividenden en overige financiële 
opbrengsten.  
 
De financiële kosten omvatten de interestkosten op financiële verplichtingen 
(inclusief afgeleide financiële instrumenten en de schulden verbonden aan 
personeelsbeloningen), verliezen op financiële activa en verplichtingen 
gewaardeerd tegen reële waarde, bijzondere waardeverminderingsverliezen, de 
verliezen uit wisselkoersverschillen en overige financiële kosten. 
De opbrengsten voortvloeiend uit interesten worden opgenomen in het netto-
resultaat indien ze verworven zijn, gebruikmakend van de effectieve-rentemethode. 
De dividenden worden opgenomen in het netto-resultaat vanaf het moment dat de 
Vennootschap het recht verwerft de betalingen te innen. De financieringskosten die 
niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan de aanschaffing, vervaardiging of productie 
van een in aanmerking komend actief worden opgenomen in het netto-resultaat 
gebruikmakend van de effectieve-rentemethode. De winsten en verliezen uit 
wisselkoersverschillen worden opgenomen op netto-basis. 
 
 

1.27 Kasstroomoverzichten 
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De kasstromen verbonden aan de operationele activiteiten worden volgens 
de indirecte methode getoond, waarbij het netto-resultaat wordt aangepast 
voor het effect van transacties zonder kasstroombeweging, de bewegingen 
met betrekking tot het bedrijfskapitaal en de elementen van opbrengsten of 
kosten verbonden aan de kasstromen met betrekking tot investerings- en 
financieringsactiviteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Toelichting 2 - Beheer van de middelen en financiële 
risico’s 

 
2.1 Beheer van de middelen 

De politiek van de Vennootschap op het vlak van het beheer van de middelen 
bestaat erin om een financiële structuur te verzekeren die voldoende is voor het 
behoud van een goede rating bij de internationale ratingagentschappen en die haar 
toelaat om een kwaliteitsvolle service aan haar cliënteel te blijven leveren. Daartoe 
heeft de Vennootschap zich tot doel gesteld om haar schuldpositie te verminderen 
met oog op het realiseren van een optimale kapitaalstructuur die een strategische 
financiële flexibiliteit waarborgt voor haar toekomstige groei. Met het oog hierop 
volgt de Vennootschap van nabij het niveau van haar netto-schuldpositie en haar 
economische schuld. 
 
Onder netto-schuldpositie verstaat de Vennootschap: 
1) saldo van de nominale waarde van de schulden en vorderingen (inclusief de 

afgeleide financiële instrumenten) bij een financiële instelling of verhandeld op 

de kapitaalmarkten en de beschikbare kasmiddelen; 

2) minus het saldo van de “Back-to-Back” transacties zoals beschreven in het 

Koninklijk Besluit van 30 december 2004 – Bijlage 4 bij het Belgisch Staatsblad 

van 31 december 2004. 

De netto-schuldpositie per 31 december 2016 en 2015: 
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Netto-schuldpositie 31/12/2016 31/12/2015

Balansrubriek T oelichting

A fgeleide financiële instrumenten 11 -524.022,71 1.533.122,29

Overige financiële activa 2.1 571.132.952,42 569.466.707,05

Subtotaa l van de vaste activa 570.608.929,71 570.999.829,34

A fgeleide financiële instrumenten 11 0,00 35.870.419,79

Overige financiële activa 2.1 30.004.599,79 51.074.544,77

Geldmiddelen en kasequivalenten  2.1 82.954.603,02 119.880.143,82

Subtotaa l van de vlottende activa 112.959.202,81 206.825.108,38

T otaal activa 683.568.132,52 777.824.937,72

Financiële schulden 19 2.819.549.185,92 2.514.732.556,11

A fgeleide financiële instrumenten 11 38.171.755,31 58.858.233,38

Subtotaa l langlopende verplichtingen 2.857.720.941,23 2.573.590.789,49

Financiële schulden 19 810.431.534,68 1.121.042.562,94

A fgeleide financiële instrumenten 11 0,00 20.127.601,40

Subtotaa l k ortlopende verplichtingen 810.431.534,68 1.141.170.164,34

T otaal verplichtingen 3.668.152.475,91 3.714.760.953,83

Netto-s chuldpos itie 2.984.584.343,39 2.936.936.016,11

Wijzigingen in de netto-s chuldpos itie 47.648.327,28
 

 
Economische schuld 
De netto-schuldpositie geeft echter niet altijd een correct economisch beeld van de 
schuld van de Vennootschap. Om tot een correct economisch beeld van de 
financiële schuld te komen worden een aantal elementen toegevoegd aan de netto-
schuldpositie. Het betreft hier: 

• de niet aangewende voorschotten (cofinancieringen) en 

investeringssubsidies (FOD) waarvoor de Vennootschap zich geëngageerd 

heeft om deze in de nabije toekomst aan te wenden minus de vorderingen 

(cofinancieringen) in het geval de Vennootschap reeds meer heeft 

uitgegeven dan zij als voorschotten heeft ontvangen;  

• de courante handelsschulden die de Vennootschap verplicht is te betalen 

minus de courante handelsvorderingen die de Vennootschap denkt te 

ontvangen; 

• de waarborgen betaald of ontvangen door de Vennootschap in het kader van 

CSA-overeenkomsten; en 

• de netto vorderingen betreffende de exploitatiesubsidies (FOD) waarvoor de 

Belgische Staat zich geëngageerd heeft maar die de Vennootschap nog niet 

ontvangen heeft. 
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De onderstaande tabel geeft de reconciliatie van de netto-schuldpositie met de 
economische schuld per 31 december 2016 en 2015 weer: 
 
Economische schuld 2016 2015

Netto-s chuldpos itie 2.984.584.343,39 2.936.936.016,11

Regionale cofinancieringen -37.947.215,94 -20.543.708,67

Niet aangew ende ontvangen investeringstoelagen FOD 131.477.170,88 5.723.265,13

Netto saldo handelsschulden en -vorderingen 229.808.286,73 253.830.708,39

Netto saldo verw orven exploitatiesubsidies FOD -394.142.412,81 -416.401.325,36

Netto saldo w aarborgen (CSA ) -284.539.106,00 -256.104.484,00

T otaal van de econom is che correcties -355.343.277,14 -433.495.544,51

Econom is che s chuld 2.629.241.066,25 2.503.440.471,60
 

*Sinds 2016 houdt de economische schuld eveneens rekening met het netto saldo 
van de exploitatiesubsidies en waarborgen CSA. De referentiecijfers 2015 zijn 
bijgevolg aangepast.  
 
Economische schuld onder eigen verantwoordelijkheid 
Om de impact van de eigen prestaties van de Vennootschap op de schuld correct te 
kunnen beoordelen is het nodig om abstractie te maken van de evolutie van de 
schulden die het gevolg zijn van de beslissingen van de Staat (federale overheid). In 
uitvoering van deze beslissingen heeft de Vennootschap een aantal investeringen 
geprefinancierd waarbij een gespreide terugbetaling in de tijd verzekerd wordt door 
de Staat. De onderstaande tabel geeft de reconciliatie van de economische schuld 
met de economische schuld onder eigen verantwoordelijkheid per 31 december 
2016 en 2015 weer: 
Economische schuld onder eigen verantwoordelijk heid 2016 2015

Econom is che s chuld 2.629.241.066,25 2.503.440.471,60

GEN Materieel 399.422.659,47 413.521.405,15

Saldo Tekort TGV 54.684.473,69 56.528.401,76

Gew estelijke prefinancieringen 26.398.036,58 19.460.821,14

Beslissing Ministerraad oktober 2008 114.479.673,60 118.634.506,38

Beslissing Ministerraad december 2011 92.733.942,82 96.794.981,46

Overige 2.139.594,08 11.615.064,28

T otaal van de te neutralis eren elem enten 689.858.380,24 716.555.180,17

Econom is che s chuld onder eigen verantw oordelijk heid 1.939.382.686,01 1.786.885.291,43
 

 
Reconciliatie van de netto-schuldpositie met de balansposten 
De bedragen opgenomen in de berekening van de netto-schuldpositie zijn de 
nominale bedragen (‘hoofdsom’) van de financiële instrumenten en dus exclusief 
reële waarde aanpassingen en gelopen interesten. De onderstaande tabellen laten 
toe de reconciliatie te maken tussen de verschillende balansrubrieken en de 
bedragen weerhouden voor de berekening van de netto-schuldpositie. 
 

- Overige financiële activa: 
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Overige financiële activa

Nominaal
Reële w aarde 

aanpassing
Verkregen 

opbrengsten

Fondsen beheerd 
voor rekening van 

derden A ndere

Vas te activa T oelichting

Vorderingen 340.009.875,12 4.882.092,01 7.877.016,18 0,00 30.214.879,01 382.983.862,32

Back-to-back 231.123.077,30 0,00 704.426,88 0,00 0,00 231.827.504,18

Voor verkoop beschikbare activa 12 0,00 0,00 0,00 0,00 51.271.902,18 51.271.902,18

Subtotaal van de vas te activa 571.132.952,42 4.882.092,01 8.581.443,06 0,00 81.486.781,19 666.083.268,68

Vlottende activa

Vorderingen 30.004.599,79 0,00 1.512.650,28 0,00 508.629,76 32.025.879,83

Back-to-back 0,00 0,00 -5.638,68 0,00 0,00 -5.638,68

Voor verkoop beschikbare activa 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal van de vlottende activa 30.004.599,79 0,00 1.507.011,60 0,00 508.629,76 32.020.241,15

T otaal overige financiële activa 601.137.552,21 4.882.092,01 10.088.454,66 0,00 81.995.410,95 698.103.509,83

31/12/2016

IFRS 7

Netto-schuldpositie A ndere
TOTAAL

 
 
 
Overige financiële activa

Nominaal
Reële w aarde 

aanpassing
Verkregen 

opbrengsten

Fondsen beheerd 
voor rekening van 

derden A ndere

Vas te activa T oelichting

Vorderingen 348.513.999,55 6.659.963,42 7.384.136,65 0,00 19.460.821,14 382.018.920,76

Back-to-back 220.952.707,50 0,00 669.373,01 0,00 0,00 221.622.080,51

Voor verkoop beschikbare activa 12 0,00 0,00 0,00 0,00 51.266.028,69 51.266.028,69

Subtotaal van de vas te activa 569.466.707,05 6.659.963,42 8.053.509,66 0,00 70.726.849,83 654.907.029,96

Vlottende activa

Vorderingen 51.074.544,77 0,00 1.133.311,17 0,00 335.766,31 52.543.622,25

Back-to-back 0,00 0,00 -1.334,40 0,00 0,00 -1.334,40

Voor verkoop beschikbare activa 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal van de vlottende activa 51.074.544,77 0,00 1.131.976,77 0,00 335.766,31 52.542.287,85

T otaal overige financiële activa 620.541.251,82 6.659.963,42 9.185.486,43 0,00 71.062.616,14 707.449.317,81

31/12/2015

IFRS 7

Netto-schuldpositie A ndere
TOTAAL

 
 
De vorderingen, opgenomen in de netto-schuldpositie, omvatten de financiële 
beleggingen verricht door de Vennootschap in het kader van de transacties van 
alternatieve financiering. Deze werden aangegaan, hetzij op vraag van de 
investeerder, hetzij in het kader van het beheer van de financiële kasstromen. Deze 
activa compenseren, in economische betekenis, de financiële schulden aangegaan 
in het kader van deze operaties.  
 
De lijn “back-to-back” omvat het uitstaande saldo van de vorderingen op de Staat 
ontstaan uit de overname van de schuld op 1 januari 2005. 
 
De kolom ‘Fondsen beheert voor rekening van derden’ omvat de beleggingen 
geïnvesteerd in het kader van het GEN Fonds voor rekening van de Belgische Staat. 
Het GEN Fonds werd opgericht door de Belgische Staat in 2001 met als objectief de 
financiering van de werken voor de aanleg van het ‘Gewestelijk Expresnet’ (GEN). 
Het beheer van de financiële middelen, beschikbaar in het GEN Fonds, werd door de 
Belgische Staat toevertrouwd aan de Vennootschap (cfr. beheerscontract van de 
voormalige NMBS Holding voor de jaren 2005-2008). Het geheel van de middelen 
wordt door de Vennootschap beschouwd als een schuld ten opzichte van publieke 
overheden (opgenomen onder de rubriek ‘Overige schulden’).   
 
 

− Geldmiddelen en kasequivalenten: 
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G eldmiddelen en k asequiva lenten

Nominaal
Reële w aarde 

aanpassing
Verkregen 

opbrengsten

Fondsen beheerd 
voor rekening van 

derden A ndere

Thesauriebew ijzen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Termijnrekeningen 737.902,50 0,00 2.487,94 224.061.602,00 0,00 224.801.992,44

Zichtrekeningen 77.293.210,64 0,00 0,00 117,64 0,00 77.293.328,28

Contanten en cheques 4.923.489,88 0,00 0,00 0,00 62.323,10 4.985.812,98

T otaal geldm iddelen en k as equivalenten 82.954.603,02 0,00 2.487,94 224.061.719,64 62.323,10 307.081.133,70

31/12/2016

IFRS 7

TOTA A L
Netto-schuldpositie A ndere

 
 
G eldmiddelen en k asequiva lenten

Nominaal
Reële w aarde 

aanpassing
Verkregen 

opbrengsten

Fondsen beheerd 
voor rekening van 

derden A ndere

Thesauriebew ijzen 0,00 0,00 0,00 74.988.525,00 0,00 74.988.525,00

Termijnrekeningen 841.680,67 0,00 3.322,04 218.616.000,00 0,00 219.461.002,71

Zichtrekeningen 116.486.199,35 0,00 0,00 4.702,50 0,00 116.490.901,85

Contanten en cheques 2.552.263,80 0,00 0,00 0,00 16.009,50 2.568.273,30

T otaal geldm iddelen en k as equivalenten 119.880.143,82 0,00 3.322,04 293.609.227,50 16.009,50 413.508.702,86

31/12/2015

IFRS 7

TOTA A L
Netto-schuldpositie A ndere

 
 
Zoals voor de overige financiële instrumenten omvatten de geldmiddelen en 
kasequivalenten de fondsen beheerd voor rekening van derden, het gaat om activa 
aangegaan in het kader van het GEN Fonds. In uitvoering van de wet houdende 
diverse fiscale en financiële bepalingen van 21 december 2013 (artikels 113 tot en 
met 121) worden de beschikbare gelden van het GEN Fonds aangehouden op een 
rekening bij een door de Staat aangewezen instelling, rechtstreeks belegd bij de 
Schatkist of belegd in financiële instrumenten uitgegeven door de Federale Staat. 
De wet staat toe dat de beleggingen in financiële instrumenten uitgegeven door de 
Gewesten en de Gemeenschappen aangehouden worden tot einde looptijd.  
 
Het detail van de afgeleide financiële instrumenten en de financiële schulden wordt 
gegeven in toelichtingen 11 en 19. 

2.2 Beheer van de financiële risico’s 
 

Financiële instrumenten zijn overeenkomsten die leiden tot een financieel actief bij 
één partij en een financiële verplichting bij een andere partij. Hieronder vallen 
zowel de traditionele financiële instrumenten (vorderingen, schulden en effecten) 
als afgeleide financiële instrumenten opgenomen in de financiële staten maar ook 
vorderingen en verplichtingen, voornamelijk met betrekking tot alternatieve 
financieringen, die buiten de balans zijn opgenomen. 
 
Financiële instrumenten brengen in beginsel risico’s mee. Bij de Vennootschap gaat 
het voornamelijk om het marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. Het 
risicobeleid van de Vennootschap heeft als doel risico’s waarmee de Vennootschap 
zich geconfronteerd ziet in kaart te brengen en te analyseren, passende 
risicolimieten en risicocontroles te bepalen en de naleving van de limieten te 
bewaken. De Raad van Bestuur van de Vennootschap wordt op regelmatige 
tijdstippen geïnformeerd over de verschillende risico’s en ontvangt een overzicht 
van alle financiële instrumenten. Beleid en systemen voor financieel risicobeheer 
worden regelmatig geëvalueerd en, waar nodig, aangepast aan de veranderingen in 
de marktomstandigheden en de activiteiten van de Vennootschap. 
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De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft de principes voor het beheer van 
de financiële risico’s (‘financiële politiek’) gedefinieerd. Deze principes vallen uiteen 
in drie delen: het beheer van de schuldpositie, het beheer van de kasmiddelen en 
het beheer van de afgeleide financiële instrumenten. De toepassing en de 
rapportering over deze principes wordt verzekerd door de dienst Thesaurie van de 
Vennootschap, terwijl de controle op de toepassing verzekerd wordt door de Interne 
Audit van de Vennootschap. Dezelfde principes zijn eveneens van toepassing op de 
middelen die beheerd worden voor rekening van derden (GEN Fonds) en op de 
instrumenten die buiten de balans opgenomen zijn. Het doorvoeren van 
verrichtingen met het vooruitzicht ze op korte termijn om te keren met winst is niet 
toegestaan. 
 
 
 
Beheer van de schuldpositie 
De schuldpositie omvat het geheel van de financiële schulden en activa, andere dan 
de afgeleide instrumenten en de kasmiddelen, opgenomen in de netto-
schuldpositie van de Vennootschap. De Vennootschap doet hierbij beroep op de 
uitgifte van bankleningen, obligatieleningen en alternatieve financieringen, en de 
verwerving van termijndeposito’s en vastrentende effecten op verschillende 
termijnen en in verschillende munten. 
 
Het beheer van de schuldpositie, rekening houdende met de impact van de 
afgeleide financiële instrumenten, vereist dat: 

• In de mate van het mogelijke, de netto-schuldaflossingen afgestemd worden 

op de verwachte evolutie van de toekomstige kasstromen met als doel het zo 

goed als mogelijk beperken van de kassaldi. 

• De langlopende netto-schuldpositie van de Vennootschap voor 65% tot 

75% wordt aangegaan met instrumenten aan een vaste rentevoet en voor 

25% tot 35% met instrumenten aan een variabele rentevoet. Elke 

overschrijding van deze maximale drempelwaarden moet goedgekeurd 

worden door de beheersorganen. 

• De gewogen gemiddelde resterende looptijd van de langlopende netto-

schuldpositie van de Vennootschap minimum 5 jaar bedraagt. 

• De vervaltermijnen van de netto-schuldpositie worden gespreid in de tijd in 

functie van het liquiditeits- en interestrisico. 

• Elke aangegane schuld of belegging waaraan een wisselkoersrisico 

verbonden is, onmiddellijk en volledig omgezet wordt naar EUR, om zowel 

het wisselkoersrisico op de hoofdsom als op de interesten te elimineren. 

• De kasstromen van elke aangegane schuld of belegging uitsluitend 

samengesteld zijn uit betalingen van de hoofdsom en rente op de uitstaande 

hoofdsom. Beleggingen in risicodragend kapitaal zijn niet toegestaan. 

• Plaatsingslimieten worden gerespecteerd voor de aangegane beleggingen. 
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Beheer van de kasmiddelen 
Het beheer van de kasmiddelen omvat het gecentraliseerd thesauriebeheer (de 
kasstromen op minder dan één jaar) van de Vennootschap en haar 
dochterondernemingen. De vergoeding van leningen en ontleningen op korte 
termijn ten gunste van of ten laste van entiteiten die tot de perimeter van de 
centralisatie behoren, gebeurt aan marktconforme voorwaarden (‘at arm’s length’). 
 
Voornaamste punten van het beheer van de kasmiddelen:  

• Alle structureel overtollige kasmiddelen dienen in de mate van het mogelijk 

aangewend te worden om de netto-schuldpositie te verminderen. 

• Het structureel tekort aan kasmiddelen dient geconsolideerd te worden door 

langlopende leningen. 

• De kasoverschotten dienen aan marktconforme voorwaarden (‘at arm’s 

length’) bij voorkeur belegd te worden bij dochterondernemingen met 

kastekorten. 

• Plaatsingslimieten dienen gerespecteerd te worden indien er tijdelijk 

overtollige kasmiddelen zijn nadat middelen zijn toegewezen aan de 

dochterondernemingen of nadat middelen aangewend werden voor 

leasingtransacties. 

• Elke significante kaspositie waaraan een wisselkoersrisico verbonden is, 

moet onmiddellijk en volledig omgezet worden naar EUR om het 

wisselkoersrisico te elimineren zowel op de hoofdsom als op de interesten. 

• Om de resterende kastekorten te financieren, doet de Vennootschap een 

beroep op kredietlijnen (geconfirmeerde, niet-geconfirmeerde en 

zogenaamde “evergreen” kredietlijnen) en geeft ze thesauriebewijzen in EUR 

of soortgelijke instrumenten op korte termijn uit. 

 

Beheer van afgeleide financiële instrumenten 
De Vennootschap gebruikt de volgende afgeleide financiële instrumenten voor het 
beheer van haar risico’s: swaps, opties en wisseltermijncontracten met als 
onderliggend element interestvoeten, wisselkoersen, inflatie, energieproducten of 
een krediet. 
 
Voornaamste punten van het beheer van de afgeleide producten:  

• Iedere verrichting op afgeleide financiële instrumenten moet op gelijk welk 

ogenblik kunnen gesteld worden tegenover een bestaande financiële schuld, 

belegging, commercieel contract of vordering op de Belgische Staat en/of de 

Gewesten in het kader van een prefinanciering. 
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• Het kredietrisico op de tegenpartijen moet systematisch afgedekt worden 

door het afsluiten van CSA’s (‘Credit Support Annex’). 

 
 
2.2.1 Marktrisico: wisselkoersrisico’s  

De wisselkoersrisico’s waaraan de Vennootschap onderhevig is vinden hun 
oorsprong hoofdzakelijk in de financieringsactiviteiten in deviezen, en meer bepaald 
in de transacties van alternatieve financiering. 
 
Elke significante schuldtransactie, zelfs op korte termijn, waaraan een 
wisselkoersrisico verbonden is, moet onmiddellijk en volledig omgezet worden naar 
EUR (hoofdsom en interesten) door het gebruik van afgeleide financiële 
instrumenten. De omzetting in EUR is niet verplicht indien de terugbetaling van de 
kasstromen uit de schuld verzekerd worden door een instroom van kasmiddelen in 
vreemde deviezen. De afgedekte positie kan gepaard gaan met een vaste of 
variabele interestvoet. De passiva en activa verbonden aan alternatieve 
financieringen zijn in een aantal gevallen in USD en JPY, maar de Vennootschap is 
niet blootgesteld aan de hieraan verbonden wisselkoersrisico’s. 
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a. Financiële instrumenten per munteenheid 

EUR USD J PY A ndere T otaal
Financiële activa

Handelsvorderingen en overige 
debiteuren 1.989.945.362,52 0,00 0,00 0,00 1.989.945.362,52
A fgeleide financiële instrumenten 168.058.880,10 131.379.885,51 0,00 102.296,15 299.541.061,76
Overige financiële activa 445.833.193,12 252.270.316,71 0,00 0,00 698.103.509,83
Geldmiddelen en kasequivalenten 306.198.251,77 27.090,50 26,75 855.764,68 307.081.133,70

T otaal financiële activa 2.910.035.687,51 383.677.292,72 26,75 958.060,83 3.294.671.067,81

Financiële verplichtingen
Financiële schulden 3.379.499.015,19 328.387.481,35 0,00 0,00 3.707.886.496,54
A fgeleide financiële instrumenten 432.045.739,31 33.950.681,03 0,00 102.296,15 466.098.716,49
Handelsschulden 383.690.036,38 60.624,10 0,00 26.191,43 383.776.851,91
Overige schulden 336.321.658,13 0,00 0,00 0,00 336.321.658,13

T otaal financiële verplichtingen 4.531.556.449,01 362.398.786,48 0,00 128.487,58 4.894.083.723,07

A fdek k ings vers chil -1.621.520.761,50 21.278.506,24 26,75 829.573,25 -1.599.412.655,26 

31/12/2016

 
 

EUR USD J PY A ndere T otaal
Financiële activa

Handelsvorderingen en overige 
debiteuren 1.829.309.633,48 0,00 0,00 0,00 1.829.309.633,48
A fgeleide financiële instrumenten 156.355.738,76 160.065.333,96 -99.409,04 0,00 316.321.663,68
Overige financiële activa 447.079.902,50 239.579.310,54 20.790.104,77 0,00 707.449.317,81
Geldmiddelen en kasequivalenten 412.627.562,38 34.363,74 46,65 846.730,09 413.508.702,86

T otaal financiële activa 2.845.372.837,12 399.679.008,24 20.690.742,38 846.730,09 3.266.589.317,83

Financiële verplichtingen
Financiële schulden 3.350.546.288,74 369.755.828,08 0,00 0,00 3.720.302.116,82
A fgeleide financiële instrumenten 461.981.067,94 7.868.266,77 20.769.875,25 0,00 490.619.209,96
Handelsschulden 401.422.076,67 25.626,76 0,00 1.733,44 401.449.436,87
Overige schulden 451.202.741,11 0,00 0,00 0,00 451.202.741,11

T otaal financiële verplichtingen 4.665.152.174,46 377.649.721,61 20.769.875,25 1.733,44 5.063.573.504,76

A fdek k ings vers chil -1.819.779.337,34 22.029.286,63 -79.132,87 844.996,65 -1.796.984.186,93 

31/12/2015

 
 
Het hierboven getoonde detail toont de blootstelling in deviezen van de financiële 
activa en passiva van de Vennootschap. Behalve de euro vormen de Amerikaanse 
Dollar en de Japanse Yen de belangrijkste deviezen voor de Vennootschap. De 
blootstelling in USD en JPY vloeit voort uit de alternatieve financieringstransacties. 
Het hieraan verbonden wisselkoersrisico in USD en JPY werd afgedekt met swap-
overeenkomsten zoals getoond in punt b hierna. 
 
De analyses in deze toelichting beperken zich tot de instrumenten die 
beantwoorden aan de definitie van financieel instrument: “Activa (zoals 
vooruitbetaalde lasten) waarvan een toekomstig economisch voordeel bestaat uit de 
ontvangst van goederen of afname van diensten0 en niet zozeer het recht om 
geldmiddelen of een ander financieel actief te ontvangen zijn geen financiële activa” 
(MAS 72 – TL 11) “Vertlichtingen of activa die niet uit een contract voortvloeien0 zoals 
winstbelastingen die ontstaan als gevolg van door overheden otgelegde wettelijke 
vereisten0 zijn geen financiële vertlichtingen of financiële activa” (MAS 72 – TL 12). De 
totalen hernomen in de rubriek in de tabellen komen dus niet noodzakelijk overeen 
met de totalen van de balansrubrieken. Bepaalde elementen van de 
handelsvorderingen en overige debiteuren (2016: 225.713.968,14 EUR; 2015: 
282.744.625,32 EUR), van de handelsschulden (2016: 17.652.301,61 EUR; 2015: 
24.504.770,67 EUR) en de overige schulden (2016: 146.321.427,38 EUR; 2015: 
151.916.333,72 EUR) beantwoorden niet aan de definitie van een financieel 
instrument. 
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Wisselkoersderivaten 

T otale
 m ark tw aarde

T otale 
nom inale w aarde

T otale
 m ark tw aarde

T otale 
nom inale w aarde

A angekochte deviezen
USD 135.482.106,70 80.841.847,95 188.994.854,27 135.062.369,14 
JPY 0,00 0,00 0,00 0,00 
Overige 102.296,15 1.744.948,83 0,00 0,00 

A angek ochte deviezen - T otaal 135.584.402,85 82.586.796,78 188.994.854,27 135.062.369,14 

Verkochte deviezen
USD 38.052.902,19 33.244.781,78 36.797.787,08 32.070.291,05 
JPY 0,00 0,00 20.869.284,29 20.127.601,40 
Overige 102.296,15 1.744.948,83 0,00 0,00 

Verk ochte deviezen - T otaal 38.155.198,34 34.989.730,61 57.667.071,37 52.197.892,45 

Opties
USD 0,00 0,00 0,00 0,00 
Overige 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opties  - T otaal 0,00 0,00 0,00 0,00 

31/12/201531/12/2016

 
 
De wisselkoersderivaten afgesloten door de Vennootschap zijn swap-
overeenkomsten die hoofdzakelijk werden afgesloten in het raam van de schulden 
en vorderingen met betrekking tot alternatieve financieringstransacties. Deze 
overeenkomsten werden afgesloten met het oog op het beheer van de kasstromen 
in deviezen. De Vennootschap heeft evenwel de keuze gemaakt om geen “hedge 
accounting” toe te passen in de zin van IAS 39 en de afgeleide financiële 
instrumenten worden bijgevolg niet als afdekkingsinstrument erkend. De afgeleide 
financiële instrumenten worden erkend tegen reële waarde met verwerking van de 
waardeveranderingen in het netto-resultaat. De aangekochte en verkochte deviezen 
in de lijn ‘Overige’ verwijzen naar een transactie in SGD afgesloten ten bate van een 
dochteronderneming. 
 
b. Gevoeligheidsanalyse 

IFRS 7 vereist een gevoeligheidsanalyse om de impact te illustreren van 
theoretische variaties in de wisselkoersen op het netto-resultaat en het eigen 
vermogen. De gevoeligheidsanalyse werd uitgevoerd door de Vennootschap op het 
einde van de verslagperiode. Voor wat betreft het wisselkoersrisico gaat de 
gevoeligheidsanalyse de impact op de IFRS jaarrekening na van een wijziging met 
+/- 10% van de slotkoers voor de wisselkoersen van de USD en de GBP (of andere 
significante munten) tegenover de EUR. 
 

Variatie
w is s elk oers en

Im pact op het
netto-res ultaat

Im pact op de 
niet-gerealis eerde

res ultaten
2016

USD + 10% 2.364.278,47 0,00 
USD - 10% -1.934.409,66 0,00 
GBP + 10% 75.253,13 0,00 
GBP - 10% -61.570,74 0,00 

2015
USD + 10% 2.447.698,51 0,00 
USD - 10% -2.002.662,42 0,00 
GBP + 10% 65.739,09 0,00 
GBP - 10% -53.786,53 0,00 
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2.2.2 Marktrisico: Interestvoetrisico  

 
a. Interestvoetrisico  

 
De Vennootschap wordt geconfronteerd met 3 types interestrisico. Een eerste houdt 
verband met het effect van wijzigingen in de variabele rentevoet op de kasstromen. 
Dit risico wordt constant gemonitord voor de netto-schuldpositie waarbij, al dan niet 
via het gebruik van interestswaps, wordt getracht dit te laten evolueren binnen de 
goedgekeurde risicolimieten. Het Directiecomité van de Vennootschap kan voorzien 
in afwijkingen van deze limieten indien deze verantwoord worden door specifieke 
(markt)omstandigheden. Een tweede type houdt verband met het effect van 
wijzigingen in de actualisatierentevoeten op de reële waarde. Aangezien de 
Vennootschap steeds de intentie heeft om haar vorderingen en schulden af te 
wikkelen op de voorziene vervaldagen, wordt hier geen specifieke afdekking voor 
voorzien. De wijzigingen in de actualisatierentevoeten kunnen een significante 
impact hebben op de allocatie van het resultaat voor een bepaalde periode maar 
hebben geen invloed op het resultaat over de volledige duurtijd van de transactie. 
Een derde type risico is het herfinancieringsrisico. Via een spreiding van de 
vervaldagen van de vastrentende financieringen in de tijd tracht de Vennootschap 
haar blootstelling aan plotse wijzigingen in de marktvoorwaarden te beperken. 
 
Per 31 december 2016 was gemiddeld 53,81% (2015: 62,99%) van de 
rentedragende netto financiële verplichtingen (voor impact van de afgeleide 
financiële instrumenten) aangegaan tegen variabele rentevoet en 46,19% (2015: 
37,01%) door middel van vaste rentevoeten Indien rekening wordt gehouden met 
de afgesloten afgeleide financiële instrumenten wordt de ratio variabel-vast per 31 
december 2016 17,18%/82,82% (2015: 23,74%/76,26%). 
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Boek w aarde Boek w aarde
31/12/2016 31/12/2015

Vas te interes tvoet
Financiële activa 1.178.348.891,28 1.191.717.805,81

Handelsvorderingen en overige debiteuren 800.083.375,17 792.949.340,20
Overige financiële activa 378.265.516,11 398.768.465,61
Geldmiddelen en kasequivalenten 0,00 0,00

Financiële verplichtingen -2.053.307.276,78 -1.949.259.700,59
Financiële schulden -2.034.608.411,34 -1.949.259.700,59
Handelsschulden 0,00 0,00
Overige schulden -18.698.865,44 0,00

A fgeleide financiële ins trum enten -753.223.557,62 -867.179.121,60
Rentesw aps -805.123.007,29 -953.812.096,09
Deviezensw aps 51.899.449,67 86.632.974,49

T otaal vas te interes tvoet -1.628.181.943,12 -1.624.721.016,38

Vlottende interes tvoet
Financiële activa 743.799.481,99 770.236.763,02

Handelsvorderingen en overige debiteuren 337.341.475,36 295.755.176,34
Overige financiële activa 181.656.014,19 180.032.058,97
Geldmiddelen en kasequivalenten 224.801.992,44 294.449.527,71

Financiële verplichtingen -1.763.275.222,06 -2.059.643.818,67
Financiële schulden -1.494.836.431,44 -1.724.585.325,25
Handelsschulden 0,00 0,00
Overige schulden -268.438.790,62 -335.058.493,42

A fgeleide financiële ins trum enten 681.665.513,19 783.558.384,40
Rentesw aps 735.464.107,88 872.924.775,62
Deviezensw aps -53.798.594,69 -89.366.391,22

T otaal var iabele interes tvoet -337.810.226,88 -505.848.671,25

T otaal -1.965.992.170,00 -2.130.569.687,63
 

 
In gevolge de overname van de schuld door Belgische Staat op 1 januari 2005 
werden er swapovereenkomsten afgesloten met de Belgische Staat. De 
gekapitaliseerde interesten en de verworven opbrengsten onder deze 
swapovereenkomsten worden samen met de “Back-to-Back” vorderingen geboekt in 
de rubriek ‘Overige financiële activa’. Omwille van de consistentie wordt de impact 
van deze swapovereenkomsten eveneens opgenomen onder de afgeleide financiële 
instrumenten in bovenstaande tabel. 
 
De voornaamste blootstellingen aan interestvoetrisico voor de Vennootschap zijn 
het gevolg van financieringen in EUR en USD. De gevoeligheid aan renterisico’s 
wordt bepaald aan de hand van een theoretische parallelle verschuiving van de 
rentecurve met 100 basis punten. 
 

 
b. Gevoeligheidsanalyse voor de kasstromen  

Een stijging met 100 basis punten van de variabele interestvoeten (afgeleide 
financiële instrumenten inbegrepen) zou aanleiding gegeven hebben tot een 
stijging met 311.566,80 EUR (2015: 301.411,54 EUR) van de netto interesten 
betaald door de Vennootschap in 2016. 
 
c. Gevoeligheidsanalyse van de reële waarde  

De evolutie van de interestvoeten op de markt beïnvloedt zowel de reële waarde 
van de niet-afgeleide financiële instrumenten, die de Vennootschap heeft 
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aangemerkt als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in het netto-resultaat, als de afgeleide instrumenten. De 
gevoeligheidsanalyse van het netto-resultaat houdt rekening met deze evolutie. 
 
De gevoeligheidsanalyse van de reële waarde werd door de Vennootschap 
uitgevoerd op het einde van de verslagperiode. Een stijging met 100 basis punten 
leidt tot een toename met 52.469.873,64 EUR (55.577.096,23  EUR) van het 
resultaat op  
31 december 2016 (2015), waarvan 0,00 EUR (0,00 EUR) via de niet-gerealiseerde 
resultaten. 
 
 
2.2.3 Marktrisico: prijsrisico’s grondstoffen 

Op het vlak van grondstoffen is de Vennootschap voornamelijk blootgesteld aan 
prijsrisico’s op de energieprijzen (elektriciteit, aardgas en gasolie). De Vennootschap 
maakte historisch gebruik van standaardovereenkomsten aan vaste prijs (aardgas), 
aan de dagprijs (gasolie) of aan een gemiddelde prijs al dan niet in combinatie met 
de dagprijs (elektriciteit) voor de volledige duur van de overeenkomsten. Met het 
doel om prijsrisico’s beter te kunnen spreiden in de tijd en om in te kunnen spelen 
op markopportuniteiten werd de inkoopstrategie van de verschillende 
energieproducten in 2014 gestroomlijnd. In de contracten wordt, één voor één en 
waar mogelijk, een clicksysteem ingevoerd waarbij de prijs op verschillende 
tijdstippen wordt vastgelegd. De Raad van Bestuur keurt voor elk contract de 
limietwaarden van de betreffende strategie goed. Binnen de Vennootschap werd 
een energiecomité opgericht dat toeziet op de correcte uitvoering van deze 
goedgekeurde strategieën. De Raad van Bestuur wordt op regelmatige basis 
geïnformeerd over de resultaten hiervan. 
 
Voor wat betreft elektriciteit treedt de infrastructuurbeheerder (Infrabel) op als 
“lead-buyer”. De Vennootschap heeft mandaat gegeven aan Infrabel voor het 
afsluiten van raamovereenkomsten tot en met 2020 voor het contract ‘tractie’ (alle 
elektriciteit afgenomen via tractieonderstations, voornamelijk voor tractie rollend 
materieel) en tot en met 2018 voor het contract ‘distributie’ (voor alle elektriciteit 
niet afgenomen via tractieonderstations). In het contract ‘tractie’ zal door de 
Vennootschap worden gewerkt met een clicksysteem (dagdagelijkse clicks en vrije 
prijsclicks), in combinatie met gemiddelde prijzen en de dagprijs. In het contract 
‘distributie’ wordt om technische redenen enkel gewerkt met een combinatie van 
gemiddelde prijzen en de dagprijs. 
 
Voor wat betreft aardgas (verwarming) en gasolie (tractie en verwarming) treedt de 
Vennootschap op als “lead-buyer” voor een aantal deelnemende vennootschappen 
binnen het Belgische spoorweglandschap maar buiten de consolidatieperimeter. De 
prijzen worden hierbij onderhandeld door de Vennootschap in naam van de 
deelnemende vennootschappen, maar de facturatie van de ingekochte energie 
geschiedt rechtstreeks aan de individuele vennootschappen. De Vennootschap 
hanteert hierbij volgende strategieën: 

• Aardgas: Toepassing van het clicksysteem waarbij, binnen limietwaarden, 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur de prijs op verschillende tijdstippen 

wordt vastgelegd. De finale prijs is het gemiddelde van de verschillende 

aankoopmomenten, en geldt voor het volledige afgenomen volume. Op deze 
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manier wordt het risico gespreid, kan zelf bepaald worden wanneer een deel van 

de prijs wordt vastgelegd, en kan ingespeeld worden op marktopportuniteiten. 

Om de bevoorrading te verzekeren besliste de Raad van Bestuur van de 

Vennootschap om raamovereenkomsten af te sluiten tot en met 2020. De 

Vennootschap heeft de mogelijkheid om de raamovereenkomsten éénmalig te 

hernieuwen, tot en met 2021. 

• Gasolie: Het clicksysteem kan hier niet worden toegepast. Daarom combineert 

de Vennootschap hier de inkoop van gasolie aan dagprijs met het afsluiten van 

afgeleide financiële instrumenten (dieselswaps). Het gebruik van de afgeleide 

financiële instrumenten biedt de mogelijkheid om in te spelen op 

marktopportuniteiten en de onzekerheid betreffende de toekomstige 

kasstromen te verminderen. De Raad van Bestuur van de Vennootschap besliste 

om tot en met 2019 een maximaal volume af te dekken gebaseerd op 55% van 

het gemiddeld geschatte verbruik voor de betreffende jaren. 

 
2.2.4 Kredietrisico  

Kredietrisico is het risico van financieel verlies voor de Vennootschap indien een 
handelspartner of tegenpartij van een financieel instrument de aangegane 
contractuele verplichtingen niet nakomt. De kredietrisico’s van de Vennootschap 
vloeien voort uit vorderingen op klanten, beleggingen, ‘voor verkoop beschikbare’ 
financiële activa en afgeleide financiële instrumenten. 
 
 

Ouderdomsanalyse van de financiële activa 
De onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de financiële activa tussen deze 
die niet-vervallen en deze die vervallen zijn op het einde van de 
rapporteringsperiode met een detail van de ouderdom van deze die vervallen zijn. 
 

s inds s inds s inds s inds s inds s inds  m eer
0-1 m aand 1-3 m aanden 3-6 m aanden 6-12 m aanden 1-2 jaar dan 2 jaar

31 decem ber 2016
Handelsvorderingen en overige 
debiteuren

1.989.945.362,52 1.970.131.454,51 7.155.551,67 9.644.668,75 1.726.507,48 1.355.623,33 -483.363,00 414.919,78 0,00 

A fgeleide financiële instrumenten 299.541.061,76 299.541.061,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Overige financiële activa 698.103.509,83 698.103.509,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Geldmiddelen en kasequivalenten 307.081.133,70 307.081.133,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T otaal 3.294.671.067,81 3.274.857.159,80 7.155.551,67 9.644.668,75 1.726.507,48 1.355.623,33 -483.363,00 414.919,78 0,00 

31 decem ber 2015
Handelsvorderingen en overige 
debiteuren

1.829.309.633,48 1.798.524.363,86 14.684.257,23 5.814.412,55 3.165.200,29 6.269.210,58 -109.465,77 961.654,74 0,00 

A fgeleide financiële instrumenten 316.321.663,68 316.321.663,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Overige financiële activa 707.449.317,81 707.449.317,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Geldmiddelen en kasequivalenten 413.508.702,86 413.508.702,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T otaal 3.266.589.317,83 3.235.804.048,21 14.684.257,23 5.814.412,55 3.165.200,29 6.269.210,58 -109.465,77 961.654,74 0,00 

Netto
boek w aarde

NIET  afges chreven activa

A fges chreven 
activa

Niet vervallen
Vervallen op datum  van afs luiting
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Geografische spreiding 
De financiële activa aangehouden door de Vennootschap zijn als volgt verdeeld 
over de verschillende geografische zones: 
 
Zone 31/12/2016 31/12/2015

België 2.337.455.876,65 2.379.656.024,88
Eurozone 406.412.846,92 389.265.869,46
Europa - overige 426.877.257,67 367.382.010,18
Verenigde Staten 84.319.387,96 81.380.783,63
Rest van de w ereld 39.605.698,61 48.904.629,68

T otaal 3.294.671.067,81 3.266.589.317,83
 

 
Kredietrating van de beleggingen  
De Vennootschap beperkt haar kredietrisico op beleggingen (deposito’s en 
vastrentende effecten) door uitsluitend te beleggen bij tegenpartijen die voldoen 
aan de criteria van de financiële politiek. De beleggingen moeten een 
leningskarakter hebben en mogen niet in risicodragend kapitaal gebeuren. 
Beleggingen zijn onderworpen aan strikte voorwaarden aangaande de minimale 
kredietwaardigheid van de tegenpartijen, in functie van de duurtijd van de 
belegging. De Vennootschap heeft plaatsingslimieten opgesteld per tegenpartij. 
Deze limieten gelden niet met betrekking tot beleggingen in instrumenten AAA/Aaa 
rating of uitgegeven of gewaarborgd door de Belgische Staat, de Vlaamse 
Gemeenschap, het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Gezien de kredietwaardigheid van de tegenpartijen 
verwacht de Vennootschap dat de tegenpartijen aan de verplichtingen zullen 
voldoen. De beleggingen worden continu opgevolgd en jaarlijks wordt aan de Raad 
van Bestuur een beslissing gevraagd over het al dan niet vervangen van de 
beleggingen die niet langer voldoen aan de gestelde criteria. 
 
De ‘voor verkoop beschikbare’ financiële activa waarin de Vennootschap 
geïnvesteerd heeft betreffen hoofdzakelijk operationele deelnemingen in 
ondernemingen die niet voldoen aan de criteria van dochteronderneming, joint 
venture of geassocieerde onderneming. Voor een meer gedetailleerde analyse van 
deze activa wordt verwezen naar toelichting 11. 
 
De geldmiddelen en kasequivalenten waarin de Vennootschap belegd heeft 
betreffen hoofdzakelijk tegoeden aangehouden op zichtrekeningen en 
termijndeposito’s op minder dan drie maand bij financiële instellingen in België of 
de Belgische schatkist en financiële instrumenten uitgegeven door Belgische 
federale of regionale overheden. 
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De aandelen, vastrentende effecten en deposito’s waarin de Vennootschap heeft 
geïnvesteerd genieten van de volgende kredietwaardigheid (Standard & Poor’s): 
 
Rating

Reële w aarde

Vas te activa Vlottende activa aanpas s ing Vas te activa Vlottende activa T otaal

Overige financiële activa 694.293.508,97 30.004.599,79 -36.791.683,35 8.581.443,06 2.015.641,36 698.103.509,83

AA+ 73.539.349,89 0,00 4.778.541,83 900.322,84 0,00 79.218.214,56

F inancieel 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Overheid 77.979.749089 0000 4.778.941087 900.722084 0000 79.218.214096

C ortorate 0000 0000 0000 0000 0000 0000

AA 263.939.070,66 0,00 0,00 2.585.522,43 -5.638,68 266.518.954,41

F inancieel 72.819.997076 0000 0000 1.881.099099 0000 74.697.088091

Overheid 271.127.077070 0000 0000 704.426088 19.678068 271.821.869090

C ortorate 0000 0000 0000 0000 0000 0000

AA- 113.820.330,25 0,00 0,00 121.603,42 0,00 113.941.933,67

F inancieel 117.820.770029 0000 0000 121.607042 0000 117.941.977067

Overheid 0000 0000 0000 0000 0000 0000

C ortorate 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A+ 33.244.781,78 0,00 103.550,18 0,00 253.379,77 33.601.711,73

F inancieel 77.244.781078 0000 107.990018 0000 297.779077 77.601.711077

Overheid 0000 0000 0000 0000 0000 0000

C ortorate 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F inancieel 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Overheid 0000 0000 0000 0000 0000 0000

C ortorate 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A- 68.797.924,28 30.004.599,79 0,00 4.973.994,37 976.783,07 104.753.301,51

F inancieel 68.797.924028 70.004.999079 0000 4.977.994077 976.787007 104.797.701091

Overheid 0000 0000 0000 0000 0000 0000

C ortorate 0000 0000 0000 0000 0000 0000

BBB- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F inancieel 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Overheid 0000 0000 0000 0000 0000 0000

C ortorate 0000 0000 0000 0000 0000 0000

NR 140.952.052,11 0,00 -41.673.775,36 0,00 791.117,20 100.069.393,95

F inancieel 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Overheid 0000 0000 0000 0000 0000 0000

C ortorate 48.006.774097 0000 0000 0000 791.117020 48.797.491077

Aandelen en deelnemingen 92.949.677094 0000 141.677.779076 0000 0000 91.271.902018

Andere 0000 0000 0000 0000 0000 0000

31/12/2016

Nom inaal Verk regen opbrengs ten

 
 
Rating

Reële w aarde

Vas te activa Vlottende activa aanpas s ing Vas te activa Vlottende activa T otaal

Geldm iddelen en 
k as equivalenten

0,00 307.078.645,76 0,00 0,00 2.487,94 307.081.133,70

A-1+ 0,00 224.061.602,00 0,00 0,00 0,00 224.061.602,00

F inancieel 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Overheid 0000 224.061.602000 0000 0000 0000 224.061.602000

C ortorate 0000 0000 0000 0000 0000 0000

NR 0,00 83.017.043,76 0,00 0,00 2.487,94 83.019.531,70

F inancieel 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Overheid 0000 0000 0000 0000 0000 0000

C ortorate 0000 777.902090 0000 0000 2.487094 740.790044

Zichtrekeningen 0000 77.297.728028 0000 0000 0000 77.297.728028

C ontanten en cheuues 0000 4.989.812098 0000 0000 0000 4.989.812098

31/12/2016

Nom inaal Verk regen opbrengs ten

 
 
De bedragen hierboven opgenomen als “Corporate” zonder rating (NR) zijn 
uitsluitend verbonden aan dochterondernemingen. De zichtrekeningen worden 
hoofzakelijk aangehouden bij financiële instellingen in België met A-1 of A-2 als 
korte termijn rating. 
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Rating

Reële w aarde

Vas te activa Vlottende activa aanpas s ing Vas te activa Vlottende activa T otaal

Overige financiële activa 682.477.332,24 51.074.544,77 -35.623.811,94 8.053.509,66 1.467.743,08 707.449.317,81

AA+ 68.851.681,70 0,00 5.899.678,01 729.383,92 0,00 75.480.743,63

F inancieel 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Overheid 68.891.681070 0000 9.899.678001 729.787092 0000 79.480.747067

C ortorate 0000 0000 0000 0000 0000 0000

AA 250.888.579,36 0,00 0,00 2.385.372,33 -1.334,40 253.272.617,29

F inancieel 29.979.871086 0000 0000 1.719.999072 0000 71.691.871018

Overheid 220.992.707090 0000 0000 669.777001 11.774040 221.620.746011

C ortorate 0000 0000 0000 0000 0000 0000

AA- 108.016.694,94 25.249.824,87 0,00 115.105,50 50.787,22 133.432.412,53

F inancieel 108.016.694094 29.249.824087 0000 119.109090 90.787022 177.472.412097

Overheid 0000 0000 0000 0000 0000 0000

C ortorate 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A+ 32.070.291,05 16.709.706,82 668.070,62 0,00 240.166,25 49.688.234,74

F inancieel 72.070.291009 0000 197.191008 0000 197.267094 72.424.749067

Overheid 0000 16.709.706082 470.879094 0000 82.898071 17.267.489007

C ortorate 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F inancieel 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Overheid 0000 0000 0000 0000 0000 0000

C ortorate 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A- 89.459.460,00 5.027.118,50 0,00 4.823.647,91 711.719,65 100.021.946,06

F inancieel 89.499.460000 9.027.118090 0000 4.827.647091 711.719069 100.021.946006

Overheid 0000 0000 0000 0000 0000 0000

C ortorate 0000 0000 0000 0000 0000 0000

BBB- 0,00 3.417.894,58 92.214,79 0,00 16.510,33 3.526.619,70

F inancieel 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Overheid 0000 7.417.894098 92.214079 0000 16.910077 7.926.619070

C ortorate 0000 0000 0000 0000 0000 0000

NR 133.190.625,19 670.000,00 -42.283.775,36 0,00 449.894,03 92.026.743,86

F inancieel 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Overheid 0000 0000 0000 0000 0000 0000

C ortorate 40.290.821014 670.000000 1610.000000 0000 449.894007 40.760.719017

Aandelen en deelnemingen 92.979.804009 0000 141.677.779076 0000 0000 91.266.028069

Andere 0000 0000 0000 0000 0000 0000

31/12/2015

Nom inaal Verk regen opbrengs ten

 
 
Rating

Reële w aarde

Vas te activa Vlottende activa aanpas s ing Vas te activa Vlottende activa T otaal

Geldm iddelen en 
k as equivalenten

0,00 413.505.380,82 0,00 0,00 3.322,04 413.508.702,86

A -1+ 0,00 218.616.000,00 0,00 0,00 0,00 218.616.000,00

F inancieel 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Overheid 0000 218.616.000000 0000 0000 0000 218.616.000000

C ortorate 0000 0000 0000 0000 0000 0000

NR 0,00 194.889.380,82 0,00 0,00 3.322,04 194.892.702,86

F inancieel 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Overheid 0000 74.988.929000 0000 0000 0000 74.988.929000

C ortorate 0000 841.680067 0000 0000 7.722004 849.002071

Zichtrekeningen 0000 114.980.600041 0000 0000 0000 114.980.600041

C ontanten en cheuues 0000 4.478.974074 0000 0000 0000 4.478.974074

Nom inaal Verk regen opbrengs ten

31/12/2015
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Afdekking van het kredietrisico op afgeleide financiële instrumenten 

Het kredietrisico op tegenpartijen waarmee afgeleide financiële instrumenten 
werden afgesloten dient systematisch afgedekt te worden door het afsluiten van 
CSA’s (“Credit Support Annex”).  Bij overeenkomsten van dit type wordt er op 
regelmatige basis een berekening gemaakt van het netto bedrag dat, hetzij door de 
Vennootschap, hetzij door de tegenpartij verschuldigd is, in het geval het geheel van 
de afgeleide instrumenten tussen beide partijen vereffend zou worden.  In 
uitvoering van de afgesloten CSA’s heeft de Vennootschap waarborgen gestort aan 
en ontvangen van de tegenpartijen waarvan de reële waarde van de portefeuille van 
afgeleide financiële instrumenten de vooraf bepaalde drempelwaarden hebben 
overschreden.  Deze drempelwaarden worden, in functie van de kredietwaardigheid 
(“rating”) van elke tegenpartij afzonderlijk, gedefinieerd in de afgesloten CSA’s. 
 
Met tegenpartijen die een negatieve “credit watch” statuts hebben mogen geen 
nieuwe overeenkomsten worden afgesloten gedurende de periode van negatieve 
“credit watch”.  De betaalde en ontvangen waarborgen in het kader van de CSA’s 
worden opgenomen in respectievelijk de rubrieken ‘Handelsvorderingen en overige 
debiteuren’ en ‘Overige schulden’. 
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de blootstellingen aan kredietrisico’s 
op afgeleide financiële instrumenten voor en na toepassing van de gestorte 
waarborgen. Zoals blijkt uit onderstaande tabellen heeft de Vennootschap slechts 
op een beperkt aantal tegenpartijen een blootstelling. 
 
A fdek k ing k redietr isico a fgeleide financiële instrumenten 31/12/2016

Tegenpartij Kredietrisico Gestorte w aarborgen
Ontvangen 

w aarborgen
Netto-positie

150 0,00 0,00 0,00 0,00

152 38.349.169,42 0,00 -42.300.000,00 -3.950.830,58

154 -369.963.596,06 317.939.106,00 0,00 -52.024.490,06

155 0,00 0,00 0,00 0,00

156 -5.038.094,44 0,00 0,00 -5.038.094,44

158 10.123.660,52 0,00 0,00 10.123.660,52

159 -5.056.364,84 5.100.000,00 0,00 43.635,16

160 -27.170.376,15 0,00 0,00 -27.170.376,15

161 -25.641.750,50 1.100.000,00 0,00 -24.541.750,50

162 -9.746.204,75 0,00 0,00 -9.746.204,75

163 -12.640.898,65 2.700.000,00 0,00 -9.940.898,65

Met CSA -406.784.455,45 326.839.106,00 -42.300.000,00 -122.245.349,45

164 0,00 0,00 0,00 0,00

165 0,00 0,00 0,00 0,00

520 102.296,15 0,00 0,00 102.296,15

Belgische Staat 214.651.228,20 0,00 0,00 214.651.228,20

Eurofima 25.473.276,37 0,00 0,00 25.473.276,37

Zonder CSA 240.226.800,72 0,00 0,00 240.226.800,72

T otaal -166.557.654,73 326.839.106,00 -42.300.000,00 117.981.451,27
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A fdek k ing k redietr isico a fgeleide financiële instrumenten 31/12/2015

Tegenpartij Kredietrisico Gestorte w aarborgen
Ontvangen 

w aarborgen
Netto-positie

150 -23.051.570,62 0,00 0,00 -23.051.570,62

152 30.802.009,74 0,00 -39.400.000,00 -8.597.990,26

154 -319.667.698,70 278.304.484,00 0,00 -41.363.214,70

155 -14.136.822,30 3.300.000,00 0,00 -10.836.822,30

156 -12.078.824,85 3.100.000,00 0,00 -8.978.824,85

158 9.994.422,08 0,00 0,00 9.994.422,08

159 -5.567.820,78 5.900.000,00 0,00 332.179,22

160 -14.255.545,45 0,00 0,00 -14.255.545,45

161 -14.870.701,05 0,00 0,00 -14.870.701,05

162 -12.335.047,38 0,00 0,00 -12.335.047,38

163 -14.591.561,14 4.900.000,00 0,00 -9.691.561,14

Met CSA -389.759.160,45 295.504.484,00 -39.400.000,00 -133.654.676,45

164 20.923.076,44 0,00 0,00 20.923.076,44

165 -3.532.446,51 0,00 0,00 -3.532.446,51

Belgische Staat 190.280.101,30 0,00 0,00 190.280.101,30

Eurofima 7.790.882,94 0,00 0,00 7.790.882,94

Zonder CSA 215.461.614,17 0,00 0,00 215.461.614,17

T otaal -174.297.546,28 295.504.484,00 -39.400.000,00 81.806.937,72
 

 
 
 
2.2.5 Liquiditeitsrisico’s 

Het risico van de Vennootschap niet aan haar financiële verplichtingen kan 
voldoen, is beperkt omdat de Vennootschap : 
• Over voldoende liquide middelen beschikt. De Vennootschap beschikt eind 

2016 over 82.954.603,02 EUR (2015: 119.880.143,82  EUR) die niet beheerd 

worden voor derden. 

• Voldoende geconfirmeerde (2016: 375 miljoen EUR; 2015: 375 miljoen EUR) en 

niet geconfirmeerde kredietlijnen (2016: 35 miljoen EUR; 2015: 35 miljoen EUR) 

ter beschikking heeft aangevuld met (niet-geconfirmeerde) Commercial Paper 

programma’s (2016: 4 miljard EUR; 2015: 4 miljard EUR). 

• Een kredietlijn (200 miljoen EUR) eind 2016 heeft afgesloten met de Europese 

Investeringsbank die haar toelaat langlopende financieringen af te sluiten. De 

Vennootschap beschikt over de mogelijkheid om in een latere fase het bedrag 

van de kredietlijn te verhogen tot 600 miljoen EUR. 

• De mogelijkheid heeft om de Staatswaarborg te vragen voor een bedrag van 

1.138.007.506,22 EUR. 
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• Een spreiding in de tijd van de aflossing van haar netto-schulden voorziet 

overeenkomstig haar financiële politiek. Overeenkomstig deze laatste mag 

maximaal 20% van de lange termijnschuld geconcentreerd zijn in hetzelfde jaar 

met een maximum van 10% per trimester. 

Op het einde van 2016 heeft de Vennootschap 445.071.113,62 EUR (2015: 
580.046.181,73 EUR) opgenomen onder haar Commercial Paper programma’s en 
heeft zij geen beroep gedaan op de beschikbare kredietlijnen (2015: 0,00 EUR). 
 
De Vennootschap verwacht haar investeringsverplichtingen en de netto-
verplichtingen op langere termijn te financieren uit de verwachte kasstromen van 
operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten. De in het beheerscontract 
van de Vennootschap voorziene exploitatie- en kapitaalsubsidies spelen hierbij een 
belangrijke rol voor de financiering van de operationele- en investeringsactiviteiten. 
De Vennootschap beheert haar kasmiddelen op basis van een periodiek 
opgebouwde liquiditeitsprognose. Deze liquiditeitsprognose stelt de dienst 
Thesaurie van de Vennootschap in staat de kasstromen optimaal te beheren 
(beperken van overtollige kasmiddelen of kastekorten). 
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de niet geactualiseerde 
contractueel overeengekomen betaling van de financiële verplichtingen, 
inclusief de geschatte rentebetalingen en rekening houdende met de 
kasstromen afkomstig van beleggingen, de “back-to-back”-vordering, 
terugbetalingen door de Staat voor specifiek overeengekomen operaties, 
afgeleide financiële instrumenten en de beschikbare geldmiddelen en 
kasequivalenten. 
 

Boek w aarde
Contractuele 
k as s trom en*

< 6 m aanden 6 - 12 m aanden 1 - 2 jaar 2 - 5 jaar > 5 jaar

* interes ten inbegrepen
31 decem ber 2016
Financiële activa
Handelsvorderingen en 
overige debiteuren

562.213.635,53 784.083.068,00 19.481.068,00 30.035.000,00 41.926.000,00 125.778.000,00 566.863.000,00 

A fgeleide financiële 
instrumenten

299.541.061,76 -202.625,14 3.322.742,88 3.117.724,20 5.892.053,16 -15.362.379,69 2.827.234,31 

Overige financiële activa 598.034.115,88 1.043.097.401,73 31.353.293,07 280.545,29 7.617.131,36 133.096.101,47 870.750.330,54 
Geldmiddelen en 
kasequivalenten

224.061.719,64 224.061.719,64 224.061.719,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

T otaal financiële activa 1.683.850.532,81 2.051.039.564,23 278.218.823,59 33.433.269,49 55.435.184,52 243.511.721,78 1.440.440.564,85 

Financiële verplichtingen
Financiële schulden 3.707.886.496,54 4.347.482.140,26 823.992.061,15 22.166.875,30 163.929.774,97 924.594.242,58 2.412.799.186,26 
A fgeleide financiële 
instrumenten

466.098.716,49 417.366.149,90 5.868.398,14 35.356.065,79 38.179.756,82 -44.887.118,84 382.849.047,99 

Handelsschulden 383.776.851,91 383.288.090,97 383.110.607,21 78,47 0,00 177.405,29 0,00 
Overige schulden 336.321.658,13 386.855.000,69 121.199.399,85 42.908.797,10 77.996.597,17 75.960.427,48 68.789.779,09 
T otaal financiële 
verplichtingen

4.894.083.723,07 5.534.991.381,82 1.334.170.466,35 100.431.816,66 280.106.128,96 955.844.956,51 2.864.438.013,34 

T otaal -3.210.233.190,26 -3.483.951.817,59 -1.055.951.642,76 -66.998.547,17 -224.670.944,44 -712.333.234,73 -1.423.997.448,49  
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Boek w aarde
Contractuele 
k as s trom en*

< 6 m aanden 6 - 12 m aanden 1 - 2 jaar 2 - 5 jaar > 5 jaar

* interes ten inbegrepen
31 decem ber 2015
Financiële activa
Handelsvorderingen en 
overige debiteuren

574.783.974,41 818.419.000,00 11.891.000,00 30.035.000,00 41.926.000,00 125.778.000,00 608.789.000,00 

A fgeleide financiële 
instrumenten

316.321.663,68 36.050.078,51 26.252.889,69 16.696.704,00 5.591.350,54 1.286.805,07 -13.777.670,79 

Overige financiële activa 615.422.573,95 1.084.087.736,84 31.368.408,77 21.121.124,14 30.623.220,51 68.106.665,59 932.868.317,83 
Geldmiddelen en 
kasequivalenten

293.609.227,50 293.620.702,50 293.620.702,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

T otaal financiële activa 1.800.137.439,54 2.232.177.517,85 363.133.000,96 67.852.828,14 78.140.571,05 195.171.470,66 1.527.879.647,04 

Financiële verplichtingen
Financiële schulden 3.720.302.116,82 4.420.241.809,86 1.056.894.782,96 104.338.248,99 156.355.518,81 844.128.096,93 2.258.525.162,17 

A fgeleide financiële 
instrumenten

490.619.209,96 447.995.857,83 -17.112.653,76 54.795.089,76 39.656.212,30 61.381.988,29 309.275.221,24 

Handelsschulden 401.449.436,87 401.449.436,87 400.411.317,50 324.106,11 702.951,26 0,00 11.062,00 
Overige schulden 451.202.741,11 451.021.565,89 208.325.350,21 57.277.097,53 102.490.675,72 79.690.892,59 3.237.549,84 
T otaal financiële 
verplichtingen

5.063.573.504,76 5.720.708.670,45 1.648.518.796,91 216.734.542,39 299.205.358,09 985.200.977,81 2.571.048.995,25 

T otaal -3.263.436.065,22 -3.488.531.152,60 -1.285.385.795,95 -148.881.714,25 -221.064.787,04 -790.029.507,15 -1.043.169.348,21  
 
 
 
2.2.6  “Fair value” risico  

De tabel hieronder verdeelt de financiële instrumenten opgenomen tegen hun reële 
waarde volgens de drie niveaus van de waarderingshiërarchie. Deze zijn als volgt 
gedefinieerd: 
Niveau 1:  noteringen/marktprijzen voor identieke activa of verplichtingen in een 

actieve markt. 
Niveau 2: andere gegevens dan noteringen/marktprijzen opgenomen onder niveau 

1, welke rechtstreeks (bijvoorbeeld prijzen) of onrechtstreeks 
(bijvoorbeeld, informatie afgeleid van een prijs) voor de activa of 
verplichtingen waarneembaar zijn. 

Niveau 3: gegevens over activa en verplichtingen die niet onderbouwd zijn door 
waarneembare marktgegevens (niet observeerbare data). 

 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

A ctiva

Financiële activa tegen reële w aarde m et 
verw erk ing van de w aardeveranderingen in 
het netto-res ultaat

Deposito's 0,00 0,00 0,00

Vastrentende effecten 79.218.214,56 33.601.711,73 0,00

A fgeleide financiële instrumenten 0,00 276.144.729,92 23.396.331,84

Overige vorderingen 0,00 87.113.868,18 0,00

Voor verk oop bes chik bare financiële activa 0,00 0,00 51.271.902,18

T otaal 79.218.214,56 396.860.309,83 74.668.234,02

Verplichtingen

Financiële verplichtingen tegen reële 
w aarde m et verw erk ing van de 
w aardeveranderingen in het netto-res ultaat

Financiële schulden 0,00 0,00 148.968.925,58

A fgeleide financiële instrumenten 0,00 468.175.661,02 -2.076.944,53

Overige financiële verplichtingen 0,00 2.076.676,41 0,00

T otaal 0,00 470.252.337,43 146.891.981,05

31/12/2016
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
A ctiva

Deposito's 0,00 0,00 0,00
Vastrentende effecten 96.270.848,40 32.424.749,67 0,00

0,00 277.342.885,85 38.978.777,83
Overige vorderingen 0,00 77.633.456,88 0,00

0,00 0,00 51.266.028,69

T otaal 96.270.848,40 387.401.092,40 90.244.806,52

Verplichtingen

Financiële schulden 0,00 0,00 200.660.766,94
0,00 476.821.944,99 13.797.264,97

Overige financiële verplichtingen 0,00 2.048.893,42 0,00

T otaal 0,00 478.870.838,41 214.458.031,91

31/12/2015

Financiële activa tegen reële w aarde m et 
verw erk ing van de w aardeveranderingen in 
het netto-res ultaat

A fgeleide financiële instrumenten

Voor verk oop bes chik bare financiële activa

Financiële verplichtingen tegen reële w aarde 
m et verw erk ing van de 
w aardeveranderingen in het netto-res ultaat

A fgeleide financiële instrumenten

 
 
De vastrentende effecten (en schulden) gewaardeerd aan reële waarde omvatten de 
beleggingen (en financieringen) waarvoor de Vennootschap op het moment van de 
initiële boekhoudkundige verwerking beslist heeft deze op vrijwillige basis te 
classificeren als ‘tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen in 
het netto-resultaat’. 
 
Als gevolg van de reorganisatie op 1 januari 2014 beschikt de Vennootschap niet 
langer over een representatief aantal genoteerde vastrentende effecten (obligaties). 
De Vennootschap beschikt sindsdien niet langer over rechtstreeks waarneembare 
data op de markten, zoals gedefinieerd in paragraaf 81 en 82 van IFRS 13, om de 
schulden die op vrijwillige basis geclassificeerd werden als ‘tegen reële waarde met 
verwerking van de waardeveranderingen in het netto-resultaat’ en de afgeleide 
financiële instrumenten die niet het voorwerp uitmaken van een CSA, te waarderen 
aan hun reële waarde. De reële waarde van deze instrumenten wordt bijgevolg 
vanaf 01.01.2014 ingedeeld als niveau 3 van de waarderingshiërarchie onder IFRS 
13. 
 
Wijzigingen in de financiële ins trum enten van Niveau 3

EUR
Activa

90.244.806,52
Betalingen -18.847.959,64 
Inlastname op de resultatenrekening 3.271.387,14
Transferten tussen actief en passief 0,00

74.668.234,02

Verplichtingen
214.458.031,91

Betalingen -79.014.014,81 
Inlastname op de resultatenrekening 11.447.963,95
Transferten tussen actief en passief 0,00

146.891.981,05Per 31 decem ber

Per  1 januari

Per  31 decem ber

Per  1 januari
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De significante afname van de verplichtingen is het gevolg van de contractuele 
beëindiging van een aantal transacties van alternatieve financiering die werden 
gewaardeerd aan hun reële waarde.  
  
 
 

3 Toelichting 3 - Significante inschattingen en 
beoordelingen 

 
Het opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met IFRS houdt in dat de 
Vennootschap beoordelingen, inschattingen en veronderstellingen moet toepassen 
die een invloed hebben op de toepassing van de waarderingsregels evenals op de 
bedragen opgenomen als activa, passiva, baten en lasten en dewelke van nature een 
bepaalde mate van onzekerheid inhouden. Deze inschattingen zijn gebaseerd op 
ervaringen en veronderstellingen waarbij door de Vennootschap wordt aangenomen 
dat ze redelijk zijn in de desbetreffende omstandigheden. De reële resultaten 
kunnen en zullen per definitie vaak afwijken van de gemaakte inschattingen. 
Herzieningen van de boekhoudkundige inschattingen worden opgenomen in de 
verslagperiode waarop de herzieningen betrekking hebben en in alle toekomstige 
betrokken verslagperiodes. De beoordelingen en inschattingen hebben 
voornamelijk betrekking op de volgende domeinen: 
 
 

3.1 Reële waarde van afgeleide producten en andere financiële 

instrumenten 

De reële waarde van financiële producten die niet verhandeld worden op een 
actieve markt (zoals de “over the counter” verhandelde afgeleide producten) is 
bepaald met behulp van waarderingstechnieken. De Vennootschap kiest methodes 
en weerhoudt veronderstellingen dewelke haar het meest aangepast lijken, zich 
hoofdzakelijk steunend op de bestaande marktomstandigheden op het einde van de 
verslagperiode. De Vennootschap maakt voor verschillende financiële activa 
aangehouden voor verkoop en niet verhandeld op een actieve markt, gebruik van 
een verdisconteerde kasstroommethode.  
 
We verwijzen naar toelichting 2.2.2.b. voor een sensibiliteitsanalyse. 
 
 

3.2 Personeelsbeloningen 

De schuld voor personeelsbeloningen is op actuariële basis vastgesteld waarbij er 
gebruik gemaakt wordt van een aantal financiële en demografische 
veronderstellingen. Elke wijziging van de toegepaste veronderstellingen heeft een 
impact op deze schuld. Een belangrijke veronderstelling, met een grote impact op 
de schuld, is de verdisconteringsvoet. Bij elke balansdatum wordt deze 
verdisconteringsvoet door de Vennootschap vastgelegd op basis van het 
marktrendement op de balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties, 
dewelke een gelijkaardige looptijd hebben als de verplichtingen. De voornaamste 
andere veronderstellingen zijn gebaseerd op marktgegevens of geven de best 
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mogelijke inschatting van de Vennootschap weer (bijkomende informatie is in 
toelichting 17 opgenomen). 
 
Een sensitiviteitsanalyse voor de belangrijkste hypothesen is opgenomen in 
toelichting 17.5. 
 
 

3.3 Gebruiksduur van materiële vaste activa 

De materiële vaste activa bestaan voornamelijk uit rollend materieel en gebouwen 
en stations. Afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode vanaf de 
datum van ingebruikname en dit over de verwachte economische gebruiksduur. De 
verwachte economische gebruiksduur van een actief wordt door de Directie bepaald 
naargelang de periode gedurende dewelke een actief naar verwachting voor de 
Vennootschap beschikbaar is voor gebruik. De verwachte gebruiksduur houdt 
rekening met het verwachte gebruik van het actief door de Vennootschap, de 
verwachte fysieke slijtage die afhangt van operationele factoren zoals het 
onderhoudsprogramma, de technische of economische veroudering, en de 
juridische of soortgelijke beperkingen (zoals bijvoorbeeld de looptijd van een 
leaseovereenkomst). Voor meer informatie aangaande de verwachte gebruiksduur 
van de vaste activa verwijzen we naar toelichting 1.4. De werkelijke gebruiksduur 
kan omwille van verschillende factoren afwijken wat kan leiden tot een kortere of 
langere gebruiksduur. Indien de geschatte gebruiksduur niet correct lijkt, of indien 
de omstandigheden op een dusdanige wijze veranderen dat de geschatte 
gebruiksduur dient herzien te worden, zou dit kunnen leiden tot het opnemen van 
een bijzonder waardeverminderingsverlies of een verhoogde of verlaagde 
afschrijvingskost in de toekomstige periodes. De gebruiksduren worden jaarlijks op 
de balansdatum onderzocht en indien nodig op prospectieve wijze aangepast. 
 
 

3.4 Bijzondere waardeverminderingen op investeringen in 

dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde 

deelnemingen 

De investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde 
deelnemingen zijn onderworpen aan een test op bijzondere waardeverminderingen, 
indien er een objectieve indicatie bestaat die erop wijst dat de belangen mogelijk 
een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan. Een bijzondere 
waardevermindering op investeringen wordt opgenomen indien de boekwaarde de 
realiseerbare waarde overschrijdt.  
 
Voor de niet significante deelnemingen is de weerhouden schatting enkel 
gebaseerd op het aandeel in het eigen vermogen van het boekjaar t-1. 
 
 

3.5 Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste 

activa 

Bepaalde materiële vaste activa evenals bepaalde vastgoedbeleggingen werden 
gewaardeerd aan reële waarde tijdens de overgang naar IFRS op 1 januari 2014. De 
materiële vaste activa zijn onderworpen aan een test op bijzondere 
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waardeverminderingsverliezen indien er een indicatie is dat ze een 
waardeverminderingsverlies hebben ondergaan. Een waardeverminderingsverlies 
wordt geboekt indien de boekwaarde hoger is dan de realiseerbare waarde. De 
realiseerbare waarde van terreinen komt overeen met de reële waarde min de 
verkoopkosten. De toegepaste methoden om de reële waarde te bepalen worden 
beschreven in de toelichting 5.2 Waardeverminderingsverliezen op materiële vaste 
activa.  
 
 

3.6 Uitgestelde belastingen: recupereerbaarheid van uitgestelde 

belastingvorderingen 

De uitgestelde belastingvorderingen worden slechts opgenomen voor verrekening 
van de tijdelijke verschillen en de overdraagbare verliezen als het waarschijnlijk is 
dat er belastbare winsten (op basis van een horizon van 3 toekomstige jaren) 
beschikbaar zullen zijn die kunnen worden aangewend om die verschillen en 
verliezen te compenseren en als de fiscale verliezen beschikbaar zullen blijven 
rekening houdend met hun oorsprong, de periode waarin ze voorkomen, en hun 
conformiteit met de wetgeving met betrekking tot hun recupereerbaarheid. 
 

4 Toelichting 4 - Immateriële activa 
  

 Softw are - intern 
gegenereerd 

 Overige  T otaal 

Netto boek w aarde per  1 januari 2015 268.182.064,53 39.195,00 268.221.259,53
A anschaffingen 33.643.732,12 33.643.732,12
Zelf geproduceerde activa 3.345.853,59 3.345.853,59
Overdrachten -61.745,63 -64.678,00 -126.423,63 
Overige overboekingen 27.786,24 27.786,24
Bijzondere w aardeverminderingsverliezen -7.516,17 -7.516,17 
Terugname bijzondere w aardeverminderingsverliezen 0,00
A fschrijvingen tijdens het boekjaar -43.017.701,90 -43.017.701,90 
Netto boek w aarde per  31 decem ber 2015 262.084.686,54 2.303,24 262.086.989,78

Netto boek w aarde per  1 januari 2016 262.084.686,54 2.303,24 262.086.989,78
A anschaffingen 39.511.956,79 39.511.956,79
Zelf geproduceerde activa 3.876.492,60 3.876.492,60
Overdrachten -9.555,00 -9.555,00 
Overige overboekingen -29.881,93 18.214,50 -11.667,43 
Bijzondere w aardeverminderingsverliezen -864.850,02 -864.850,02 
A fschrijvingen tijdens het boekjaar -48.021.142,86 -48.021.142,86 
Netto boek w aarde per  31 decem ber 2016 256.557.261,12 10.962,74 256.568.223,86  
 
De immateriële activa “Overige” betreffen de groene certificaten verkregen ten 
gevolge van de installatie van zonnepanelen. In 2016 werden 177 groene 
certificaten verkocht voor 9.555,00 EUR. 
 
De waarde van de immateriële activa die nog niet klaar zijn voor hun beoogde 
gebruik, bedraagt 89.093.502,73 EUR (waarvan 85.919.623,74 EUR gesubsidieerd) 
per 31 december 2016 en 99.431.354,27 EUR per 31 december 2015 (waarvan 
92.249.033,41 EUR gesubsidieerd).  
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Boek w aarde van im m ateriële activa 31/12/2016 31/12/2015

Verw orven dankzij subsidies : Softw are - intern gegenereerd 246.347.005,80 250.590.516,63
 

 
Op 31 december 2016 zijn 96,0% van de immateriële activa gesubsidieerd. 
 

5 Toelichting 5 - Materiële vaste activa 
 

5.1 Materiële vaste activa  

 
 T erreinen  Gebouw en 

 Spoorw eginfra- 
s tructuur  

 Rollend 
s poorw egm aterieel 

 Ins tallaties  en 
divers e 

uitrus tingen 

 Vas te activa in 
aanbouw  

 T otaal 

Netto boek w aarde per  1 januari 2015 579.196.278,80 846.231.524,26 43.962.149,98 4.036.556.018,33 186.868.299,99 862.206.333,67 6.555.020.605,03 
A anschaffingen 188.607,34 5.030,59 521.995.566,29 522.189.204,22 
Geproduceerde vaste activa 134.733.128,96 134.733.128,96 
Financieringskosten 153.937,87 153.937,87 
Overdrachten -944,84 -63.291,44 -64.236,28 
Overboekingen naar:

activa aangehouden voor verkoop -2.132.632,25 -1.365,46 -16.666.144,83 -385.718,93 -1.180.455,11 -20.366.316,58 
andere categorie binnen deze rubriek 54.004,69 30.764.242,53 4.243.812,24 289.412.338,64 27.774.298,64 -352.248.696,74 0,00 

Overige overboekingen 311.837.377,93 -61.010.112,36 2.166.834,53 -13.385.584,11 239.608.515,99 
Bijzondere w aardeverminderingsverliezen -895.577,31 -32.112.586,39 -340.109,33 -33.348.273,03 
Terugname bijzondere w aardeverminderingsverliezen 0,00 
A fschrijvingen -44.534.310,11 -2.393.820,83 -242.409.055,84 -25.190.646,85 -314.527.833,63 
Netto boek w aarde per  31 decem ber 2015 888.955.029,17 770.742.064,05 45.812.141,39 4.034.780.569,91 190.834.697,20 1.152.274.230,83 7.083.398.732,55 

Netto boek w aarde per  1 januari 2016 888.955.029,17 770.742.064,05 45.812.141,39 4.034.780.569,91 190.834.697,20 1.152.274.230,83 7.083.398.732,55 
A anschaffingen 0,00 132.559,50 690.923,22 34.087,77 320.128.307,30 320.985.877,79 
Fusie 4.309.992,17 8.856.393,53 207,36 13.166.593,06 
Zelf geproduceerde activa 140.873.655,66 140.873.655,66 
Financieringskosten 66.004,62 66.004,62 
Overdrachten 0,00 
Overboekingen naar

activa aangehouden voor verkoop -4.689.136,21 -17.995.921,81 -454.226,74 -4.073.521,68 -611.912,73 -936.465,88 -28.761.185,05 
vastgoedbeleggingen -19.971.256,68 -1.503.496,45 -3.654,64 -6.042.537,23 -27.520.945,00 
andere categorie binnen deze rubriek 227.443,07 211.546.367,53 11.454.343,65 131.719.620,66 39.861.178,83 -394.779.071,81 29.881,93 

Bijzondere w aardeverminderingsverliezen -86.644.172,93 -1.062.303,98 -49.495,56 -32.947.963,19 -3.153.173,60 -123.857.109,26 
A fschrijvingen -44.782.638,34 -2.843.506,67 -246.110.173,63 -26.668.103,43 -320.404.422,07 
Netto boek w aarde per  31 decem ber 2016 782.187.898,59 925.933.024,03 54.610.386,65 3.883.368.532,07 200.293.119,40 1.211.584.123,49 7.057.977.084,23  
 
De investeringen in 2016 omvatten de revisie/modernisering van rollend materieel 
voor 104.491.337,46 EUR, de aanschaf van materiaal M7 voor 77.799.590,75 EUR 
en de aanschaf van locomotieven T18 voor 18.311.021,13 EUR. Ze omvatten 
eveneens de gerealiseerde investeringen voor de nieuwe werkplaatsen van Melle, 
Kinkempois en Aarlen. 
 
Het bedrag van 13.166.593,06 EUR in 2016 omvat de volgende fusieoperaties 
gerealiseerd op 1 januari 2016: 

• verkoop door Eurostation, na haar fusie met Euro Immo Star, van de activiteit 

“Concessies Brussel-Zuid” aan de NMBS; 

• fusie door overneming van South Station door de NMBS. Deze vennootschap 

was voor 100% in het bezit van de Groep Eurostation; 

• fusie door overneming van de Foncière Rue de France. 

De impact van deze operaties op de materiële vaste activa bedraagt 7.746.829,61 
EUR als gevolg van de aankoop van de bedrijfstak “Concessies Brussel-Zuid”, 
5.419.556,09 EUR als gevolg van de fusie met de Foncière Rue de France en 207,36 
EUR als gevolg van de fusie met South Station. 
 
De overboekingen van terreinen tijdens het boekjaar 2016 van materiële vaste 
activa naar vastgoedbeleggingen omvatten hoofdzakelijk de terreinen van de Main-
Hub in Antwerpen Noord voor 13.645.546,61 EUR waarvoor een huurcontract 
getekend werd met IFB op 1 oktober 2016. 
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T erreinen Gebouw en

 Spoorw eginfra- 
s tructuur  

Rollend 
s poorw egm aterieel

Ins tallaties  en 
divers e 

uitrus tingen

Vas te activa in 
aanbouw

T otaal

Per  31 decem ber 2015

A anschaffingsw aarde 888.956.128,63 1.456.935.553,19 150.057.450,10 6.529.978.607,81 562.016.170,36 1.152.274.230,83 10.740.218.140,92
Geaccumuleerde afschrijvingen -678.251.614,40 -87.031.654,42 -2.487.698.756,13 -363.043.736,78 -3.616.025.761,73
Geaccumuleerde bijzondere w aardeverminderingsverliezen -1.099,46 -7.941.874,74 -17.213.654,29 -7.499.281,77 -8.137.736,38 -40.793.646,64
Netto boek w aarde per  31 decem ber 2015 888.955.029,17 770.742.064,05 45.812.141,39 4.034.780.569,91 190.834.697,20 1.152.274.230,83 7.083.398.732,55

Per 31 decem ber 2016
A anschaffingsw aarde 866.322.379,39 1.666.078.794,76 159.970.505,63 6.547.071.905,74 584.564.995,18 1.211.584.123,49 11.035.592.704,19
Geaccumuleerde afschrijvingen -732.708.673,73 -88.116.155,77 -2.654.916.938,30 -376.240.998,82 -3.851.982.766,62
Geaccumuleerde bijzondere w aardeverminderingsverliezen -84.134.480,80 -7.437.097,00 -17.243.963,21 -8.786.435,37 -8.030.876,96 -125.632.853,34
Netto boek w aarde per  31 decem ber 2016 782.187.898,59 925.933.024,03 54.610.386,65 3.883.368.532,07 200.293.119,40 1.211.584.123,49 7.057.977.084,23  
 
Het activeringspercentage dat is toegepast bij het bepalen van het bedrag 
van de financieringskosten dat voor activering als materiële vaste activa in 
aanmerking komt, bedraagt 2,30% in 2016 en 2,70% in 2015. 
 
 

5.2 Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste 

activa 

Op 31 december 2016 werd een bedrag van 145.893.397,94 EUR geboekt aan 
bijzondere waardeverminderingsverliezen op terreinen die het voorwerp hebben 
uitgemaakt van een waardering aan reële waarde tijdens de overgang naar IFRS op 1 
januari 2014. Dit bedrag omvat voor 86.644.172,93 EUR aan terreinen 
geclassificeerd binnen de materiële vaste activa, voor 58.528.141,93 EUR aan 
terreinen geclassificeerd binnen de vastgoedbeleggingen en voor 721.083,08 EUR 
aan terreinen geclassificeerd binnen de vaste activa aangehouden voor verkoop. 
Een test op bijzondere waardeverminderingsverliezen werd door de Vennootschap 
gerealiseerd in 2016, in overeenstemming met de standaard IAS 36. Wanneer de 
reële waarde lager is dan boekwaarde, wordt er een bijzonder 
waardeverminderingsverlies geboekt in de financiële staten IFRS. Deze bijzondere 
waardeverminderingsverliezen hebben hoofdzakelijk betrekking op 
schattingswijzigingen volgens IAS 8 en IFRS 13 aangezien ze hoofdzakelijk het 
gevolg zijn van verbeteringen van de waarderingstechnieken. 
 
De reële waarde van de terreinen werd bepaald volgens twee belangrijke methodes. 
De terreinen gelegen rond de stations, waarvoor er ontwikkelingsprojecten bestaan, 
werden gewaardeerd op basis van een vergelijkbare markt, of op basis van de 
geactualiseerde geschatte toekomstige kasstromen, rekening houdend met het 
meest voordelige gebruik van de terreinen, en rekening houdend met realistische en 
voorzichtige hypotheses wat betreft hun potentiële bestemming. De overige 
terreinen werden gewaardeerd op basis van een vergelijkbare markt, dit wilt zeggen 
op basis van recent uitgevoerde transacties met derden. Als de aard van de 
terreinen het verantwoordt, worden er aanpassingen uitgevoerd om het specifieke 
karakter van de terreinen gebruikt voor de spoorwegactiviteiten te vatten, met dit 
specifieke karakter werd niet noodzakelijk rekening gehouden in de marktprijs 
afgeleid uit de meer algemene transacties. De uitgevoerde waarderingen zijn 
waarderingen van niveau 2 (gebaseerd op waarneembare marktgegevens met 
betrekking tot het actief, anders dan de gegevens waarneembaar op actieve 
markten) of niveau 3 (gebaseerd op niet waarneembare gegevens met betrekking tot 
het actief).  
 
 

5.3 Materiële vaste activa – financiële leases 
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De Vennootschap houdt de volgende activa, opgenomen binnen het totaal van de 
materiële vaste activa, aan in het kader van financiële leaseovereenkomsten: 

 

 Gebouw en 

Per  31 decem ber 2015

A anschaffingsw aarde 7.899.468,57
Geaccumuleerde afschrijvingen -990.942,58
Geaccumuleerde bijzondere 
w aardeverminderingsverliezen

-5.959.691,46

Netto boek w aarde per  31 decem ber 2015 948.834,53

Per 31 decem ber 2016

A anschaffingsw aarde 15.502.546,24
Geaccumuleerde afschrijvingen -1.841.801,71
Geaccumuleerde bijzondere 
w aardeverminderingsverliezen

-5.959.691,46

Netto boek w aarde per  31 decem ber 2016 7.701.053,07  
 
De stijging in 2016 van de constructies opgenomen als financiële 
leaseovereenkomst heeft betrekking op een tréfonds als gevolg van de terugkoop 
door de Vennootschap van de bedrijfstak “Concessies Brussel-Zuid” van Eurostation.  
 
 

5.4  Bijkomende informatie aangaande materiële vaste activa  

 
Boek w aarde m ateriële vas te activa 31/12/2016 31/12/2015

Waarvan de eigendom
als zakelijk onderpand w erd gegeven voor schulden 2.243.337.117,73 1.814.347.389,04

T otaal 2.243.337.117,73 1.814.347.389,04  
 
De materiële vaste activa gegeven als zakelijk onderpand voor schulden omvatten 
hoofdzakelijk rollend materieel (2.191.260.886,75 EUR in 2016; 1.766.954.484,63 
EUR in 2015) en in mindere mate de administratieve gebouwen (52.076.230,98 EUR 
in 2016; 47.392.904,41 EUR in 2015).  
 

Boek w aarde m ateriële vas te activa 31/12/2016 31/12/2015

Verw orven via overheidssubsidies

T erreinen 40.920.901042 40.417.497068

G ebouwen 891.000.918016 699.897.967066

Stoorweginfras tructuur 47.200.049040 77.911.980009

V ollend s toorwegmaterieel 7.970.997.819020 7.676.488.794074

Mns tallaties  en divers e uitrus tingen 164.927.894020 191.677.884069

Vas te activa in aanbouw 1.198.866.779064 1.140.702.999079

T otaal 5.829.105.954,02 5.703.048.232,17  
Op 31 december 2016 is 82,6% van de materiële vaste activa gesubsidieerd 
(80,5% in 2015).  
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6 Toelichting 6 - Vastgoedbeleggingen 
 

6.1 Vastgoedbeleggingen 

T erreinen Gebouw en T otaal

Netto boek w aarde per  1 januari 2015 681.063.543,72 9.370.230,20 690.433.773,92

A anschaffingen 477.270,28 477.270,28
Geproduceerde vaste activa 0,00
Overdrachten 0,00
Financieringskosten 0,00
Overboekingen:
  activa aangehouden voor verkoop -1.473.243,22 -30.426,25 -1.503.669,47 
  materiële vaste activa 0,00
  overige overboekingen -311.766.055,36 72.133.855,31 -239.632.200,05 
Bijzondere w aardeverminderingsverliezen 0,00
Terugname bijzondere w aardeverminderingsverliezen 0,00
A fschrijvingen tijdens het boekjaar -8.213.443,20 -8.213.443,20 

Netto boek w aarde per  31 decem ber 2015 367.824.245,14 73.737.486,34 441.561.731,48

Netto boek w aarde per  1 januari 2016 367.824.245,14 73.737.486,34 441.561.731,48

A anschaffingen 2.039.233,29 2.039.233,29
Geproduceerde vaste activa 5.398,60 5.398,60
Overdrachten 0,00
Financieringskosten 0,00
Overboeking binnen de rubriek 492,85 -492,85 0,00
Overboekingen:
  activa aangehouden voor verkoop -5.918.618,78 -13.585,60 -5.932.204,38 
  materiële vaste activa 19.971.256,68 7.549.688,32 27.520.945,00
  overige overboekingen 719.977,19 719.977,19
Bijzondere w aardeverminderingsverliezen -58.528.141,93 -1.422,92 -58.529.564,85 
Terugname bijzondere w aardeverminderingsverliezen 0,00
A fschrijvingen tijdens het boekjaar -4.054.265,71 -4.054.265,71 

Netto boek w aarde per  31 decem ber 2016 324.069.211,15 79.262.039,47 403.331.250,62
 

 
De overige overboekingen in 2016 betreffen hoofdzakelijk de terreinen van de 
nieuwe tramstelplaats in Oostende in lease gegeven aan De Lijn voor een periode 
van 15 jaar ten bedrage van 718.734,00 EUR. In 2013 werd een samenwerking 
getekend tussen De Lijn en de NMBS voor de constructie en financiering van een 
nieuwe tramstelplaats in Oostende. De terreinen (en de gebouwen) werden ter 
beschikking gesteld van De Lijn op 31 mei 2016. 
 
Op 31 december 2016 werden er bijzondere waardeverminderingsverliezen 
geboekt op de terreinen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een waardering 
aan reële waarde op het moment van de overgang naar IFRS op 1 januari 2014 (zie 
toelichting 5.2 Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa). 
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Gebouw en T otaal

Per  31 decem ber 2015
A anschaffingsw aarde 367.824.245,14 188.481.448,61 556.305.693,75
Geaccumuleerde afschrijvingen 0,00 -111.842.865,43 -111.842.865,43 
Geaccumuleerde bijzondere w aardeverminderingsverliezen 0,00 -2.901.096,84 -2.901.096,84 
Netto boek w aarde per  31 decem ber 2015 367.824.245,14 73.737.486,34 441.561.731,48
Per 31 decem ber 2016
A anschaffingsw aarde 39.687.845,88 196.541.193,68 236.229.039,56
Geacumuleerde herw aarderingen 338.296.897,16 338.296.897,16
Geaccumuleerde afschrijvingen -113.910.147,75 -113.910.147,75 
Geaccumuleerde bijzondere w aardeverminderingsverliezen -53.915.531,89 -3.369.006,46 -57.284.538,35 
Netto boek w aarde per  31 decem ber 2016 324.069.211,15 79.262.039,47 403.331.250,62  
 
 

6.2 Bijkomende informatie aangaande vastgoedbeleggingen  

 
Boek w aarde van de vas tgoedbeleggingen 31/12/2016 31/12/2015

Waarvan de eigendom

als zakelijk onderpand w erd gegeven voor schulden 0,00 0,00
T otaal 0,00 0,00

Boek w aarde van de vas tgoedbeleggingen 31/12/2016 31/12/2015

Verw orven met overheidssubsidies
Terreinen 499.270,55 494.008,39
Gebouw en 67.123.036,15 67.790.887,27

T otaal 67.622.306,70 68.284.895,66

Opgenom en in het netto-res ultaat van de vers lagperiode eindigend op 31/12/2016 31/12/2015

Huurinkomsten 25.181.898,51 26.245.199,59

Direct toew ijsbare operationele k os ten 9.942.170,54 6.782.338,75
 

 
De vastgoedbeleggingen bevatten terreinen en gebouwen die volledig of 
gedeeltelijk verhuurd zijn in het raam van operationele leaseovereenkomsten: 
 

T erreinen
 Gebouw en en 

uitrus tingen 
T otaal T erreinen

 Gebouw en en 
uitrus tingen 

T otaal

A anschaffingskosten 219.197.736,25 81.986.200,94 301.183.937,19 140.707.678,61 164.540.199,00 305.247.877,61
Geaccumuleerde afschrijvingen per 1 
januari

-24.749.609,99 -44.095.593,81 -68.845.203,80 -86.532.841,88 -86.532.841,88 

A fschrijvingen tijdens het boekjaar -3.101.136,34 -3.101.136,34 -5.661.068,67 -5.661.068,67 
Netto boek w aarde per  31 
decem ber

194.448.126,26 34.789.470,79 229.237.597,05 140.707.678,61 72.346.288,45 213.053.967,06

31/12/201531/12/2016

 
 
 
 
Reële waarde van de vastgoedbeleggingen 

 
De reële waarde van de terreinen werd bepaald volgens twee belangrijke methoden. 
De terreinen rondom de stations en waarvoor er ontwikkelingsprojecten bestaan 
werden gewaardeerd ofwel op basis van een vergelijkbare marktwaarde ofwel op 
basis van de toekomstige geschatte verdisconteerde kasstromen, rekening houdend 
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met het meest voordelige gebruik van de terreinen en rekening houdend met 
realistische en voorzichtige hypothesen wat betreft hun mogelijke bestemming. De 
overige terreinen werden gewaardeerd op basis van een vergelijkbare marktwaarde, 
met andere woorden op basis van recente gerealiseerde transacties met derden. 
Indien de aard van de terreinen dit rechtvaardigde, werden aanpassingen uitgevoerd 
om het specifiek karakter van de terreinen, gebruikt voor spoorwegactiviteiten, te 
vatten. Met dit specifiek karakter werd niet noodzakelijk rekening gehouden in de 
marktprijzen afgeleid van meer algemene transacties. De uitgevoerde waarderingen 
zijn waarderingen van niveau 2 (gebaseerd op waarneembare marktgegevens met 
betrekking tot het actief) of niveau 3 (gebaseerd op niet waarneembare gegevens 
met betrekking tot het actief). 
 
De reële waarde van het vastgoed wordt bepaald op basis van de jaarlijkse 
netto huurinkomsten [op dewelke een interestvoet van toepassing is] voor 
wat betreft de bezette (verhuurde) gebouwen, en op basis van het 
gemiddelde van de verkoopprijzen minus verkoopkosten van de afgelopen 5 
jaren voor wat betreft de niet bezette (verhuurde) gebouwen. 

 
T erreinen Gebouw en T otaal

Reële w aarde per 31 december 2015 367.824.245,14 453.965.679,02 821.789.924,16

Reële w aarde per 31 december 2016 324.069.211,15 498.153.144,22 822.222.355,37
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7 Toelichting 7 - Investeringen in dochterondernemingen 
 

7.1 Investeringen in dochterondernemingen 

 
2016 2015

Netto boek w aarde per  1 januari 175.370.957,95 175.370.957,95

A anschaffingen 322,23

Overdrachten -322,23 

Fusie met NMBS -11.035.489,65 

Bijzondere w aardeverminderingsverliezen -795.056,88 

Terugname bijzondere w aardeverminderingsverliezen

Overboeking naar een andere balanspost

Netto boek w aarde per  31 decem ber 163.540.411,42 175.370.957,95
 

 
Het bedrag van -11.035.489,65 EUR in 2016 heeft betrekking op de Foncière Rue de 
France en South Station als gevolg van hun fusie met de NMBS (zie toelichting 5 – 
Materiële vaste activa). In het geval van een fusie door overneming worden de activa 
en passiva van elke vennootschap opgeteld en wordt de boekwaarde van de 
aandelen in de boekhouding van de overnemende vennootschap vervangen door 
het aandeel dat deze aandelen vertegenwoordigd in het eigen vermogen van de 
overgenomen vennootschap.  
 
Het bijzonder waardeverminderingsverlies geboekt in 2016 heeft betrekking op 
Transurb en is berekend op basis van de laatst beschikbare eigen vermogen van 
Transurb.  
 
De dochterondernemingen zijn de volgende: 
 

2016 2015

Eurostation NV 99,97 99,97 Brussel BE 0446 601 757
Eurogare NV 75,00 75,00 Luik BE 0451 150 562
Foncière rue de France NV - 100,00 Brussel BE 0433 939 101
South Station NV - 25,10 Brussel BE 0896 513 095
B-Parking NV 100,00 100,00 Brussel BE 0899 348 834
Y PTO 100,00 100,00 Brussel BE 0821 220 410
Railtour 95,44 95,44 Brussel BE 0402 698 765
SPV LLN NV 100,00 100,00 Brussel BE 0826 478 107
Transurb 92,00 92,00 Brussel BE 0413 393 907

BT W-num m er

Maats chappe
lijk e zetel 

geves tigd te

A andeel in het k apitaal in % 
per  31 decem ber
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8 Toelichting 8 - Investeringen in joint ventures en 
geassocieerde ondernemingen 

 
8.1 Investeringen in joint ventures en geassocieerde 

ondernemingen 

 
31/12/2016 31/12/2015

Toelichting

Investeringen in joint ventures 8.2 5.749.195,80 7.643.369,64 
Investeringen in geassocieerde ondernemingen 8.3 319.368.816,21 320.842.601,87 

Netto boek w aarde 325.118.012,01 328.485.971,51 
 

 
 

8.2 Investeringen in joint ventures  

 
 2016 2015

Netto boek w aarde per  1 januari 7.643.369,64 7.225.299,77 

Overdracht naar geassocieerde ondernemingen -40.000,00 

A anschaffingen 282.900,00 

Terugname bijzondere w aardeverminderingsverliezen 1.718.990,78 458.069,87 

Overboeking naar vaste activa aangehouden voor verkoop (toelichting 15.1) -3.896.064,62 

Netto boek w aarde per  31 decem ber 5.749.195,80 7.643.369,64 
 

 
De aanschaffingen hebben betrekking op de deelneming in Belgian Mobility Card, 
een joint venture gespecialiseerd in het concipiëren en ontwikkelen van een 
gemeenschappelijk ticketingsysteem voor de vervoerbewijzen. De NMBS was al 
25% aandeelhouder van deze vennootschap, samen met de MIVB, TEC en De Lijn. 
Tijdens het eerste semester 2016 heeft elke aandeelhouder, om de financiering van 
de activiteiten van Belgian Mobility Card te verzekeren, in geld naar verhouding van 
zijn deelnemingspercentage een kapitaalverhoging van 1.131.600 € onderschreven 
(d.i. 282.900,00 € per aandeelhouder). Als gevolg van een inbreng in natura van een 
van de aandeelhouders is het deelnemingspercentage van de NMBS in deze joint 
venture naar 18,59% gezakt terwijl haar percentage in de stemrechten 25% 
gebleven is.  
 
De terugname van bijzonder waardeverminderingsverliezen geboekt in 2015 
betreffen de deelnemingen in ATO en Publifer op basis van het laatste eigen 
vermogen beschikbaar voor deze ondernemingen. 
 
Ingevolge de beslissing van de NMBS om de controle over haar deelnemingen in 
ATO en in Liège Container Terminal af te staan en overeenkomstig IFRS 5 werden 
deze activa in 2016 overgeboekt naar de vaste activa aangehouden voor verkoop 
voor hun netto boekwaarde (na boeking van een terugname van bijzondere 
waardeverminderingsverliezen op ATO), namelijk voor ATO: 3.346.578,61 EUR en 
voor Liège Container Terminal: 549.486,01 EUR. We verwijzen naar toelichting 15 
Vaste activa aangehouden voor verkoop. 
 
De joint ventures zijn de volgende:  
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2016 2015
Publifer 50,00 50,00 Brussel BE 0402 695 933
BeNe RI 50,00 50,00 Brussel BE 0479.863.354
Thalys Int 28,00 28,00 Brussel BE 0455.370.557
Belgian Mob Card 25,00 25,00 Brussel BE 0822.658.483
A TO * 50,00 50,00 A ntw erpen BE 0882.650.114
Liège Container Terminal * - 50,00 Flémalle BE 0878.226.320
* vennootschappen overgeboekt naar vaste activa aangehouden voor verkoop

Naam
A andeel in de s tem rechten in % per  31 

decem ber
Maats chappelijk e 

zetel geves tigd 
te

BT W-num m er

 
 
 
Het aandeel van de NMBS in de balans en het resultaat van de joint ventures: 
 

 Publifer BeNe RI T halys  Int. AT O Belgian Mob Card T otaal
A andeel in de balans  van de joint ventures :
Vlottende activa 3.321.775,70 5.947.200,88 2.137.910,20 2.499.442,83 428.177,84 14.334.507,45
Vaste activa 288.489,05 2.820.434,25 278.874,67 2.402.659,16 94.142,18 5.884.599,30
Kortlopende verplichtingen -2.636.998,73 -4.567.653,63 -1.577.167,49 -1.530.914,37 -92.305,83 -10.405.040,05
Langlopende verplichtingen -92.512,92 0,00 -92.512,92
Netto-activa 973.266,02 4.199.981,50 747.104,46 3.371.187,61 430.014,19 9.721.553,78

0,00
A andeel in het res ultaat van de joint ventures : 0,00
Inkomsten 4.776.963,27 12.605.170,43 4.337.926,72 7.712.595,70 312.584,21 29.745.240,33
Kosten -4.428.482,47 -12.498.791,07 -4.248.162,00 -7.214.238,15 -301.696,61 -28.691.370,30
Netto-resultaat 348.480,80 106.379,36 89.764,72 498.357,55 10.887,60 1.053.870,03

31/12/2016

 
 
 

 Publifer BeNe RI T halys  Int. AT O Belgian Mob Card L iège Container  T erm T otal
A andeel in de balans  van de joint ventures :
Vlottende activa 2.969.225,02 6.052.677,90 2.801.426,95 1.566.131,25 178.793,15 1.394.854,24 14.963.108,51
Vaste activa 318.956,20 3.436.465,25 447.257,26 2.487.302,80 96,28 1.381.966,10 8.072.043,89
Kortlopende verplichtingen -2.409.165,87 -5.395.541,01 -2.513.340,00 -1.153.244,77 -145.444,72 -1.395.762,99 -13.012.499,36
Langlopende verplichtingen -4.230,12 -78.004,47 -109.940,43 -82.234,59
Netto-activa 874.785,23 4.093.602,14 657.339,74 2.900.189,28 33.444,71 1.271.116,92 8.559.361,10

A andeel in het res ultaat van de joint ventures :
Inkomsten 4.696.016,46 12.884.758,43 10.854.294,67 6.146.854,19 327.555,76 4.918.037,89 39.827.517,40
Kosten -4.402.603,38 -12.836.234,66 -10.753.883,78 -5.790.564,08 -320.929,94 -4.876.874,96 -38.981.090,80
Netto-resultaat 293.413,08 48.523,77 100.410,89 356.290,11 6.625,82 41.162,93 805.263,67

31/12/2015

 
 
 

8.3 Investeringen in geassocieerde ondernemingen  

 
 2016 2015

Netto boek w aarde per  1 januari 320.842.601,87 85.707.188,98

Overdracht van joint ventures 40.000,00

A anschaffingen 225.840.000,00

Bijzondere w aardeverminderingsverliezen -81.490,71

Terugname bijzondere w aardeverminderingsverliezen 128.656,57

Overboeking van/naar vaste activa aangehouden voor verkoop (toelichting 15.1) -1.602.442,23 9.336.903,60

Netto boek w aarde per  31 decem ber 319.368.816,21 320.842.601,87  
 
De terugname van bijzondere waardeverminderingsverliezen van 128.656,57 EUR 
heeft betrekking op de deelneming in Terminal Athus op basis van het laatst 
beschikbare eigen vermogen van de onderneming. 
 
Ingevolge de beslissing van de NMBS om de controle over haar deelneming in 
Terminal Athus af te staan en overeenkomstig IFRS 5 werden deze activa in 2016 
overgeboekt naar de vaste activa aangehouden voor verkoop voor hun netto 
boekwaarde (na boeking van een terugname van waardeverminderingsverliezen op) 
voor 1.602.442,23 EUR. We verwijzen u naar toelichting 15 Vaste activa 
aangehouden voor verkoop. 
De deelneming in THI Factory werd onderworpen aan een test op bijzondere 
waardeverminderingsverliezen op 31 december 2016. Haar reële waarde werd 
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bepaald gebruikmakend van de methode van de gemiddelde EBITDA en omzet 
veelvouden waargenomen tijdens verkooptransacties tussen ondernemingen met 
vergelijkbare activiteiten en tijdens de inbreng op 1 april 2015. Op basis van deze 
test werd geen enkel bijzonder waardeverminderingsverlies geboekt op de 
deelneming in THI Factory op 31 december 2016. 
 
De geassocieerde ondernemingen zijn de volgende: 
 

Eurofima 9,80 9,80 Bazel N.C.

Optimobil 24,01 24,01 Brussel BE 0471 868 277

HR RA IL 49,00 49,00 Brussel BE 0541.691.352

Terminal A thus * 25,42 25,42 A thus BE 0419.149.074

Railteam 10,00 10,00 A msterdam NL 818547182B01

THI Factory 40,00 40,00 Brussel BE 0541.696.005

B-Logistics 31,12 31,12 Brussel BE 0822.966.806

* vennootschappen overgeboekt naar vaste activa aangehouden voor verkoop

Maats chappelijk e 
zetel geves tigd 

te
Naam

A andeel in de 
s tem rechten in % 
per  31 decem ber

BT W-num m er

 
 
Het aandeel van de NMBS in de stemrechten van HR-Rail bedraagt 49%, maar het 
deelnemingspercentage in deze onderneming is 20%. Infrabel bezit 20% en de 
Staat de overige 60%. 
 
Het aandeel van de NMBS in de balans en het resultaat van de geassocieerde 
ondernemingen: 
 

Eurofim a B-L ogis tics Optim obil HR Rail T erm inal A thus Railteam T HI Factory T otal

A ctiva 1.907.496.171,74 132.285.989,05 149.890,27 252.133.625,97 2.924.486,17 22.112,90 273.552.718,01 2.568.564.994,11

Verplichtingen -1.801.631.590,39 -77.527.053,53 -63.027,62 -240.903.848,39 -992.289,10 -10.546,60 -46.295.011,59 -2.167.423.367,21

Opbrengsten 63.830.096,00 152.013.697,40 348.969,64 979.799.578,99 4.845.828,87 40.336,70 178.821.672,18 1.379.700.179,78

Gerealiseerde en 1.178.473,98 -3.833.039,23 13.820,37 -2.195.231,97 430.167,74 5.271,30 1.268.746,08 -3.131.791,73

31/12/2016

 

 
Eurofim a B-L ogis tics Optim obil HR Rail T erm inal A thus Railteam T HI Factory T otal

A ctiva 2.066.344.707,71 137.752.459,03 148.517,23 246.068.381,60 2.751.899,56 16.269,90 267.042.816,04 2.720.125.051,07

Verplichtingen -1.961.658.600,34 -79.160.484,23 -75.474,95 -232.643.372,04 -1.078.037,27 -3.611,10 -38.983.609,17 -2.313.603.189,10

Opbrengsten 73.253.996,86 35.926.872,46 346.736,79 1.019.102.470,20 4.949.276,55 43.025,30 145.322.391,94 1.278.944.770,10

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 686.775,87 -1.643.279,78 9.360,35 559.633,69 255.678,99 6.363,80 2.194.109,26 2.068.642,18

31/12/2015

 
 
 
 
 

 

 

 

9 Toelichting 9 - Handelsvorderingen en overige 
debiteuren 

 
9.1 Handelsvorderingen en overige debiteuren 
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Gros s  am ount w rite dow ns Net am ount Gros s  am ount w rite dow ns Net am ount

Bruto w aarde
Bijzonder 

w aardeverm inderings -
verlies

Netto w aarde Bruto w aarde
Bijzonder 

w aardeverm inderings -
verlies

Netto w aarde

T oelichting
Op lange term ijn
Handelsvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorderingen op de overheid
Overige handelsvorderingen
Overige debiteuren 800.386.298,70 -1.291.065,97 799.095.232,73 796.806.129,54 0,00 796.806.129,54
   Vorderingen op de overheid 683.091.170,54 683.091.170,54 714.355.613,38 714.355.613,38

Leasevorderingen 9.3 106.360.628,46 -1.291.065,97 105.069.562,49 75.251.031,84 75.251.031,84
Overige vorderingen binnen de Groep 0,00 0,00 6.510.701,52 6.510.701,52
Vorderingen van onderhanden projecten in 
opdracht van derden

10 10.298.578,53 10.298.578,53 0,00 0,00

   Overige vorderingen 635.921,17 635.921,17 688.782,80 688.782,80
T otaal gedeelte op lange term ijn 800.386.298,70 -1.291.065,97 799.095.232,73 796.806.129,54 0,00 796.806.129,54

Op k orte term ijn

Handelsvorderingen 554.247.487,19 -5.759.413,55 548.488.073,64 605.117.701,75 -9.725.441,86 595.392.259,89
Handelsvorderingen 114.507.527,16 -5.707.780,84 108.799.746,32 121.636.405,00 -9.549.901,89 112.086.503,11

Vorderingen van onderhanden projecten in 
opdracht van derden

10 3.797.242,33 3.797.242,33 31.449.079,56 31.449.079,56

   Vorderingen op de overheid 390.608.391,57 390.608.391,57 402.275.383,19 402.275.383,19
   Overige handelsvorderingen binnen de Groep 45.334.326,13 -51.632,71 45.282.693,42 49.756.834,00 -175.539,97 49.581.294,03
Overige debiteuren 875.317.789,86 -7.241.765,57 868.076.024,29 725.205.889,76 -5.350.020,39 719.855.869,37
   Vorderingen op de overheid 146.515.796,86 146.515.796,86 86.420.871,88 -500.000,00 85.920.871,88
Over te dragen kosten 116.317.844,51 116.317.844,51 115.708.137,36 115.708.137,36
   Verkregen opbrengsten 28.056.750,96 28.056.750,96 72.767.090,34 72.767.090,34
   Voorschotten op voorraden 2.425.363,79 -167.282,10 2.258.081,69 3.652.891,53 -129.073,26 3.523.818,27

Leasevorderingen 9.3 4.809.385,80 4.809.385,80 2.650.282,94 2.650.282,94
Overige vorderingen binnen de Groep 3.746.382,91 -166.777,64 3.579.605,27 7.964.693,15 -138.120,43 7.826.572,72

   Overige vorderingen 573.446.265,03 -6.907.705,83 566.538.559,20 436.041.922,56 -4.582.826,70 431.459.095,86
Totaal gedeelte op korte termijn 1.429.565.277,05 -13.001.179,12 1.416.564.097,93 1.330.323.591,51 -15.075.462,25 1.315.248.129,26

31/12/2016 31/12/2015

31/12/2016 31/12/2015

 
 
De handelsvorderingen en overige debiteuren omvatten op 31 december 2016 
omvatten voor 1.220.215.358,97 EUR aan vorderingen op de publieke overheden in 
het kader van het beheerscontract (financiële tussenkomsten evenals 
compensatietoelagen en kapitaalsubsidies), bepaalde financieringscontracten voor 
investeringen (GEN Fonds, Station van Bergen en SPV LLN) en tussenkomsten van 
andere derden. Ze omvatten eveneens de andere kortetermijn vorderingen voor 
326.839.106 EUR met betrekking tot borgtochten in contanten in het kader van de 
Credit Support Annex (CSA). 
 
 

9.2  Handelsvorderingen en overige debiteuren: 

waardeverminderingen 

De nominale waarde van de handelsvorderingen en overige debiteuren die het 
voorwerp zijn van waardeverminderingen, bedraagt 14.292.245,09 EUR 
(15.075.462,25 EUR) per 31 december 2016 (2015). De tabel hierna geeft de 
bewegingen van de waardeverminderingen op deze vorderingen weer. 
 

2016 2015

Waardeverm inderingen op handels vorderingen en overige debiteuren op k orte term ijn
Per  1 januari 15.075.462,25 16.253.509,64
Toevoegingen aan w aardeverminderingen 19.531.503,13 2.915.751,18
Beotedenc van neet necupeneenbane afceboegte �w aandeveniendenencen op vondenencen -16.938.647,51 -1.790.989,74 
Terugname van w aardeverminderingen -3.376.072,78 -2.302.808,83 
Per  31 decem ber 14.292.245,09 15.075.462,25  
 
De blootstelling van de Vennootschap aan het kredietrisico en het wisselkoersrisico 
m.b.t. de handelsvorderingen en overige debiteuren, met uitzondering van de 
onderhanden projecten in opdracht van derden en de over te dragen kosten, is 
beschreven in toelichting 2.  
 
 

9.3  Leasevorderingen 
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Op m inder dan één 
jaar

T us s en één jaar  en vijf 
jaar

Op m eer dan vijf jaar
T otaal

Netto inves ter ingen per  31/12/2016
Toekomstige minimum betalingen 8.557.694,28 34.230.777,10 122.084.244,97 164.872.716,35
Niet verkregen financiële opbrengsten -3.748.308,48 -14.251.485,83 -36.993.973,75 -54.993.768,06

T otaal 4.809.385,80 19.979.291,27 85.090.271,22 109.878.948,29

Netto inves ter ingen per  31/12/2015
Toekomstige minimum betalingen 5.337.561,29 21.753.070,19 109.534.928,64 136.625.560,12
Niet verkregen financiële opbrengsten -2.687.278,35 -10.908.892,68 -45.128.074,31 -58.724.245,34

T otaal 2.650.282,94 10.844.177,51 64.406.854,33 77.901.314,78  
 

De leasevorderingen van 109.878.948,29 EUR op 31 december 2016 omvatten de 
contracten met B-Logistics, evenals de erfpachtovereenkomsten van 99 jaar met 
derden m.b.t. terreinen en gebouwen. Sinds 31 mei 2016 omvatten de vorderingen 
met betrekking tot de financiële lease de gebouwen van de nieuwe tramstelplaats in 
Oostende in leasing gegeven aan De Lijn voor een periode van 15 jaar. 
 
De aan de Vennootschap toekomende niet gewaarborgde restwaarden in het raam 
van de financiële leaseovereenkomsten bedragen 4.957.998,53 EUR (5.026.781,59 
EUR) per 31 december 2016 (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Toelichting 10 - Onderhanden projecten in opdracht 
van derden 

 
31/12/2016 31/12/2015

Toelichting

Bedrag aan opbrengsten uit onderhanden projecten (voor de verslagperiode) 25.1.1 34.446.242,24 51.017.824,90

Geaccumuleerde kosten 87.422.720,32 98.334.366,88

Geaccumuleerde opgenomen w insten 932.455,44 774.693,53

Bedrag aan ontvangen vooruitbetalingen 21 9.326.052,12 14.648.295,01
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Het totale bedrag van de onderhanden projecten in opdracht van klanten waarvan 
de totale opgelopen kosten, verhoogd met de erkende winsten en/of verlaagd met 
de erkende verliezen, de facturatie naar rato van de voortgang van de werken 
overschrijden, is in de financiële staten aan de actiefzijde opgenomen onder de 
kortlopende en langlopende handelsvorderingen: 
 

31/12/2016 31/12/2015

Toelichting

Cumul van: opgelopen kosten 82.981.819,90 78.884.239,09

opgenomen w insten 59.954,36 61.652,45

Cumul van: tussentijdse facturatie -79.244.531,93 -47.496.811,98 

transfer van handelsschulden 10.298.578,53

9.1 14.095.820,86 31.449.079,56

w aarvan langlopende verplichtingen 9.1 10.298.578,53

kortlopende verplichtingen 9.1 3.797.242,33

Vervallen bruto bedrag voor  onderhanden projecten in 
opdracht van derden

 
 
Het totale bedrag van de onderhanden projecten in opdracht van derden waarvan 
de facturatie naar rato van de voortgang van de werken de opgelopen kosten, 
verhoogd met de erkende winsten en/of verlaagd met de erkende verliezen, 
overschrijdt, is in de financiële staten aan de passiefzijde opgenomen onder de 
kortlopende handelsschulden: 
 

31/12/2016 31/12/2015

Toelichting

Cumul van: opgelopen kosten 4.440.900,42 19.450.127,79

opgenomen w insten 872.501,08 713.041,08

Cumul van: tussentijdse facturatie -10.138.575,65 -26.502.742,22

21 4.825.174,15 6.339.573,35
Vervallen bruto bedrag voor  onderhanden projecten in 
opdracht van derden

 

 
Het bedrag van de ontvangen vooruitbetalingen, opgenomen onder de kortetermijn 
handelsschulden op het passief, is als volgt verdeeld : 

31/12/2016 31/12/2015

Toelichting

Ontvangen vooruitbetalingen 82.300.000,00 78.750.000,00

Overboeking naar handelsvorderingen op korte termijn 9.1 10.298.578,53 0,00

Gekapitaliseerde interesten 2.018.123,06 2.017.773,92

Cumul van: opgelopen kosten -85.290.649,47 -66.119.478,91

21 9.326.052,12 14.648.295,01
Ontvangen vooruitbetalingen voor  onderhanden projecten in 
opdracht van derden

 

11 Toelichting 11 - Afgeleide financiële instrumenten 
 

11.1 Afgeleide financiële instrumenten per categorie 

 
De reële waarde van de afgeleide financiële instrumenten wordt binnen de 
Vennootschap opgesplitst in drie delen: 
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• het nominaal: verschil tussen de nominale waarde van het ontvangende 

been en het betalende been, omgerekend tegen de slotkoers. 

• de reële waarde aanpassing. 

• de verkregen opbrengsten en de toe te rekenen kosten. 

De reële waarde van de afgeleide financiële instrumenten, opgedeeld in langlopend 
en kortlopend en per type, wordt weergegeven in de tabel hierna: 
 
A fgeleide financiële ins trum enten

A ctiva Nominaal
Reële w aarde 

aanpassing
Verkregen 

opbrengsten
Totaal

A fgeleide financiële ins trum enten gebruik t 
voor  het beheer van de k as s trom en -524.022,71 299.868.664,89 0,00 299.344.642,18

Rentesw aps -7.862.989,83 273.152.825,75 0,00 265.289.835,92
Deviezensw aps 7.338.967,12 26.715.839,14 0,00 34.054.806,26
Petroleumsw aps 0,00 0,00 0,00 0,00
Inflatiesw aps 0,00 0,00 0,00 0,00

Overige afgeleide financiële ins trum enten 0,00 0,00 0,00 0,00
A ndere 0,00 0,00 0,00 0,00

T otaal gedeelte vas te activa -524.022,71 299.868.664,89 0,00 299.344.642,18

A fgeleide financiële ins trum enten gebruik t 
voor  het beheer van de k as s trom en 0,00 183.210,58 13.209,00 196.419,58

Rentesw aps 0,00 0,00 0,00 0,00
Deviezensw aps 0,00 0,00 0,00 0,00
Petroleumsw aps 0,00 183.210,58 13.209,00 196.419,58
Inflatiesw aps 0,00 0,00 0,00 0,00

Overige afgeleide financiële ins trum enten 0,00 0,00 0,00 0,00
A ndere 0,00 0,00 0,00 0,00

T otaal gedeelte vlottende activa 0,00 183.210,58 13.209,00 196.419,58

Verplichtingen Nominaal
Reële w aarde 

aanpassing
Toe te rekenen

kosten
Totaal

A fgeleide financiële ins trum enten gebruik t 
voor  het beheer van de k as s trom en -38.171.755,31 -415.616.029,99 262.832,30 -453.524.953,00

Rentesw aps -4.926.973,53 -403.170.820,83 -679.048,89 -408.776.843,25
Deviezensw aps -33.244.781,78 -4.657.036,79 941.881,19 -36.959.937,38
Petroleumsw aps 0,00 0,00 0,00 0,00
Inflatiesw aps 0,00 -7.788.172,37 0,00 -7.788.172,37

Overige afgeleide financiële ins trum enten 0,00 0,00 0,00 0,00
A ndere 0,00 0,00 0,00 0,00

T otaal gedeelte langlopende verplichtingen -38.171.755,31 -415.616.029,99 262.832,30 -453.524.953,00

A fgeleide financiële ins trum enten gebruik t 
voor  het beheer van de k as s trom en 0,00 -1.200.230,02 -11.373.533,47 -12.573.763,49

Rentesw aps 0,00 -1.200.229,70 -11.898.841,45 -13.099.071,15
Deviezensw aps 0,00 0,00 992.777,10 992.777,10
Petroleumsw aps 0,00 -0,32 -4.446,80 -4.447,12
Inflatiesw aps 0,00 0,00 -463.022,32 -463.022,32

Overige afgeleide financiële ins trum enten 0,00 0,00 0,00 0,00
A ndere 0,00 0,00 0,00 0,00

T otaal gedeelte k ortlopende verplichtingen 0,00 -1.200.230,02 -11.373.533,47 -12.573.763,49

31/12/2016
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A fgeleide financiële ins trum enten

A ctiva Nominaal
Reële w aarde 

aanpassing
Verkregen 

opbrengsten
Totaal

A fgeleide financiële ins trum enten gebruik t 
voor  het beheer van de k as s trom en 1.533.122,29 275.382.822,20 0,00 276.915.944,49

Rentesw aps -1.647.216,90 253.061.446,56 0,00 251.414.229,66
Deviezensw aps 3.180.339,19 22.321.375,64 0,00 25.501.714,83
Petroleumsw aps 0,00 0,00 0,00 0,00
Inflatiesw aps 0,00 0,00 0,00 0,00

Overige afgeleide financiële ins trum enten 0,00 0,00 0,00 0,00
A ndere 0,00 0,00 0,00 0,00

T otaal gedeelte vas te activa 1.533.122,29 275.382.822,20 0,00 276.915.944,49

A fgeleide financiële ins trum enten gebruik t 
voor  het beheer van de k as s trom en 35.870.419,79 1.266.665,77 2.268.633,63 39.405.719,19

Rentesw aps 0,00 0,00 0,00 0,00
Deviezensw aps 35.870.419,79 1.266.640,56 2.268.633,63 39.405.693,98
Petroleumsw aps 0,00 25,21 0,00 25,21
Inflatiesw aps 0,00 0,00 0,00 0,00

Overige afgeleide financiële ins trum enten 0,00 0,00 0,00 0,00
A ndere 0,00 0,00 0,00 0,00

T otaal gedeelte vlottende activa 35.870.419,79 1.266.665,77 2.268.633,63 39.405.719,19

Verplichtingen Nominaal
Reële w aarde 

aanpassing
Toe te rekenen

kosten
Totaal

A fgeleide financiële ins trum enten gebruik t 
voor  het beheer van de k as s trom en -58.858.233,38 -398.791.700,30 1.070.294,61 -456.579.639,07

Rentesw aps -12.998.054,37 -381.742.438,19 -645.281,20 -395.385.773,76
Deviezensw aps -45.860.179,01 -4.662.296,82 1.715.575,81 -48.806.900,02
Petroleumsw aps 0,00 0,00 0,00 0,00
Inflatiesw aps 0,00 -12.386.965,29 0,00 -12.386.965,29

Overige afgeleide financiële ins trum enten 0,00 0,00 0,00 0,00
A ndere 0,00 0,00 0,00 0,00

T otaal gedeelte langlopende verplichtingen -58.858.233,38 -398.791.700,30 1.070.294,61 -456.579.639,07

A fgeleide financiële ins trum enten gebruik t 
voor  het beheer van de k as s trom en -20.127.601,40 -1.686.953,22 -12.225.016,27 -34.039.570,89

Rentesw aps 0,00 -708.662,13 -13.612.236,56 -14.320.898,69
Deviezensw aps -20.127.601,40 -642.273,85 1.933.449,61 -18.836.425,64
Petroleumsw aps 0,00 -336.017,24 -105.212,34 -441.229,58
Inflatiesw aps 0,00 0,00 -441.016,98 -441.016,98

Overige afgeleide financiële ins trum enten 0,00 0,00 0,00 0,00
A ndere 0,00 0,00 0,00 0,00

T otaal gedeelte k ortlopende verplichtingen -20.127.601,40 -1.686.953,22 -12.225.016,27 -34.039.570,89

31/12/2015

 
 
In gevolge de overname van de schuld door de Belgische Staat op 1 januari 2005 
werden er swapovereenkomsten afgesloten met de Belgische Staat. De verworven 
opbrengsten onder deze overeenkomsten werden samen met de “Back-to-Back” 
vorderingen geboekt in de rubriek ‘Overige financiële activa’. Op 31 december 2016 
betreft het een bedrag van 86.910.077,36 EUR (2015: 77.382.764,54 EUR). 
 
Voor meer informatie over de blootstelling aan financiële risico’s door de 
Vennootschap verwijzen we naar toelichting 2. 
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12 Toelichting 12 - Overige financiële activa 
 

12.1 Algemeenheden 

De overige financiële activa binnen de Vennootschap kunnen opgedeeld worden in 
vorderingen (vorderingen op de dochterondernemingen, vastrentende effecten 
uitgegeven door financiële instellingen en overheden en deposito’s aangehouden 
bij banken), de “back-to-back” vordering op de Staat naar aanleiding van de 
overdracht van schulden op 1 januari 2005 en de ‘voor verkoop beschikbare’ 
financiële activa. Het detail van de verschillende categorieën, opgedeeld in 
kortlopend en langlopend, evenals van een beschrijving van de verschillende 
risico’s kan teruggevonden worden in toelichting 2. 
 

12.1 Overige financiële activa: voor verkoop beschikbare 

financiële activa  

De tabel hieronder geeft de bewegingen van de jaren 2015 en 2016 weer voor de 
financiële activa aangehouden voor verkoop: 
 

2016 2015

Per 1 januari 51.266.028,69 51.266.028,69
Verw ervingen 5.873,49 0,00
Overdrachten 0,00 0,00
Interestopbrengsten 0,00 0,00
Verw orven interesten 0,00 0,00
Overdracht naar een andere post 0,00 0,00
Per 31 decem ber 51.271.902,18 51.266.028,69

Gedeelte op lange termijn 51.271.902,18 51.266.028,69
Gedeelte op korte termijn 0,00 0,00

 
 

In het raam van de herstructurering van de Groep Eurostation per 1 januari 2016 
heeft de Vennootschap van Eurostation een aandeel in de vennootschappen De 
Leewe II en Sobru overgenomen. 
 
 
 

13 Toelichting 13 - Voorraden  
 

31/12/2016 31/12/2015

Stukken i.v.m. rollend materiaal 199.406.236,81 181.639.968,00
Grondstoffen 9.770.615,35 8.304.702,24
Goederen in bew erking 2.112.955,30 2.613.310,56
Gereed product 92.235,52 118.333,89

Netto boek w aarde 211.382.042,98 192.676.314,69

Waarvan
Netto boekw aarde realiseerbaar op minder dan 12 maanden 0,00 0,00
Netto boekw aarde realiseerbaar op méér dan 12 maanden 211.382.042,98 192.676.314,69  
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In 2016 (2015) werd een waardevermindering op voorraden van 12.817.887,05 EUR 
(2.316.161,11 EUR) geboekt in het netto-resultaat. 
 
 

14 Toelichting 14 - Geldmiddelen en kasequivalenten 
 

31/12/2016 31/12/2015
Toelichting

Geldm iddelen en cas h equivalenten
Termijnbeleggingen en schatkistcertificaten 224.801.992,44 294.449.527,71
Bankrekeningen 79.871.444,81 116.490.901,85
Contanten 2.407.696,45 2.568.273,30
T otaal 307.081.133,70 413.508.702,86

Geldm iddelen en cas h equivalenten uit 
k as s troom tabel
Bankvoorschotten in rekening-courant aangew end 
voor kapitaalbehoeften

20.1 0,00 0,00

307.081.133,70 413.508.702,86
 

 
Een bedrag van 3.705.751,06 EUR (2.229.361,35 EUR) op 31 december 2016 (2015) 
betreft vennootschappen van de NMBS-Groep (ICRRL en SPV LLN). 
 
Het saldo van de geldmiddelen en kasequivalenten die niet beschikbaar zijn voor de 
Vennootschap bedraagt 224.061.719,64 EUR (293.609.227,50 EUR) op 31 
december 2016 (2015). 
 
De blootstelling van de Vennootschap aan financiële risico’s wordt voorgesteld in 
toelichting 2.2.  
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15 Toelichting 15 - Vaste activa aangehouden voor 
verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten 

 
15.1 (Vaste) activa aangehouden voor verkoop  

 
De vaste activa aangehouden voor verkoop op 31 december 2016: 
 

31/12/2016 31/12/2015

Vas te activa aangehouden voor verk oop

Materiële vaste activa 65.779.886,09 29.807.113,91

Vastgoedbeleggingen 4.320.715,51 1.384.853,45

Geaccumuleerde bijzondere w aardeverminderingen op immateriële 
activa, materiële vaste activa en gelbeleggingen

-38.262.606,70 -19.357.494,99

Deelnemingen in joint ventures en geassocieerde ondernemingen 4.949.020,84 0,00

T otaal 36.787.015,74 11.834.472,37
 

 
De beweging van de deelnemingen in de joint ventures en de geassocieerde 
deelnemingen aangehouden voor verkoop is als volgt: 

31/12/2016 31/12/2015
T oelichting

Netto boek w aarde per  1 januari 0,00 10.000.000,00 
Overboeking van handelsvorderingen en overige debiteuren 0,00 1.566.807,07
Overboeking van joint ventures 8.2 3.896.064,62
Overboeking van/naar geassocieerde ondernemingen 8.3 1.602.442,23 -9.336.903,60 
Overdracht Liège Container Terminal -549.486,01
Geboekte bijzondere w aardeverminderingsverliezen -2.229.903,47 
Netto boek w aarde per  31 decem ber 4.949.020,84 0,00

 
 
Overeenkomstig de standaard IFRS 5, als gevolg van de beslissing van de NMBS in 
2016 om de controle over haar joint ventures in ATO en Liège Container Terminal en 
in de geassocieerde onderneming Terminal Athus af te staan, werden deze 
deelnemingen naar de activa aangehouden voor verkoop overgeboekt tegen hun 
netto boekwaarde, namelijk 5.498.506,85 EUR waarvan: 
ATO:        3.346.578,61 EUR 
Liège Container Terminal:        549.486,01 EUR 
Terminal Athus:      1.602.442,23 EUR 
 
Onmiddellijk na zijn overboeking, werd de deelneming in Liège Container Terminal 
verkocht voor de prijs van 1.100.000 EUR plus een variabel gedeelte van maximum 
200.000 EUR in functie van de uitkomst van een lopend geschil, geboekt onder de 
rechten en verplichtingen buiten de balans. Bijgevolg bevatten de activa 
aangehouden voor verkoop per 31 december 2016 enkel de participaties in ATO en 
Terminal Athus. 
 
De deelnemingen aangehouden voor verkoop in 2015 betreffen enkel B-Logistics. 
Deze vennootschap is een geassocieerde onderneming geworden na de operatie 
met een investeringsfonds (de deelneming van de NMBS werd bijgevolg 
teruggebracht naar 31,12% in 2015). 
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15.2 Opbrengsten en lasten betreffende vaste activa aangehouden 

voor verkoop  

2016 2015

Toevoegingen aan bijzondere w aardeverminderingsverliezen 10.261.421,46 770.813,29
Minderw aarden op realisaties -1.009.837,90 -1.779.345,48 
Meerw aarden op realisaties 18.326.511,24 163.568.297,34

 
 
De opbrengsten en lasten van de periode werden geregistreerd in het 
overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten in de rubrieken 
« Overige bedrijfsinkomsten » en « Overige bedrijfskosten ».  
 

15.3 Netto-resultaat van het boekjaar van de beëindigde 

bedrijfsactiviteiten 

2016 2015

Minderw aarde op de participatie in B-Logistics 2.229.903,47
0,00 2.229.903,47

  

Het netto-resultaat (verlies) van de beëindigde bedrijfsactiviteiten in 2015 omvat 
enkel B-Logistics. 
 

 

16 Toelichting 16 - Kapitaal  
 
Het kapitaal evolueert als volgt:  
 

Gew one aandelen Wins taandelen T otaal

Per  31 decem ber 2015

KAPIT AAL
Geplaatst kapitaal 249.022.345,57 0,00 249.022.346

A antal aandelen 1.053.611.251 20.000.000 1.073.611.251

Per 31 decem ber 2016
KAPIT AAL
Geplaatst kapitaal 249.022.345,57 0,00 249.022.346

A antal aandelen 1.053.611.251 20.000.000 1.073.611.251
 

     
      Elk aandeel dat werd uitgegeven door de Vennootschap geeft recht op een stem in 

de algemene vergadering, behalve de winstaandelen waarvoor een stemrecht 
vertegenwoordigd wordt door 10 aandelen.  
 
De Staat beschikt direct en indirect over 99,97% van de stemrechten. 
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De winstaandelen (ofwel 20.000.000 aandelen) zijn voor 83,12% (16.624.993 
aandelen) in handen van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij 
(F.P.I.M.). 
 
 
 
 

17 Toelichting 17 - Personeelsbeloningen 
 

17.1 Overzicht van de schulden verbonden aan de 

personeelsbeloningen 

De volgende verplichtingen voor personeelsbeloningen werden opgenomen in de 
balans: 
 

31/12/2016 31/12/2015

Op de balans  opgenom en s chulden uit:

Vergoeding na uitdiensttreding 301.130.590,27 272.634.506,70

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen 92.118.625,55 101.791.380,79

Ontslagvergoedingen 23.162.289,72 26.880.236,57

Korte termijn voordelen (enkel vakantiedagen) 34.926.198,09 53.209.578,23

T otaal van de op de balans  opgenom en s chulden: 451.337.703,63 454.515.702,29

     - w aarvan kortlopend 121.202.901,19 150.720.125,03

     - w aarvan langlopend 330.134.802,44 303.795.577,26  
 
 

17.2 Omschrijving van de personeelsbeloningen 

17.2.1 Vergoedingen na uitdiensttreding 

 
De verschillende vergoedingen na uitdiensttreding aan het personeel zijn:  
 

1. Werkgeversbijdragen aan de Kas van de Sociale Solidariteit 

De gepensioneerde statutairen evenals hun rechthebbenden (kinderen en 
echtgenoot/echtgenote) en de rechthebbenden van overleden personeelsleden 
worden gedekt door de Kas van de Sociale Solidariteit. Deze Kas wordt gedeeltelijk 
gefinancierd door de Vennootschap. De bijdrage verschuldigd door de Belgische 
Spoorwegen wordt uitgedrukt in een percentage van de ontvangen pensioenen. 
 

2. Hospitalisatieverzekering 

In het kader van het sociaal akkoord 2008-2010 is er overeengekomen dat de 
Belgische Spoorwegen de financiering zal voortzetten van de premies voor een 
collectieve verzekering die de kosten van een hospitalisatie in een 
tweepersoonskamer dekt. Deze verzekering is van toepassing voor zowel de actieve 
als de gepensioneerde statutaire personeelsleden en hun rechthebbenden 
(kinderen en echtnoot/echtgenote), voor zover deze zijn aangesloten bij het Fonds 
van de Sociale Werken en voor de actieve contractuele personeelsleden.  
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3. Vergoedingen als gevolg van een arbeidsongeval 

Aangezien de statutaire personeelsleden niet kunnen genieten van de wettelijke 
bescherming in geval van een arbeidsongeval, werd er een systeem eigen aan de 
Belgische Spoorwegen ingevoerd. Hierdoor hebben de personeelsleden en hun 
rechthebbenden recht op een vergoeding in geval van arbeidsongevallen, zowel op 
de plaats van het werk als op weg naar de plaats van het werk, evenals voor 
beroepsziektes. De vergoedingen omvatten de terugbetaling van medische 
verzorging, lijfrenten, dewelke afhankelijk zijn van de graad van 
arbeidsongeschiktheid, en renten en vergoedingen aan de rechthebbenden in geval 
van overlijden als gevolg van een arbeidsongeval. Bepaalde renten worden 
geïndexeerd. 
 
 

4. Werkgeversbijdragen aan het syndicaal fonds 

In het kader van het syndicaal akkoord 2016-2019 werd er met de erkende 
vakbondsorganisaties overeengekomen dat de Belgische Spoorwegen een jaarlijkse 
bijdrage van 10 EUR betalen per aangesloten gepensioneerd personeelslid. 
 
 

5. Pensioenplannen 

Sinds 1 januari 2007 heeft de Staat de voordien door de Belgische Spoorwegen ten 
laste genomen pensioenverplichtingen voor de statutaire personeelseden 
overgenomen. De verplichting van de Belgische Spoorwegen is voortaan beperkt tot 
de storting van de werkgeversbijdragen aan de Staat. Wat betreft de contractuele 
personeelseden is er voor een beperkt aantal personeelsleden een pensioenplan 
van het type “toegezegde-bijdrageregeling” van toepassing. 
 
Met uitzondering van de hospitalisatieverzekering, die gewaarborgd is door een 
verzekeringsmaatschappij, worden de vergoedingen na uitdiensttreding niet in een 
extern financieringsfonds geprefinancierd en zijn ze dus niet door een onderliggend 
actief onderbouwd, noch zijn er terugbetalingsrechten.  
 
17.2.2 Andere langetermijntersoneelsbeloningen 
De volgende andere langetermijnbeloningen worden aan het personeel toegekend: 
 

1. Anciënniteitspremies 

Burgerlijke eretekens worden aan het personeel toegekend na een bepaald aantal 
dienstjaren.  
 
 

 
2. Bijkomende verlofdagen in functie van de leeftijd 

Bijkomende verlofdagen worden aan het statutair personeel toegekend op de 
leeftijd van 45 en 50 jaar. Een overeenkomstige schuld wordt enkel erkend voor de 
personeelsleden die recht hebben op deze bijkomende verlofdagen. 

 
7. Beschikbaarheidsverlof 
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Onder bepaalde omstandigheden kan er beschikbaarheidsverlof toegekend worden 
voor een periode van één tot drie jaar. Een vergoeding zal aan de betrokken 
personeelsleden uitbetaald worden. 
 

4. Kredietdagen 

De aan het personeel toegekende kredietdagen mogen tot 12 maanden na afsluiting 
van het boekjaar overgedragen worden. Conform aan IAS 19 Herzien, worden deze 
voortaan als andere langetermijnspersoneelsbeloningen aanzien. 
 
Er zijn geen onderliggende activa voor deze voordelen opgenomen. 
 
 
 
17.2.7 Ontslagvergoedingen 
 
De verschillende ontslagvergoedingen toegekend aan het personeel zijn de 
volgende: 
 

1. Gedeeltelijke deeltijdse loopbaanonderbreking 

De statutaire personeelseden kunnen een beroep doen op verschillende regelingen 
van deeltijds “verlof ter voorbereiding van de opruststelling”. Deze regelingen zijn 
van toepassing op bepaalde personeelscategorieën en voorzien, voor 
personeelsleden die een bepaalde minimumleeftijd bereikt hebben, in aanvullende 
toelagen die het werktijdverlies gedeeltelijk compenseren. 
 
Enkel vergoedingen toegekend aan personen die tot regelingen van 
loopbaanonderbreking zijn toegetreden tot 2006 (datum van aanpassing van deze 
regelingen) worden beschouwd als ontslagvergoedingen. 
 

2. Deeltijds werk 

Voor bepaalde personeelscategorieën die geen verlof ter voorbereiding van de 
opruststelling kunnen genieten, bestaan er compenserende regelingen van deeltijds 
werk. Het gaat om regelingen van deeltijds werk op vrijwillige basis, waarbij er een 
aanvullende toelage voorzien is welke het werktijdverlies gedeeltelijk compenseert. 
 
Enkel de vergoedingen toegekend aan personen die tot regelingen van deeltijds 
werken zijn toegetreden tot 2006 (datum van aanpassing van deze regelingen) 
worden beschouwd als ontslagvergoedingen. 
 
Er zijn geen onderliggende activa voor deze voordelen opgenomen, noch 
terugbetalingsrechten. 
 
 
 

17.3 Schulden verbonden aan personeelsbeloningen (exclusief 

korte termijn) 

De in de financiële staten opgenomen bedragen voor het geheel van de 
personeelsbeloningen, met uitzondering van de kortetermijnvoordelen, zijn de 
volgende: 
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Na 
uitdiens ttreding

L ange term ijn Onts lag T otaal Na uitdiens ttreding L ange term ijn Onts lag T otaal

T oes tand van het plan [tek ort / (overs chot)]

Contante w aarde van de verplichting op de berekeningsdatum 301.130.590,27 92.118.625,55 23.162.289,72 416.411.505,54 272.634.506,70 101.791.380,79 26.880.236,57 401.306.124,06

Reële w aarde van de fondsbeleggingen op de berekeningsdatum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T otaal 301.130.590,27 92.118.625,55 23.162.289,72 416.411.505,54 272.634.506,70 101.791.380,79 26.880.236,57 401.306.124,06

[aarvan: Otgenomen netto tas s iva 701.170.990027 92.118.629099 27.162.289072 416.411.909094 272.674.906070 101.791.780079 26.880.276097 401.706.124006

[aarvan: Otgenomen netto activa 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

[aarvan: Riet gefinancieerde tlannen 701.170.990027 92.118.629099 27.162.289072 416.411.909094 272.674.906070 101.791.780079 26.880.276097 401.706.124006

[aarvan: Tlannen volledig of gedeeltelijk gefinancieerd
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

31/12/2016 31/12/2015

 
 

De bedragen voor de toegezegd-pensioenregelingen opgenomen in het overzicht 
van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, kunnen als volgt uitgesplitst 
worden: 

Na 
uitdiens ttreding

Op lange term ijn Onts lag T otaal
Na 

uitdiens ttreding
Op lange term ijn Onts lag T otaal

T oelichting
Kos t opgenom en bij de gerealis eerde 
res ultaat

Opgenomen pensioenkosten 10.146.998,85 45.623.051,86 15.620,85 55.785.671,56 9.728.749,03 48.177.997,82 16.132,15 57.922.879,00

Interestkost (*) 6.177.717,48 390.621,36 299.733,72 6.868.072,56 4.577.301,00 54.839,04 209.564,64 4.841.704,68

A ctuariële verschillen 
(langetermijnpersoneelsbeloningen en 
ontslagvergoedingen)

- 882.671,52 -1.042.407,57 -159.736,05 - 18.269.630,89 -596.710,55 17.672.920,34

Overdrachten -1.556.650,20 -2.066.612,44 -161.557,57 -3.784.820,21 -982.066,40 -1.309.481,42 -25.267,08 -2.316.814,90 

Pensioenkosten van de verstreken tijd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Effect van terugnames of liquidaties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Effect van de limiet voor een actief 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T otale k os t opgenom en bij de 
gerealis eerde res ultaat

14.768.066,13 44.829.732,30 -888.610,57 58.709.187,86 13.323.983,63 65.192.986,33 -396.280,84 78.120.689,12

[aarvan

Otgenomen bij de ters oneels kos ten 26 8.590.348,65 44.439.110,94 -1.188.344,29 51.841.115,30 8.746.682,63 65.138.147,29 -605.845,48 73.278.984,44

Otgenomen bij de financierings kos ten 27 6.177.717,48 390.621,36 299.733,72 6.868.072,56 4.577.301,00 54.839,04 209.564,64 4.841.704,68

Opgenom en bij de niet-gerealis eerde 
res ultaten

25.174.662,86 - - 25.174.662,86 -45.998.995,50 - - -45.998.995,50 

(*) Waarvan : verw acht rendement van fondsbeleggingen = 0

31/12/2016 31/12/2015

 
 
Conform aan IAS 19 herzien, zijn de actuariële verschillen gerelateerd aan de 
vergoedingen na uitdiensttreding opgenomen als onderdeel van de niet-
gerealiseerde resultaten. De actuariële verschillen als gevolg van andere 
langetermijnpersoneelsbeloningen en ontslagvergoedingen worden opgenomen in 
het netto-resultaat. 

Het totale bedrag aan door de Vennootschap uitbetaalde premies voor de 
toegezegde-bijdrageregelingen bedraagt in 2016 366.123,58 EUR. 

De bewegingen van de contante waarde van de verplichting en op de reële waarde 
van de onderliggende activa tijdens de verslagperiode kunnen als volgt samengevat 
worden: 

 
 
 
 
 
 
 

Beweging van de contante waarde van de verplichting: 
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Na 
uitdiens ttreding

Op lange term ijn Onts lag T otaal Na uitdiens ttreding Op lange term ijn Onts lag T otaal

Contante w aarde van de verplichting

Per  1 januari 272.634.506,70 101.791.380,79 26.880.236,57 401.306.124,06 316.219.345,59 87.183.262,02 31.665.252,70 435.067.860,31

Opgenomen pensioenkosten 10.146.998,85 45.623.051,86 15.620,85 55.785.671,56 9.728.749,03 48.177.997,82 16.132,15 57.922.879,00

Bijdragen gestort door de deelnemers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kost van verstreken diensttijd  (w ijzigingen of 
terugnames van het fonds)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interestkost 6.177.717,48 390.621,36 299.733,72 6.868.072,56 4.577.301,00 54.839,04 209.564,64 4.841.704,68

A ctuariële verschillen van het boekjaar 25.174.662,86 882.671,52 -1.042.407,57 25.014.926,81 -45.998.995,50 18.269.630,89 -596.710,55 -28.326.075,16

Uitbetaalde vergoedingen -11.446.645,42 -54.502.487,54 -2.829.336,28 -68.778.469,24 -10.909.827,02 -50.584.867,56 -4.388.735,29 -65.883.429,87

Overdrachten -1.556.650,20 -2.066.612,44 -161.557,57 -3.784.820,21 -982.066,40 -1.309.481,42 -25.267,08 -2.316.814,90

Contante w aarde van de verplichting op het 
einde van de periode

301.130.590,27 92.118.625,55 23.162.289,72 416.411.505,54 272.634.506,70 101.791.380,79 26.880.236,57 401.306.124,06

 

31/12/2016 31/12/2015

 
 
De verdeling van de contante waarde van de verplichting met uitsplitsing voor de 
actieve populatie en inactieve populatie (gepensioneerden en zij die daar recht op 
hebben) is als volgt: 
 

Na 
uitdiens ttreding

Op lange term ijn Onts lag T otaal Na uitdiens ttreding Op lange term ijn Onts lag T otaal

Contante w aarde van de verplichting per  31 
decem ber

Verplichting betreffende actieven 93.593.092,77 92.118.625,55 23.162.289,72 208.874.008,04 90.423.166,27 101.791.380,79 26.880.236,57 219.094.783,63

Verplichting betreffende gepensioneerden of 
inactieven (rechthebbenden, .. .)

207.537.497,50 0,00 0,00 207.537.497,50 182.211.340,43 0,00 0,00 182.211.340,43

T otale verplichting op het einde van de 
periode

301.130.590,27 92.118.625,55 23.162.289,72 416.411.505,54 272.634.506,70 101.791.380,79 26.880.236,57 401.306.124,06

31/12/2016 31/12/2015

 
 
 

Beweging van de reële waarde van fondsbeleggingen: 

Na 
uitdiens ttreding

Op lange 
term ijn

Onts lag T otaal
Na 

uitdiens ttreding
Op lange 
term ijn

Onts lag T otaal

Reële w aarde van de fonds beleggingen

Per 1 januari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impliciet rendement op de fondsbeleggingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bijdragen/vergoedingen gestort door de 
w erkgever

11.446.645,42 54.502.487,54 2.829.336,28 68.778.469,24 10.909.827,02 50.584.867,56 4.388.735,29 65.883.429,87

Bijdragen gestort door de deelnemers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitbetaalde vergoedingen -11.446.645,42 -54.502.487,54 -2.829.336,28 -68.778.469,24 -10.909.827,02 -50.584.867,56 -4.388.735,29 -65.883.429,87

A ctuariële verschillen van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Effect van liquidaties en terugnames 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Op het einde van de periode 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/12/2016 31/12/2015

 
 
 
De reconciliatie met de balans is als volgt:  
 

Na 
uitdiens ttreding

Op lange term ijn Onts lag T otaal Na uitdiens ttreding Op lange term ijn Onts lag T otaal

T oes tand van het fonds

Contante w aarde van de verplichting per 1 januari 272.634.506,70 101.791.380,79 26.880.236,57 401.306.124,06 316.219.345,59 87.183.262,02 31.665.252,70 435.067.860,31

Reële w aarde van de fondsbeleggingen per 1 januari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T otaal 272.634.506,70 101.791.380,79 26.880.236,57 401.306.124,06 316.219.345,59 87.183.262,02 31.665.252,70 435.067.860,31

Niet opgenomen bedrag volgens de limiet voor een 
actief

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Netto Pas s iva / (A ctiva) in de balans

Per  1 januari 272.634.506,70 101.791.380,79 26.880.236,57 401.306.124,06 316.219.345,59 87.183.262,02 31.665.252,70 435.067.860,31

Totaal opgenomen kosten in de w inst- en 
verliesrekening

14.768.066,13 44.829.732,30 -888.610,57 58.709.187,86 13.323.983,63 65.192.986,33 -396.280,84 78.120.689,12

A ctuariële verschillen opgenomen bij de niet-
gerealiseerde resultaten

25.174.662,86 - - 25.174.662,86 -45.998.995,50 - - -45.998.995,50

Betaalde bijdragen en uitbetalingen gedaan door de 
w erkgever

-11.446.645,42 -54.502.487,54 -2.829.336,28 -68.778.469,24 -10.909.827,02 -50.584.867,56 -4.388.735,29 -65.883.429,87

Op het einde van de periode 301.130.590,27 92.118.625,55 23.162.289,72 416.411.505,54 272.634.506,70 101.791.380,79 26.880.236,57 401.306.124,06

Geacum m uleerd bedrag van w ins ten en 
verliezen opgenom en in de niet-gerealis eerde 
res ultaten 

0,00 - - 0,00 0,00 - - 0,00

31/12/2016 31/12/2015

 
 
Voor 2017 verwacht de Vennootschap dat de rechtstreeks gestorte bijdragen en 
uitbetalingen zullen bestaan uit een bedrag van 11,2 miljoen EUR voor de 
vergoedingen na uitdiensttreding, een bedrag van 46,9 miljoen EUR (met inbegrip 
van de kredietdagen) voor de langetermijnbeloningen en een bedrag van 2,5 
miljoen EUR voor de ontslagvergoedingen.  
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17.4 Uitsplitsing van de actuariële verschillen 
 
De actuariële verschillen zijn als volgt verdeeld:  
 

Na 
uitdiens ttreding

Op lange term ijn Onts lag T otaal Na uitdiens ttreding Op lange term ijn Onts lag T otaal

A ctuariële vers chillen van het boek jaar
Verschillen als gevolg van w ijzigingen in de 
aangenomen veronderstellingen

25.507.508,03 1.278.943,01 1.011.364,93 27.797.815,97 -38.231.978,89 -2.338.448,54 -947.552,73 -41.517.980,16

Verschillen als gevolg van w ijzigingen in de 
demografische veronderstellingen

-397.449,90 5.342,99 0,00 -392.106,91 2.416.481,38 1.194.498,01 2.989.038,36 6.600.017,75

Ervaringsaanpassingen 64.604,73 -401.614,48 -2.053.772,50 -2.390.782,25 -10.183.497,99 19.413.581,42 -2.638.196,18 6.591.887,25

T otaal actuar iële vers chillen 25.174.662,86 882.671,52 -1.042.407,57 25.014.926,81 -45.998.995,50 18.269.630,89 -596.710,55 -28.326.075,16

31/12/2016 31/12/2015

 
 
 

17.5 Actuariële veronderstellingen en sensitiviteitsanalyse 
 
Actuariële veronderstellingen 
 
De schulden voor de personeelsbeloningen worden op een actuariële basis 
berekend, met behulp van de geprojecteerde kredieteenheden methode. De 
voornaamste onderliggende parameters (financiële en demografische 
veronderstellingen) die gebruikt werden bij de berekening van de schuld kunnen als 
volgt samengevat worden: 
 

31/12/2016 31/12/2015

Verdisconteringsvoet

Vergoedingen na uitdiensttreding 1,71% 2,28%

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen 0% - 1,25% 0% - 1,85%

Ontslagvergoedingen 0% - 0,66% 0% - 1,24%

Verw acht rendement van de fondsbeleggingen 0,00% 0,00%

Inflatie 2,00% 2,00%

Evolutie van de medische kosten 2,00% 2,00%

Sterftecijfers
MR et MR-1 (indien 

geboren na 1950)/FR
MR et MR-1 (indien 

geboren na 1950)/FR  
 
Op 31 december werd de verdisconteringsvoet voor het actualiseren van de 
verplichtingen vastgesteld door middel van het marktrendement op de balansdatum 
van ondernemingsobligaties van eerste categorie met een vergelijkbare looptijd als 
die van de verbintenissen (bron: Bloomberg). 
 
De veronderstelde toename van de medische kosten (inflatie inbegrepen) werd 
bepaald op basis van het geldende contract. Alle veronderstellingen 
vertegenwoordigen de best mogelijke inschatting van de Vennootschap. 
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Gew ogen gem iddelde looptijden

31/12/2016 31/12/2015

Vergoedingen na uitdiensttreding 15,84 16,24

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen (*) 10,67 10,46

Ontslagvergoedingen 7,80 7,56

T otale gew ogen gem iddelde looptijd 14,99 15,15

(*) zonder rekening te houden met de verplichting betreffende kredietdagen  
 

De veronderstellingen met betrekking tot de sterftecijfers zijn gebaseerd op 
officiële Belgische sterftecijfers en op basis van waargenomen gegevens binnen de 
Groep. 
 
Gem iddelde levens verw achting bij pens ioen

A ctief pers oneel 
(leverns verw achting 

bij pens ioen)
Inactieven

Mannen 20,6 15,6

Vrouw en 23,7 10,3
 

 
 
Sensitiviteitsanalyse. 

Verhoging Daling

Verdisconteringsvoet (w ijziging van 0,5%)

Vergoedingen na uitdiensttreding -22.503.173,52 24.453.815,34

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen -1.071.882,25 1.135.736,49

Ontslagvergoedingen -877.484,20 913.601,97

Evolutie van de medische kosten (w ijziging van 1%) 10.473.670,59 -8.236.195,63

Sterfte (w ijziging  van de levensverw achting  van 1 jaar) 19.379.409,32 -

Invloed op de contante w aarde van de 
verplichting op 31/12/2016
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18 Toelichting 18 - Voorzieningen 
 
De bewegingen van de jaren 2015 en 2016 kunnen als volgt samengevat 
worden:  

J uridis che 
ges chillen

Bodem s anering Vrachts ector
Overige 

voorzieningen
T otaal

Per  1 januari 2015 41.657.702,96 130.005.430,50 72.186.132,60 1.820.318,55 245.669.584,61
Opgenom en in het overzicht van de 

   
-1.320.351,27 -1.204.157,87 -35.762.551,54 -533.065,09 -38.820.125,77

Toevoegingen van het boekjaar 9.815.651,70 5.481.695,68 1.464.454,43 16.761.801,81
Bestedingen van het boekjaar -2.692.999,69 -1.189.739,28 -11.145.056,46 -1.700.734,10 -16.728.529,53
Terugnames van het boekjaar -8.680.180,56 -3.557.142,35 -25.081.021,83 -296.785,42 -37.615.130,16
Wijziging van voet 5.206,26 -2.382.771,00 41.282,62 -2.336.282,12
Voortgang van de tijd (toelichting 27.2) 231.971,02 443.799,08 422.244,13 1.098.014,23

Per 31 decem ber 2015 40.337.351,69 128.801.272,63 36.423.581,06 1.287.253,46 206.849.458,84
Waarvan: 
lange temijn 5.304.568,44 93.499.040,72 28.350.560,50 820.000,00 127.974.169,66
korte termijn 35.032.783,25 35.302.231,91 8.073.020,56 467.253,46 78.875.289,18

J uridis che 
ges chillen

Bodem s anering Vrachts ector
Overige 

voorzieningen
T otaal

Per  1 januari 2016 40.337.351,69 128.801.272,63 36.423.581,06 1.287.253,46 206.849.458,84
Fusie met South Station/A ctiviteit Concessies 1.624.417,00 1.624.417,00
Opgenomen in het overzicht van de gerealiseerde en 

 
75.000.439,05 -4.748.782,48 -10.689.386,80 520.265,90 60.082.535,67

Toevoegingen van het boekjaar 86.009.342,65 2.408.482,12 1.086.470,05 89.504.294,82
Bestedingen van het boekjaar -7.172.571,77 -1.084.408,12 -10.837.857,51 -340.231,95 -19.435.069,35
Terugnames van het boekjaar -4.155.519,24 -5.132.230,91 -225.972,20 -9.513.722,35
Wijziging van voet 76.261,89 -1.255.901,90 53.481,98 -1.126.158,03
Voortgang van de tijd (toelichting 27.2) 242.925,52 315.276,33 94.988,73 653.190,58

Per 31 decem ber 2016 116.962.207,74 124.052.490,15 25.734.194,26 1.807.519,36 268.556.411,51
Waarvan: 
lange temijn 82.964.375,45 82.960.513,79 16.365.102,95 1.320.000,00 183.609.992,19
korte termijn 33.997.832,29 41.091.976,36 9.369.091,31 487.519,36 84.946.419,32  
 
In het kader van het reddingsplan van de activiteit Cargo van de NMBS heeft de 
Staat, in december 2009, bij de Europese Commissie een dossier ingediend ter 
goedkeuring van de operationele, de organisationele en financiële maatregelen 
voorgesteld door de NMBS Groep. 
 
De Europese Commissie heeft met de beslissing van 26/05/2010 de 
steunmaatregelen goedgekeurd voor de reorganisatie van de vrachtactiviteiten voor 
een bedrag van 145 miljoen EUR, of: 

1. 30 miljoen EUR door kapitaalsverhoging van de NMBS Holding in de NMBS, 

de verhoging werd in januari 2011 doorgevoerd (7,5 miljoen EUR op 

26/01/2011 en 22,5 miljoen EUR op 30/01/2011); 

2. 30 miljoen EUR ten einde de vergoedingen van het statutair personeel 

gedetacheerd bij B-Logistics in overeenstemming te brengen met de 

marktvoorwaarden (Korting);  

3. 85 miljoen EUR ten einde de prestatiekosten van de « Station » en « 

Besturing » in overeenstemming te brengen met de marktvoorwaarden 

(Delta Factor Cost). 

 
De voorziening voor juridische geschillen bedraagt 116.962.207,74 EUR op 31 
december 2016. Overeenkomstig de standaard IAS 37 wordt er geen detail gegeven 
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met betrekking tot deze geschillen, rekening houdend met de noodzaak om de eigen 
belangen van de onderneming te beschermen.  
 
 
 
 

19 Toelichting 19 - Financiële schulden 
 

19.1 Financiële schulden 

 
De onderhavige toelichting geeft informatie over de contractuele voorwaarden van 
de door de Vennootschap aangegane rentedragende financiële schulden. Voor meer 
informatie over de blootstelling aan en het beheer van de risico’s door de 
Vennootschap betreffende de financiële schulden wordt verwezen naar toelichting 
2. 
 
Een detail van de financiële schulden, per type en opgedeeld in langlopend en 
kortlopend, wordt weergegeven in de onderstaande tabel. 
 
Financiële s chulden

A ndere

Nominaal
Reële w aarde 
aanpassingen

Toe te rekenen 
kosten A ndere

L anglopende financiële verplichtingen Toelichting

Bankleningen 1.830.752.795,14 0,00 3.322.256,72 0,00 1.834.075.051,86
Obligatieleningen 633.371.743,09 0,00 4.173.331,92 0,00 637.545.075,01
Schulden uit financiële leases 19.2 12.368.039,15 0,00 0,00 0,00 12.368.039,15
Overige financiële schulden 343.056.608,54 50.353.497,93 6.100.192,84 0,00 399.510.299,31

T otaal 2.819.549.185,92 50.353.497,93 13.595.781,48 0,00 2.883.498.465,33

Kortlopende financiële verplichtingen

Bankvoorschotten in rekening-courant 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankleningen 147.033.789,93 0,00 3.413.412,79 0,00 150.447.202,72
Obligatieleningen 0,00 0,00 8.197.301,09 0,00 8.197.301,09
Schulden uit financiële leases 19.2 442.786,65 0,00 59.614,46 0,00 502.401,11
Thesauriebew ijzen 445.071.113,62 0,00 0,00 0,00 445.071.113,62
Overige financiële schulden 217.883.844,48 0,00 2.286.168,19 0,00 220.170.012,67

T otaal 810.431.534,68 0,00 13.956.496,53 0,00 824.388.031,21

T otaal financiële s chulden 3.629.980.720,60 50.353.497,93 27.552.278,01 0,00 3.707.886.496,54

IFRS 7

Netto-schuldpositie TOTAAL

31/12/2016

 
Financiële s chulden

A ndere

Nominaal
Reële w aarde 
aanpassingen

Toe te rekenen 
kosten A ndere

L anglopende financiële verplichtingen Toelichting

Bankleningen 1.539.669.776,41 0,00 3.044.575,11 0,00 1.542.714.351,52
Obligatieleningen 628.291.862,96 0,00 3.990.795,32 0,00 632.282.658,28
Schulden uit financiële leases 19.2 0,00 0,00 0,00 5.430.607,16 5.430.607,16
Overige financiële schulden 346.770.916,74 45.944.119,38 6.767.442,27 0,00 399.482.478,39

T otaal 2.514.732.556,11 45.944.119,38 13.802.812,70 5.430.607,16 2.579.910.095,35

Kortlopende financiële verplichtingen

Bankvoorschotten in rekening-courant 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankleningen 249.633.867,68 0,00 4.116.282,25 0,00 253.750.149,93
Obligatieleningen 0,00 0,00 8.242.748,60 0,00 8.242.748,60
Schulden uit financiële leases 19.2 0,00 0,00 0,00 350.024,11 350.024,11
Thesauriebew ijzen 580.046.181,73 0,00 0,00 0,00 580.046.181,73
Overige financiële schulden 291.362.513,53 1.261.671,60 5.378.731,97 0,00 298.002.917,10

T otaal 1.121.042.562,94 1.261.671,60 17.737.762,82 350.024,11 1.140.392.021,47

T otaal financiële s chulden 3.635.775.119,05 47.205.790,98 31.540.575,52 5.780.631,27 3.720.302.116,82

31/12/2015

IFRS 7
Netto-schuldpositie

TOTA A L
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De onderstaande tabel geeft een exhaustief overzicht van de wijzigingen in de 
financiële schulden: 
 

31.12.2015 Nieuw e transacties Betalingen Interestlasten Diverse opbrengsten
Impact

w isselkoersen
A anpassingen aan 

de reële w aarde
Impact fusies 31.12.2016

Bankvoorschotten in 
rekening-courant

0,00 0,00 -285,81 285,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bankleningen 1.796.464.501,45 237.000.000,00 -79.855.543,58 28.374.594,51 0,00 2.538.702,20 0,00 0,00 1.984.522.254,58

Obligatieleningen 640.525.406,88 0,00 -13.077.157,72 18.294.126,94 0,00 0,00 0,00 0,00 645.742.376,10

Schulden uit financiële leases 5.780.631,27 0,00 -1.744.153,36 1.377.784,86 0,00 0,00 0,00 7.456.177,49 12.870.440,26

Thesauriebew ijzen 580.046.181,73 445.000.000,00 -579.426.845,46 0,00 -548.222,65 0,00 0,00 0,00 445.071.113,62

Overige financiële schulden 697.485.395,49 152.024.198,40 -255.062.064,87 20.081.821,47 0,00 6.464.564,11 3.147.706,95 -4.461.309,57 619.680.311,98

T otaal 3.720.302.116,82 834.024.198,40 -929.166.050,80 68.128.613,59 -548.222,65 9.003.266,31 3.147.706,95 2.994.867,92 3.707.886.496,54

Wijzigingen in de financiële s chuld

 
 
De Vennootschap heeft 1 nieuwe financiering aan een vaste rentevoet afgesloten in 
2016 met Eurofima voor een bedrag van 200 miljoen EUR met een looptijd van 7 
jaar. In het raam van de herstructurering van de Groep Eurostation per 1 januari 
2016 heeft de Vennootschap een erfpachtovereenkomst (schulden uit financiële 
leases) overgenomen. Het saldo van de nieuwe operaties, buiten de uitgiftes onder 
de Commercial Paper programma’s, betreft : 
• een transfer van een rubriek naar een andere als gevolg van de reorganisatie van 

een operatie met Eurofima (37 miljoen EUR); 

• transacties met dochterondernemingen in het raam van de “cash-pooling”. In 

toepassing van de beslissing van de Raad van Bestuur van de Vennootschap 

betreffende “cash-pooling” in 2015 worden de overtollige kasmiddelen van de 

dochterondernemingen niet langer extern aangehouden bij financiële 

instellingen of onder de vorm van voorschotten bij de Vennootschap maar op 

een lopende rekening bij de Vennootschap.  

 
Naast de bovenvermelde nieuwe operatie heeft de Vennootschap nog 3 
contractueel voorziene herfinancieringen afgesloten met Eurofima voor een totaal 
bedrag van 194,1 miljoen EUR waarbij de bestaande financieringen aan vlottende 
rentevoet vervangen werden door nieuwe financieringen aan vlottende rentevoet. 
Twee van deze herfinancieringen hebben een looptijd van 7 jaar en de derde heeft 
een looptijd van 10 jaar. 
 
Het totaal van de betalingen kan opgedeeld worden in de terugbetaling van het 
nominaal van bestaande financieringen (888.946.209,47 EUR) en de betaling van 
interesten (40.219.841,33 EUR). Het saldo van de terugbetalingen (nominaal), buiten 
de terugbetalingen van thesauriebewijzen, betreft: 
• de terugbetalingen op de contractuele vervaldagen; 

• de terugbetaling van voorschotten aan dochterondernemingen (cfr. opmerking 

hierboven).  

 
De reële waarde van de financiële schulden is opgenomen in toelichting 30. 
 
Kenmerken van de financiële schulden 
 
De onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de verschillende schulden naar 
munt van uitgifte, type rentevoet en resterende looptijd. 
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Karak ter is tiek en van de financiële s chulden

Munt Coupon
Finale 

vervaldag
Nom inaal 

(Munt)
Boek w aarde

(EUR)

Bank voors chotten in rek ening-courant EUR N/A < 1jaar 0,00 0,00
T otaal IUV 0000 0000

T otaal bank voors chotten in rek ening courant 0,00

Bank leningen EUR Vlottend < 1jaar 140.519.000,00 140.440.739,30
1 - 2 jaar 114.350.000,00 114.346.575,85
2 - 5 jaar 163.000.000,00 263.136.766,45
> 5 jaar 413.344.692,18 413.362.329,46

0% - 2% 2 - 5 jaar 200.000.000,00 200.677.222,22
> 5 jaar 371.651.300,00 372.355.342,68

2% - 4% > 5 jaar 415.000.000,00 405.538.024,36
T otaal IUV 1.817.864.992018 1.909.897.000072

USD 4% - 6% > 5 jaar 74.988.097001 74.729.817076
6% - 8% > 5 jaar 40.794.780,31 39.935.440,50

T otaal USD 79.782.877072 74.669.294026
T otaal bank leningen 1.984.522.254,58

Obligatieleningen EUR Vlottend 2 - 5 jaar 109.000.000,00 109.041.315,83
Zero coupon > 5 jaar 213.000.000,00 101.736.780,54
0% - 2% > 5 jaar 190.000.000,00 189.512.725,97
2% - 4% 2 - 5 jaar 25.000.000,00 25.729.452,31

> 5 jaar 100.000.000,00 102.211.011,69
4% - 6% 2 - 5 jaar 60.000.000,00 61.544.246,57

> 5 jaar 55.000.000,00 55.966.843,19
T otaal IUV 792.000.000000 649.742.776010

T otaal obligatieleningen 645.742.376,10

Schulden uit financiële leas es EUR 2% - 4% > 5 jaar 7.380.218,64 7.439.833,10
> 10% > 5 jaar 5.430.607,16 5.430.607,16

T otaal IUV 12.810.829080 12.870.440026
T otaal s chulden uit financiële leas es 12.870.440,26

T hes auriebew ijzen EUR Vlottend < 1jaar 445.000.000,00 445.071.113,62
T otaal IUV 449.000.000000 449.071.117062

T otaal thes auriebew ijzen 445.071.113,62

Overige financiële s chulden EUR Vlottend < 1jaar 187.879.244,69 187.879.244,69
4% - 6% 2 - 5 jaar 105.475.414,00 105.606.609,09

> 5 jaar 72.422.109,06 72.472.231,11
T otaal IUV 769.776.767079 769.998.084089

USD 4% - 6% > 5 jaar 68.295.038,55 90.165.553,76
6% - 8% < 1jaar 31.624.848,18 30.981.382,86

> 5 jaar 105.782.637,53 132.575.290,47
T otaal USD 209.702.924026 297.722.227009

T otaal overige financiële s chulden 619.680.311,98

T otaal financiële s chulden 3.707.886.496,54

31/12/2016
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Karak ter is tiek en van de financiële s chulden

Munt Coupon
Finale 

vervaldag
Nom inaal 

(Munt)
Boek w aarde

(EUR)

Bank voors chotten in rek ening-courant EUR N/A < 1jaar 0,00 0,00
T otaal IUV 0000 0000

T otaal bank voors chotten in rek ening courant 0,00

Bank leningen EUR Vlottend < 1jaar 194.100.000,00 194.151.204,96
1 - 2 jaar 85.219.000,00 85.255.435,86
2 - 5 jaar 240.350.000,00 240.544.616,03
> 5 jaar 380.078.559,87 380.185.547,71

0% - 2% 2 - 5 jaar 200.000.000,00 200.643.297,22
> 5 jaar 171.651.300,00 171.736.682,61

2% - 4% < 1jaar 50.000.000,00 51.055.000,00
> 5 jaar 415.000.000,00 403.819.601,98

T otaal IUV 1.776.798.899087 1.727.791.786077
USD 4% - 6% > 5 jaar 72.707.977099 71.681.727090

6% - 8% > 5 jaar 39.622.002,10 37.391.391,18
T otaal USD 72.729.979069 69.077.119008

T otaal bank leningen 1.796.464.501,45

Obligatieleningen EUR Vlottend 2 - 5 jaar 109.000.000,00 109.076.708,96
Zero coupon > 5 jaar 213.000.000,00 96.741.097,81
0% - 2% > 5 jaar 190.000.000,00 189.454.558,81
2% - 4% 2 - 5 jaar 25.000.000,00 25.723.109,34

> 5 jaar 100.000.000,00 102.199.624,30
4% - 6% 2 - 5 jaar 60.000.000,00 61.442.458,55

> 5 jaar 55.000.000,00 55.887.849,11
T otaal IUV 792.000.000000 640.929.406088

T otaal obligatieleningen 640.525.406,88

Schulden uit financiële leas es EUR > 10% > 5 jaar 5.780.631,27 5.780.631,27
T otaal IUV 9.780.671027 9.780.671027

T otaal s chulden uit financiële leas es 5.780.631,27

T hes auriebew ijzen EUR Vlottend < 1jaar 580.108.540,63 580.046.181,73
T otaal IUV 980.108.940067 980.046.181077

T otaal thes auriebew ijzen 580.046.181,73

Overige financiële s chulden EUR Vlottend < 1jaar 181.782.090,98 181.782.720,98
4% - 6% < 1jaar 45.469.734,18 45.556.226,39

2 - 5 jaar 42.097.352,78 42.183.850,79
> 5 jaar 127.194.222,05 127.279.884,33

T otaal IUV 796.947.799099 796.802.682049
USD 4) 1 6) > 5 jaar 64.737.800,37 83.216.543,77

6% - 8% < 1jaar 46.112.167,72 45.147.824,89
1 - 2 jaar 35.624.835,49 33.667.016,49
> 5 jaar 99.043.922,78 119.157.314,33

8% - 10% < 1jaar 18.442.540,74 19.494.013,52
T otaal USD 267.961.267010 700.682.717000

T otaal overige financiële s chulden 697.485.395,49

T otaal financiële s chulden 3.720.302.116,82

31/12/2015
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19.2 Financiële schulden m.b.t. de financiële leaseovereenkomsten  

 

De vervaltermijnen van de schulden m.b.t. de financiële leaseovereenkomsten zijn 
de volgende: 

Op m inder dan één 
jaar

T us s en één 
en vijf jaar

Op m eer dan vijf 
jaar

T otaal

Contante w aarde van de toek om s tige m inim ale 
leas ebetalingen - 31/12/2016
Toekomstige minimale leasebetalingen 1.744.153,36 6.976.613,44 23.006.018,38 31.726.785,18
Interesten / Toekomstige interestlasten op overeenkomsten -1.241.752,25 -4.050.795,38 -13.563.797,29 -18.856.344,92

T otaal 502.401,11 2.925.818,06 9.442.221,09 12.870.440,26

Contante w aarde van de toek om s tige m inim ale 
leas ebetalingen - 31/12/2015
Toekomstige minimale leasebetalingen 1.489.153,36 5.956.613,44 4.095.171,74 11.540.938,54
Interesten / Toekomstige interestlasten op overeenkomsten -1.139.129,25 -3.612.522,02 -1.008.656,00 -5.760.307,27

T otaal 350.024,11 2.344.091,42 3.086.515,74 5.780.631,27  
 
De voorwaardelijke huurbetalingen met betrekking tot financiële 
leaseovereenkomsten, die geboekt zijn in het resultaat, bedragen 63.684,82 EUR in 
2016 en betreffen indexeringen.  
 
In 2015, naar aanleiding van een wijziging in het erfpachtcontract van Salik dat 
voorziet in een wijziging van de canon, werd de schuld met betrekking tot de 
financiële lease opnieuw berekend. Geen enkele voorwaardelijke huur werd dus 
geboekt in het resultaat van 2015 voor de financiële leaseovereenkomsten. 
 
De verbintenissen inzake toekomstige minimum huurbetalingen, opeisbaar 
krachtens niet-opzegbare operationele leaseovereenkomsten, zijn opgenomen in 
toelichting 32. 
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20 Toelichting 20 - Uitgestelde belastingvorderingen / 
schulden  

 

31/12/2016 31/12/2015
A ctuele belas tingen
A ctuele belastingvorderingen
A ctuele belastingschulden
Netto actuele belas tingen 0,00 0,00

Uitges telde belas tingen
Uitgestelde belastingvorderingen
Uitgestelde belastingschulden
Netto s ituatie uitges telde belas tingen 0,00 0,00

 

 
De bewegingen tijdens het boekjaar kunnen als volgt samengevat worden:  

31/12/2016 31/12/2015
Uitges telde belas tingvorderingen
Per 1 januari
In het netto-resultaat opgenomen belastingen
In de niet-gerealiseerde resultaten opgenomen belastingen
per 31 decem ber 0,00 0,00

 
 

31/12/2016 31/12/2015
Uitges telde belas tingvorderingen:
Recupereerbare fiscale verliezen en andere fiscale aftrekken 485.406.217,43 437.018.331,14
Schulden uit personeelsbeloningen 48.633.799,98 45.062.550,14
Waardeverminderingen op handelsvorderingen en overige 
debiteuren

0,00

Financiële instrumenten tegen reële w aarde 46.854.178,68 40.604.727,45
Voorzieningen 0,00
Bruto uitges telde belas tingvorderingen 580.894.196,09 522.685.608,73

Uitges telde belas tings chulden:
Vaste activa en vastgoedbeleggingen 47.897.534,36 49.821.286,29
Bruto uitges telde belas tings chulden 47.897.534,36 49.821.286,29

Min: niet erkende uitgestelde belastingvorderingen -532.996.661,73 -472.864.322,44

Netto s ituatie uitges telde belas tingen 0,00 0,00

Balans

 
 
De recupereerbare fiscale verliezen en de fiscale aftrekken zijn onbeperkt in de tijd 
met uitzondering van 8.344.498,49 EUR (2015: 44.264.941,64 EUR) die 
recupereerbaar zijn over een periode van maximaal 7 jaar.  
 
De capaciteit van de NMBS om de uitgestelde belastingvorderingen te recupereren 
wordt beoordeeld aan de hand van een analyse die ondermeer gebaseerd is op 
business plannen, op onvoorziene omstandigheden verbonden aan de economische 
conjunctuur en op onzekerheden van de markten waarop de NMBS tussenkomt. 
Gezien de verschillende onzekerheden zoals hierboven omschreven, heeft de NMBS 
zich in haar analyse gebaseerd op een tijdshorizon van drie jaar. De onderliggende 
veronderstellingen van deze analyse worden jaarlijks herzien. 
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21 Toelichting 21 - Handelsschulden 
 

31/12/2016 31/12/2015
Toelichting

Handels s chulden op lange term ijn

Ontvangen vooruitbetalingen m.b.t. onderhanden projecten 10 9.326.052,12 14.648.295,01
T otaal 9.326.052,12 14.648.295,01

Handels s chulden op k orte term ijn

Leveranciers buiten verbonden partijen 306.284.232,10 295.869.512,72
Leveranciers verbonden partijen 80.993.695,15 109.096.826,46
Bedragen m.b.t. onderhanden projecten 10 4.825.174,15 6.339.573,35
T otaal 392.103.101,40 411.305.912,53

T otaal handels s chulden 401.429.153,52 425.954.207,54
 

De handelsschulden op lange termijn betreffen de ontvangen vooruitbetalingen in 
het raam van de contracten van de cofinancieringen. 
 

 

 

22 Toelichting 22 - Sociale schulden 
 

31/12/2016 31/12/2015

Bedrijfsvoorheffing 21.697,58 26.604,59

Salarissen 1.589,50 15.840,93

Vakantiegeld 51.072.703,52 53.522.894,48

Overige sociale schulden 34.109.009,56 37.097.972,91

T otaal s ociale s chulden 85.205.000,16 90.663.312,91

Waarvan:
Vervallen sociale schulden (RSZ) 0,00 0,00

Niet vervallen sociale schulden 85.205.000,16 90.663.312,91
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23 Toelichting 23 - Subsidies 
 

23.1 Kapitaalsubsidies 

De bewegingen tijdens het boekjaar kunnen als volgt samengevat worden:  

2016 2015

Kapitaals ubs idies
Op 1 januari 6.104.800.377,68 5.827.274.501,77
Nieuw e subsidies 683.971.050,59 627.883.359,68

Toegew ezen aan materiële en immateriële vaste activa -351.161.691,81 -350.357.483,77 

Saldo op 31 decem ber 6.437.609.736,46 6.104.800.377,68
Waarvan

Op lange termijn 6.071.226.882,70 5.768.246.304,89
Op korte termijn 366.382.853,76 336.554.072,79

 
 

Het bedrag van -351.161.691,81 EUR in 2016 (2015: -350.357.483,77 EUR) betreft 
voor -361.032.561,66 EUR  
(2015: -358.441.893,49 EUR) de in resultaat name van de kapitaalsubsidies en voor 
9.870.869,85 EUR  
(2015: 8.084.409,72 EUR) de wedersamenstelling van de niet afgeschreven 
subsidies geannuleerd als gevolg van de overdrachten van gesubsidieerde activa.  

 
 

23.2 Exploitatiesubsidies 

De bewegingen tijdens het boekjaar kunnen als volgt samengevat worden:  

2016 2015

T e ontvangen exploitaties ubs idies
Op 1 januari 384.189.525,50 386.895.311,40
Nieuw e subsidies 1.130.259.144,31 1.133.053.141,82
Inningen -1.141.099.184,73 -1.135.140.927,72 
A ndere bew egingen -1.800.000,00 -618.000,00 
Saldo op 31 decem ber 371.549.485,08 384.189.525,50

 
 
De exploitatiesubsidies omvatten de basistoelage (vast en variabel), de toelagen 
voor de veiligheid en de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme, evenals het 
economische heroplevingsplan. 
 
Door het koninklijk besluit van 22 december 2016 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 23 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als 
beheerscontract van Infrabel en de NMBS gelden, als gevolg van de aanslagen in 
Parijs en in Brussel, werden bijkomende (investerings- en exploitatie-) dotaties 
toegekend aan de NMBS om de kost van specifieke projecten in het kader van de 
strijd tegen het terrorisme te dekken. Voor het jaar 2016 heeft de Staat een globaal 
bedrag van 9.780.000,00 EUR waarvan 1.000.000,00 EUR aan exploitatiesubsidies 
en 8.780.000,00 EUR aan investeringssubsidies. 
 
De verworven subsidies om het aandeel van de Staat in de kosteloosheid van de 
woon-werkverplaatsingen te compenseren worden opgenomen in de omzet. 
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23.3 Financiële subsidies 

De bewegingen tijdens het boekjaar kunnen als volgt samengevat worden:  
 

2016 2015

T e ontvangen financiële s ubs idies
Op 1 januari 12.540.907,37 12.968.351,98
Nieuw e subsidies 26.858.850,25 27.796.197,72
Inningen -27.303.306,92 -28.223.642,33 
Saldo op 31 decem ber 12.096.450,70 12.540.907,37

 
 
De financiële subsidies omvatten de financiële opbrengsten die voortvloeien uit de 
vorderingen op de Staat in het kader van de prefinancieringsovereenkomsten 
‘Tekort TGV’, van de prioritaire gewestelijke projecten en de prefinancieringen 
betreffende rollend materieel. De interesten verworven in het kader van de “Back-
to-Back”-overeenkomsten worden niet beschouwd als subsidies. 
 
De nieuwe financiële subsidies worden geboekt in het netto-resultaat en in 
mindering gebracht van de financiële kosten.  
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24 Toelichting 24 - Overige schulden 
 

31/12/2016 31/12/2015

Toelichting

Overige s chulden op lange term ijn

Schulden jegens vennootschappen van de NMBS Groep 19.245.775,16 2.048.893,42

Fondsen beheerd voor rekening van derden (GEN Fonds) 33 149.062.114,21 179.309.600,00

Over te dragen ontvangen netto-commissies op transacties van 
alternatieve financiering

35.152.445,55 40.001.680,46

Borgtochten betaald in contanten 236.107,88 235.859,99

Overige schulden 812.000,00 812.000,00

T otaal 204.508.442,80 222.408.033,87

Overige s chulden op k orte term ijn

Schulden jegens vennootschappen van de NMBS Groep 1.882.446,01 17.459.763,87

Te betalen BTW, belastingen en bedrijfsvoorheffing 6.828,75 1.915,57

Fondsen beheerd voor rekening van derden (GEN Fonds) 33 75.000.000,00 114.300.000,00

Over te dragen ontvangen netto-commissies op transacties van 
alternatieve financiering

4.550.021,20 6.589.198,91

Diverse schulden op de publieke overheden 5.369.897,20 7.736.857,69

Borgtochten betaald in contanten 43.578.982,00 40.843.354,14

Over te dragen opbrengsten 105.199.063,82 104.100.368,44

Toe te rekenen kosten 20.592.302,48 68.978.803,50

Overige schulden 21.955.101,25 20.700.778,84

T otaal 278.134.642,71 380.711.040,96

T otaal overige s chulden 482.643.085,51 603.119.074,83
 

De overige schulden omvatten op 31 december 2016 onder meer 224.062.114,21 
EUR aan schulden ten opzichte van de Staat in het kader van het Gen fonds en 
42.300.000,00 EUR aan waarborgen in contanten in het kader van CSA. 
 
De over te dragen opbrengsten omvatten hoofdzakelijk de commissies met 
betrekking tot de alternatieve financieringsoperaties en de opbrengsten met 
betrekking tot de relaties tussen de netwerken. 
 
De schulden ten opzichte van de publieke overheden betreffen met name het 
gedeelte van de exploitatiesubsidies en de kapitaalsubsidies ontvangen in het kader 
van de antiterrorisme maatregelen hoger dan de werkelijke exploitatie- en 
investeringskosten van de Vennootschap.  
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25 Toelichting 25 - Bedrijfsinkomsten en bedrijfskosten 
 

25.1 Bedrijfsinkomsten 

 
25.1.1 Omzet 

31/12/2016 31/12/2015

Marketing & Sales 735.461.694,84 795.268.460,51

Technics 112.391.642,82 110.411.086,03

Transport: 72.223.804,77 91.124.551,30

T rein 97.924.898080 98.697.244000

F reight Services 11.428.860007 26.278.929090

Overige 7.270.049090 6.228.781040

Inkomsten uit onderhanden projecten voor derden 10 34.446.242,24 51.017.824,90

Verhuur van onroerende goederen en levering van energie 84.851.975,01 60.704.785,39

Overige 19.579.269,75 37.824.389,41

T otaal om zet 1.058.954.629,43 1.146.351.097,54
 

 
 
25.1.2 Overige bedrijfsinkomsten 

31/12/2016 31/12/2015

Bruto commissies betreffende transacties van alternatieve financiering 7.146.417,48 10.318.106,95

Meerw aarden op verkoop van vaste activa, vastgoedbeleggingen en activa 
aangehouden voor verkoop

18.326.511,24 7.005.586,76

Meerw aarden op verkoop van een onderneming aan THI Factory 3.420.000,00 156.624.210,22

Tussenkomst NS in verliezen ICZ 14.472.439,00 0,00

Boetes, schadevergoedingen en compensaties ontvangen 27.573.742,11 16.380.074,80

Herstelplan commerciële activiteiten 1.131.596,19 4.209.549,28

Overige 5.768.325,61 9.626.689,05

T otaal overige bedrijfs ink om s ten 77.839.031,63 204.164.217,06
 

Per 31 december 2016, betreft de meerwaarde op verkoop van een onderneming 
aan THI Factory de contractueel voorziene aanpassing van de opleg met betrekking 
tot de inbreng in THI Factory in 2015. Het bedrag van de opleg in contanten van 
32.500.000,00 EUR in 2015 werd in 2016 aangepast voor een bedrag van 
3.420.000,00 EUR.  

Het bedrag van 14.472.439,00 EUR per 31 december 2016 heeft betrekking op de 
tussenkomst van de NS in de operationele verliezen van de ICZ Brussel-Amsterdam 
in het kader van de “Samenwerkingsafspraak”.  

 

 

25.2 Bedrijfskosten  
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25.2.1 Diensten en diverse goederen 

31/12/2016 31/12/2015

Infrasstructuurvergoeding 631.521.124,80 626.526.091,90

Onderhoud en herstellingen / saneringsw erken 84.714.649,40 85.899.466,37

Electriciteit tractie 83.424.562,46 84.590.719,13

Kosten ICT 62.866.837,41 53.883.594,15

Kosten ivm met projecten voor derden 33.222.750,58 51.348.380,11

Kosten verbonden aan het personeel (kosten HR-Rail inbegrepen) 44.772.341,47 49.042.522,65

Besturingsprestaties, inclusief locatie van materiaal 35.937.070,59 43.387.451,47

Relaties tussen netw erken 14.733.392,32 27.168.764,58

Diabolo kosten 23.005.520,00 23.327.410,00

Electriciteit ander dan tractie / benodigdheden 21.259.507,78 20.775.755,96

Consulting 5.085.725,00 17.859.597,57

Commissies 13.632.754,05 16.950.649,80

Public relations 9.772.733,12 10.571.128,80

Verzekeringen, juridische kosten en vergoedingen betaald aan derden 9.079.179,53 9.362.387,04

Huur en huurlasten 4.073.965,07 4.426.606,51

Voorzieningen voor juridische geschillen 18 75.622.937,00 -1.552.322,29

Milieuvoorzieningen 18 -5.064.058,81 -1.647.956,95

Voorzieningen vrachtsector 18 -10.784.375,53 -36.184.795,67

A ndere voorzieningen 18 -345.157,57 -533.065,09

Overige 68.681.893,48 65.099.036,94

T otaal diens ten en divers e goederen 1.205.213.352,15 1.150.301.422,98  
 

25.2.2  Overige bedrijfskosten 

31/12/2016 31/12/2015

Belastingen en voorheffingen 3.067.464,26 3.347.007,44

Waardeverminderingen op handelsvorderingen en overige debiteuren, 
voorraden en onderhanden projecten in opdracht van derden

28.879.307,50 2.926.462,47

Minderw aarden op de realisatie van immateriële en materiële vaste 
activa, vastgoedbeleggingen en vaste activa aangehouden voor 
verkoop

1.009.837,90 1.783.187,41

Fusie Foncière Rue de France en aankoop bedrijfstak 9.987.631,41

Overige bedrijfskosten 1.392.078,64 1.015.498,42

T otaal overige bedrijfs k os ten 44.336.319,71 9.072.155,74
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26 Toelichting 26 - Personeelskosten 
 

26.1 Personeelskosten 

31/12/2016 31/12/2015
Toelichtingen

Salarissen, vergoedingen en overige kortetermijnbeloningen 1.026.095.238,69 1.111.775.084,86
Bijdragen toegezegd-pensioenregelingen 17 366.123,58 342.626,02
Vergoedingen na uitdiensttreding 17 8.590.348,65 8.746.682,63
A ndere vergoedingen op lange termijn 17 44.439.110,94 65.138.147,29
Ontslagvergoedingen 17 -1.188.344,29 -605.845,48
Overige

T otale pers oneels k os ten 1.078.302.477,57 1.185.396.695,32  
 
De financiële kost die betrekking heeft op de personeelsbeloningen is 
opgenomen in de financiële resultaten – cfr. toelichting 27.  

 
26.2 Personeelseffectief 

2016 2015

A . Pers oneels leden

Gew ogen gem iddelde van het pers oneel (in FT E)

A rbeiders 10.352 11.000
Bedienden 8.223 8.511
Directieleden 319 325
Overige 1.036.361.664 1.100.028.898

B. Inter im s

A antal berekend op basis van voltijdse equivalenten N.D. N.D.

Kosten voor de Vennootschap 260.147,04 489.970,47
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27 Toelichting 27 - Financiële opbrengsten en financiële 
kosten 

 
27.1 Financiële opbrengsten 

 
31/12/2016 31/12/2015

T oelichting

Interestopbrengsten uit
tot einde looptijd aangehouden beleggingen w aarop geen 
w aardevermindering w erd geboekt

11.475,00 446.692,42

tot einde looptijd aangehouden beleggingen w aarop een w aardevermindering 
w erd geboekt 0,00 0,00
leningen en vorderingen w aarop geen w aardevermindering w erd geboekt 20.905.790,61 22.634.258,32

leningen en vorderingen w aarop een w aardevermindering w erd geboekt 1.131,09 3.148,71
financiële activa tegen reële w aarde met verw erking van de 
w aardeveranderingen in het netto-resultaat

3.562.419,36 3.205.659,20

financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden -132.983,58 2.738.551,25
voor verkoop beschikbare financiële activa 12.2 0,00 0,00

Wijzigingen in de reële w aarde van de financiële activa aangemerkt als 
gew aardeerd tegen reële w aarde met verw erking van de 

0,00 1.121.487,45

Wijzigingen in de reële w aarde van de financiële verplichtingen aangemerkt als 
gew aardeerd tegen reële w aarde met verw erking van de 

1.261.671,60 4.179.064,00

Wijzigingen in de reële w aarde van de afgeleide financiële instrumenten 47.700.908,11 75.791.700,71
Wijzigingen in de reële w aarde van de voor verkoop beschikbare financiële 
activa in het netto-resultaat

0,00 0,00

Terugname van bijzondere w aardeverminderingsverliezen op voor verkoop 
beschibare activa

0,00 0,00

Terugname van bijzondere w aardeverminderingsverliezen op tot einde looptijd 
aangehouden beleggingen

0,00 0,00

Terugname van bijzondere w aardeverminderingsverliezen op leningen en 
vorderingen

0,00 0,00

Wisselresultaten 16.414.391,68 7.538.622,47

Winsten uit de realisatie van leningen en vorderingen 0,00 0,00

Ontvangen dividenden 5.482.795,64 12.026.631,74

Overige financiële opbrengsten 740.374,73 5.929.579,52

T otaal financiële opbrengs ten 95.947.974,24 135.615.395,79
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.2 Financiële kosten 
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31/12/2016 31/12/2015

T oelichting

Interestkosten op

financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs 33.168.596,18 36.374.723,46
financiële verplichtingen tegen reële w aarde met verw erking van de 
w aardeveranderingen in het netto-resultaat

6.784.821,40 10.290.174,06

financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 24.389.927,23 24.035.421,28
schulden uit financiële leases 1.377.784,86 1.201.584,08

schulden verbonden aan personeelsbeloningen 17.3 6.868.072,56 4.841.704,68

voorzieningen 18 653.190,58 1.098.014,23

Gekapitaliseerde intercalaire interesten -66.004,62 -153.937,87 

Wijzigingen in de reële w aarde van de financiële activa aangemerkt als 
gew aardeerd tegen reële w aarde met verw erking van de 

1.777.871,41 685.510,25

Wijzigingen in de reële w aarde van de financiële verplichtingen aangemerkt als 
gew aardeerd tegen reële w aarde met verw erking van de 

4.409.378,55 3.147.763,35

Wijzigingen in de reële w aarde van de afgeleide financiële instrumenten 40.636.127,10 37.638.417,88
Wijzigingen in de reële w aarde van de voor verkoop beschikbare financiële 
activa in het netto-resultaat

0,00 0,00

Bijzondere w aardeverminderingsverliezen op voor verkoop beschikbare activa 12.2 0,00 0,00
Bijzondere w aardeverminderingsverliezen op tot einde looptijd aangehouden 
beleggingen

0,00 0,00

Bijzondere w aardeverminderingsverliezen op leningen en vorderingen 1.131,09 3.148,71

Verliezen uit de realisatie van leningen en vorderingen 0,00 0,00

Wisselresultaten 15.689.034,13 5.550.235,42

Overige financiële kosten 3.322.822,25 21.634.522,52

T otaal financiële k os ten 139.012.752,72 146.347.282,05
 

 
De interesten ontvangen onder de “Back-to-Back” overeenkomsten en de financiële 
subsidies (zie toelichting 23.3) worden in mindering genomen van de interestkosten. 
 
 
 
 

28 Toelichting 28 - Kosten van belastingen op de 
gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 

 
De tabellen hieronder geven een reconciliatie weer tussen de (kosten)/ baten van 
belastingen op de gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten vóór belastingen 
aan de statutaire Belgische belastingvoet en de (kosten)/ baten van belastingen op 
de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten per 31 december 2015 en per 
31december 2014 aan de effectieve belastingvoet van de Vennootschap: 

31/12/2016
Gerealis eerde en niet-

gerealis eerde 
res ultaten

Res ultaat vóór  belas tingen -277.872.525,47
Belastingen berekend op basis van de belastingvoet (33,99%) 94.448.871,41
Effect van de fiscaal niet aftrekbare uitgaven -11.563.511,38
Definitief belaste inkomsten 1.770.422,13
Overige niet belastbare resultaten -11.817.704,26
Verlopen notionele interestaftrek -12.209.358,79
Wijzigingen met betrekking tot vorige jaren -493.183,83
Wijziging in de uitgestelde belastingvordering -60.140.693,41
Belas ting(k os ten) / baten op gerealis eerde en niet-gerealis eerde res ultaten -5.158,13
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31/12/2015
Gerealis eerde en niet-

gerealis eerde 
res ultaten

Res ultaat vóór  belas tingen 177.747.956,91
Belastingen berekend op basis van de belastingvoet (33,99%) -60.416.530,55
Effect van de fiscaal niet aftrekbare uitgaven -14.112.035,55
Definitief belaste inkomsten 4.057.384,95
Overige niet belastbare resultaten 10.584.514,78
Verlopen notionele interestaftrek -27.252.309,97
Wijzigingen met betrekking tot vorige jaren -3.660.160,34
Wijziging in de uitgestelde belastingvordering 90.787.317,04
Belas ting(k os ten) / baten op gerealis eerde en niet-gerealis eerde res ultaten -11.819,64

 

 
 

31/12/2016 31/12/2015
T oelichting

In het netto-resultaat opgenomen courante belastingen -5.158,13 -11.819,64
In het netto-resultaat opgenomen uitgestelde belastingen 20

In de niet-gerealiseerde resultaten opgenomen uitgestelde belastingen 20

Belas ting(k os ten) / baten op gerealis eerde en niet-gerealis eerde res ultaten -5.158,13 -11.819,64  
 

 

 

 

29 Toelichting 29 - Voorwaardelijke activa en 
verplichtingen 

 
De voorwaardelijke activa bedragen 6.897.657,34 EUR (2015: 621.324,55 EUR) en 
vertegenwoordigen voornamelijk de door de Vennootschap gevorderde bedragen 
van derden die verantwoordelijk zijn voor werkonbekwaamheden van 
personeelsleden. Vanaf 2016 omvatten de voorwaardelijke activa het bedrag van de 
invorderingen van kosten verschuldigd door derden, maar nog niet geïnd door de 
onderneming (6.380.980,32 EUR). 
 
De voorwaardelijke verplichtingen bedragen 504.714,66 EUR (2015: 918.230,02 
EUR) en vertegenwoordigen de juridische geschillen aangespannen tegen de 
Vennootschap waarvoor de kans op een uitstroom aan middelen momenteel zeer 
onwaarschijnlijk is.  
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30 Toelichting 30 - Bijkomende informatie over de 
financiële instrumenten 

 
30.1 Financiële activa 

Categorie volgens  IA S 39
Boek w aarde op 

31/12/2016
Reële w aarde op 

31/12/2016
Boek w aarde op 

31/12/2015
Reële w aarde op 

31/12/2015

Vas te financiële activa
Handelsvorderingen en overige debiteuren Leningen en vorderingen tegen geamortiseerde kostprijs 794.131.733,37 794.131.733,37 785.262.685,60 785.262.685,60

Leningen en vorderingen tegen reële w aarde met 
verw erking van de w aardeveranderingen in het 
netto-resultaat

0,00 0,00 0,00 0,00

A fgeleide financiële instrumenten Financiële activa tegen reële w aarde met verw erking van 
de w aardeveranderingen in het netto-resultaat 
aangehouden voor handelsdoeleinden

299.344.642,18 299.344.642,18 276.915.944,49 276.915.944,49

Overige financiële activa Voor verkoop beschikbare financiële activa tegen reële 
w aarde met verw erking van de w aardeverminderingen in 
het eigen vermogen 51.271.902,18 51.271.902,18 51.266.028,69 51.266.028,69
Financiële activa aangemerkt als gew aardeerd tegen reële 
w aarde met verw erking van de w aardeveranderingen in 
het netto-resultaat 112.566.546,52 112.566.546,52 108.311.320,09 108.311.320,09
Financiële activa tegen reële w aarde met verw erking van 
de w aardeveranderingen in het netto-resultaat 
aangehouden voor handelsdoeleinden 86.923.913,48 86.923.913,48 77.406.086,58 77.406.086,58
Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs 415.320.906,50 494.192.248,09 417.923.594,60 500.191.478,60

T otaal 1.759.559.644,23 1.838.430.985,82 1.717.085.660,05 1.799.353.544,05

Vlottende financiële activa
Handelsvorderingen en overige debiteuren Leningen en vorderingen tegen geamortiseerde kostprijs 1.195.609.838,32 1.195.609.838,32 1.043.796.255,54 1.043.796.255,54

Leningen en vorderingen tegen reële w aarde met 
verw erking van de w aardeveranderingen in het 
netto-resultaat 203.790,83 203.790,83 250.692,34 250.692,34

A fgeleide financiële instrumenten Financiële activa tegen reële w aarde met verw erking van 
de w aardeveranderingen in het netto-resultaat 
aangehouden voor handelsdoeleinden 196.419,58 196.419,58 39.405.719,19 39.405.719,19

Overige financiële activa Voor verkoop beschikbare financiële activa tegen reële 
w aarde met verw erking van de w aardeverminderingen in 
het eigen vermogen 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiële activa aangemerkt als gew aardeerd tegen reële 
w aarde met verw erking van de w aardeveranderingen in 
het netto-resultaat 253.379,77 253.379,77 20.384.277,98 20.384.277,98
Financiële activa tegen reële w aarde met verw erking van 
de w aardeveranderingen in het netto-resultaat 
aangehouden voor handelsdoeleinden -13.836,13 -13.836,13 -23.322,04 -23.322,04
Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs 31.780.697,51 31.855.904,27 32.181.331,91 32.254.555,82
Tot einde looptijd aangehouden beleggingen

0,00 0,00 0,00 0,00
T otaal 1.228.030.289,88 1.228.105.496,64 1.135.994.954,92 1.136.068.178,83  
 
De analyse hierboven betreft enkel de financiële activa volgens IFRS 7, met 
uitsluiting van de over te dragen kosten, de bedragen betreffende onderhanden 
projecten voor derden, enz. 
 
De Vennootschap beschouwt de nominale waarde van de ‘handelsvorderingen en 
overige debiteuren’, momenteel niet geherwaardeerd aan reële waarde, als een 
redelijke benadering van hun reële waarde. Deze rubriek bestaat hoofdzakelijk uit 
enerzijds kortlopende vorderingen zonder significante financieringscomponent en 
anderzijds uit langlopende rentedragende vorderingen op de Staat. 
 
De vergelijkende reële waarde van de financiële activa gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, opgenomen onder de rubriek ‘overige financiële activa’ 
wordt berekend gebruikmakend van de zelfde modellen en hypotheses als deze 
gebruikt voor de waardering van de activa waarvoor de Vennootschap op vrijwillige 
basis gekozen heeft voor de opname in de categorie ‘tegen reële waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in het netto-resultaat’. Voor wat betreft de ‘tot 
einde looptijd’ aangehouden beleggingen beschouwd de Vennootschap de 
nominale waarde als een redelijke benadering van de reële waarde gelet op hun 
resterende looptijd en de huidige lage actualisatievoeten. 
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30.2 Financiële verplichtingen 

Categorie volgens  IA S 39
Boek w aarde op 

31/12/2016
Reële w aarde op 

31/12/2016
Boek w aarde op 

31/12/2015
Reële w aarde op 

31/12/2015

  L anglopende financiële verplichtingen

Financiële schulden Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs 2.735.834.501,79 3.114.931.869,16 2.444.170.061,09 2.760.207.962,28
Financiële verplichtingen tegen reële w aarde met 
verw erking van de w aardeveranderingen in het 
netto-resultaat 147.663.963,54 147.663.963,54 135.740.034,26 135.740.034,26

A fgeleide financiële instrumenten

Financiële verplichtingen tegen reële w aarde met 
verw erking van de w aardeveranderingen in het 
netto-resultaat 453.524.953,00 453.524.953,00 456.579.639,07 456.579.639,07

Handelsschulden Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs 0,00 0,00 0,00 0,00

Overige schulden Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs 166.467.320,84 166.467.320,84 179.545.459,99 179.545.459,99
Financiële verplichtingen tegen reële w aarde met 
verw erking van de w aardeveranderingen in het 
netto-resultaat 2.076.676,41 2.076.676,41 2.048.893,42 2.048.893,42

T otaal 3.505.567.415,58 3.884.664.782,95 3.218.084.087,83 3.534.121.989,02

  Kortlopende financiële verplichtingen
Financiële schulden Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs 823.083.069,17 822.942.021,41 1.075.471.288,79 1.076.304.408,87

Financiële verplichtingen tegen reële w aarde met 
verw erking van de w aardeveranderingen in het 
netto-resultaat 1.304.962,04 1.304.962,04 64.920.732,68 64.920.732,68

A fgeleide financiële instrumenten Financiële verplichtingen tegen reële w aarde met 
verw erking van de w aardeveranderingen in het 
netto-resultaat aangehouden voor handelsdoeleinden 12.573.763,49 12.573.763,49 34.039.570,89 34.039.570,89

Handelsschulden Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs 383.776.851,91 383.776.851,91 401.449.436,87 401.449.436,87
Overige schulden Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs 167.777.660,88 167.777.660,88 269.608.387,70 269.608.387,70

Financiële verplichtingen tegen reële w aarde met 
verw erking van de w aardeveranderingen in het 
netto-resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00

T otaal 1.388.516.307,49 1.388.375.259,73 1.845.489.416,93 1.846.322.537,01  
 
De analyse hierboven betreft enkel de financiële verplichtingen volgens IFRS 7, met 
uitsluiting van de over te dragen opbrengsten, de bedragen betreffende 
onderhanden projecten voor derden, enz. 
 
De Vennootschap beschouwt de nominale waarde van de ‘handelsschulden’ en de 
‘overige schulden’ als een redelijke benadering van hun reële waarde. De 
‘handelsschulden’ bestaan hoofdzakelijk uit kortlopende verplichtingen zonder 
significante financieringscomponent en de ‘overige schulden’ omvatten 
hoofdzakelijk de schuld erkent tegen de Staat voor de middelen beheerd in het 
kader van het GEN Fonds (langlopend en kortlopend) en de cash waarborgen 
ontvangen in het kader van de CSA-overeenkomsten. 
 
De vergelijkende reële waarde van de financiële schulden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs wordt berekend gebruikmakend van de zelfde modellen en 
hypotheses als deze gebruikt voor de waardering van de schulden waarvoor de 
Vennootschap op vrijwillige basis gekozen heeft voor de opname in de categorie 
‘tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het netto-
resultaat’. 
 
 
 
 

31 Toelichting 31 - Transacties van alternatieve 
financiering  

 
De Vennootschap heeft “cross-border” lease-transacties afgesloten (activa verkocht 
of verhuurd aan een Trust die deze onmiddellijk terug verhuurt aan de 
Vennootschap) zodat beiden een financieel voordeel kunnen delen. Deze operaties, 
die ‘transacties van alternatieve financiering’ genoemd worden, worden opgenomen 
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volgens hun economische substantie in overeenstemming met de bepalingen van 
SIC 27. De onderliggende activa van deze transacties kunnen als volgt worden 
ingedeeld:  

• Rollend materieel (elektrische en diesellocomotieven, motorstellen, en 

rijtuigen voor reizigers): de hierop betrekking hebbende contracten hebben 

een oorspronkelijke looptijd tussen 13 en 28 jaar. 

• “Qualified technological equipment”: de hierop betrekking hebbende 

contracten hebben een oorspronkelijke looptijd van 16 jaar. 

• Administratieve gebouwen: de hierop betrekking hebbende contracten 

hebben een oorspronkelijke looptijd van 29,5 jaar.  

 
De transacties gaan gepaard met enkele beperkingen op het gebruik van de 
onderliggende activa (bijvoorbeeld: geen verkoop, geen onderverhuur zonder de 
voorafgaande goedkeuring van de Trust). De risico’s zijn beperkt tot deze verbonden 
aan de eigendom van de activa, de risico’s die voortvloeien uit de Belgische 
wetgeving en het kredietrisico op de tegenpartijen waarbij de 
investeringsrekeningen worden aangehouden. 
 
De Vennootschap heeft de materiële vaste activa in de balans gehouden en heeft 
geen winst of verlies uit de verkoop aan de Trust erkend. Deze materiële vaste 
activa, die verband houden met alternatieve financiering, worden in hoofdzaak 
aangewend voor eigen gebruik of in leasing gegeven aan dochterondernemingen, 
zoals uitgelegd in toelichting 9.3.  
 
De investeringsrekeningen (investering van een deel van de middelen uit de 
verkoop of de hoofdverhuur) en de betalingsverplichtingen aan de Trust (over de 
duur van het contract) worden opgenomen in de balans van de Vennootschap, met 
uitzondering van de investeringsrekeningen waarvan de tegenpartij een 
overheidsinstantie of een supranationale organisatie (of gegarandeerd door een 
overheidsinstantie) is. De niet in de balans opgenomen investeringsrekeningen en 
betalingsverplichtingen vertegenwoordigen op 31 december 2016 (2015) 
1.387.342.317,38 EUR (1.586.403.513,45 EUR). De investeringsrekeningen en 
betalingsverplichtingen aan de Trust worden bij toepassing van IAS 39 erkend in de 
rubrieken ‘overige financiële activa’ en ‘financiële schulden’. Op 31 december 2016 
(2015) worden 331.515.161,47 EUR (362.163.167,32 EUR) opgenomen in de 
investeringsrekeningen. Anderzijds worden 986.361.122,97 EUR (1.170.422.628,46 
EUR) opgenomen voor betalingsverplichtingen tegenover de Trust op 31 december 
2016 (2015).  
 
Voor sommige transacties heeft de Vennootschap afgeleide financiële instrumenten 
gebruikt om het risico van rentevoeten en wisselkoersen af te dekken. In dit geval 
heeft de Vennootschap gebruikt gemaakt van de reële waarde optie voorzien in IAS 
39 voor de opname van financiële activa en verplichtingen. Het gebruik van 
afgeleide financiële instrumenten wordt toegelicht in toelichting 11. Aan het einde 
van 2016 (2015) bedraagt de negatieve reële waarde van derivaten gebruikt in het 
raam van alternatieve financieringen 12.579.625,82 EUR (10.213.817,87 EUR). De 
analyse van het risicobeheer met betrekking tot het gebruik van financiële 
instrumenten, met inbegrip van instrumenten verbonden aan de alternatieve 
financiering, is opgenomen in toelichting 2.2. 
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De commissies in verband met deze transacties worden lineair gespreid over de 
looptijd van deze operaties in het resultaat opgenomen. In 2016 (2015), is 
7.144.264,71 EUR (10.315.954,19 EUR) opgenomen in het bedrijfsresultaat. De 
daling van de in resultaat genomen commissies is zowel het gevolg van het 
contractueel aflopen als de vervroegde stopzetting van een aantal transacties in 
2016. 
  
Afhankelijk van de aard van de transactie heeft de Vennootschap op het einde van 
de initiële basisduur van de overeenkomst verschillende mogelijkheden waaronder: 

• de uitoefening van de aankoopoptie; 

• de terugkeer van het actief naar de Trust die het voor eigen rekening zal 

gebruiken; 

• de terugkeer van het actief naar de Trust waarbij de Vennootschap als 

verkoopagent voor het actief zal optreden; 

• de verlenging van de overeenkomst door een lease- of servicecontract na 

afloop van de eerste basistermijn van de overeenkomst, of 

• het zoeken naar een derde die de resterende verplichtingen jegens de Trust 

op zich zal nemen door middel van een lease- of serviceovereenkomst. 

 

 

 

32 Toelichting 32 - Rechten en verplichtingen  
 
Het bedrag van de contractuele verplichtingen voor de verwerving van materiële 
vaste activa en vastgoedbeleggingen beloopt 582.258.133,73 EUR (664.593.864,22 
EUR) per 31 december 2016 (2015).  
 
Het bedrag van de contractuele verplichtingen voor de verwerving van diensten 
bedraagt 1.049.085.605,71 EUR (1.033.009.173,19 EUR) per 31 december 2016 
(2015). 
 
Het bedrag van de contractuele verplichtingen voor de verwerving van voorraden 
bedraagt 209.945.116,71 EUR (264.186.148,45 EUR) per 31 december 2016 (2015) 
 
De door de Vennootschap voor rekening van derden gestelde persoonlijke 
zekerheden ten bedrage van 205.671.651,43 EUR (410.367.366,06 EUR) per 31 
december 2016 (2015) betreffen hoofdzakelijk de gestelde zekerheden voor het 
GEN-materieel en de bodemsanering. 
 
De door derden aan de Vennootschap verstrekte kredietlijnen bedragen 
1.513.007.506,22 EUR (1.513.007.506,22 EUR) per 31 december 2016 (2015). 
 
De verplichtingen inzake toekomstige minimumhuur, opeisbaar krachtens niet-
opzegbare operationele leaseovereenkomsten, bedragen 10.726.856,54 EUR 
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(15.439.516,80 EUR) per 31 december 2016 (2015), waarvan 3.836.736,42 EUR 
(4.946.076,14 EUR) op ten hoogste één jaar, 6.843.530,04 EUR (9.641.948,32 EUR) 
op meer dan één jaar en ten hoogste vijf jaar en 46.590,08 EUR (851.492,34 EUR) op 
meer dan vijf jaar. 
 
De door derden voor rekening van de Vennootschap gestelde zekerheden bedragen 
2.127.484.158,56 EUR (1.969.158.839,92 EUR) per 31 december 2016 (2015) en 
betreffen hoofdzakelijk de door de Staat gestelde zekerheden in het raam van de 
alternatieve financieringstransacties en de boekwaarde van het materieel in de 
transacties.  
 
De goederen en waarden gehouden door derden in hun naam maar ten bate en voor 
risico van de onderneming bedragen 331.477.624,57 EUR (317.768.072,92 EUR) per 
31 december 2016 (2015) en betreffen vooruitbetalingen in het raam van de 
alternatieve financieringstransacties. 
 
De voorraden die toebehoren aan derden maar die in consignatie ontvangen werden 
door de Vennootschap die er de risico’s voor draagt, belopen 12.097.437,77 EUR 
(23.715.492,44 EUR) per 31 december 2016 (2015). 
 
De door de Vennootschap op eigen activa gestelde zakelijke zekerheden bedragen 
2.923.025.039,05 EUR (2.714.608.457,07 EUR) per 31 december 2016 (2015) en 
betreffen de in pand gegeven beleggingen in het raam van de alternatieve 
financieringstransacties. 
 
De ontvangen bankgaranties bedragen 448.361.004,07 EUR (276.710.372,25 EUR) 
per 31 december 2016 (2015). 
 
Op 31 december 2016 heeft de NMBS een verbintenis van 10.000.000,00 EUR aan 
“overdraft facility” ten opzichte van B-Logistics opneembaar vanaf 7 april 2016 tot 
en met 7 april 2021. Als gevolg van de afstand van haar deelneming in Liège 
Container Terminal heeft de Vennootschap eveneens een verbintenis van 
200.000,00 EUR dat overeenkomt met het variabele gedeelte van de verkoopprijs 
dat afhangt van de uitkomst van een lopend geschil. 
 
De niet in de balans opgenomen investeringsrekeningen m.b.t. de alternatieve 
financieringstransacties zijn vermeld in toelichting 31. 
 

 

 

33 Toelichting 33 - Informatie betreffende verbonden 
partijen 

 
33.1 Geconsolideerde vennootschappen 

De lijst van de dochterondernemingen, de joint ventures en de geassocieerde 
ondernemingen is opgenomen in toelichtingen 7 en 8. 
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33.2 Relaties met de Staat 

 
33.2.1 Deelnemingsverhoudingen 

De Staat bezit rechtstreeks en onrechtstreeks 99,97% van de stemrechten van de 
Vennootschap.  
 
33.2.2 Beheerscontracten 

De Staat heeft met de Vennootschap een beheerscontract afgesloten voor de 
periode 2008-2012. Dit beheerscontract bepaalt dat de Vennootschap een 
essentieel element in het Belgische transportsysteem vormt. In het raam van een 
samenhangend groepsbeleid is ze belast met de opdracht om erover te waken dat 
haar activiteiten passen in het kader van het duurzaam mobiliteitsbeleid van de 
Regering en bijdragen tot het voldoen aan de verplaatsingsbehoeften. 
 
De concretisering van het volgende beheerscontract is momenteel aan de gang.  
 
De NMBS heeft tot doel: 

1.  het vervoer per spoor van reizigers en goederen, met inbegrip van het 

onthaal van en de informatie aan haar klanten; 

2. het vervoer van goederen in het algemeen en de logistieke diensten die 

daarmee verband houden; 

3. de verwerving, het onderhoud, het beheer en de financiering van rollend 

spoorwegmaterieel; 

4. de veiligheid en de bewaking op het gebied van de spoorwegen; 

5. 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; 

6.  de ontwikkeling van commerciële of andere activiteiten die bestemd zijn om 

rechtstreeks of indirect haar diensten te bevorderen of het gebruik van haar 

goederen te optimaliseren.  

 

De vennootschap kan, zelf of via deelneming in bestaande of op te richten 
Belgische, buitenlandse of internationale instellingen en rechtspersonen, alle 
commerciële, industriële of financiële verrichtingen doen die, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, geheel of ten dele, verband houden met haar doel of de 
verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of 
bevorderen, met inbegrip van het stellen van zekerheden voor schulden van 
verbonden vennootschappen of vennootschappen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat.  
 
De fabricage en de verkoop van goederen of diensten die rechtstreeks of 
onrechtstreeks verband houden met de spoorwegactiviteit, worden 
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inzonderheid geacht de verwezenlijking of ontwikkeling van het doel te 
kunnen bevorderen.  
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, 
mandataris of vereffenaar in andere vennootschapen of ondernemingen. 
 

33.2.3 Diensten aan besturen 

De Vennootschap levert transport- en communicatiediensten aan de Belgische Staat 
en aan verschillende besturen van de Belgische Staat. Al deze transacties gebeuren 
in het raam van normale klant/leverancier relaties tegen voorwaarden die niet 
gunstiger zijn dan die welke aan andere klanten en leveranciers worden 
aangeboden. De aan deze besturen geleverde diensten vertegenwoordigen geen 
significant aandeel van de netto inkomsten van de Vennootschap. 
 
 

33.3 Relaties tussen vennootschappen van de NMBS-Groep 

In het raam van de uitvoering van het beheerscontract wordt de Vennootschap 
geacht transacties uit te voeren met de andere vennootschappen van de NMBS-
Groep. De voornaamste transacties die uitgevoerd worden voor ondernemingen van 
de Groep zijn de volgende:  

• thesaurie, boekhoudkundige coördinatie, enz. door de Vennootschap ten 

voordele van Infrabel, de NMBS en NMBS Logistics; 

• besturingsprestaties en stationsprestaties freight services. 

 
 

33.4 Cijfergegevens betreffende de relaties met de overheid en de 

vennootschappen van de NMBS-Groep 

De door de overheid toegekende subsidies worden gedetailleerd besproken in 
toelichting 23. 
 
Naast deze subsidies werden de volgende transacties uitgevoerd met verbonden 
partijen:  
 
33.4.1 Verkopen van goederen en prestaties van diensten 

De goederen zijn verkocht en de diensten zijn gepresteerd tegen marktconforme 
voorwaarden.  
 

31/12/2016 31/12/2015

Verk open van pres taties  van diens ten

Dochterondernemingen 12.704.884,55 12.592.361,17

Joint ventures 50.070.840,28 50.727.760,87

B-Logistics (geassocieerde onderneming) 64.262.937,25 80.296.866,31

A ndere geassocieerde ondernemingen 14.599.590,91 19.757.908,16

T otaal 145.827.559,24 319.999.106,73
 

 
Naast het verkopen van prestaties van diensten, hierboven vermeld, heeft de 
Vennootschap eveneens de volgende transacties gerealiseerd in 2016: 
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• Verkoop van locomotieven T77 aan B-Logistics voor 2.200.000,00 EUR. Deze 

operatie heeft een meerwaarde van 769.306,25 EUR gegenereerd. 

• Verkoop van 3 kranen aan IFB in het kader van de exploitatie van de Main-

Hub (multimodale terminal) in de haven van Antwerpen voor 1.000.000,00 

EUR. Deze verkoop heeft geen resultaat gegenereerd. 

• Contractuele aanpassing van de meerwaarde op de inbreng in 2015 van een 

bedrijf in THI Factory voor een bedrag van 3.420.000,00 EUR. 

 

33.4.2 Aankopen van goederen en prestaties van diensten 

 
31/12/2016 31/12/2015

A ank open van goederen

Dochterondernemingen 60.563.349,17 109.005.990,92

Joint ventures 31.907,71 201.644,46

B-Logistics (geassocieerde onderneming) 1.600.000,00 0,00

A ndere geassocieerde ondernemingen 429.680,33 508.863,62

Verk open van pres taties  van diens ten

Dochterondernemingen 126.351.215,28 192.660.544,79

Joint ventures 22.042.860,52 24.910.387,00

B-Logistics (geassocieerde onderneming) 7.427.403,39 4.750.525,17

A ndere geassocieerde ondernemingen 47.149.173,49 49.196.291,90

T otaal 265.595.589,89 381.234.247,86
 

 
Ook deze transacties zijn uitgevoerd tegen marktconforme voorwaarden.  
 
 
 
33.4.3 Vorderingen en schulden ten opzichte van verbonden 

partijen (buiten belangrijkste bestuurders) als gevolg van de 

verkoop/aankoop van goederen/diensten 
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31/12/2016 31/12/2015

Vorderingen ten opzichte van verbonden partijen

Dochterondernemingen 89.431.422,97 38.160.776,13

Joint ventures 12.443.844,59 17.476.947,40

B-Logistics (geassocieerde onderneming) 102.754.843,58 106.399.938,63

A ndere geassocieerde ondernemingen 16.068.421,06 10.967.414,92

T otaal 220.698.532,20 173.005.077,08

Schulden ten opzichte van verbonden partijen

Dochterondernemingen 231.352.838,03 267.152.561,45

Joint ventures 6.698.080,42 2.573.920,39

B-Logistics (geassocieerde onderneming) -1.181.092,59 -2.135.826,91

A ndere geassocieerde ondernemingen 121.068.558,74 114.737.747,43

T otaal 357.938.384,60 382.328.402,36
 

 
Deze transacties werden uitgevoerd tegen marktconforme voorwaarden.  
 
De vorderingen op de publieke overheden zijn 

31/12/2016 31/12/2015

Vorderingen ten opzichte van de publiek e overheden

Back to Back transactie (in Overige financiële activa) 231.821.865,50 221.620.746,11

Financiering HST 52.373.779,42 53.996.685,85

Financiering GEN-materieel 406.990.844,15 421.356.730,19

Financiering Desiro-materieel 95.258.943,96 99.430.558,37

Financiering HLE 18 115.358.904,35 119.545.647,22

Exploitatietoelagen 376.471.361,05 388.638.352,67

Investeringstoelagen 95.119.000,00 16.065.000,00

Investeringen gefinancieerd door GEN Fonds 2.139.594,08 11.615.064,28

Station van Bergen  (Waals gew est) 24.503.099,14 25.015.929,36

SPV LLN 28.028.833,11 32.013.070,13

Relance plan 22.957.000,00 34.874.830,38

Subsidies andere derden 414.360,35 0,00

CEE 599.639,36 0,00

T otaal 1.452.037.224,47 1.424.172.614,56
 

De bovenstaande tabel omvat het GEN Fonds niet, dat zowel geboekt is op het actief 
(zie toelichting 14) als het passief (zie toelichting 24) voor 224.062.114 EUR in 
2016. 
 
 
 

33.5 Relaties met de belangrijkste bestuurders 

De bestuurders en de leden van het Directiecomité van de Vennootschap worden 
als de voornaamste bestuurders van de Vennootschap beschouwd. 
 
Het totaal bedrag van de bezoldigingen van de bestuurders en de leden van het 
Directiecomité bedroeg 1.881.159,38 EUR in 2015 en 1.965.776,79 EUR in 2016. Ze 
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hebben geen leningen of voorschotten van de Vennootschap ontvangen. Voor de 
lijst van de bestuurders en de leden van het Directiecomité verwijzen we naar 
toelichting 1. 
 
Deze totale bezoldigingsbedragen van de belangrijkste bestuurders bevatten de 
volgende elementen: 

• kortetermijnbeloningen: jaarloon (basis en variabel) en overige 

kortetermijnbeloningen zoals de ziekteverzekering, het privégebruik van de 

bedrijfswagen,… evenals de op deze beloningen aan de sociale zekerheid 

betaalde bijdragen; 

• ontslagvergoedingen; 

• vergoedingen na uitdiensttreding: door de Vennootschap betaalde 

verzekeringspremies. De premies dekken hoofdzakelijk een aanvullend-

pensioenplan; 

• eventuele vergoedingen voor werkongeschiktheid. 
 

De bezoldiging van de belangrijkste bestuurders is als volgt verdeeld: 
 

31/12/2016 31/12/2015

Lonen en overige kortetermijnbeloningen 1.877.219,79 1.803.030,59

Ontslagvergoedingen 0,00 0,00

Vergoedingen na uitdiensttreding 88.557,00 78.128,79

Overige langetermijnbeloningen 0,00 0,00

T otaal 1.965.776,79 1.881.159,38
 

 
Er werd geen enkele lening toegestaan aan de belangrijkste bestuurders. 
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34 Toelichting 34 - Honoraria van de commissaris 
 
De Vennootschap heeft in 2016 (2015) 324.720,40 EUR (312.521,20 EUR) geboekt 
in verband met honoraria van de bedrijfsrevisoren van de Vennootschap in het 
kader van hun mandaat als commissaris en 2.500 EUR (30.000 EUR) voor niet-audit 
opdrachten gepresteerd door de commissarissen en door de ondernemingen 
waarmee ze een samenwerkingsverband hebben.  
 
Dit laatste bedrag is als volgt samengesteld: 

Com m is s ar is
Netw erk  van de 

com m is s ar is
Com m is s ar is

Netw erk  van de 
com m is s ar is

Controleopdrachten 324.720,40 312.251,20

Belastingadviesopdrachten

Overige opdrachten 2.500,00 30.000,00

T otaal 327.220,40 0,00 342.251,20 0,00

31/12/2016 31/12/2015

 
 

 

35 Toelichting 35 - Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Geen enkele significante gebeurtenis die invloed heeft op de jaarrekening van de 
Vennootschap werd waargenomen na de afsluitingsdatum op 31 december 2016. 
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36 I. Inleiding  
 

Overeenkomstig het 5de bijvoegsel bij het beheerscontract met de Staat van 2 juli 
2015 worden de sectorrekeningen opgemaakt bij toepassing van de norm IFRS 8 
“Verslaggeving per sector” en overeenkomstig de Europese verordening 
1370/2007. 
 

De wet van 15 juni 2015 tot wijziging van de Spoorcodex van 30 augustus 2013 
verplicht de NMBS ertoe aan alle spoorwegondernemingen op niet discriminerende 
wijze toegang, met inbegrip van toegang tot de sporen, te verlenen tot een aantal 
dienstverleningsinstallaties en tot de in die installaties aangeboden diensten (“Rail 
Related Services” - “RRS”) en aparte rekeningen aan te houden voor die diensten. De 
sectorrekeningen 2014 werden herwerkt om er de rekeningen van de RSS in op te 
nemen. 
 

Naast de sectoren Activiteiten opdrachten van openbare dienst (“Activiteiten OOD”) 
en de Commerciële activiteiten onderscheiden we de sector Historische schuld. De 
historische schuld die na de herstructurering van de NMBS-Groep per 1 januari 2014 
overblijft, is apart opgenomen. De resterende schuld ten laste van de NMBS per 1 
januari 2014 vloeit immers voort uit een door de Belgische Staat besliste 
herstructurering en het is niet mogelijk de toerekening van deze resterende schuld 
aan de sectoren na overheveling naar Infrabel te bepalen.  
 

37 II. Waarderingsregels en regels voor de verdeling over 
de sectoren 

 
Volgens IFRS 8 moet de Raad van Bestuur de waarderings- en verdelingsregels 
bepalen voor de financiële verslaggeving per sector. Deze regels zijn hierna 
samengevat. 
 
Sommige balansrubrieken worden volledig over de verschillende sectoren verdeeld 
op basis van kostenplaatsen of van een gedetailleerde analyse (onder meer voor de 
vaste activa, de kapitaalsubsidies en de voorraden) of op basis van de effectieven 
van de sectoren (voor de schulden uit personeelsbeloningen en de sociale 
schulden).  
 
De gedeelten van de balansrubrieken die rechtstreeks aan de sectoren kunnen 
toegerekend worden (waaronder voorzieningen voor bodemsaneringen, financiële 
voorzieningen, ontvangen voorschotten op bestellingen in uitvoering, enz.), worden 
aan deze sectoren toegerekend, terwijl de niet toerekenbare gedeelten opgenomen 
worden in de sector Reizigers OOD. 
 
Het maatschappelijk kapitaal van de NMBS per 1 januari 2014 is opgenomen als 
kapitaal van de sector Reizigers OOD (bij de Activiteiten OOD). Het bedrag van het 
kapitaal voor de andere sectoren stemt overeen met de netto activa van elk van de 
sectoren per 1 januari 2014, indien de netto activa positief zijn. Daarentegen wordt 
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er op die datum een intersectoriële rekening-courant geboekt indien de netto activa 
negatief zijn. Het pendant van die intersectoriële rekeningen-courant bevindt zich 
op het niveau van de sector Reizigers OOD. Na 1 januari ondergaan de 
intersectoriële rekeningen-courant de impact van de kasstromen van de sectoren en 
van de toerekening van de intersectoriële interesten van de sector Historische 
schuld aan de andere sectoren. 
 
De activa en passiva van de sector Historische schuld omvatten: 

- De schuld beheerscontract met inbegrip van de fair value adjustments en de 
verlopen en niet vervallen interesten; 

- Het saldo van de netto gestorte/ontvangen borgsommen m.b.t. de Credit 
Support Annexes (“CSA”), met inbegrip van de verlopen en niet vervallen 
interesten (Market-to-Market – “MTM”); 

- Het netto saldo van de commissies m.b.t. de alternatieve financiële 
verrichtingen (“NPV”). 

 
Het resultaat wordt aan de sectoren toegerekend op basis van de cost/profit 
centers in de algemene boekhouding, aangepast met intersectoriële 
boekhoudbewerkingen, waaronder: 
 

• de verdeling van de niet specifieke exploitatietoelagen over de sectoren 
Activiteiten OOD in functie van het cash bedrijfsresultaat van elk van die 
sectoren; 

• de doorfacturatie van prestaties tussen sectoren op basis van elementen van 
de analytische boekhouding; 

• de toerekening aan de sectoren, op basis van de effectieven, van de 
bedrijfskosten komende van de gemeenschappelijke diensten op plaatselijk 
niveau, op het niveau van de directies of op het niveau van de vennootschap 
evenals van het financieel resultaat en van de andere elementen m.b.t. de 
schulden uit personeelsbeloningen. 

 
De netto financiële kosten van de sector Historische schuld zijn het voorwerp 
van een reallocatie naar de andere sectoren op basis van het overzicht van 
de gecumuleerde kasstromen per sector.  
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38 III. Sectoriële balansen 
 

38.1 III.1 Balans per 31 december 2016 
31/12/2016

Commerciële 
werkplaatsen

Andere 
commerciële 
activiteiten

TlTAAL 
Commerciële 
activiteiten

Stations Veiligheid Stationsbeheer
Resterende 

activiteit 
goederen

Werkplaatsen llD Tankinstallaties
Reizigers opdracht 

van openbare 
dienst

TlTAAL 
lpdrachten van 
openbare dienst

Activa

Immateriële en materiële vaste activa, vastgoedbeleggingen en 
vaste activa aangehouden voor verkoop (met uitzondering van de 
beëndigde bedrijfsactiviteiten)

16.340.409,80 480.297.557,36 496.637.967,16 1.262.993.438,84 13.565.365,36 4.106.027,53 0,00 584.963.770,23 5.729.648,24 5.381.718.336,25 7.253.076.586,45 0,00 0,00 7.749.714.553,61

Deelnemingen in dochterondernemingen, joint-ventures en 
verbonden ondernemingen 0,00 246.648.506,12 246.648.506,12 149.923.953,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.085.964,10 242.009.917,31 0,00

0,00
488.658.423,43

Intersectoriële deelnemingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980.920.846,40 980.920.846,40 0,00 -980.920.846,40 0,00
Handelsvorderingen en overige debiteuren 993.211,85 53.585.603,11 54.578.814,96 93.574.466,57 8.638.000,00 0,00 0,00 2.020.874,69 0,00 1.061.906.541,65 1.166.139.882,91 994.940.632,79 0,00 2.215.659.330,66
Afgeleide financiële instrumenten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.419,58 196.419,58 299.344.642,18 0,00 299.541.061,76
lverige financiële activa 0,00 51.266.028,69 51.266.028,69 5.873,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.873,49 646.831.607,65 0,00 698.103.509,83
Voorraden 4.144.758,38 12.985.847,57 17.130.605,95 477.934,78 543.454,54 0,00 0,00 193.230.047,71 0,00 0,00 194.251.437,03 0,00 0,00 211.382.042,98
Geldmiddelen en kasequivalenten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.124.042,74 224.124.042,74 82.957.090,96 0,00 307.081.133,70

Vaste activa aangehouden voor verkoop (beëndigde activiteiten)
0,00 4.949.020,84 4.949.020,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.949.020,84

Totaal der activa 21.478.380,03 849.732.563,69 871.210.943,72 1.506.975.666,89 22.746.819,90 4.106.027,53 0,00 780.214.692,63 5.729.648,24 7.740.952.150,72 10.060.725.005,91 2.024.073.973,58 -980.920.846,40 11.975.089.076,81

Passiva

Kaptiaal 13.810.819,07 670.612.315,37 684.423.134,44 150.965.018,11 0,00 0,00 0,00 145.532.693,85 0,00 249.022.345,57 545.520.057,53 0,00 -980.920.846,40 249.022.345,57
Reserves en overgedragen resultaat -10.090.338,89 225.887.808,84 215.797.469,95 1.492.571,94 -19.694.454,24 -12.775.819,73 8.176.799,81 -45.598.292,77 136.443,08 -384.261.333,75 -452.524.085,65 -60.290.241,30 0,00 -297.016.856,99
Resultaat van het boekjaar -3.852.762,84 -71.802.092,23 -75.654.855,07 -10.053.317,09 -7.320.007,98 4.123.171,69 -11.904.268,18 -14.869.544,90 529.574,51 -129.437.271,79 -168.931.663,75 -33.280.848,52 0,00 -277.867.367,34

Eigen vermogen -132.282,66 824.698.031,98 824.565.749,32 142.404.272,96 -27.014.462,22 -8.652.648,04 -3.727.468,37 85.064.856,18 666.017,59 -264.676.259,97 -75.935.691,87 -93.571.089,82 -980.920.846,40 -325.861.878,77
Schulden 6.773.937,41 17.598.542,36 24.372.479,77 24.748.510,97 14.538.002,62 46.281.280,59 8.615.746,16 125.429.211,57 0,00 207.352.471,95 426.965.223,86 0,00 0,00 451.337.703,63
Voorzieningen 0,00 119.800.679,20 119.800.679,20 0,00 0,00 0,00 25.734.194,26 29.554.787,51 0,00 93.466.750,54 148.755.732,31 0,00 0,00 268.556.411,51
Financiële schulden 0,00 7.439.833,10 7.439.833,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.430.607,16 5.430.607,16 3.695.016.056,28 0,00 3.707.886.496,54
Afgeleide financiële instrumenten 116.889,40 303.676,12 420.565,51 427.054,22 250.864,20 798.618,39 148.671,20 2.164.375,62 0,00 4.045.492,68 7.835.076,30 457.843.074,68 0,00 466.098.716,49
Belastingschulden op het resultaat van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.651,75 184.651,75 0,00 0,00 184.651,75
Handelschulden 0,00 0,00 0,00 9.537.783,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.108.527,79 401.646.311,09 -217.157,57 0,00 401.429.153,52
Sociale schulden 1.278.805,94 3.322.310,08 4.601.116,03 4.672.104,42 2.744.531,44 8.737.130,73 1.626.508,59 23.678.934,66 0,00 39.144.674,30 80.603.884,13 0,00 0,00 85.205.000,16
Kapitaalsubsidies 0,00 0,00 0,00 1.280.386.052,80 13.542.592,45 4.028.986,68 0,00 535.253.258,80 4.905.923,99 4.599.421.542,38 6.437.538.357,10 71.379,36 0,00 6.437.609.736,46
lverige schulden 0,00 13.459.871,16 13.459.871,16 0,00 474.090,55 0,00 0,00 0,00 0,00 386.706.657,05 387.180.747,60 82.002.466,75 0,00 482.643.085,51

Passiva 8.169.632,75 161.924.912,02 170.094.544,77 1.319.771.505,71 31.550.081,25 59.846.016,39 36.125.120,21 716.080.568,15 4.905.923,99 5.727.861.375,60 7.896.140.591,30 4.234.715.819,50 0,00 12.300.950.955,57

Intersectoriële rekeningen-courant 13.441.029,94 -136.890.380,31 -123.449.350,37 44.799.888,23 18.211.200,87 -47.087.340,83 -32.397.651,85 -20.930.731,70 157.706,66 2.277.767.035,09 2.240.520.106,47 -2.117.070.756,10 0,00 0,00

Totaal der passiva 21.478.380,03 849.732.563,69 871.210.943,72 1.506.975.666,89 22.746.819,90 4.106.027,53 0,00 780.214.692,63 5.729.648,24 7.740.952.150,72 10.060.725.005,91 2.024.073.973,58 -980.920.846,40 11.975.089.076,81

Historische schuld op 1/1/2014 1.906.832.556,69
Resultaat van het boekjaar 62.945.284,92

Historische schuld op 31/12/2014 1.969.777.841,61
Resultaat van het boekjaar -2.655.043,63

Historische schuld op 31/12/2015 1.967.122.797,98
Resultaat van het boekjaar 33.280.848,52

Historische schuld op 31/12/2016 2.000.403.646,50

Commerciële activiteiten

Historische schuld 
Eliminatie 

intersectoriële 
deelnemingen

Totaal

lpdrachten van openbare dienst
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38.2 III.2 Balans per 31 december 2015 
 

31/12/2015

Commerciële 
werkplaatsen

Andere 
commerciële 
activiteiten

TlTAAL 
Commerciële 
activiteiten

Stations Veiligheid Stationsbeheer
Resterende 

activiteit 
goederen

Werkplaatsen 
llD

Tankinstallaties
Reizigers opdracht 

van openbare 
dienst

TlTAAL 
lpdrachten van 
openbare dienst

Activa

Immateriële en materiële vaste activa, 
vastgoedbeleggingen en vaste activa aangehouden voor 
verkoop (met uitzondering van de beëndigde 
bedrijfsactiviteiten)

16.792.192,30 501.336.903,47 518.129.095,77 1.220.064.643,40 6.386.234,48 7.485.075,63 0,00 447.146.109,63 6.118.584,42 5.593.552.182,85 7.280.752.830,41 0,00 0,00 7.798.881.926,18

Deelnemingen in dochterondernemingen, joint-ventures 
en verbonden ondernemingen 0,00 251.213.671,16 251.213.671,16 160.840.194,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.803.064,10 252.643.258,30 0,00

0,00
503.856.929,46

Intersectoriële deelnemingen 0,00 0,00 0,00 980.920.846,40 980.920.846,40 -980.920.846,40 0,00
Handelsvorderingen en overige debiteuren 743.235,27 92.125.198,07 92.868.433,34 93.299.935,26 8.458.000,00 0,00 0,00 5.955.283,60 0,00 909.815.055,20 1.017.528.274,06 1.001.657.551,40 0,00 2.112.054.258,80
Afgeleide financiële instrumenten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,21 25,21 316.321.638,47 0,00 316.321.663,68
lverige financiële activa 0,00 51.266.028,69 51.266.028,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656.183.289,12 0,00 707.449.317,81
Voorraden 8.464.008,04 14.913.994,67 23.378.002,71 456.822,86 126.079,82 0,00 0,00 168.033.831,57 0,00 681.577,73 169.298.311,98 0,00 0,00 192.676.314,69
Geldmiddelen en kasequivalenten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.625.237,00 293.625.237,00 119.883.465,86 0,00 413.508.702,86
Vaste activa aangehouden voor verkoop (beëndigde 
activiteiten)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal der activa 25.999.435,61 910.855.796,06 936.855.231,67 1.474.661.595,72 14.970.314,30 7.485.075,63 0,00 621.135.224,80 6.118.584,42 7.870.397.988,49 9.994.768.783,36 2.094.045.944,85 -980.920.846,40 12.044.749.113,48

Passiva 0,00

Kaptiaal 13.810.819,07 670.612.315,37 684.423.134,44 150.965.018,11 0,00 0,00 0,00 145.532.693,85 0,00 249.022.345,57 545.520.057,53 0,00 -980.920.846,40 249.022.345,57
Reserves en overgedragen resultaat -5.947.503,08 33.818.323,29 27.870.820,22 -7.660.909,22 -9.448.105,31 -13.611.330,34 -10.026.335,55 -43.518.917,28 78.572,01 -359.583.159,46 -443.770.185,16 -62.945.284,92 0,00 -478.844.649,87
Resultaat van het boekjaar -4.142.835,81 192.069.485,55 187.926.649,74 9.153.481,17 -10.246.348,93 835.510,61 18.203.135,37 -2.079.375,49 57.871,08 -28.758.010,26 -12.833.736,46 2.655.043,63 0,00 177.747.956,91

Eigen vermogen 3.720.480,18 896.500.124,21 900.220.604,39 152.457.590,06 -19.694.454,24 -12.775.819,73 8.176.799,81 99.934.401,08 136.443,08 -139.318.824,15 88.916.135,91 -60.290.241,30 -980.920.846,40 -52.074.347,39
Schulden 6.958.303,40 17.994.538,59 24.952.841,99 25.122.343,99 13.216.678,30 46.870.572,82 15.794.444,84 121.704.633,96 0,00 206.854.186,38 429.562.860,30 454.515.702,29
Voorzieningen 0,00 47.452.813,01 47.452.813,01 0,00 0,00 0,00 36.423.581,06 30.542.480,58 0,00 92.430.584,19 159.396.645,83 206.849.458,84
Financiële schulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.780.631,27 5.780.631,27 3.714.521.485,55 0,00 3.720.302.116,82
Afgeleide financiële instrumenten 189.635,39 490.407,09 680.042,49 684.661,94 360.195,55 1.277.368,76 430.447,70 3.316.829,47 0,00 6.519.665,94 12.589.169,36 477.349.998,11 0,00 490.619.209,96
Handelschulden 0,00 0,00 0,00 14.648.295,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.305.912,53 425.954.207,54 0,00 0,00 425.954.207,54
Sociale schulden 1.387.989,10 3.589.412,80 4.977.401,90 5.011.212,86 2.636.361,81 9.349.383,07 3.150.554,95 24.276.708,72 41.261.689,60 85.685.911,01 0,00 0,00 90.663.312,91
Kapitaalsubsidies 0,00 0,00 0,00 1.243.288.588,98 6.386.234,48 7.485.075,63 0,00 243.022.131,59 6.118.584,42 4.598.499.762,58 6.104.800.377,68 0,00 0,00 6.104.800.377,68
lverige schulden 0,00 62.989.032,98 62.989.032,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.139.162,48 454.139.162,48 85.990.879,37 603.119.074,83

Passiva 8.535.927,89 132.516.204,48 141.052.132,37 1.288.755.102,79 22.599.470,15 64.982.400,28 55.799.028,55 422.862.784,32 6.118.584,42 5.816.791.594,97 7.677.908.965,47 4.277.862.363,03 0,00 12.096.823.460,87

Intersectoriële rekeningen-courant 13.743.027,54 -118.160.532,63 -104.417.505,09 33.448.902,88 12.065.298,39 -44.721.504,92 -63.975.828,36 98.338.039,40 -136.443,08 2.192.925.217,66 2.227.943.681,97 -2.123.526.176,89 0,00 0,00

Totaal der passiva 25.999.435,61 910.855.796,06 936.855.231,67 1.474.661.595,72 14.970.314,30 7.485.075,63 0,00 621.135.224,80 6.118.584,42 7.870.397.988,49 9.994.768.783,36 2.094.045.944,85 -980.920.846,40 12.044.749.113,48

Historische schuld op 1/1/2014 1.906.832.556,69
Resultaat van het boekjaar 62.945.284,92

Historische schuld op 31/12/2014 1.969.777.841,61
Resultaat van het boekjaar -2.655.043,63

Historische schuld op 31/12/2015 1.967.122.797,98

lpdrachten van openbare dienstCommerciële activiteiten

Historische schuld 
Eliminatie 

intersectoriële 
deelnemingen

Totaal
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39 IV. Segtoriële resultatenrekeningen 
 

39.1 IV.1 Resultatenrekening 2016 
2016

Commerciële 
werkplaatsen

Andere 
commerciële 
activiteiten

TlTAAL 
Commerciële 
activiteiten

Stations Veiligheid Stationsbeheer
Resterende 

activiteit goederen
Werkplaatsen llD Tankinstallaties

Reizigers opdracht 
van openbare 

dienst

TlTAAL lpdrachten 
van openbare 

dienst
Bedrijfsopbrengsten 34.657.732,03 259.465.024,28 294.122.756,31 158.852.200,34 38.548.403,56 140.202.217,86 16.358.483,16 453.110.947,13 2.035.274,75 1.483.848.713,81 2.292.956.240,61 7.146.417,48 -182.417.062,17 2.411.808.352,23

lmzet 34.473.330,01 223.441.575,10 257.914.905,11 85.909.897,38 12.036.101,91 1.154.740,53 16.083.367,07 54.077.557,56 1.638.656,99 813.428.489,34 984.328.810,78 0,00 -183.289.086,46 1.058.954.629,43
Exploitatiesubsidies 0,00 0,00 0,00 52.981.124,79 26.214.951,20 138.853.049,73 0,00 272.571.978,90 0,00 639.638.039,69 1.130.259.144,31 0,00 0,00 1.130.259.144,31
Geproduceerde vaste activa 123.153,26 15.581,39 138.734,65 19.909.469,02 297.350,45 191.731,93 0,00 119.165.946,66 6.236,58 2.495.335,38 142.066.070,02 0,00 2.550.742,19 144.755.546,86
lverige bedrijfsopbrengsten 61.248,76 36.007.867,79 36.069.116,55 51.709,15 0,00 2.695,67 275.116,09 7.295.464,01 390.381,18 28.286.849,4000 36.302.215,50 7.146.417,48 -1.678.717,90 77.839.031,63

Bedrijfskosten -36.045.278,57 -261.371.278,97 -297.416.557,55 -166.472.279,59 -44.452.610,17 -133.087.780,00 -26.061.854,51 -451.494.436,44 -1.415.142,52 -1.469.669.027,54 -2.292.653.130,77 0,00 182.417.062,17 -2.407.652.626,15

Grondstoffen en handelsgoederen -2.238.455,93 -8.775.158,98 -11.013.614,91 0,00 -213.784,41 -10.796,00 -1.821,05 -63.198.903,73 -1.301.046,84 -4.278.526,13 -69.004.878,16 0,00 218.016,35 -79.800.476,72
Diensten en diverse goederen -22.059.881,79 -212.961.546,12 -235.021.427,91 -97.409.747,97 -12.070.328,64 -22.304.632,46 2.103.718,94 -128.905.932,77 -114.095,68 -993.001.180,52 -1.251.702.199,10 0,00 281.510.274,86 -1.205.213.352,15
Personeelskosten -11.632.350,63 -40.206.073,73 -51.838.424,37 -57.445.635,17 -32.168.387,12 -110.772.351,54 -28.163.636,40 -243.381.638,35 0,00 -454.699.375,82 -926.631.024,39 0,00 -99.833.028,81 -1.078.302.477,57
lverige bedrijfskosten -114.590,22 571.499,86 456.909,64 -11.616.896,46 -110,00 0,00 -116,00 -16.007.961,59 0,00 -17.689.945,07 -45.315.029,12 0,00 521.799,77 -44.336.319,71

Bedrijfsresultaat voor kapitaalsubsidies, afschrijvingen 
en waardverminderingen -1.387.546,54 -1.906.254,69 -3.293.801,24 -7.620.079,25 -5.904.206,61 7.114.437,86 -9.703.371,35 1.616.510,69 620.132,23 14.179.686,27 303.109,84 7.146.417,48 0,00 4.155.726,08

Cash -1.801.569,48 66.363.092,74 64.561.523,26 1.336.543,80 -7.038.698,85 3.502.816,98 -21.160.088,02 6.876.116,56 620.132,23 9.964.301,12 -5.898.876,17 0,00 58.662.647,09
Non cash 414.022,94 -68.269.347,43 -67.855.324,50 -8.956.623,06 1.134.492,24 3.611.620,89 11.456.716,67 -5.259.605,88 0,00 4.215.385,14 6.201.986,01 7.146.417,48 -54.506.921,01

Kapitaalsubsidies 0,00 0,00 0,00 31.121.258,90 1.049.268,35 830.461,73 0,00 21.954.955,82 305.868,91 295.899.878,10 351.161.691,81 0,00 0,00 351.161.691,81

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op 
immateriële, materiële vaste activa en 
vastgoedbeleggingen -1.644.916,40 -78.507.014,67 -80.151.931,07 -32.758.750,24 -1.049.428,76 -838.133,31 0,00 -27.857.836,24 -408.162,68 -422.928.533,93 -485.840.845,16 0,00 0,00 -565.992.776,23
Bijzondere waardeverminderingen op deelnemingen in 
dochterondernemingen, joint-ventures en 
geassocieerde ondernemingen 0,00 1.052.590,47 1.052.590,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052.590,47

Bedrijfsresultaat -3.032.462,94 -79.360.678,89 -82.393.141,84 -9.257.570,59 -5.904.367,02 7.106.766,28 -9.703.371,35 -4.286.369,73 517.838,46 -112.848.969,56 -134.376.043,51 7.146.417,48 0,00 -209.622.767,87

Financieel resultaat -442.463,99 8.540.196,15 8.097.732,16 584.673,11 -604.741,91 -402.122,61 -1.720.328,72 -3.586.998,94 11.736,05 -5.017.461,61 -10.735.244,64 -40.427.266,00 0,00 -43.064.778,48
Cash -408.405,33 8.967.650,37 8.559.245,04 736.889,08 -531.646,33 -169.425,08 -1.582.020,91 -2.876.377,44 11.736,05 -4.539.643,97 -8.950.488,61 -37.041.806,84 -37.433.050,40

Non cash -34.058,66 -427.454,22 -461.512,89 -152.215,96 -73.095,58 -232.697,53 -138.307,82 -710.621,50 0,00 -477.817,64 -1.784.756,03 -3.385.459,16 -5.631.728,08

Netto-resultaat van de beëindigde bedrijfsactiviteiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Netto-resultaat voor belastingen -3.474.926,93 -70.820.482,75 -74.295.409,68 -8.672.897,48 -6.509.108,93 6.704.643,67 -11.423.700,08 -7.873.368,67 529.574,51 -117.866.431,18 -145.111.288,15 -33.280.848,52 0,00 -252.687.546,35

(Kosten) / opbrengsten van belastingen op het netto-
resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.158,13 -5.158,13 0,00 -5.158,13

Netto-resultaat -3.474.926,93 -70.820.482,75 -74.295.409,68 -8.672.897,48 -6.509.108,93 6.704.643,67 -11.423.700,08 -7.873.368,67 529.574,51 -117.871.589,31 -145.116.446,28 -33.280.848,52 0,00 -252.692.704,48

Andere elementen van de gerealiseerde en niet 
gerealiseerde resultaten

-377.835,91 -981.609,48 -1.359.445,39 -1.380.419,6168 -810.899,05 -2.581.471,98 -480.568,10 -6.996.176,23 0,00 -11.565.682,49 -23.815.217,47 0,00 -25.174.662,86

Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten -3.852.762,84 -71.802.092,23 -75.654.855,07 -10.053.317,09 -7.320.007,98 4.123.171,69 -11.904.268,18 -14.869.544,90 529.574,51 -129.437.271,79 -168.931.663,75 -33.280.848,52 0,00 -277.867.367,34
Cash -2.209.974,81 75.330.743,11 73.120.768,30 2.073.432,88 -7.570.345,18 3.333.391,90 -22.742.108,93 3.999.739,13 631.868,28 5.419.499,02 -14.854.522,91 -37.041.806,84 0,00 21.224.438,56

Non cash -1.642.788,03 -147.132.835,34 -148.775.623,37 -12.126.749,97 250.337,20 789.779,80 10.837.840,74 -18.869.284,03 -102.293,77 -134.856.770,81 -154.077.140,85 3.760.958,32 0,00 -299.091.805,90

Verschillen IFRS-BE-GAAP 0,00 9.739.594,50 9.739.594,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -183.185,37 -183.185,37 18.569.332,41 0,00 28.125.741,54

Resultaat BE-GAAP -3.852.762,84 -62.062.497,73 -65.915.260,57 -10.053.317,09 -7.320.007,98 4.123.171,69 -11.904.268,18 -14.869.544,90 529.574,51 -129.620.457,16 -169.114.849,12 -14.711.516,11 0,00 -249.741.625,80

Commerciële activiteiten lpdrachten van openbare dienst

Historische schuld 
Eliminatie 

intersectoriële 
deelnemingen

Totaal
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39.2 IV.2 Resultatenrekening 2015 
 

2015
Commerciële 
werkplaatsen

Andere 
commerciële 
activiteiten

TlTAAL 
Commerciële 
activiteiten

Stations Veiligheid Stationsbeheer
Resterende 

activiteit goederen
Werkplaatsen llD Tankinstallaties

Reizigers opdracht 
van openbare 

dienst

TlTAAL lpdrachten 
van openbare 

dienst
Bedrijfsopbrengsten 26.983.763,20 419.072.968,64 446.056.731,84 159.416.109,17 31.980.288,10 144.442.218,63 37.822.767,68 436.170.783,00 189.414,49 1.415.075.853,25 2.225.097.434,32 10.318.106,95 -59.823.280,02 2.621.648.993,09

lmzet 26.666.607,59 257.359.356,61 284.025.964,20 85.797.431,79 6.314.567,22 1.360,03 32.843.177,46 38.711.280,45 0,00 766.605.357,04 930.273.173,99 -67.948.040,65 1.146.351.097,54
Exploitatiesubsidies 0,00 0,00 0,00 59.974.291,23 25.153.000,00 144.373.318,63 271.464.980,85 0,00 632.087.551,11 1.133.053.141,82 0,00 1.133.053.141,82
Geproduceerde vaste activa 172.215,32 197.292,20 369.507,52 13.342.207,65 512.720,88 61.716,91 0,00 120.355.790,86 432,44 1.517.293,29 135.790.162,03 1.920.867,12 138.080.536,67
lverige bedrijfsopbrengsten 144.940,29 161.516.319,83 161.661.260,12 302.178,50 0,00 5.823,06 4.979.590,22 5.638.730,84 188.982,05 14.865.651,81 25.980.956,48 10.318.106,95 6.203.893,51 204.164.217,06

Bedrijfskosten -29.973.623,51 -218.473.769,77 -248.447.393,28 -161.206.962,52 -43.099.493,99 -147.854.894,79 -19.636.514,46 -446.524.693,01 -134.792,33 -1.420.693.439,66 -2.239.150.790,76 0,00 59.823.280,02 -2.427.774.904,02

Grondstoffen en handelsgoederen -2.620.853,45 -8.111.050,29 -10.731.903,74 -187,44 -81.363,99 -9.197,62 -17.859,26 -64.884.341,20 0,00 -7.065.517,19 -72.058.466,70 -214.259,54 -83.004.629,98
Diensten en diverse goederen -13.542.872,46 -166.930.590,41 -180.473.462,87 -98.047.547,71 -10.639.188,38 -24.849.349,74 28.742.404,30 -115.620.530,67 -134.792,33 -908.802.847,10 -1.129.351.851,63 159.523.891,52 -1.150.301.422,98
Personeelskosten -13.831.169,13 -43.113.749,81 -56.944.918,94 -62.591.020,29 -32.378.941,62 -122.996.347,43 -48.361.059,51 -262.993.781,04 0,00 -501.186.640,04 -1.030.507.789,93 -97.943.986,45 -1.185.396.695,32
lverige bedrijfskosten 21.271,53 -318.379,25 -297.107,72 -568.207,08 0,00 0,00 0,00 -3.026.040,10 0,00 -3.638.435,33 -7.232.682,51 -1.542.365,51 -9.072.155,74

Bedrijfsresultaat voor kapitaalsubsidies, afschrijvingen 
en waardverminderingen -2.989.860,31 200.599.198,87 197.609.338,56 -1.790.853,35 -11.119.205,89 -3.412.676,17 18.186.253,22 -10.353.910,01 54.622,16 -5.617.586,40 -14.053.356,44 10.318.106,95 0,00 193.874.089,07

Cash -2.730.714,92 75.574.112,03 72.843.397,11 -621.861,96 -10.581.777,94 -1.506.784,60 -17.356.295,15 -2.833.205,31 54.622,16 181.998,15 -32.663.304,66 0,00 40.180.092,45
Non cash -259.145,39 125.025.086,85 124.765.941,46 -1.168.991,39 -537.427,95 -1.905.891,56 35.542.548,36 -7.520.704,70 0,00 -5.799.584,56 18.609.948,21 10.318.106,95 153.693.996,62

Kapitaalsubsidies 0,00 0,00 0,00 29.906.296,61 1.044.051,44 1.245.954,03 0,00 18.260.650,98 407.395,48 299.493.135,23 350.357.483,77 350.357.483,77
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op 
immateriële, materiële vaste activa en 
vastgoedbeleggingen -1.545.623,65 -14.390.839,62 -15.936.463,27 -31.894.083,21 -1.044.372,27 -1.245.954,03 0,00 -18.605.922,08 -407.395,48 -330.751.390,88 -383.949.117,95 -399.885.581,22
Bijzondere waardeverminderingen op deelnemingen in 
dochterondernemingen, joint-ventures en 
geassocieerde ondernemingen 0,00 376.579,16 376.579,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.579,16

Bedrijfsresultaat -4.535.483,96 186.584.938,41 182.049.454,45 -3.778.639,95 -11.119.526,72 -3.412.676,17 18.186.253,22 -10.699.181,11 54.622,16 -36.875.842,06 -47.644.990,62 10.318.106,95 0,00 144.722.570,78

Financieel resultaat -311.562,87 5.893.323,87 5.581.760,99 10.389.629,01 -464.408,40 -495.322,10 -1.581.585,39 -3.697.240,60 3.248,92 -12.804.905,36 -8.650.583,93 -7.663.063,32 0,00 -10.731.886,26
Cash -264.254,28 6.346.014,80 6.081.760,52 10.560.432,56 -374.549,93 -176.655,17 -1.051.956,88 -2.758.340,62 3.248,92 -10.959.335,69 -4.757.156,82 -35.913.268,92 -34.588.665,22

Non cash -47.308,60 -452.690,93 -499.999,53 -170.803,55 -89.858,48 -318.666,93 -529.628,51 -938.899,98 0,00 -1.845.569,68 -3.893.427,11 28.250.205,60 23.856.778,96

Netto-resultaat van de beëindigde bedrijfsactiviteiten 0,00 -2.229.903,47 -2.229.903,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.229.903,47

Netto-resultaat voor belastingen -4.847.046,83 190.248.358,81 185.401.311,98 6.610.989,05 -11.583.935,12 -3.907.998,27 16.604.667,83 -14.396.421,70 57.871,08 -49.680.747,42 -56.295.574,56 2.655.043,63 0,00 131.760.781,05

(Kosten) / opbrengsten van belastingen op het netto-
resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-11.819,64
-11.819,64 -11.819,64

Netto-resultaat -4.847.046,83 190.248.358,81 185.401.311,98 6.610.989,05 -11.583.935,12 -3.907.998,27 16.604.667,83 -14.396.421,70 57.871,08 -49.692.567,06 -56.307.394,20 2.655.043,63 0,00 131.748.961,41

Andere elementen van de gerealiseerde en niet 
gerealiseerde resultaten 704.211,02 1.821.126,74 2.525.337,76

2.542.492,11 1.337.586,19 4.743.508,88 1.598.467,54 12.317.046,21
0,00 20.934.556,81 43.473.657,74 45.998.995,50

Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten -4.142.835,81 192.069.485,55 187.926.649,74 9.153.481,17 -10.246.348,93 835.510,61 18.203.135,37 -2.079.375,49 57.871,08 -28.758.010,26 -12.833.736,46 2.655.043,63 0,00 177.747.956,91
Cash -2.994.969,19 81.920.126,82 78.925.157,63 9.938.570,59 -10.956.327,87 -1.683.439,78 -18.408.252,03 -5.591.545,93 57.871,08 -10.789.157,18 -37.432.281,11 -35.913.268,92 5.579.607,59

Non cash -1.147.866,62 110.149.358,73 109.001.492,11 -785.089,42 709.978,94 2.518.950,39 36.611.387,40 3.512.170,44 0,00 -17.968.853,08 24.598.544,66 38.568.312,55 172.168.349,32

Verschillen IFRS-BE-GAAP 0,00 2.286.440,83 2.286.440,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25,21 -25,21 -15.427.057,00 -13.140.641,38

Resultaat BE-GAAP -4.142.835,81 194.355.926,38 190.213.090,57 9.153.481,17 -10.246.348,93 835.510,61 18.203.135,37 -2.079.375,49 57.871,08 -28.758.035,47 -12.833.761,67 -12.772.013,37 0,00 164.607.315,53

Totaal

Commerciële activiteiten lpdrachten van openbare dienst

Historische schuld 
Eliminatie 

intersectoriële 
deelnemingen
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40 V. Sectoriële kasstromen 
 

Commerciële 
werkplaatsen

Andere 
commerciële 
activiteiten

TlTAAL
Commerciële 
activiteiten

Stations Veiligheid Stationsbeheer Resterende 
activiteit 
goederen

Werkplaatsen 
llD

Tankinstallaties Reizigers llD TlTAAL
lpdrachten 

openbare dienst

Totaal

EBITDA cash -1.801.569,48 66.363.092,74 64.561.523,26 1.336.543,80 -7.038.698,85 3.502.816,98 -21.160.088,02 6.876.116,56 620.132,23 9.964.301,12 -5.898.876,17 58.662.647,09
Financieel resultaat cash rechtstreeks toewijsbaar aan sectoren 0,00 5.792.478,64 5.792.478,64 1.802.327,75 0,00 0,00 0,00 -1.047,56 0,00 -2.317.539,76 -516.259,57 5.276.219,07
Belastingen 0,00 -5.158,13 -5.158,13 -5.158,13

Cash resultaat voor intersectorieel financieel resultaat -1.801.569,48 72.155.571,38 70.354.001,90 3.138.871,55 -7.038.698,85 3.502.816,98 -21.160.088,02 6.875.069,00 620.132,23 7.641.603,23 -6.420.293,87 63.933.708,03

Immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen, netto* -1.193.133,90 -47.244.784,38 -48.437.918,28 -74.400.953,57 -8.228.559,64 1.632.739,91 0,00 -118.240.126,46 -19.226,50 -247.558.599,87 -446.814.726,13 -495.252.644,41
Geïnde kapitaalsubsidies* 0,00 0,00 0,00 74.400.953,57 8.780.000,00 -1.632.739,91 0,00 118.240.126,46 19.226,50 414.090.143,72 613.897.710,34 613.897.710,34
Financiële activa, netto 0,00 549.486,01 549.486,01 -5.873,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -282.900,00 -288.773,49 260.712,52

Totaal kasstroom zonder BBK -2.994.703,38 25.460.273,01 22.465.569,63 3.132.998,06 -6.487.258,49 3.502.816,98 -21.160.088,02 6.875.069,00 620.132,23 173.890.247,08 160.373.916,85 182.839.486,48

Behoefte aan bedrijfskapitaal -595.586,87 -15.846.495,79 -16.442.082,66 -17.541.825,61 1.301.976,35 -882.843,55 -8.836.067,59 -30.514.532,52 0,00 -97.801.227,49 -154.274.520,41 -170.716.603,07

Kasstroom voor intersectorieel financieel resultaat -3.590.290,24 9.613.777,22 6.023.486,97 -14.408.827,54 -5.185.282,14 2.619.973,42 -29.996.155,61 -23.639.463,51 620.132,23 76.089.019,59 6.099.396,44 12.122.883,41

Intersectoriële financiële resultaten in 2016 -408.405,33 3.175.171,73 2.766.766,40 -1.065.438,67 -531.646,33 -169.425,08 -1.582.020,91 -2.875.329,88 11.736,05 -2.222.104,21 -8.434.229,04 -5.667.462,63

Kasstroom -3.998.695,58 12.788.948,95 8.790.253,37 -15.474.266,22 -5.716.928,47 2.450.548,34 -31.578.176,52 -26.514.793,39 631.868,28 73.866.915,38 -2.334.832,60 6.455.420,78

Financieel resultaat cash -408.405,33 8.967.650,37 8.559.245,04 736.889,08 -531.646,33 -169.425,08 -1.582.020,91 -2.876.377,44 11.736,05 -4.539.643,97 -8.950.488,61 -391.243,56

2016

31/12/2016

      

TlTAAL
Commerciële 
activiteiten

TlTAAL
lpdrachten 

openbare dienst

Totaal

72.843.397,11 -32.663.304,66 40.180.092,45
3.160.152,21 3.868.860,00 7.029.012,21

-11.819,64 -11.819,64

76.003.549,32 -28.806.264,30 47.197.285,02

-36.084.467,36 -636.414.470,98 -672.498.938,34
0,00 633.409.806,97 633.409.806,97
0,00 0,00 0,00

39.919.081,96 -31.810.928,31 8.108.153,65

-31.689.257,46 -31.572.710,35 -63.261.967,80

8.229.824,50 -63.383.638,66 -55.153.814,15

2.921.608,31 -8.626.016,82 -5.704.408,51

11.151.432,81 -72.009.655,47 -60.858.222,66

6.081.760,52 -4.757.156,82 1.324.603,70

2015

 
* intersectoriële overboekingen inbegrepen 
 
 

41 VI. Intersectoriële rekeningen-courant 
 

Commerciële 
werkplaatsen

Andere 
commerciële 
activiteiten

TlTAAL 
Commerciële 
activiteiten

Stations Veiligheid Stationsbeheer Resterende 
activiteit 
goederen

Werkplaatsen 
llD

Tankinstallaties Reizigers 
opdracht van 

openbare dienst

TlTAAL 
lpdrachten van 
openbare dienst

Historische 
schuld

01/01/2016 13.743.027,54 -118.160.532,63 -104.417.505,09 33.448.902,88 12.065.298,39 -44.721.504,92 -63.975.828,36 98.338.039,40 -136.443,08 2.192.925.217,66 2.227.943.681,97 -2.123.526.176,89

Intersectoriële hertoewijzigingen -4.300.693,18 -5.940.898,72 -10.241.591,90 -4.123.280,87 428.974,01 84.712,43 0,00 -145.783.564,49 926.018,02 158.708.732,80 10.241.591,90 0,00
Kasstroom voor de intersectoriële financiële resultaten 3.590.290,24 -9.613.777,22 -6.023.486,98 14.408.827,54 5.185.282,14 -2.619.973,42 29.996.155,61 23.639.463,51 -620.132,23 -76.089.019,59 -6.099.396,44 12.122.883,42
Intersectoriële financiële resultaten 408.405,33 -3.175.171,73 -2.766.766,40 1.065.438,67 531.646,33 169.425,08 1.582.020,91 2.875.329,88 -11.736,05 2.222.104,21 8.434.229,04 -5.667.462,63

31/12/2016 13.441.029,94 -136.890.380,31 -123.449.350,37 44.799.888,23 18.211.200,87 -47.087.340,83 -32.397.651,85 -20.930.731,70 157.706,66 2.277.767.035,09 2.240.520.106,47 -2.117.070.756,10

2016

     

TlTAAL 
Commerciële 
activiteiten

TlTAAL 
lpdrachten van 
openbare dienst

Historische 
schuld

-93.266.072,28 2.155.934.026,50 -2.062.667.954,22

-8.229.824,50 63.383.638,66 -55.153.814,16
-2.921.608,31 8.626.016,82 -5.704.408,51

-104.417.505,09 2.227.943.681,98 -2.123.526.176,89

2015
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41.1 VII. Overheidstussenkomsten  

42  

42.1 VII.1 Kapitaalsubsidies 

2016
TlTAAL 

Commerciële 
activiteiten

Stations Veiligheid Stationsbeheer Werkplaatsen 
llD

Tankinstallaties Reizigers llD TlTAAL 
lpdrachten 

openbare dienst

Historische 
schuld

Totaal

01/01/2016 0,00 1.243.288.588,98 6.386.234,48 7.485.075,63 243.022.131,59 6.118.584,42 4.598.499.762,58 6.104.800.377,68 0,00 6.104.800.377,68

Correctie 2015 0,00 4.692.701,91 -13.574,08 -992.887,31 198.741.035,55 -926.018,02 -201.501.258,05 0,00 0,00 0,00
Nieuw* 0,00 63.526.020,81 8.219.200,40 -1.632.739,91 115.445.047,48 19.226,50 498.322.915,95 683.899.671,23 71.379,36 683.971.050,59
In resultaatname 0,00 -31.121.258,90 -1.049.268,35 -830.461,73 -21.954.955,82 -305.868,91 -295.899.878,10 -351.161.691,81 0,00 -351.161.691,81

31/12/2016 0,00 1.280.386.052,80 13.542.592,45 4.028.986,68 535.253.258,80 4.905.923,99 4.599.421.542,38 6.437.538.357,10 71.379,36 6.437.609.736,46

         
       

2015
TlTAAL 

Commerciële 
activiteiten

TlTAAL 
lpdrachten 

openbare dienst

01/01/2015 0,00 5.827.274.501,77

Nieuw* 0,00 627.883.359,68
In resultaatname 0,00 -350.357.483,77

31/12/2015 0,00 6.104.800.377,68  
* intersectoriële overdrachten en wedersamenstelling van subsidies na verkoop inbegrepen 

 

2016

TlTAAL 
Commerciële 
activiteiten

Stations Veiligheid Stationsbeheer Werkplaatsen 
llD

Tankinstallaties Reizigers llD TlTAAL lpdrachten 
openbare dienst

Historische 
schuld

Totaal

Aanschaffingen activa 53.971.813,00 74.410.508,57 8.228.559,64 -1.632.739,91 118.255.651,93 19.226,50 253.182.024,51 452.463.231,24 0,00 506.435.044,24
Inningen van subsidies 0,00 74.400.953,57 8.780.000,00 -1.632.739,91 118.240.126,46 19.226,50 414.090.143,72 613.897.710,34 4.034.000,00 617.931.710,34
Gesubsidieerd percentage 0,0% 100,0% 106,7% 100,0% 100,0% 100,0% 163,6% 135,7% N.S. 122,0%                     

2015

TlTAAL 
Commerciële 
activiteiten

TlTAAL lpdrachten 
openbare dienst

Aanschaffingen activa 7.229.891,92 686.489.943,26
Inningen van subsidies 0,00 633.409.806,97
Gesubsidieerd percentage 0,0% 92,3%  
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31/12/2016
TlTAAL 

Commerciële 
activiteiten

Stations Veiligheid Stationsbeheer Resterende 
aciviteit 

goederen

Werkplaatsen 
llD

Tankinstallaties Reizigers llD TlTAAL 
lpdrachten 

openbare dienst

Activa 496.637.967,16 1.262.993.438,84 13.565.365,36 4.106.027,53 0,00 584.963.770,23 5.729.648,24 5.381.718.336,25 7.253.076.586,45
Kapitaalsubsidies 0,00 1.280.386.052,80 13.542.592,45 4.028.986,68 0,00 535.253.258,80 4.905.923,99 4.599.421.542,38 6.437.538.357,10

Gesubsidieerd percentage 0,0% 101,4% 99,8% 98,1% N.S. 91,5% 85,6% 85,5% 88,8%

       
31/12/2015

TlTAAL 
Commerciële 
activiteiten

TlTAAL 
lpdrachten 

openbare dienst

Activa 518.129.095,77 7.280.752.830,41
Kapitaalsubsidies 0,00 6.104.800.377,68

Gesubsidieerd percentage 0,0% 83,8%

      

42.2 VII.2 Exploitatiesubsidies 
 

TlTAAL 
Commerciële 
activiteiten Stations Veiligheid Stationsbeheer

Werkplaatsen 
llD

Reizigers llD

TlTAAL 
lpdrachten van 
openbare dienst

lmzet 0,00 28.700.000,00 28.700.000,00
Exploitatiesubsidies 0,00 53.176.186,89 26.214.951,20 139.364.268,92 273.575.514,83 637.928.222,47 1.130.259.144,31
Exploitatiesubsidies via het resultaat 0,00 53.176.186,89 26.214.951,20 139.364.268,92 273.575.514,83 666.628.222,47 1.158.959.144,31

waarvan variabele exploitatiesubsidies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.649.204,14 244.649.204,14

2016

             

TlTAAL 
Commerciële 
activiteiten

TlTAAL 
lpdrachten van 
openbare dienst

lmzet 0,00 29.149.261,14
Exploitatiesubsidies 0,00 1.133.053.141,82
Exploitatiesubsidies via het resultaat 0,00 1.162.202.402,96

waarvan variabele exploitatiesubsidies 0,00 243.664.976,68        
 

42.3 VII.3 Interestsubsidies 
 

Historische 
schuld

Interestsubsidies* 26.858.850,25

2016

                         

Historische 
schuld

Interestsubsidies* 27.796.197,72

2015

 
* Inbegrepen in het financieel resultaat 
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42.4 VII.4 Vorderingen op overheid - subsidies 
Kaptiaalsubsidies Exploitatiesubsidies* Interestsubsidies Totaal

01/01/2016 83.627.439,07 384.402.494,98 12.540.907,37 480.570.841,42
Nieuw 683.951.698,31 1.158.959.144,31 26.858.850,25 1.869.769.692,87

Inningen -617.931.710,34 -1.169.799.184,73 -27.303.306,92 -1.815.034.201,99
Andere bewegingen -1.800.000,00 -1.800.000,00

31/12/2016 149.647.427,04 371.762.454,56 12.096.450,70 533.506.332,30

*hierbij inbegrepen wat in de omzet geboekt wordt  
De inningen van de kapitaalsubsidies omvatten 4.034.000 € aan subsidies SPV LLN die 
opgenomen zijn binnen de sector Historische schuld.  

Kaptiaalsubsidies Exploitatiesubsidies* Interestsubsidies Totaal
01/01/2015 89.153.886,36 387.360.406,83 12.968.351,98 489.482.645,17

Nieuw 627.363.998,64 1.162.202.402,96 27.796.197,72 1.817.362.599,32
Inningen -632.890.445,93 -1.164.540.637,98 -28.223.642,33 -1.825.654.726,24

Andere bewegingen 0,00 -619.676,83 0,00 -619.676,83
31/12/2015 83.627.439,07 384.402.494,98 12.540.907,37 480.570.841,42

*hierbij inbegrepen wat in de omzet geboekt wordt  
 

43 VIII. Evolutie van de historische schuld 
 

 €

Netto financiële schuld
Prefinancieringen
MtM 
NPV
Fair Value
GNVI
Intersectoriële financiële resultaten
Cumul van de kasstromen van de overige sectoren

Non cash elementen
Betaalde netto-interesten
Intersectoriële financiële resultaten
Wisselkoersverschillen

31/12/2015 31/12/2016

2.936.936.016,11 2.971.773.517,59
-716.555.180,17 -689.858.380,24
-256.104.484,00 -284.539.106,00

50.281.459,86 43.137.195,15
151.652.035,79 154.630.828,35

17.606.570,59 15.497.791,07
-8.471.799,94 -14.139.262,57

-208.221.820,26 -196.098.936,85

1.967.122.797,98 2.000.403.646,50

33.280.848,52

-6.274.251,67
45.959.728,02
-5.667.462,63

-737.165,20
33.280.848,52  
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44 Bijlage 1 : Financiële staten van de Rail Related Services (RRS) 
 

1.1 Definitie van de RRS 

 
Bijlage 1 punt 2 van de wet van 15 juni 2015 detailleert de betrokken dienstverleningsinstallaties en de aan de spoorwegondernemingen te 
leveren diensten: 

(a) passagiersstations, de gebouwen en andere voorzieningen daarvan, met inbegrip van de weergave van reisinformatie en passende 
locaties voor diensten in verband met kaartverkoop; 

(b) vrachtterminals; 
(c) rangeerstations en vormingsstations, met inbegrip van rangeervoorzieningen; 
(d) remisestations; 
(e) onderhoudsvoorzieningen, met uitzondering van dienstvoorzieningen voor groot onderhoud welke uitsluitend zijn bestemd voor 

hogesnelheidstreinen of andere types rollend materieel waarvoor specifieke voorzieningen nodig zijn; 
(f) andere technische voorzieningen, met inbegrip van schoonmaak- en wasvoorzieningen; 
(g) met de spooractiviteiten verbonden zeehaven- en binnenhavenvoorzieningen; 
(h) hulp- en ondersteuningsvoorzieningen; 
(i) tankinstallaties en levering van brandstof in deze voorzieningen, waarbij de vergoedingen voor het gebruik van de tankinstallaties op 

de factuur afzonderlijk van de heffingen voor de levering van brandstof tot uitdrukking komen. 
 
De dienstverleningsinstallaties en tot de te leveren diensten van de punten (c), (d), (e), (f) en (h) zijn hernomen onder “Diensten in de 
werkplaatsen” in de balans RRS hieronder gepresenteerd.  
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1.1 Balans RRS op 31 december 2016 

 

31/12/2016

Diensten in stations en 
reizigersinfrastructuur

Vrachtterminals
Diensten in de 
werkplaatsen

Tankinstallatie TlTAAL RRS

Activa

Immateriële en materiële vaste activa, vastgoedbeleggingen en 
vaste activa aangehouden voor verkoop (met uitzondering van de 
beëndigde bedrijfsactiviteiten)

1.280.664.831,73 0,00 601.304.180,03 5.729.648,24 1.887.698.660,00

Deelnemingen in dochterondernemingen, joint-ventures en 
verbonden ondernemingen

149.923.953,21 0,00 0,00 0,00 149.923.953,21

Intersectoriële deelnemingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Handelsvorderingen en overige debiteuren 102.212.466,57 0,00 3.014.086,54 0,00 105.226.553,11
Afgeleide financiële instrumenten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lverige financiële activa 5.873,49 0,00 0,00 0,00 5.873,49
Voorraden 1.021.389,32 0,00 197.374.806,09 0,00 198.396.195,41
Geldmiddelen en kasequivalenten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vaste activa aangehouden voor verkoop (beëndigde activiteiten)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal der activa 1.533.828.514,32 0,00 801.693.072,66 5.729.648,24 2.341.251.235,22

Passiva

Kaptiaal 150.965.018,11 0,00 159.343.512,92 0,00 310.308.531,03
Reserves en overgedragen resultaat -30.977.702,03 8.176.799,81 -55.688.631,66 136.443,08 -78.353.090,79
Resultaat van het boekjaar -13.250.153,38 -11.904.268,18 -18.722.307,74 529.574,51 -43.347.154,80

Eigen vermogen 106.737.162,70 -3.727.468,37 84.932.573,51 666.017,59 188.608.285,44
Schulden 85.567.794,18 8.615.746,16 132.203.148,98 0,00 226.386.689,32
Voorzieningen 0,00 25.734.194,26 29.554.787,51 0,00 55.288.981,77
Financiële schulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Afgeleide financiële instrumenten 1.476.536,80 148.671,20 2.281.265,01 0,00 3.906.473,01
Belastingschulden op het resultaat van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Handelschulden 9.537.783,30 0,00 0,00 0,00 9.537.783,30
Sociale schulden 16.153.766,59 1.626.508,59 24.957.740,60 0,00 42.738.015,78
Kapitaalsubsidies 1.297.957.631,93 0,00 535.253.258,80 4.905.923,99 1.838.116.814,72
lverige schulden 474.090,55 0,00 0,00 0,00 474.090,55

Passiva 1.411.167.603,35 36.125.120,21 724.250.200,90 4.905.923,99 2.176.448.848,46

Intersectoriële rekeningen-courant 15.923.748,27 -32.397.651,85 -7.489.701,76 157.706,66 -23.805.898,68

Totaal der passiva 1.533.828.514,33 0,00 801.693.072,66 5.729.648,24 2.341.251.235,22

Rail Related Services
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1.1 Resultatenrekening RRS 2016 

 
2016

Diensten in stations en 
reizigersinfrastructuur

Vrachtterminals
Diensten in de 
werkplaatsen

Tankinstallatie
Totaal Rail Related 

Services

Bedrijfsopbrengsten 337.602.821,76 16.358.483,16 487.768.679,16 2.035.274,75 843.765.258,83

lmzet 99.100.739,82 16.083.367,07 88.550.887,57 1.638.656,99 205.373.651,45
Exploitatiesubsidies 218.049.125,72 0,00 272.571.978,90 0,00 490.621.104,62
Geproduceerde vaste activa 20.398.551,40 0,00 119.289.099,92 6.236,58 139.693.887,90
lverige bedrijfsopbrengsten 54.404,82 275.116,09 7.356.712,77 390.381,18 8.076.614,86

Bedrijfskosten -344.012.669,76 -26.061.854,51 -487.539.715,01 -1.415.142,52 -859.029.381,80

Grondstoffen en handelsgoederen -224.580,41 -1.821,05 -65.437.359,66 -1.301.046,84 -66.964.807,96
Diensten en diverse goederen -131.784.709,06 2.103.718,94 -150.965.814,56 -114.095,68 -280.760.900,36
Personeelskosten -200.386.373,83 -28.163.636,40 -255.013.988,98 0,00 -483.563.999,21
lverige bedrijfskosten -11.617.006,46 -116,00 -16.122.551,81 0,00 -27.739.674,27

Bedrijfsresultaat voor kapitaalsubsidies, afschrijvingen 
en waardverminderingen -6.409.847,99 -9.703.371,35 228.964,14 620.132,23 -15.264.122,97

Cash -2.199.338,07 -21.160.088,02 5.074.547,09 620.132,23 -17.664.746,77
Non cash -4.210.509,93 11.456.716,67 -4.845.582,94 0,00 2.400.623,80

Kapitaalsubsidies 33.000.988,98 0,00 21.954.955,82 305.868,91 55.261.813,71

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op 
immateriële, materiële vaste activa en 
vastgoedbeleggingen -34.646.312,31 0,00 -29.502.752,64 -408.162,68 -64.557.227,63
Bijzondere waardeverminderingen op deelnemingen in 
dochterondernemingen, joint-ventures en 
geassocieerde ondernemingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bedrijfsresultaat -8.055.171,32 -9.703.371,35 -7.318.832,68 517.838,46 -24.559.536,89

Financieel resultaat -422.191,41 -1.720.328,72 -4.029.462,93 11.736,05 -6.160.247,02
Cash 35.817,66 -1.582.020,91 -3.284.782,77 11.736,05 -4.819.249,97

Non cash -458.009,07 -138.307,82 -744.680,16 0,00 -1.340.997,05

Netto-resultaat van de beëindigde bedrijfsactiviteiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Netto-resultaat voor belastingen -8.477.362,73 -11.423.700,08 -11.348.295,61 529.574,51 -30.719.783,91

(Kosten) / opbrengsten van belastingen op het netto-
resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Netto-resultaat -8.477.362,73 -11.423.700,08 -11.348.295,61 529.574,51 -30.719.783,91

Andere elementen van de gerealiseerde en niet 
gerealiseerde resultaten -4.772.790,65 -480.568,10 -7.374.012,14 0,00 -12.627.370,89

Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten -13.250.153,38 -11.904.268,18 -18.722.307,74 529.574,51 -43.347.154,80
Cash -2.163.520,40 -22.742.108,93 1.789.764,32 631.868,28 -22.483.996,73

Non cash -11.086.632,98 10.837.840,74 -20.512.072,06 -102.293,77 -20.863.158,06

Rail Related Services
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1.1 Kasstromen RRS 2016 

 
Diensten in stations en 
reizigersinfrastructuur

Vrachtterminals Diensten in de 
werkplaatsen

Tankinstallatie TlTAAL
 RRS

EBITDA cash -2.199.338,07 -21.160.088,02 5.074.547,09 620.132,23 -17.664.746,77
Financieel resultaat cash rechtstreeks toewijsbaar aan sectoren 1.802.327,75 0,00 -1.047,56 0,00 1.801.280,19

Cash resultaat voor intersectorieel financieel resultaat -397.010,32 -21.160.088,02 5.073.499,53 620.132,23 -15.863.466,58

Immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen, netto* -80.996.773,30 0,00 -119.433.260,36 -19.226,50 -200.449.260,16
Geïnde kapitaalsubsidies* 81.548.213,66 0,00 118.240.126,46 19.226,50 199.807.566,62
Financiële activa, netto -5.873,49 0,00 0,00 0,00 -5.873,49

Totaal kasstroom zonder BBK 148.556,55 -21.160.088,02 3.880.365,63 620.132,23 -16.511.033,61

Behoefte aan bedrijfskapitaal -17.122.692,81 -8.836.067,59 -31.110.119,38 0,00 -57.068.879,79

Kasstroom voor intersectorieel financieel resultaat -16.974.136,26 -29.996.155,61 -27.229.753,76 620.132,23 -73.579.913,39

Intersectoriële financiële resultaten in 2016 -1.766.510,09 -1.582.020,91 -3.283.735,21 11.736,05 -6.620.530,16

Kasstroom -18.740.646,34 -31.578.176,52 -30.513.488,97 631.868,28 -80.200.443,55

31/12/2016

 
* intersectoriële overboekingen inbegrepen 
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NMBS NV VAN PUBLIEK RECHT
Frankrijkstraat 85

1060 BRUSSEL
RPR: BE 0203.430.576

Verslag van het Gollege van Gommissarissen aan de algemene vergadering der
aandeelhouders van de vennootschap NMBS NV van Publiek Recht over de
jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 3l december 2Ol6

Oveteenkomsttg de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u vemlag uit in het k¿der v¿n het mandaat

van commissaris. Dit verslag omvât ons oordeel over de jaarrekening, de vereiste bijkomende verkladngen en

een vetslag over de tekeningen per activiteitensectoren. De jaarrekening bevat de balans op 31 december

201.6, en de resultatenrekening voot het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting.

Verslag over de jaarrekening - Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de conttole uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap NMBS NV van Publiek Recht
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig en wettelijk teferentiestelsel, zoals opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen, en

lret refetentiestelsel specifiek aan de vennootschap, zoals hoofdzakelijk opgenomen in de wet van 21, maart
1991 børffinde de heruonzìng uan sommige ervnomi¡che ouerheid:bedrijuen, alsook in meer speciFrek op de

spoorwegmâatschappijen gerichte wet- en regelgeving, met een baianstotaal van EUR 1,1,.901,.283.552,53 en
'í/^atv^n de tesultatentekening afsluit met een vedies van het boekjaar van EUR 249.741,.625,80.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening

Het bestuursorgaan is ver¿ntwootdelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in
oveteenstemming met het in Beþë van toepassing zijnde boekhoudkundige refetentiestelsel en het
tefetentiestelsel specifiek aan de vennootschap, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die

het bestuurs org 
^n 

noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen aÂvijking van mâterieel

belang bevat die het gevolg is van fiaude of van fouten.

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA I burgerlijke vennootschap met handelsvorm

Tel +32 (0)2 242 I 1 40 | Fax +32 (0)2 242 03 45 | bruxelles@be.gt.com I www.grantthornton.be

Metrologielaan 10, bus 15 | 1130 Brussel

BTW BE 0439 814 826 | RPRAntwerpen

Mazars Réviseurs d'Entreprises - Société Civile à forme de société coopérative à responsab¡lité limitée

Avenue Marcel Thiry 77 b.4 - B 1200 Bruxelles

Tel. : + 32 (0)2 779 02 02 - Fax'. + 32 (2) 779 03 33 - wvwv.mazars.be - wvvw.mazars.com

TVA : BE 0428.837.889 - RPM Bruxelles

Rekenhof I Cour des comptes

Regentschapssîaal2- 1000 Brussel I Rue de la Régence 2 - 1000 Bruxelles

Tel +32 (0)2 551 81 11 | Fax +32 (0)2 551 86 22 | www.ccrek.be
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Verantwoordelijkheid van het College van Gommissarissen

FIet is onze verantwootdelijkheid een oordeel over deze jaarekening tot uitdrukking te brengen op basis van
onze controle. Wij hebben onze controlevolgens deinternationale controlestandaarden (ISA's), zoals deze jn

België werden aangenomen, uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wrj aan de deontologische vereisten

voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat

de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvât werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de rn de jaatekening
opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerdewerkzaamheden zljn afhankelijk van de beootdeling
door de commissaris, met inbegrþ van diens inschattrng van de risico's van een afrvijking van materieel

belang in de jaarekening als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de

commissaris de interne beheersing van de entiteit in aanmerking die relevant is voor het opstellen door de

entiteit van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in
de gegeven omstandigheden geschikt zrjn, maat die niet gericht zljn op het geven vân een oordeel over de

effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een conttole omvat tevens een evaluatie van de

geschiktheid van de gehanteetde waardetingsregels en van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de jaarrekening als geheel.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de entiteit de voor onze controle vereiste

ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wlj zljn van mening dat de door ons vetkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons

oordeel te baseren.

Oordeel zonder voorbehoud

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiêle toestand van de

vennootschap NMBS NV van Publiek Recht per 31 december 201,6, alsook van haar resultaten over het

boekjaat dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in Beþë en specihek op de

vennootschap van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verklaring inzake continuiTeit

Het College van Commiss¿rissen stelt vast dat op 31 december 201.6,het eigen vetmogen van NMBS lager is

dan het bedrag van de kapitaalsubsidies. De vennootschap bevindt zich de facto in een siruatie van een

negatief netto ve(mogen voor de financiering van haar courante activiteiten. De financiedng van de

onderneming op de financiële markten berust op de expliciete of impliciete waarbotgen van de Belgische

Staat, zondet dewelke voor de vennootschap een onzekerheid zou ontstaan om haar activiteiten verder te
zetten. Wij vestigen de aandacht op VOL 6.20 van de toelichting bij de jaarekening waarin het

bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 96,6o van het Wetboek varì verìnootschappen, de toepassing van de

waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit verant$/oordt.
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Benadrukking van bepaalde aangelegenheden

Zonder afbreuk te doen aan de hierboven vermelde verklaring wijst het College van Commissarissen op

VOL 6.20 van de toeJichting bij de jaarekening waarin wordt uiteengezet dat NMBS is overgegaan tot een

onderzoek naar de rechtmatigheid van het behoud van de herwaarderingsmeerwaarden die werden aangelegd

naar aanlejding vân de herstructurering op 1 januari 2014.

Deze interne analyse had tot enig doel eventuele waardeverminderingen op tereinen die eerder het voorwerp
van een herwaardering hebben uitgemaakt, te identificeren, en niet het identificeren noch het uitdrukken vân
eventuele andere latente meeru¡aarden.

De op basis van die analyse vastgestelde waardeverminderingen op eerder geherwaardeerde terteinen
bedragen 145,9 MEUR. In de jaarekening heeft dit geleid tot een terugnâme v^n de

herwaatderingsmeerwaarden ten belope vân 7,8 MEUR en een waardevermindering (via de

resultatenrekening) ten belope van 138,1 MEUR.

Het College van Commissarissen benadrukt dat deze interne analyse, die erop gericht is de realisatiewaarde

van de betrokken activa te toetsen op basis van m¿rktcondities, afhangt van de kwalitert van de gegevens en

hierop gebaseerde berekeningen, en van financiële gegevens en waarderingspârameters dre onvermijdelijk
onzekerheden bevatten en een interpretatiemarge inhouden.

Overige aangelegenheden

1,. We vestigen de aandacht op volgende punten

^.
De boekhoudkundige ramingen en de elementen van beoordeling in de rekeningen omvatten
inherent elementen van onzekerheid. Meer bepaald de milieuvoorzieningen
(bodemverontreinigrng en -saneting) die gebaseerd zljn op de huidrge stand van de inventaris en

de inschatting van vetontreiniging m.b.t. de terreinen, de voorzieningen voor juridische

geschillen wa,^rvaî de inschatting van de eventuele impact elementen met een ¿leatoir karakter
bevatten, de waardering van de financiële instrumenten en de waatdering van de verplichtingen
tegenover het personeel.

b. De gevolgen van de hscale controle (vrijstelling van doorstorting van bedtijfsvoorheffing in het
kader van het economisch herstelplan) dre heeft plaatsgevonden over het aanslagtraar 2013

hebben het voorwerp uitgemaakt van een regeling þijlage bij het I{oninklijk Besluit van 25

december 2016) doot compensatie met de exploitatiedot¿ties van de Federale Overheid. De
NMBS g^zt et van uit dat zij globaal voldaan heeft aan haar financiële verplichtingen en dat dit
principe vân compensatie, zoals voorzien doot reglementaire bepalingen, indien nodig van
toepassing zal zljn als een analoge operatie voor de boekjaren 20'1.4, 201.5 en 201.6 nodig zou
blijken.

2. De vennootschap heeft 
^ nva:ng genomen met het uitwerken van een "enterprise andfraød risk management

þoliry". De risicomaffixen moeten verder worden uitgewerkt op het niveau van de globale onderneming.
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Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

FIet bestuursorgaan is vetantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarwetslag, het naleven van

de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zljn op het voeren van de boekhouding,

alsook voor het naleven van het Wetboek vân vennootschappen en van de statuten van de vennootschap.

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van

toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA's), is het onze verantv/oordelijkheid om, in alle van

matetieel belang zrjnde opzichten, de naleving van bepaalde wettelijke en teglementaire verplichtingen na te

gaan. Op gtond hiervan doen wij de volgende bijkomende vetklaringen die niet van aard zijn om de

draagwijdte van ons oordeel over de jaarekening te wijzigen:

Het jaarwerslag, opgesteld overeenkomstig de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van

vennootschappen en neer te leggen overeenkomstig artikel 100 v^n het Wetboek van

vennootschappen, behandelt, zowel qua vorm als qua inhoud, de doot de wet vereiste inlichtingen,

stemt overeen met de jaarekening en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten

aanzjen van de informatie waârover wij beschikken in het kader van onze opdracht. Wij vestigen de

aandacht ("overige aangelegenheden" hierboven) op het feit dat de boekhoudkundige ramingen en

elementen van beoordeling in de rekeningen, inherent elementen van onzekerheid omvatten.

De sociale balans, neer te leggen overeenkomsug artikel 100 van het Wetboek van verìnootschappen,

behandelt, zowel qua vorm als qua inhoud, de door de wet vereiste inlichtingen en bevat geen van

materieel belang zijnde inconsistenties op basis van de informatie waarover wij beschikken in ons

controledossier.

Ten aatzien van de volledigheid en de beoordel,ing van de verplichtingen buiten balans, wordt
gesteund op de bevestiging van de bedrijfsleidrng en derden terzake. De boekhouding wetd gevoerd

in overeenstemming met de in Beþë en specifiek op de vennootsch¿p van toepassing zijnde

wettelijke en bestuursrechtelijke voorschdften, met uitzondering van de boekhoudkundige

verwerking van sommige betalingen in het kader van investeringen in de strijd tegen tetrorisme en

radic¿lisme. De daarop betrekking hebbende facturen werden boekhoudkundig verwerkt als

geleverde diensten terwijl ze hadden moeten worden geboekt als vootschotten. Deze verwetking

heeft evenwel geen impact op de balans- en resultatenrekening.

De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt vootgesteld, stemt overeen met de

wettelijke en statutaire bepalingen.

l7ij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in ovettteding met de statuten of
het Wetboek van vennootschappen zljn gedaan of genomen.
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Overige aangelegen heden

1. Wij wijzen erop dat, in toepassing van artikel 156 quatet, $2 van de wet van 21, maart 1,991, de

bevoegdheid voor het uitvoeren van investeringswerken âân perrons vanaf 201.4 aan de NMBS
toekomt. Wegens het ontbreken vân een overeenkomst tussen de twee vennootschappen, heeft
Inftabel de betrokken activa nog niet naar NMBS getransfereerd.

2. NMBS is de functionele werkgever van het personeel dat door HR Rail, die optreedt als juddische

werkgevet, ter beschikking wordt gesteld. In dit kader vestigen we de aandacht op de vaststelling dat

de uitwisseling van informatie tussen beide vennootschappen met betrekking tot de prestaties en

aÂvezigheden van petsoneel moet worden verbeterd en dat de verdeling van de

verantwootdelijkheden inzake intetne controle, noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de

veru¡erkte informatie te garanderen, duidelijk moeten worden vastgelegd.

3. Niettegenstaande de verschillende verwijzingen in de jaarrekening naar de IAS/IFRS wensen wij te

benadrukken dat onze opdracht strikt beperkt is tot het nazjcht van de jaarrekening op basis van het
in Belgiê en speciltek op de vennootschap van toepassing zijnde boekhoudkundig en wettelijk
refetentiestelsel.

Verslag over de rekeningen per activiteitensectoren

Wettelijk kader

I(tachtens artrkel 27, 51 van de wet v¿n 21, maafi 1991 befrffinde de heruonning uan nrnrnige economi¡che

ouerheidsbedrìjuen rr'oeÍ. de NMBS voorzien in een afzonderlijk stelsel van rekeningen voor haar activiteiten die

vetband houden met de taken van openbare dienst, die limitatief zijn omschreven in artikel 156 van de

genoemde v/et vân 21 maart 1,991, enerzlids en haar andere activiteiten anderzijds. De toelichting bij de

jaarrekening moet een samenvattende staat bevatten van de rekeningen betreffende de taken van openbare

dienst en een desbetreffend commeîtaat.

Bovendien bepaalt artikel 4, $2 van de Spoorcodex (wet van 30 augustus f013 houdende de spoorcodex) dat

spoor\r/egondernemingen in hun interne boekhouding afzonderlijke rekemngen aanhouden met betrekking
tot, enerzljds, de activiteit van goederenvervoer per spoor en, anderzljds, de activiteiten met betrekking tot de

vedening van teizigersvervoerdiensten per spoor. De toelichting bij hun jaarekening bevat een afzondedijke

balans, resultatentekening en kasstroomoverzicht met betrekking tot de activiteit van goederenvervoer per
spoor en met betrekking tot de reizigersvervoetdiensten per spoor. Openbare financiële middelen voor
activiteiten die bettekking hebben op het verrichten van vervoersdiensten in het kader van openbate dienst,

moeten in overeenstemming met artikel 7 van de Verordening 1,370/2007 afzonderlijk in de desbetreffende

rekeningen worden opgevoerd en mogen niet worden overgedragen n Àt activiteiten met betrekking tot
andere vervoersdiensten of enige andere bedrij fsactiviteit.

In toepassing van de bepalingen van het 5de bijvoegsel aan het beheerscontÍact 2008-201.2, wotden de

rekeningen pet activiteitensectoren opgesteld volgens IFRS I "Operating Segments". Artikel 9 van
voormelde spoorcodex bepaalt dat voor alle minimale dienstvoorzieningen waartoe exploitanten op een niet-
discriminerende wijze toegang moeten vedenen (de zogenaamde "Rail tel¿ted setwices"), gescheiden

rekeningen moeten wotden gevoerd, daaronder begrepen afzondetlijke balansen, result¿tenrekeningen en

kas s ttoomoverzichten.

5



IM¡.zARs Q GrantThornton
al

Rekenhof
Cour des comptes

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor de rekeningen per activiteitensectoren

De Raad van Bestuur is verant\¡/ootdelijk voor het opstellen en de getrouwe weergâve van de rekeningen per
activiteitensectoren in toepassing van bovenstaande wettelijke bepalingen. Deze verantwoordelijkheid omvat
ondet meer het opzetten, implementeren en in stand houden vân een administratieve organisatie en een

interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouv/e weergave van de sectorrekeningen, derwijze
dat deze geen aÂrijkingen van materieel belang bevatten.

De Raad van Bestuur heeft de rekeningen 2016 per activiteitensectoren vastgesteld n zlin vergadering van 28

apnl2017 . Deze rekeningen zijn opgenomen in de toeüchting bij de jaarrekening.

De controle uitgevoerd door het College van Comm¡ssarissen

Het College van Commissarissen heeft de conttole uitgevoerd van de rekeningen per activiteitensectoren
over het boekjaar 2016. De controles werden uitgevoerd in toepassing van de ISAE 3000 internationale
standaard "A¡illrønce E,ngagemenß OtherThan Aødir¡ orReuìews of Hisøntal Financial Inforrnation".

Besluit over de reken¡ngen per act¡v¡te¡tensector

Op basis van de uitgevoerde controlewerkza¿mheden gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van
zekerheid over de rekeningen per activiteitensectoren 2016 opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening,

brengt het College van Commissarissen volgende bevindingen onder uw aandacht:

1,. De paragtafen inzake "ovetige aangelegenheden" zoals opgenomen in het verslag van het College van
Commissarissen bij de statutaire jaarrekening 2016 zljn ook van toepassing op de rekeningen per
activiteitens ectoïen.

2. Bij de schuldvetdel-ing in toepassing van atikel 5 van het koninklijk besluit van 7 noveml:,er 20/ 3 tot

hervorrning aan de ¡lructuren aøn de I,IMBS Holding Infrabel en NMBS werd abstractie gemaakt van de origrne

van de netto fìnanciële schulden op 31 december 2013. De uitsplitsing van de totale schuld op het niveau

van de NMBS Holding over de activiteitensectoren kon tot 31 december 201,3 worden opgevolgd via de

kassttoomtabellen van de NMBS gtoep in toepassing van artikel 94 van het beheersconfi:âct tussen de

Belgische Staat en de NMBS Holding. Hierbij wetd onderscheid gemaakt tussen de ABX-schuld (1,85

miljard EUR), een aantal andere commerciële schuiden (0,49 mtljard EUR) en de schulden met
betekking tot opdrachten van openbare dienst (0,95 miljard EUR) Bij gebrek aan duidelijkheid over
haat ootsprong, werd het aan de NMBS toege\¡/ezen gedeelte van die historische netto financiële schuld

ondergebtacht in een sectot "historische schuld". Sinds 1 januar, 201,4 dtaagt elke sector bij aan de

verdere evolutie van die schuld in functìe van zrln cashflows.

3. ,{.ls gevolg van een diepgaandere analyse werden in 201,6 belangrijke verschuivingen doorgevoerd in de

toewijzing van vâste actfva aan de diverse sectoren. Deze toewijzingen op balansniveau werden
ondervangen door intersectoriële rekeningen van het passief.

De geboekte waardeverminderingen op eetder geherwaardeerde terreinen ten belope van'1.45,9 MEU,
wetden voor 86,6 MEUR toegewezen aan de opdtachten van openbare dienst en voor 59,2 MEUR aan

de commerciële acúviteiten.
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5. De boekhouding per activiteitensectoren is gedeeltelijk gebaseerd op het gebruik van verdeelsleutels op
basis van een aantal parameters. De hypothesen die hieraan ten grondslag liggen, houden een element
van onzekerheid in.

6. De toewijzing van een aantalbalansposten, zoals de handelsvorderingen en -schulden, tussen de sectoren

dient nog verder geanalyseerd te worden om een nauwkeuriger rubricering te bereiken.

Brussel, 16 mei 2017

Het College van Commtssaflssen

Het Rekenhof

vertegenwootdigd door

Rudi Moens

Raadsheer in het Rekenhof

De leden van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren

Mazarc B edrij fsrevis oren CVBA Gtant Bedrij fsrevis oten CVBA
vertegenwoordigd door door

Philippe Gossart
Bedrijfsrevisor

Ria Verheyen

Bedrijfsrevisor

de Fays

ê
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Coverfoto:  
treinbegeleider Nik met zijn favoriete reizigster Josie

Nik werkte nog maar pas als 
treinbegeleider toen hij Josie 
ontmoette in de trein. De interesse van 
Nik was gewekt door het feit dat Josie 
reist met een kaart voor 'Vaderlands- 
lievende redenen', maar te jong leek 
om tijdens de Tweede Wereldoorlog 
mee gevochten te hebben. Haar 
verhaal bleek verrassend en is Nik voor 
altijd bijgebleven. 

Als jong meisje wilde Josie de 
strijdkrachten vervoegen om de vijand 
te bevechten, maar in België kon dat 
niet. Met een vals paspoort wist Josie 
Groot-Brittannië te bereiken, waar ze 
de Britse troepen vervoegde. Een paar 
jaar later leerde ze haar man kennen in 
Duitsland en kreeg 4 kinderen. Nadien 
verhuisde ze opnieuw naar België, 
waar ze werkzaam bleef voor het leger. 
Ze werkte ook in de gevangenis waar 
ze zorgde voor de Engelse vertalingen. 
Josie heeft sindsdien de hele wereld 
gezien, ze heeft familie in onder 
andere Australië en Canada en neemt 
nu de tijd om België te verkennen, met 
de trein.

Na hun eerste gesprek heeft Nik haar 
nog bij gelegenheid ontmoet: “Elke 
keer doe ik een vreugdedansje als 
ik zie dat het nog steeds goed gaat 
met Josie, de treinreizigster die mijn 
hart keer op keer verwarmt met haar 
uitzonderlijke verhalen.”
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Ellen werkt bij NMBS Technics en pendelt net als haar man Wim dagelijks naar 
Brussel. Hij is vanzelfsprekend haar favoriete reiziger! Wim neemt al van kinds 
af de trein, eerst om naar school en de universiteit te gaan, later voor het werk. 
De trein ziet hij als 'zijn kantoor', waar hij rustig kan doorwerken. Hij kiest 
bewust voor de verbinding waar hij niet moet overstappen en krijgt zo één uur 
werktijd. Het traject duurt hierdoor een kwartier langer (dan het traject met 
overstap), maar dat is geen probleem. Ellen neemt ook in het weekend graag 
de trein, bijvoorbeeld naar Brussel om een tentoonstelling te bezoeken of naar 
Ninove om boodschappen te doen.
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Klant-Centraal vat kernachtig onze strategie 

samen: we focussen op onze klant, de 

treinreiziger. Hij staat centraal in al onze 

inspanningen. Een verhoogd treinaanbod, 

nieuwe verbindingen, nieuwe en gemo-

derniseerde treinen, extra parkings en 

fietsenstallingen aan de stations, renovatie- 

en nieuwbouwprojecten: ze moeten onze 

klant de best mogelijke ervaring bieden.

Weten wat de klant wil, is dan een 

belangrijke vereiste. Daarom hebben we 

in 2016 een Customer Experience Lab 

opgezet, waar we peilen naar de ervaring 

van de treinreizigers met onze producten 

en diensten. Zo kunnen we klantgerichter 

werken en innovatieve oplossingen bieden 

om het treinreizen nog te vergemakkelijken.

5

Weten wat de samenleving wil, is een 

tweede vereiste. Door onze stakeholders 

nauwer bij ons beleid te betrekken, leren 

we elkaars objectieven kennen. We geven 

aan wat mogelijk is binnen de context 

waarin NMBS moet werken. Zo kunnen we 

de maatschappelijke meerwaarde die we 

dankzij het vervoer per trein realiseren, 

maximaliseren. 

In 2016 heeft NMBS op diverse vlakken goed 

gepresteerd. De klantentevredenheid stijgt 

significant, onze productiviteit en efficiëntie 

verbeteren nog en we boeken een positief 

operationeel resultaat. Onze belangrijkste 

uitdagingen blijven de veiligheid, de 

stiptheid en de betrouwbaarheid van het 

treinverkeer en de informatie aan onze 

klanten. Maatschappelijke ontwikkelingen 

maken die opdracht niet gemakkelijker. De 

aanslagen van 22 maart hebben ook NMBS 

hevig beroerd, zowel door de betrokkenheid 

van collega’s als op operationeel vlak.

Het doet geen afbreuk aan onze belofte 

'Klant-Centraal', waar duizenden 

gepassioneerde  en competente 

medewerkers elke dag aan werken om ze 

waar te maken. In dit rapport portretteren 

we een aantal van onze medewerkers 

met een 'favoriete' treinreiziger, met wie 

ze een bijzondere band hebben. Hun 

professionalisme en enthousiasme geldt 

uiteraard voor alle treinreizigers.
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Kerncijfers 2016

2.371,0
mln. euro

opbrengsten
(cash recurrent)

11,975,1
mln. euro

balanstotaal

702,4 
mln. euro

investeringen
 

Goed operationeel resultaat  
dankzij beheersing exploitatiekosten
 
De omzet bedroeg 1,059 miljard euro in 2016. In 2015 werd Thalys een 
onafhankelijke onderneming. De wijziging van de inkomstenperimeter als 
gevolg daarvan, verklaart voor het grootste deel de daling van de omzet met 
87 miljoen euro. Voor het vierde opeenvolgende jaar is het operationele 
resultaat van NMBS verbeterd. In 2016 bedroeg de ebitda cash recurrent 
33,4 miljoen euro (t.o.v. 20,4 miljoen euro in 2015). Dit resultaat werd 
behaald dankzij de beheersing van de exploitatiekosten.

Financieel dashboard 2016 (mln. euro)

6

personeelskosten
-1.113,5

vergoeding
infrastructuur
-631,5

overige kosten
-509,2

overige 
opbrengsten 
181,8 

exploitatiedotaties 
1.130,3

nationaal 

ebitda 
cash recurrent 
33,4

tractie-
energie

-83,4

omzet
binnenlands reizigersvervoer

649,0

omzet
internationaal

reizigersvervoer

omzet andere
activiteiten

323,5

omzet uit activiteiten (1.058,9 mln. euro)

86,4

Financieel

*cijfers volgens IFRS
**
***
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227,1 mln.
reizigers 

binnenland
+0,2%

89,2% 
stiptheid

-1,7%

18.178
medewerkers

(VTE)

185,0 mln.*
reizigers-km

internationaal
-54,4%

359.395
zitplaatsen

2.997
vrouwen
(14,7%)

1.181
aanwervingen

(VTE)

2,9 mln.*
reizigers 

internationaal
-41,2%

65,5%**
tevreden
reizigers

+4,0%

19.086
medewerkers

(effectief)

73,5 mln.
trein-km

binnenland
(met passagiers)

-1,4%

552
stations en

stopplaatsen

9.840,4 mln. 
reizigers-km 
binnenland

-0,9%

*  Sinds de verzelfstandiging van Thalys in 2015 worden de cijfers van Thalys niet meer opgenomen in de  
 NMBS-jaarrekening, wat de sterke daling van het internationale verkeer verklaart.
** Reizigers die de items van de kwaliteitsbarometer gemiddeld een score van 7/10 of meer geven, worden beschouwd als tevreden reizigers.

7

Operationeel
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Markante feiten 2016

11/01
Het eerste gerenoveerde 
vierledige motorstel wordt 
ingezet op de treinverbinding 
Turnhout – Brussel – Binche. 

25/02
Gedurende drie maanden 
kunnen reizigers gratis wifi 
testen aan boord van twee 
treinen op de verbinding 
Oostende – Eupen. 

16/03
De afgelopen vijf jaar heeft 
NMBS 116.000 gevonden 
voorwerpen overgemaakt aan 
de vzw Spullenhulp. 
 

JAN FEB MAA

APRAPR

MAA

22/03
Aanslagen in Brussel 
hebben zware gevolgen 
voor treinverkeer.

 

04/04
Voorstedelijk treinaanbod 
rond Brussel breidt verder 
uit dankzij opening 
Schuman-Josafattunnel, 
zodat nu 142 stations 
bediend worden.

25/04
Vernieuwde app wordt 
ultieme reistool voor 
NMBS-klanten.

26-31/05 & 1-3/06 
Sociale acties verstoren 
treinverkeer.

22/04
Treinverkeer naar Brussels 
Airport-Zaventem herneemt 
na de aanslagen.

05/06
Een reizigerstrein 
botst met een goederentrein 
in Saint-Georges-sur-Meuse. 
We betreuren drie dodelijke 
slachtoffers, waaronder 
de bestuurder van de 
reizigerstrein.

07/06
Treinreizigers hebben weer 
rechtstreeks toegang tot 
vertrekhal Brussels Airport.

20/06
NMBS lanceert haar aanbod festivaltreinen voor 
Graspop, Rock Werchter, Couleur Café, TW Classic, 
Dour, Tomorrowland, Pukkelpop en Laundry Day.

APR

MEI

JUN

JUN JUN
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08/08
Om onze klanten nog beter te informeren over 
de aankomst van hun trein, geven de schermen 
in de stations vanaf nu de bijkomende 
boodschappen ‘komt aan’ en ‘aan perron’.

25/09
NMBS promoot openbaar vervoer en 
multimodaliteit tijdens de Week van de 
Mobiliteit en bedankt haar reizigers,  
die nu al bewust kiezen voor de trein.

05/10
Inhuldiging van 
het gerenoveerde 
stationsgebouw  
van Aat.

06/10
Opening nieuwe 
tractiewerkplaats te 
Aarlen voor optimaal 
onderhoud van het 
rollend materieel.

12/10
Officiële inwijding NMBS 
Customer Experience 
Lab ‘Klant-Centraal’ door 
minister van Mobiliteit 
François Bellot.

27/10
Voorstelling nieuw 
stationsontwerp voor 
Mechelen. 

28/10
Raad van bestuur 
van NMBS keurt de 
krachtlijnen goed 
van het vervoersplan 
12/2017-2020. 

11/12
NMBS lanceert aangepaste 
dienstregeling met o.a. beter aanbod 
voor voorstadsverkeer rond Brussel 
en Antwerpen en meer treinen naar 
de luchthaven. 

16/12
Regering stelt Sophie 
Dutordoir aan als nieuwe 
CEO van NMBS.

23/12
Raad van Bestuur geeft groen 
licht voor het vervoersplan 
12/2017-2020.

AUG SEP
OKT

OKT

OKT OKT

OKT

DEC DEC DEC
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BESTAANSREDEN
Wij zijn een publieke dienstverlener die haar 
klanten een hoogwaardige en duurzame 
mobiliteit per trein wil aanbieden, vanuit 
een multimodaal standpunt en met de 
uitbouw van onze stations als geïntegreerde 
verkeersknooppunten.

10

VISIE
Door de klant centraal te stellen, kunnen 
we een sleutelrol spelen in de mobiliteit in 
België en onze rol als Europees knooppunt 
versterken. Op die manier creëren we 
maatschappelijke, ecologische en 
economische meerwaarde (triple P - People, 
Planet, Profit).

MISSIE
Wij bieden onze klanten veilige, 
betrouwbare en efficiënte 
mobiliteitsoplossingen voor hun diverse 
verplaatsingsbehoeften in binnen- en 
buitenland. Bij de ontwikkeling van onze 
activiteiten focussen we op de klant om 
een relevante en rendabele service uit te 
bouwen. 

Visie en missie
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Onze strategie

KLANT-CENTRAAL: EEN STRATEGISCHE MINDMAP

11

belangrijkste parameters die leiden naar 
onze finale doelstelling: de best mogelijke 
klantenervaring realiseren.
Om die doelstelling waar te maken, moet 

de onderneming efficiënt, professioneel 
en rigoureus te werk gaan, in een continue 
dialoog met haar stakeholders en met oog 
voor de noden van de samenleving inzake 
mobiliteit en duurzaamheid.

Klant-Centraal is het hart van 5 strategische 
assen: de aankoop, het aanbod, de 
stations, de trein en de communicatie. 
Op elk van deze assen bevinden zich de 

Onthaal 
Multi

m
odale

 voorz
ie

nin
gen 

Projecten 

Sociale veiligheid 

Pro
ducte

n en pro
m

otie
s 

Verk
oopsk

anale
n 

Aanbod en re
izig

ers 
2016 

S-net Brussel 

Vervoersplan 12/2017-2020 

Veili
gheid

 
Stip

th
eid

 

Com
fo

rt 

Betro
uwbaarh

eid
 

Online 

Stations & treinen 

Stakeholders 

Stations 

Aankoop 

Communicatie 

i

Trein

Aanbod

Focus op de prioriteiten 
van de reiziger 

Sleutelrol in de 
mobiliteit in België 

Bijdragen tot een 
duurzame samenleving 

Gemakkelijk 
en overal

Correct, in real time 
en op heel het traject

Zorgeloos en
comfortabel reizen

Optimaal afgestemd
op de vraag

Efficiënt
Professioneel

Rigoureus
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Nathalie (links) leerde NMBS-architecte 
Ingrid vijf jaar geleden kennen in de 
trein via een gemeenschappelijke kennis. 
Nathalie spoort sinds 8 jaar tussen Diest 
en Brussel-Zuid, waar ze overstapt op de 
bus naar haar werk bij Crelan. Nathalie 
en Ingrid zijn de -officieuze- uitvinders 
van de 'Cavatrein'. Bij een verjaardag, 
promotie… van een van de treingenoten 
wordt de cava bovengehaald. Uiteraard 
tijdens de terugrit!
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1 2 3

Klant-Centraal

Wie zijn
 onze klanten?

Evolutie
 klantentevredenheid

De klant b
eter le

ren kennen

13



14

59% 
26-60 jaar

24% 
<26 jaar

18% 
           >60 jaar 

jaar

Waarom gebruiken ze de trein? Percentage treingebruikers
volgens leeftijd 

Reisfrequentie per
individuele treingebruiker

Reizigersaantal volgens 
vervoerbewijs

Hoelang al klant

> 10 
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5-10 
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2-5 
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jaar 

< 1 
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11% 

5% 4% 
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geen files 

je hoeft niet zelf te rijden
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21% 

61% 18% 

elke 
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      vaak
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woon-school
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8% 

8% 

4% 

3% 

3% 

1.Wie zijn onze klanten? 

De klant centraal zetten, behelst een goede 
kennis van onze klanten. Een grondige 
profielstudie (2014) geeft de eigenschappen 
weer per individuele treingebruiker, 
ongeacht of hij de trein frequent gebruikt 
of niet. Pendelaars reizen zeer frequent en 
vormen de hoofdmoot van onze reizigers, 
uitgedrukt in aantal trajecten (zie grafiek 
'reizigersaantal volgens vervoerbewijs'), maar 
de treingebruikers die minder vaak rijden 
zijn in absolute cijfers in de meerderheid (zie 
grafiek 'reisfrequentie'). 
Ongeveer evenveel mannen als vrouwen 
nemen de trein. In vergelijking met de 
gemiddelde bevolking nemen meer jongeren 
de trein. Treinreizigers maken ook meer 
gebruik van ander openbaar vervoer en van 
de fiets.

Bron: NMBS-profielmeting 2014
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Bron: NMBS-verkoopcijfers 2016
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Waarom gebruiken ze de trein? Instappende reizigers
(op een werkdag)

Reismotief* Bron kaart:  
NMBS-reizigerstellingen 10/2015

60% 
vrije tijd

(park, uitstap, 
evenementen)

22% 
woon-werk

22% 
bezoek  

(familie, vrienden...)

18% 
shopping

11% 
woon-school

140.102 

105.762 

61.878 
15.423 

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

222.422 

Waals-Brabant 

51.958 

Vlaams-Brabant 

97.671 

77.860 46.623 

41.104 

13.052 

6,60 

6,75 

6,51 

6,69 

6,49 

6,24 

6,41 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2011 

*Totaal bedraagt meer dan 100% omdat sommige reizigers verschillende motieven hebben. 
**
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Tevreden klanten 
(% dat een score geeft van 7/10 of meer)

Gemiddelde tevredenheid 
(op 10)

61,5% 
2015

65,5% 

2016

Tevreden/ontevreden reizigers per thema

Aankoop 
Aankoop vervoerbewijs 

Prijs treinticket 

 
Stations 

Netheid station & parking 

Onthaalinfrastructuur 

Personeel & dienstverlening 

Informatie 

 

Aanbod 
Treinaanbod 

 

Trein 
Stiptheid 

Netheid 
Personeel aan boord 

Informatie 

Comfort 

 

Communicatie 
Informatiediensten en -tools 

 
 
 

 

Tevreden (% 7/10 of meer) 

 

Ontevreden 
Neutraal 

(% 4/10 of minder) 

84,2

51,7

66,1

61,5
74,7

72,4

63,6

7,4

3,5

100%

7,8

10,6
5,9

19,8

10,4

51,5 25,3

61,0 12,0

85,2 2,6
63,7 9,9

5,573,1

69,3 8,5

51,7

 (% 5-6/10) 

2. Stijgende
  klantentevredenheid

Gemiddeld geven onze klanten alle 
aspecten van de dienstverlening 6,75/10. 
De treinreizigers waarderen de meer 
klantgerichte aanpak van NMBS. De investe-
ringen in nieuwe en gemoderniseerde treinen 
vertalen zich in een groter aandeel reizigers 
dat tevreden is over het comfort aan boord, 
terwijl ook de inspanningen voor betere 
informatie in de stations en nette treinen 
gehonoreerd worden.
Een pluim voor onze medewerkers: hun score 
verbetert nog tegenover 2015 (+2,7% in de 
stations en +1,8% in de treinen).

Bron: NMBS-kwaliteitsbarometer 2016

6,60 
2015

6,75 
2016

TOPSCORE 
 85,2% 

Personeel aan  
boord
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Klachten dalen, compensaties stijgen
NMBS tekent in 2016 beduidend minder 
klachten op. Ongeveer een derde van 
de klachten heeft betrekking op de 
treindienst (vertragingen, afgeschafte 
treinen, aansluitingen) en nog een derde 
op de aankoop (inclusief vergissingen door 
de klant begaan). Tegenover 2015 zijn er 
beduidend minder klachten in verband met 
de treindienst.

53.384 
2015

201.571 
aanvragen compensatie

(+202,9%) 42.804 
2016

1.169.559 €  
uitgekeerd
(+67,4%)

Klachten/reacties  
klantendienst

Compensaties vertragingen

-19%

3. De klant beter  
  leren kennen

In dialoog met bedrijven
Naast een goede kennis van de individuele 
treinreiziger wil NMBS ook een beter inzicht 
in de wensen en verwachtingen van de 
werkgevers om de trein als duurzaam vervoer 
te promoten in het woon-werkverkeer en te 
positioneren als een valabel alternatief voor 
de bedrijfswagen.

Daarom heeft NMBS in oktober 2016 
een workshop georganiseerd met 
ondernemingen uit de private en publieke 
sector. Het initiatief, een première bij 
NMBS, leert ons dat bedrijven vragen naar 
geïntegreerde multimodale oplossingen 
(van deur tot deur) en flexibiliteit (inspelen 
op telewerk, wisselende uren, flexibele 
geldigheidsperiodes). NMBS zal deze 
inzichten verwerken bij de ontwikkeling van 
nieuwe diensten en producten.

De toename van de compensaties is 
grotendeels toe te schrijven aan de 
stakingen van mei en juni. NMBS beschikt 
over een compensatiesysteem in geval 
van vertraging waarop de reizigers ook 
bij staking een beroep kunnen doen: deze 
vallen onder de occasionele langdurige 
vertragingen (minstens 60 minuten). 
Daarnaast compenseert NMBS herhaalde, 
kleinere vertragingen (vanaf 15 of 30 
minuten). Aanvragen voor zulke structurele 
vertragingen zijn in 2016 sterk afgenomen 
(3,7% van het totaal).

38 bedrijven uit de publieke en private 
sector gaven hun visie op mobiliteit per trein
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Je klant kennen, is meer dan ooit primordiaal 
om als business te overleven. Via reacties 
(Contact Centre, social media) en de jaarlijkse 
kwaliteitsbarometer kan NMBS nagaan hoe 
haar dienstverlening evolueert en hoe deze 
door haar reizigers wordt gepercipieerd.

Alleen, zo weten we wel wat we moeten 
verbeteren maar niet noodzakelijk hoe 
we het moeten verbeteren. Hoe ervaart 
de klant de diverse aspecten van onze 
service? Zijn onze applicaties of automaten 
gebruiksvriendelijk? Kan een klant vlot 
overweg met een online aankoop? Vindt hij 
snel de info die hij zoekt (online of in de 
stations)?

Om te peilen naar de ervaring van de klant 
en zijn desiderata beter te leren kennen, 
hebben we in 2016 een Customer Experience 
Team opgestart.

Customer Experience

Customer Experience Lab 'Klant-Centraal': in juli 2016 opent NMBS een heus 
testcentrum waar klanten bijvoorbeeld een automaat kunnen testen, de service aan het 
loket, of deelnemen aan focusgroepen. In een technisch lokaal worden de gesprekken 
gevolgd en gefilmd om nadien grondig te analyseren.

Inzicht in de klant,  
inleving bij de medewerkers.  
De opdrachten van het Customer  
Experience Team:

 De noden van de klanten   
 leren kennen, via interviews, 
  enquêtes, focusgroepen.

 Intern de stem van de klant zijn:  
 bij alle diensten nagaan hoe zij   
 betrokken zijn in het traject van de 
  klant en waar er verbeterd kan   
 worden.

 Klantgericht denken en handelen  
 bevorderen bij alle medewerkers  
 door hen te inspireren en te   
 ondersteunen in hun projecten.

1

3

2
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Customer Experience: een jaar van interactie en dialoog met onze klanten

Welke info willen onze klanten en 
wanneer hebben ze die nodig?  
74% van de klanten zoekt informatie 
over hun reis vóór ze naar het station 
gaan, vooral via de website en de app.

Na de test van de nieuwe app 
voor iOS, uitgevoerd door 
onze klanten en medewerkers, 
bepaalt NMBS 66 actiepunten 
om de app te verbeteren.

NMBS test wifi aan boord 
van de treinen. 78% van de 
klanten die deelnamen, is in 
het algemeen tevreden. 

Onze klanten 
beschrijven 
het voorstel 
voor nieuwe 
bewegwijzering 
in de stations als 
"mooi, duidelijk 
en aantrekkelijk".

90% van de klanten in Brussel-Zuid vindt de boodschap ‘komt 
aan’ op de schermen in het station nuttig. De boodschap 'nu 
instappen' wordt op hun aangeven aangepast (aan perron).

De eerste 
focusgroep 
met klanten 
vindt plaats in 
het Customer 
Experience Lab 
‘Klant-Centraal’. 
De klanten geven 
hun mening 
over het eerste 
voorstel voor 
een nieuw online 
‘home print’-
biljet.

Gebruikers worden  
uitgenodigd voor tests 
om aan te geven hoe we onze 
website kunnen vernieuwen. 
Hieruit leerden we onder andere 
dat 75% van de bezoekers 
van de huidige site vooral 
het bovenste deel van de 
startpagina bekijkt en niet naar 
beneden scrollt.

"Zorg voor kwaliteitsvolle en 
voldoende signalisatieborden 
naar en in de parkings",  
is één van de aanbevelingen die 
onze klanten doen tijdens een 
kwalitatief onderzoek rond het 
parkeeraanbod in onze stations.

Klanten geven aan hoe de 
reisplanner kan verbeterd 
worden. Zo willen ze 
graag onmiddellijk de 
verschillende opties zien 
bij het opzoeken van een 
traject en de goedkoopste 
prijsformules kennen.

Bij het testen van het nieuwe 
voorstel voor het online- 
contactformulier van de NMBS-
website, blijken de diverse 
categorieën (waar de klant moet 
aangeven welk type info hij zoekt 
of welke vraag hij heeft) niet 
voldoende duidelijk. 

De klanten uit de eerste 
focusgroep over een nieuw 
online ‘home print’-biljet 
worden opnieuw uitgenodigd 
om een herwerkte versie te 
evalueren.

JAN FEB APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP OKT NOV DEC
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Ismaël (links) ontmoette treinbegeleider Joffrey vorig jaar op 
zijn trein van Doornik naar Aat, op weg naar het werk. Hij kiest 
bewust voor de trein en laat de auto het liefst van al thuis, ook 
als hij tijdens het weekend zijn familie in Brussel bezoekt. Voor 
Ismaël is Joffrey zijn favoriete treinbegeleider. Ondertussen zijn 
ze trouwens vrienden op Facebook.
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1. Aanbod en reizigers 2016

Evolutie reizigers nationaal  
(miljoen reizigers)

Oplossingen voor onze 
mobiliteitsknopen  
NMBS wil met haar aanbod oplossingen 
bieden voor de plaatsen waar onze 
mobiliteitsproblemen het meest acuut zijn. 
In 2016 ligt de nadruk bij het aanpassen 
van het aanbod op betere verbindingen met 
Brussels Airport en de grote steden. 
De Schuman-Josafattunnel, geopend in april 
2016, biedt zowel mogelijkheden voor het 
aanbod naar de luchthaven als voor het 
voorstadsnet rond Brussel (S-aanbod).
In december heeft NMBS zowel ‘s morgens als 
‘s avonds 3 extra piektreinen ingelegd tussen 
Noorderkempen en Antwerpen-Centraal, met 
stop te Antwerpen-Luchtbal.
Ook internationaal is het aanbod gegroeid: 
het ICE-aanbod tussen Brussel en Frankfurt 
gaat van 4 naar 6 treinen per dag, om in te 
spelen op de stijgende vraag.

Lichte reizigersgroei
Tussen 2015 en 2016 is het aantal 
binnenlandse reizigers met 0,2 procent 
gestegen tot 227,1 miljoen, ondanks de 
aanslagen in Brussel en de stakingsdagen, 
waarvan de gevolgen duidelijk voelbaar 
waren in de maanden maart tot en met juni. 
Met 2,9 miljoen reizigers presteerde het 
internationaal verkeer slechter dan verwacht, 
in belangrijke mate vanwege de aanslagen 
(zowel Parijs vorig jaar als Brussel) en hun 
impact op het toeristische verkeer. 

227,1

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2011 

226,7

215,1

221,3

223,3

223,0

224,8

26%
van de 

luchthavenpassagiers 
kiest de trein naar de 

luchthaven
(in november en 
december 2016)

83
stations met 

een rechtstreekse
verbinding (week)

Rechtstreeks naar  
Brussels Airport
Via de Schuman-Josafattunnel kan NMBS 
rechtstreekse treinverbindingen aanbieden 
met de luchthaven vanuit Dinant, Namen, 
Ottignies, Charleroi en Nijvel. Door het 
uitgebreide rechtstreekse aanbod blijft de 
trein aan populariteit winnen om naar de 
luchthaven te reizen, en dat ondanks de 
impact van de aanslagen in Brussel, waardoor 
geen treinverkeer mogelijk was tot 22 april.

De aanpassing van de dienstregeling in 
december is gunstig voor Leuven, dat tijdens 
het weekend 3 rechtstreekse verbindingen 
per uur met Brussels Airport-Zaventem krijgt. 
Vanuit Kortenberg en Herent rijdt er tijdens 
het weekend om het uur een rechtstreekse 
trein.

Landen

Denderleeuw
Tienen

Aalst
Lichtervelde

De Panne

‘s Gravenbrakel

Bergen

Gent-Sint-Pieters

Antwerpen-Centraal

Leuven

Mechelen

Halle

Brussels Airport-Zaventem

B-Zuid
B-Centraal

B-Noord

Hasselt
Diest

Kortrijk Oudenaarde

Zottegem

Brugge
Oostende

Doornik Aat

Edingen

Aarschot

B-Schuman
B-Luxemburg

Etterbeek

Dinant

Namen

Ottignies

Gembloux

Charleroi

Luttre

Nijvel

Eigenbrakel

naar Amsterdam

Aanbod naar de luchthaven

voor 12/2014

sinds 12/2014, nieuw vervoersplan

sinds 4/2016, opening Schuman-Josafattunnel

Evolutie aanbod rechtstreekse  
treinen naar de luchthaven
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2. S-net Brussel

Trein naar de kust  
erg in trek 
Om een alternatief te bieden voor de 
vrijetijdsfiles naar de kust zet NMBS naar 
goede gewoonte tijdens de zomermaanden 
extra treinen in naar de kuststations van 
Oostende, Blankenberge, Knokke en  
De Panne. Op weekdagen gaat het om dertig 
bijkomende treinen (22.400 extra zitplaatsen 
per dag). Op zaterdag, zondag en feestdagen 
worden er in totaal 32 toeristentreinen 
ingelegd (28.028 bijkomende zitplaatsen/
dag).

Significante uitbreiding 
voorstedelijk aanbod 
De Schuman-Josafattunnel verbindt de 
spoorlijnen 161 Namen – Brussel,  
124 Nijvel – Brussel, het zuidelijke deel 
van het ringspoor 26 met het noordelijke 
deel van het ringspoor 26 en Leuven en 
Mechelen (zie kaart p.24). Het geeft NMBS 
de mogelijkheid rechtstreekse treinen in te 
zetten vanuit Leuven en Eigenbrakel naar de 
Europese wijk in Brussel (verbinding S9). Het 
gaat vanuit Leuven om een tijdswinst van 
11 minuten in vergelijking met een overstap 
in Brussel-Noord. Ook Etterbeek (VUB) is 
rechtstreeks met Leuven verbonden. 

Op het ringspoor 26 wordt het station 
Arcaden (Brusselse gemeente Watermaal-
Bosvoorde) geopend, met bediening tijdens 
weekdagen door de verbinding S7 Halle – 
Delta – Merode – Vilvoorde – Mechelen.

Meer treinen in het weekend
De Europese wijk heeft sinds december 
ook tijdens het weekend een rechtstreekse 
verbinding naar de nationale luchthaven 
door het inleggen van een IC-verbinding 
vanuit Eigenbrakel via Brussel-Schuman 
naar Brussels Airport-Zaventem, Kortenberg, 
Herent en Leuven. Met deze trein wordt het 
oostelijke ringspoor (lijn 26) tijdens het 
weekend opnieuw bediend, wat tegemoet 
komt aan een reële mobiliteitsvraag.

227,1

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2011 

226,7

215,1

221,3

223,3

223,0

224,8

227,1

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2011 

226,7

215,1

221,3

223,3

223,0

224,8

Het S-aanbod biedt 
sinds december 
2016 in totaal 

700 treinen per 
werkdag, waarvan 

32 nieuwe op 
weekdagen en 40 
nieuwe tijdens de 

weekends.
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meer dan 

2 miljoen
reizigers in juli

en augustus 2016

140.000
extra zitplaatsen

(200 extra 
treinen)

62.000
reizigers op
recorddag

28 augustus 2016

1,2 
miljoen

reizigers voor 
Oostende, de 
populairste 
bestemming S-aanbod voor Brussel + metroverbindingen MIVB
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Zoom op de infrastructuur rond Brussel

Station Arcaden is geopend in 
december 2016 en wordt op 
weekdagen bediend door de  
S7 Halle – Delta – Merode –

Vilvoorde – Mechelen.

Dilbeek 

Asse  

Jette 

Luxemburg  

 

Meiser  

Delta  Etterbeek 

Arcaden 

Schaarbeek  

Vilvoorde 

Brussels Airport - 
Zaventem 

Zaventem 

Terhulpen  

Waterloo  

St-Genesius-Rode  

Halle 

Brussel-N. 

Brussel-C. 
Brussel-Z.

 

Ringspoor 26

Lijn 161 Namen – Brussel

Tunnel Schuman-Josafat is geopend in april 2016

Mouterij 

 

 Thurn & Taxis
en Mouterij zijn

in december 
2015 in dienst 

genomen

Thurn & Taxis

Lijn 124 Nijvel – Brussel

Schuman
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3. Vervoersplan 12/2017-2020

+18% 
aansluitingen/uur in 

70 treinaansluitingsknooppunten 
 

• Nu 1.564 aansluitingen/uur 
• Vanaf 12/2017: 1.851 

  ruu/negnitiulsnaa
 

  

Verhoging van het aanbod

  

Optimaliseren aansluitingen
 

3%  
kortere reistijden  

voor de 100 
belangrijkste 

trajecten 

Kortere reistijden 

86
 

haltes 
bieden nieuwe
verbindingen aan
tijdens de week 

114 haltes  

krijgen een betere 
bediening tijdens de 
piek en/of ‘s morgens 

vroeg of ‘s avonds 
laat  

120 haltes  
betere bediening
  in het weekend 

 
Meer treinen naar  

de grotere winkelsteden 
 (op zaterdag)

 

Extra 
studententreinen
           (op zondag) 

   

Verhoging voorstedelijk 
aanbod rond Antwerpen 

 Gent, Charleroi en Luik 

+ 5,1% 
trein-km 

114 haltes 
krijgen een betere
bediening tijdens de 
piek en/of ’s morgens
vroeg of ’s avonds laat 
 

 

Forse uitbreiding S-aanbod 
voor Brussel (meer treinen, 
vroeger en later op de dag)

 

Ambitieus vervoersplan  
Eind december 2016 heeft de raad van 
bestuur van NMBS het vervoersplan 
12/2017-2020 goedgekeurd. Het plan zet 
in op de verhoging van het voorstedelijk 
aanbod rond de grote steden, meer treinen in 
het weekend (shoppingtreinen op zaterdag, 
studententreinen op zondag), optimalisering 
van de aansluitingen en waar mogelijk een 

verlaging van de reistijd. De ambitie is om 
het aanbod met 5,1% uit te breiden, een 
uitdaging op ons dichtbereden spoornet.

Het plan is het resultaat van een intense 
consultatie en dialoog met onze stakeholders, 
aangevat in 2015 en voortgezet in 2016.
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Koen pendelt vier dagen per week van Sint-Niklaas naar Brussel, waar hij werkt als 
nucleair ingenieur. Voor dat werk spoort hij ook regelmatig met Thalys naar Parijs. 
In zijn vrije tijd reist hij af en toe met de trein naar Antwerpen of de kust. Koen 
leerde treinbegeleider Matthias 6 jaar geleden kennen via familie. Nu zien ze elkaar 
geregeld op de trein. Voor Koen staat de trein gelijk aan 'quality time'. Hij vertrekt 
bewust heel vroeg zodat hij rustig tot in Brussel reist, zonder al te veel vertragingen. 
Hij neemt met plezier de trein en vindt het jammer dat mensen altijd maar klagen. 
Als hij toch een verbeterpunt moet aanstippen, dan zou hij de rittijden nog beter op 
elkaar afstemmen, zodat gemiste aansluitingen vermeden kunnen worden.
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1.Veiligheid 

Blijven investeren in mens, 
technologie en cultuur 
NMBS doet zware inspanningen om zo veilig 
mogelijk te rijden. We investeren zowel in 
technische oplossingen, de menselijke factor 
en de ondernemingscultuur. De invoering van 
het veiligheidssysteem ETCS (European Train 
Control System) gebeurt volgens planning, 
terwijl de installatie van het automatisch 
stopsysteem TBL1+ op alle binnenlandse 
NMBS-treinen in 2013 afgerond werd. 
Het aantal seinvoorbijrijdingen door 

maximum toegelaten snelheid
(controle ETCS)

noodremmingbaken aan seinbaken in de sporen

reële snelheid trein

Om de ETCS-beveiligingen te plaatsen, is ETCS-
inrichting op de grond (bakens in de infrastructuur) 
en aan boord (ETCS-module materieel) nodig. In 
ETCS controleert de boorduitrusting voortdurend 
de snelheid van de trein. De uitrusting grijpt 
in wanneer de snelheid van de trein hoger is 
dan de maximumsnelheid die door het systeem 
toegelaten is, wat ETCS tot het meest geavanceerde 
veiligheidssysteem maakt.

Werking ETCS

 MENS 

Inzetten op veiligheids- 
bewustzijn 
Drie actiepunten moeten het 
veiligheidsbewustzijn bij de treinbe-
stuurders nog verhogen of ondersteunen: 
 

 opleiding instructeurs meer richten   
 op coaching, ondersteuning, opvolging  
 en motivering van de kandidaten; 
 

 treinbestuurders praktijkgericht   
 opleiden en trainen aan de hand van 
  adequate oefeningen op de rij-  
 simulatoren. In 2016 zijn alle 
 simulatoren ook voorzien van ETCS;
 
 

 treinbestuurders tijdig inlichten en   
 betrekken bij invoering nieuwe   
 dienstregeling (vervoersplan). 

1

2

3

Technologie Mens 

Cultuur 

Technologie Mens 

Cultuur 

Technologie Mens 

Cultuur 

Technologie Mens 

Cultuur 

NMBS-treinbestuurders in de hoofdsporen 
en toegang tot de hoofdsporen is in 2016 
stabiel gebleven op 53. Het aantal potentieel 
gevaarlijke punten dat bereikt werd, is licht 
gedaald naar 20 in 2016 tegenover 22 in 
2015.

NMBS werkt sterk aan sensibilisering van 
haar personeel. Het tragische ongeval in 
Saint-Georges-sur-Meuse wijst op het belang 
van een diepgaande veiligheidscultuur.

 TECHNOLOGIE 

Eén derde van de treinen uitgerust met ETCS 
Het aantal treinen met ETCS is gestegen van 29,2% eind 2015 tot 32,4% eind 2016.  
NMBS wil tegen eind 2023 alle treinen ingezet voor het binnenlandse reizigersverkeer  
met ETCS uitrusten.
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Naar een integrale 
veiligheidscultuur 
NMBS focust meer dan ooit op het uitbouwen 
van een integrale veiligheidscultuur. In 2016 
ging extra aandacht naar:
 

1

2

3

Actieplan
seinvoorbijrijdingen 

Opleiding
Via sensibiliseringsfilms en films over 
moeilijke trajecten maken we de treinbestuur-
ders beter vertrouwd met de problematiek, 
zowel in basis- als permanente opleiding.

Return on experience
We ontwikkelen specifieke leermodules 
voor het omkaderend personeel (instructie, 
leiding) zodat ze lessen uit de ervaringen 
op het terrein kunnen doorgeven aan de 
treinbestuurders die ze periodiek begeleiden.

Veiligheidscultuur
We integreren de sensibilisering in het 
volledige opleidings- en controletraject van de 
treinbestuurder, zodat hij gedurende zijn hele 
loopbaan bewust blijft van de problematiek.

Samenwerking
We bespreken met Infrabel hoe infrastructuur 
aangepast kan worden in functie van de 
treinbestuurder om mogelijke conflictsituaties 
te vermijden.

Onderzoek
We gaan na op welke manier bestuurders 
afgeleid zouden kunnen worden om achteraf 
gericht te kunnen sensibiliseren.

Technologie Mens 

Cultuur 

Technologie Mens 

Cultuur 

Technologie Mens 

Cultuur 

Technologie Mens 

Cultuur 

Technologie Mens 

Cultuur 

Technologie Mens 

Cultuur 

Technologie Mens 

Cultuur 

Technologie Mens 

Cultuur 

Technologie Mens 

Cultuur 

Technologie Mens 

Cultuur 

Technologie Mens 

Cultuur 

Technologie Mens 

Cultuur 

 sensibilisering: NMBS werkt   
 samen met Infrabel in het kader van  
 een algemene campagne 'Samen   
 voor een veilig spoornet', gericht op  
 alle operatoren op het Belgische net.
  Naast een folder voor de treinbe-  
 stuurders is één van de meest   
 opgemerkte acties een jobuitwisseling  
 waarbij verkeersleiders van Infrabel 
 in de huid van een NMBS-trein-  
 bestuurder kruipen en vice versa;
 
 

 het herwerken van de processen en 
 procedures van het veiligheids-  
 beheerssysteem, in samenwerking met
  DVIS (Dienst Veiligheid en Inter-  
 operabiliteit van de Spoorwegen);
 
 

 het bevorderen van de    
 veiligheidscultuur door alle betrokkenen  
 van hoog tot laag beter te begeleiden,  
 sterker in te zetten op gestructureerde  
 tools en communicatie.

Opleiding treinbestuurders:  
constante focus op veiligheid
Met een basisopleiding van 200 dagen 
heeft NMBS de meest uitgebreide 
opleiding van Europa. Daarnaast krijgen 
treinbestuurders jaarlijks gemiddeld 15 
dagen bijkomende opleiding. De focus op 
alle veiligheidsaspecten is fundamenteel in 
elke fase van de opleiding.

Infrabel-verkeersleiders ontdekken de job van treinbestuurder in een simulator van NMBS in het  
kader van een grote sensibiliseringscampagne voor veiligheid op het spoor.

foto: Infrabel

 VEILIGHEIDSCULTUUR
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Evolutie globale stiptheid 
(% treinen op tijd of met een vertraging  

van 6 minuten of minder)

2. Stiptheid 

Inspanningen voor een 
betere stiptheid lonen 
De jongste drie jaar kan NMBS opmerkelijk 
betere stiptheidscijfers voorleggen. In 
2016 veroorzaakt vooral de verhoging van 
het aantal aan derden gelinkte incidenten 
(42,8% van de vertragingen) een daling 
van de globale stipheid onder de 90%. 
Twee fenomenen zijn tekenend voor 2016: 
de toename van personen in of naast de 
sporen (trespassing) en de gewijzigde 
veiligheidscontext na de aanslagen 
(met een forse toename van alarm voor 
verdachte pakketten). Daarnaast hadden 
weersomstandigheden en de stakingen 
van mei en juni een grote invloed op de 
stiptheid.
Het aandeel van NMBS in de vertragingen 
is met 8,7 procentpunt gedaald en 
bedraagt 27,5 procent. De acties die NMBS 
onderneemt om de stiptheid te verbeteren 

hebben duidelijk resultaat. Het aantal 
materieelpannes is gedaald, terwijl ook de 
invloed van de menselijke factor vermindert 
dankzij een strikte opvolging van de 
vertragingen en een continue sensibilisering 
van alle betrokken personeelsleden.
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personen in/ 
naast de sporen

+4,9%

slechte weers- 
omstandigheden
(vooral wateroverlast  

door stormweer in januari
en overstroming van  

sporen in juli)
+204,2%

incidenten
infrastructuur

+22,1%

incidenten materieel
-12,1%

stakingen
+130,5%

nieuwe veiligheids- 
context (bomalarm, 

verdacht pakket)
+207,2%
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Wat doet NMBS om de stiptheid te verbeteren?

Betrouwbare treinen
We nemen diverse maatregelen om de 
betrouwbaarheid van de treinen nog te 
verhogen (meer details op pagina's 34-37).

Spoorlopen bestrijden
Samen met Infrabel proberen we spoorlopen terug te dringen. 
In 2016 heeft Infrabel samen met NMBS een bewustmakingscampagne 
naar het grote publiek gelanceerd en hebben we onder andere het aantal 
patrouilles Securail verhoogd op plaatsen met verhoogd risico.

Eerste vertrekken
Voortdurende aandacht voor tijdig vertrek 
bij eerste rit van een trein draagt bij tot een 
beter respect van de dienstregeling.

Ochtendspits naar Brussel
Extra monitoring van de grote assen naar 
Brussel om vertragingen te verminderen 
tijdens de ochtendspits, de meest gevoelige 
periode voor onze reizigers.

Planning
We werken aan een nieuwe planningtool om 
boordpersoneel en inzet treinen nog vlotter 
op elkaar af te stemmen.

Stiptheid volgens tijdstip
(% treinen op tijd of met een vertraging van 6 minuten of minder)

Stiptheid grote assen naar Brussel
(% treinen op tijd of met een vertraging van 6 minuten of minder bij aankomst)
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Om na te gaan hoe onze klanten de stiptheid ervaren, meten we deze ook op diverse tijdstippen  
en op de grote assen naar Brussel, hoofdbestemming van heel wat pendelaars.
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3. Comfort 

Nieuwe en gemoderniseerde 
treinen voor de treinreizigers  
van morgen
NMBS springt duurzaam om met haar treinen. 
Maar het comfort voor onze klanten moet 
up-to-date blijven. Daarom vernieuwen we 
onze oudere treintypes, een specialistenwerk 
dat in de eigen werkplaatsen gebeurt en 
waarbij de treinen volledig gestript worden. 
In 2016 heeft de werkplaats van Cuesmes 
een eerste prototype klaargestoomd van 
een gemoderniseerd rijtuig type I6. De 
in totaal 42 rijtuigen, oorspronkelijk voor 
internationale trajecten, zullen à rato van 15 
per jaar vernieuwd worden.
De vernieuwingsoperatie van drie types 
motorstellen (MR75, MR80 Break en MR86 
Sprinter) zit op kruissnelheid.

Voor het neusje van de zalm inzake comfort 
is het nog even wachten op de levering van 
de 445 nieuwe M7-dubbeldeksrijtuigen, die 
NMBS eind 2015 bestelde en waarvan de 
eerste eind 2018 worden geleverd. Dankzij 

de M7-rijtuigen zal NMBS meer zitplaatsen 
kunnen aanbieden. Ook qua veiligheid 
bieden de M7 de hoogste standaard, daar ze 
uitgerust zijn met ETCS.

MR80 Break
84 van 139 stellen vernieuwd

I6-rijtuig
voor vernieuwing

I6-rijtuig
na vernieuwing

MR86 Sprinter
43 van 51 stellen vernieuwd

MR75
2 van 44 stellen vernieuwd

Een MR75-motorstel is volledig gestript en wordt vernieuwd. 
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M7-rijtuigen tillen comfort  
naar een hoger niveau
De ontwerpers van de M7-rijtuigen hebben 
de recentste inzichten toegepast om het 
comfort helemaal op maat van de reiziger te 
brengen. Al in het activiteitenverslag 2015 
werd gewezen op het aandeel van onze 
klanten en stakeholders, die voor het eerst 
hun indrukken en verwachtingen hebben te 
kennen gegeven over het ontwerp, op basis 
van een prototype. Met als resultaat een 
trein die de lat inzake comfort nog wat hoger 
legt. Aangezien de M7 in veel opzichten 
op de huidige M6-rijtuigen gebaseerd is, 
werd rekening gehouden met een maximale 
compatibiliteit. Zo kunnen M7- en M6-
rijtuigen probleemloos aan elkaar gekoppeld 
worden.

M7 Multifunctioneel rijtuig

M7 tweede klas
 
Meer beenruimte
 
Ruime plaats voor bagage onder de zetels
 
Een stopcontact voor elke zetel
 
Geïntegreerde armsteunen die de doorgang 
niet hinderen

M7 eerste klas
 
Grote infoschermen (1e en 2e klas)
 
Hogere plafonds voor bovenste dek met 
aangename led-verlichting (1e en 2e klas)
 
Gebruik van leder en hout voor een 
luxueuzere uitstraling en een duidelijker 
verschil met tweede klas
 
Tussenschotten voor extra rust en individuele 
leeslampjes

Planning levering M7-rijtuigen
(cumulatief aantal geleverde rijtuigen)
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Oog voor toegankelijkheid
Veel aandacht gaat naar de toegankelijkheid 
en voorzieningen voor reizigers met een 
beperkte mobiliteit. Zo is er een specifiek 
multifunctioneel rijtuig met plaatsen voor 

1 1

2 2

3
3

4

4

rolstoelgebruikers, kinderwagens of mensen 
met volumineuze bagage. Dit rijtuig beschikt 
over een ruime toegang, afgestemd op hoge 
en middelhoge perrons, en aangepast sanitair.

1
2

3

4

1
2

3
4
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4. Betrouwbaarheid Betrouwbaarheid treinen 
verhoogt
Treinpannes blijven met een aandeel 
van 22,7% een belangrijke oorzaak van 
vertragingen en NMBS zet alles op alles om 
daar wat aan te doen. Die aanpak werpt 
zijn vruchten af: het aantal incidenten met 
materieel is sinds 2010 fors verminderd. 
Maar we willen nog heel wat beter doen, 
zodat een maximaal aantal treinen 
beschikbaar is voor de treindienst.

Aandeel (%) van de incidenten 
materieel in de vertragingen 
(op basis van aantal minuten vertraging)

L.25 Antwerpen – Brussel  

L.36 Luik-Guillemins
                        – Brussel 

L.50A Oostende – Brussel 

L.94 Doornik – Brussel 

L.89 Kortrijk – Brussel 

L.60 Dendermonde 
 – Brussel  

L.96 Bergen – Brussel 

L.50 Gent – Brussel 

L.161 Namen – Brussel 

91,5% 
-0,8% 

89,5% 
-2,2% 

85,3% 
-4,9% 

88,0% 
+0,4% 

87,9% 
-0,2% 

87,9% 
-4,5% 

92,4% 
+1,2% 88,6% 

-0,2% 

91,8% 
-2,1% 

L.124 Charleroi – Brussel 
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We zijn actief op drie actieterreinen om de 
betrouwbaarheid te verhogen:

 aankoop nieuwe treinen: oudere   
 treinen hebben voor een gelijk aantal  
 kilometers beduidend meer af te   
 rekenen met technische defecten;

 beter management van de pannes,   
 o.a. door de invoering van telemetrie,  
 het oprichten van een helpdesk   
 Materieel en de invoering van een Fleet  
 Engineer;

 kwalitatief onderhoud: zowel het   
 aanpakken van werkmethodes en 
 processen als de bouw van nieuwe   
 werkplaatsen moeten het mogelijk   
 maken efficiënt en kwalitatief beter te  
 werken.

1

2

3

Aantal incidenten volgens treintype
(incidenten per miljoen km)

Oud materieel kampt met meer defecten 
Treinen die minder dan 20 incidenten per 
miljoen kilometer laten optekenen gelden als 
zeer betrouwbaar. Zoals uit de tabel hiernaast 
blijkt, zijn vooral de oudste voertuigen gevoelig 
voor incidenten, zoals de uit de jaren zeventig 
daterende vierledige motorstellen MR 75 en de 
locomotieven type 21-27 (begin jaren tachtig). 
De recente Desiro-motorstellen zijn, na een 
reeks kinderziekten tijdens de eerste jaren 
van hun levering, geëvolueerd tot de meest 
betrouwbare gemotoriseerde voertuigen van 
het NMBS-park. Dat is onder andere te danken 
aan aanpassingen in samenwerking met de 
constructeur en de aanwezigheid van telemetrie 
aan boord.
Rijtuigen bevatten minder technologie (geen 
motoren…) en zijn daarom heel wat minder 
gevoelig voor pannes.

Elektrische 
locomotieven 

Motorstellen 

Rijtuigen 

Type 18 

Type 13 

Type 21 – 27 

MR08 Desiro 

MR96 Deense neus 

MR86 Sprinter 

MR80 Break 

MR75 vierledig 

MR66 tweeledig 

MW41 Dieselmotorwagen 
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M4m 

I11 

I6 

I10 
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Naar een kwalitatief hoogstaand onderhoud

Momenteel ligt de beschikbaarheidsgraad 
van al het rollend materieel (locomotieven, 
motorstellen, rijtuigen, motorwagens) 
op 84%, tegen 2020 moet dat 87% zijn. 

 Telemetrie
 Een boordcomputer geeft in real   

 time informatie door over de toestand   

 van de trein (status van de deuren,  

 de remmen, tractieorganen en ETCS) 

zodat bij eventuele problemen de werkplaatsen 

al vooraf op de hoogte zijn en het euvel sneller 

verholpen kan worden. Het systeem is al actief 

op de Desiro-motorstellen, met gunstig resultaat. 

Het systeem wordt op korte termijn geïnstalleerd 

op de locomotieven type 18 en 13, evenals op de 

motorstellen MR96 en MW41.

 Continue  
 verbetering en 
industrialisatie
Door de invoering van een 

‘continu verbeteringsproces’ en 

verhoogde aandacht voor de 

werkvoorbereidingen voorafgaand 

aan het onderhoud, realiseren we 

een verhoging van de efficiëntie 

en verbetering van de kwaliteit.  

 Structurele  
 opleidingen
om de gemiddeld 400 

nieuwe medewerkers die 

we jaarlijks aanwerven de 

knepen van het vak bij te 

brengen.

 Supply Chain  
 Management
We werken aan een betere 

planning en timing van 

levering en herstelling van 

onderdelen zodat treinen 

sneller weer in dienst 

kunnen.

 Meer   
 nachtwerk
Meer nachtwerk

om de treinen klaar te 

stomen voor de volgende 

dag.

 Investeren  
 in nieuwe
werkplaatsen
om efficiënt en 

kwalitatief beter te 

werken.

 Helpdesk Materieel
 In 2016 is een helpdesk voor advies   

 bij technische problemen opgezet in het  

 Railway Operations Center (ROC) dat instaat  

 voor het beheer van het treinverkeer. De 

helpdesk kan een treinbestuurder helpen een 

defect te herstellen of een correcte diagnose 

stellen tijdens een traject, zodat bij depannage 

sneller kan worden ingegrepen. De helpdesk 

geeft momenteel advies voor problemen met 

locomotieven type 27, in de nabije toekomst zal 

dat uitgebreid worden.

 Fleet Engineer
 Een Fleet Engineer is gespecialiseerd   

 in één of een paar treintypes. Hij  

 coördineert het volledige herstellings-

proces en kan op alle niveaus verbeteringen 

doorvoeren: technisch, bij aankoop en levering of 

in het arbeidsproces. Op termijn zal voor elk type 

trein een Fleet Engineer actief zijn.

Beter management van pannes

Kwalitatief onderhoud

Voor het tractiematerieel (locomotieven, 
motorstelllen, motorwagens) is dit 
momenteel 82% en tegen 2020 is de 
doelstelling 86%.

We willen meer treinen op de sporen om 
reizigers te vervoeren en minder treinen 
in de werkplaatsen die geïmmobiliseerd 
zijn voor onderhoud of herstellingen. 
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Kwalitatief onderhoud: 
nieuwe werkplaats Aarlen 
De nieuwe werkplaats van Aarlen, een 
investering van 24 miljoen euro, is de eerste 
van een aantal nagelnieuwe werkplaatsen 
die NMBS momenteel bouwt. Ze vervangt 
de vroegere werkplaats van Stockem. De 
uitrusting zal een snellere in- en uitstroom 
van de treinen mogelijk maken.
De site bundelt werkplaats en onderhouds-
post zodat de personeelsteams optimaal 
op elkaar afgestemd kunnen worden. Ze 
bevindt zich bovendien nabij het station, 
zodat rangeringen en extra ritten beperkt 
blijven. In totaal 125 medewerkers staan 
dag en nacht klaar om de onderhouds- en 
herstellingswerken te verzekeren.

Technische uitrusting TW Aarlen 
• 3 sporen van 108 meter lang op pijlers (1 spoor uitgerust met lichtingsvijzels)

• 1 spoor van 20 meter lang voor werken aan de wielassen

• 1 spoor voor tweespanningstesten

• 4 uitwijksporen voor 12 motorstellen

• dakwerkplatformen en rolbruggen

• geautomatiseerde antivries-spuitinstallatie op wielassen en opstaptrede

• mobiele anti-graffiti stand 

• mobiele stand voor buiten, om toegang te hebben tot het dak 

• schouwput en platform voor nazicht stroomafnemers

• centrale schoonmaakinstallatie

• installatie voor leegmaken gesloten WC-systeem

• trainwash

< Dakwerkplatform

Lichtingsvijzels >

Schouwput
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Onderhoudswerkplaatsen  
voor de toekomst 
Ongeveer 300 miljoen euro gaat naar nieuwe 
werkplaatsen. De installaties zijn ontworpen 
voor meer efficiëntie en met bijzondere 

Belangrijkste realisaties en projecten

aandacht voor een betere arbeidsergonomie. 
Ook in onze economie hebben de over heel 
het land gespreide werkplaatsen een niet te 

onderschatten rol, met een tewerkstelling 
van in totaal ongeveer 5.000 medewerkers.
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TW Oostende 

• Nieuwe industriële   
 seininrichting (2020)

• Nieuwe werkhal rijtuigen  
 (2020)

• Nieuwe werkhal voor   
 tractie (2022/2023)

OP Kortrijk 

• Nieuwe trainwash (2020)

• Diverse vernieuwingen   
 (sporen, schouwputten…) 
  (2017-2019)

OP Gent 
Nieuwe onderhoudspost  
voor schoonmaak en   
schouwing (2018)

OP Leuven 
Nieuw dienstgebouw (2020)

OP Châtelet 
Nieuwe trainwash (2020)

TOP Ottignies 

• Nieuwe onderhouds- 
 post geopend in 2016

• Nieuwe trainwash in 2017

CW Cuesmes 
Diverse aanpassingen 
en vernieuwingen voor 
onderhoud rijtuigen  
(2016 – 2021)

TOP Schijnpoort 
Nieuwe trainwash  
(2022)

TW Antwerpen 

• Vernieuwing sporenbundel  
 (2018)

• Nieuw dienstgebouw   
 (2021)

• Nieuwe wasstraat (2021)

CW Mechelen 

• Nieuw gebouw industriële  
 elektronica en klimatisatie  
 (2019)

• Aanpassing schouwputten,  
 herinrichting gebouw I5 en  
 aankoop machinepark voor  
 langetermijnonderhoud  
 MR08 (2019)

Melle 
Bouw nieuwe polyvalente 
werkplaats (incl. 
spoorbundel) die TW 
Merelbeke (onderhoud 
tractiematerieel) en CW 
Gentbrugge (onderhoud 
gesleept materieel) 
vervangt (2018)

CW Salzinnes 
Diverse aanpassingen 
en vernieuwingen voor 
gespecialiseerd onderhoud 
(2016-2021)

1
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TW Schaarbeek 

• Nieuwe volautomatische  
 trainwash (in dienst   
 genomen in 2016)

• Nieuwe industriële   
 seininrichting  
 (2017-2018) 

OP Vorst 
Nieuwe volautomatische 
trainwash (2017)

TW Kinkempois 

• Nieuwe werkplaats  
 (incl. spoorbundel) voor  
 onderhoud alle treintypes  
 (2017)

• Nieuwe trainwash (2017)
 en onderhoudspost (2018)

TW Hasselt 
Nieuwe werkhal, 
spoorbundel en industriële 
seininrichting (2017) 

TW Aarlen 
Nieuwe werkplaats geopend 
in 2016 

CW  Centrale Werkplaats
TW TractieWerkplaats
OP OnderhoudsPost
TOP Technische OnderhoudsPost

14

15

16
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17
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Treinbegeleider Momo en Patricia waren bevriend op Facebook dankzij hun gedeelde interesse 
in fotografie. Bij toeval ontmoetten ze elkaar in de trein en zo werden ze ook in het echte leven 
vrienden. Patricia neemt bijna wekelijks de trein vanuit Luik-Guillemins naar Brussel. Dankzij het 
seniorenbiljet reist ze heel voordelig door het ganse land. Vaak spreekt ze af met vriendinnen en 
gaan ze een expo of een restaurantje bezoeken in Brussel. Patricia reist ontzettend graag met de 
trein, omdat die snel, netjes en mooi is. Ook haar Amerikaanse vrienden (ze heeft nog gewerkt in 
de VS) houden van de Belgische treinen, die ze veel beter vinden dan die in de VS.
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1. Multimodale    
 voorzieningen 

Optimale voorzieningen 
voor elk type vervoer
Het succes van een station hangt samen met 
de bereikbaarheid en de aanwezigheid van 
voldoende stallingsmogelijkheden. Om de 
overstap naar ander openbaar vervoer vlot te 
laten verlopen, gaat in alle stationsprojecten 
extra aandacht naar de situering en 
inplanting van bus- en tramhaltes. Dat is 
bijvoorbeeld het geval in Gent-Sint-Pieters 
of in Namen.

38,2% 28,3% 26,9% 15,8% 4,3%

Gebruikt vervoersmiddel naar het station
(gegevens kwaliteitsbarometer 2016)*

Naast het openbaar vervoer doet NMBS 
inspanningen voor andere duurzame modi, 
door plaats te maken voor deelfietsen (o.a. 
Blue-bike) en autodeelpunten (cambio). In 
totaal zijn 51 fietspunten beschikbaar, waar 
onder andere een hersteldienst is. Blue-
bike huurfietsen worden aangeboden in 47 
stations, de deelauto’s van cambio in 52 
stations.

Tot slot investeert NMBS ook in voldoende 
stallingsplaatsen voor fietsen en 
parkeergelegenheid voor auto’s. Het 
parkeerbeleid gebeurt in nauw overleg met 

Evolutie aantal stallingen 
en parkeerplaatsen

de gemeentebesturen. Om treinreizigers een 
maximaal comfort en veiligheid te bieden,  
kiest NMBS meer en meer voor afgesloten 
betaalparkings. Treinreizigers hebben recht 
op een gunsttarief.

2010 

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2012 2013 2014 2015 2016 2011 

94.697

63.931

3u 24u 

*Totaal bedraagt meer dan 100% omdat sommige reizigers verschillende modi combineren.
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2. Onthaal 3. Sociale veiligheid 

Toegankelijke stations  
voor iedereen
Ongeveer 80% van de reizigers is tevreden 
over de toegankelijkheid van de stations en 
de perrons. Om de toegankelijkheid nog te 
verbeteren investeert NMBS bij vernieuwing 
of nieuwbouw in liften en/of roltrappen. Ze 
houdt er ook rekening mee dat toegangen en 
looproutes vrij blijven van obstakels.

Daarnaast doet NMBS specifieke 
investeringen om personen met beperkte 
mobiliteit (PBM) de kans te geven zo 
autonoom mogelijk de trein te nemen. 
Momenteel beschikt NMBS over 23 
stations en 68 stopplaatsen die 'integraal' 
toegankelijk zijn (hoge perrons, autonoom 
toegankelijk voor PBM’s, aanwezigheid van 
podotactiele geleiding en een aangepaste 
ticketautomaat).

Securail waakt over veiligheid
De gewijzigde veiligheidscontext heeft de 
regering ertoe aangezet om 15 miljoen extra 
te investeren in de veiligheid in de stations 
en treinen. Dat gaat naar camera’s en naar 
extra beveiligingsmaatregelen in Antwerpen-
Centraal, Luik-Guillemins en Brussel-Zuid, 
waar ook de Channelterminal wordt 
heringericht. Om meer toezicht mogelijk te 
maken, heeft NMBS 93 extra Securail-agenten 
aangeworven.

Veiligheid primeert

6.000
camera's op
400 sites*

76
samenwerkings-
overeenkomsten 

met lokale 
gemeentebesturen en 

politiediensten

+93
Securail- 
agenten

82.000
oproepen

Onthaal personen 
met beperkte mobiliteit

53.172
assistentie- 
aanvragen

107
assistentie- 

zuilen

18
stations met 
assistentie 

 (aanvraag 3u vooraf)

311
toegangs- 
hellingen

114
stations met 
assistentie  

(aanvraag 24u vooraf)

24
trappen-
klimmers

17
stations  

werken samen  
met taxis

307
ringleidingsystemen 
voor slechthorenden
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* Camera’s voor NMBS en Infrabel  
 (beheer door controlekamers NMBS)
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4. Stationsprojecten 

Stations op maat van de klant
NMBS zet de modernisering van de stations voort met duidelijke 
focus op het onthaal van de treinreiziger. Dit vertaalt zich in de 
modernisering en betere toegankelijkheid van de perrons, het 
verhogen van het aantal beschikbare parkeerplaatsen voor auto’s 
en fietsen, de diversificatie van het commercieel aanbod in de 
stations en de nodige aanpassingen van de stations en perrons voor 
personen met beperkte mobiliteit. Naast grote projecten zoals  
Gent-Sint-Pieters of Bergen, worden ook kleine en middelgrote 
stations vernieuwd. Schellebelle is dan weer een voorbeeld  
voor de aanpak van de stopplaatsen.

BRUSSEL

BRABANT

In Tienen bouwen we een nieuwe 
onderdoorgang met liften en 
verhogen we de perrons (2014 - 
2019). Van 2018 tot 2021 breiden 
we de fietsenstallingen uit tot 
1.000 plaatsen, restaureren we 
het stationsgebouw en plaatsen 
nieuwe perroninfrastructuur met 
luifels.

In Vilvoorde zijn we begonnen 
met de grondige vernieuwing 
van de perroninfrastructuur 
en de huidige onderdoorgang. 
We bouwen ook een nieuwe 
onderdoorgang met liften en 
roltrappen naar de perrons, zodat 
de perrons volledig toegankelijk 
zullen zijn, en restaureren de 
historische traphuizen  
(2016-2021).

In Leuven plannen we een 
nieuwe fietsenstalling onder 
het Martelarenplein, met 2.000 
fietsplaatsen en uitbreidbaar tot 4.000 
plaatsen in de periode 2018-2019.

Het station van Jette kreeg in 2016 
een nieuwe onderdoorgang, met 
liften naar de perrons,

Brussel-Noord wordt gefaseerd gemoderniseerd en krijgt een ruime centrale 
onderdoorgang met meer plaats voor de reizigers en handelszaken. In 2016 
werd de dwarsgang kant centrum afgewerkt.

Liedekerke wordt een waar 
vervoersknooppunt dankzij de bouw 
van een nieuw stationsgebouw, 
fietsenstallingen met in totaal 776 
plaatsen en een fietspunt, parking 
voor 570 auto’s en verhoogde 
perrons met liften (eind 2017).
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NAMEN

LUIK

LUXEMBURG

LIMBURG

Het stationsgebouw van 
Philippeville kreeg zowel binnen als 
buiten een grondige opfrissingsbeurt, 
met een vernieuwde wachtzaal en 
sanitair.

In Hasselt worden de perrons verhoogd, gemoderniseerd en uitgerust met liften 
en roltrappen. Ook de onderdoorgang wordt geheel vernieuwd (2018-2023).

In Huy bouwen we een parkeergarage 
voor 404 auto’s (2017).

We vernieuwen het stationsgebouw 
en de perrons van Libramont.  
De operatie zal afgerond zijn tegen 
einde 2017.

Zowel het stationsgebouw als de 
schuilhuisjes van Welkenraedt zijn 
vernieuwd.

Het project voor de nieuwe busterminal (2019) boven de sporen van het station Namen is een 
schoolvoorbeeld van geïntegreerde multimodaliteit. In 2016 is een parkeergebouw afgewerkt  
met plaats voor 482 auto’s.
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HENEGOUWEN

WEST-VLAANDEREN

In Bergen werken we volop aan 
het nieuwe station, dat door de 
integratie van openbaar vervoer 
en parkeergelegenheid voor 
860 auto’s zal uitgroeien tot een 
ware vervoershub. Het station 
zal bovendien een verbindingsas 
vormen tussen twee stadsdelen 
(eind 2018).

In Charleroi verbreden en vernieuwen we de belangrijkste onderdoorgang, 
die aansluit op een nieuwe parking voor 740 auto’s (2018-2021).

Aat heeft sinds 2016 
een gerestaureerd 
stationsgebouw dat de 
oorspronkelijke architectuur 
helemaal tot zijn recht laat 
komen. 

Het mooie stationsgebouw 
van St-Ghislain wordt 
opgefrist (2017).

De vernieuwing van het 
stationsgebouw van Roeselare is in 
2016 gestart en zal eind 2017 klaar 
zijn.

In 2016 hebben we in 
Blankenberge de ruwbouw van 
het station afgewerkt, samen met 
een parking voor 750 auto’s en 280 
fietsenstallingen.

In Oostende werken we voort aan de restauratie van het stationsgebouw, 
(2017) en de bouw van nieuwe perrons met liften en trappen en de 
perronoverkapping (2018). Er komt een fietsenstalling met 1.400 plaatsen 
(2018), terwijl een parking met 680 plaatsen in de lente van 2017 is geopend.
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ANTWERPEN

OOST-VLAANDEREN

In Aalst hebben we een fietsgebouw 
met 780 plaatsen geopend en werken 
we aan een nieuwe onderdoorgang 
met liften naar de perrons (2016-
2019). Later bouwen we een extra 
fietsgebouw met 750 plaatsen, een 
pendelparking (900 plaatsen) en doen 
we de aanleg van het Denderplein aan 
de achterkant (2017-2020).

Erembodegem wordt momenteel 
omgebouwd tot een integraal 
toegankelijke stopplaats, met extra 
parkings en stallingen (2017-2018).

Schellebelle is in 2016 volledig 
vernieuwd en we hebben een 
overdekte fietsenstalling met 294 
plaatsen en een parking voor 108 
auto’s gebouwd.

In Dendermonde plannen we de 
modernisering en verhoging van de 
perrons en liften (2018-2023).

Het nieuwe station van Mechelen 
maakt deel uit van een groot project, 
waar een deel van de sporen wordt 
heraangelegd en een nieuwe ringweg 
voor autoverkeer wordt geïntegreerd. 
Na de spoorwerken start NMBS met 
de bouw van een geheel nieuw 
stationsgebouw dat klaar moet zijn 
tegen 2026.

Met meer dan 55.000 opstappende reizigers is  
Gent-Sint-Pieters het vierde station van ons land. De 
vernieuwing is een ingrijpend proces, waarbij de perrons 
verbreed en volledig vernieuwd worden à rato van twee per 
jaar. Daarnaast bouwen we een nieuw stationscomplex aan 
de achterzijde en voorzien we in totaal 13.500 fietsplaatsen.
Het historische stationsgebouw is volledig gerestaureerd.
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Yves werkt als commercieel verantwoordelijke van het team loketbedienden in Brugge. Hij 
leerde Maurice kennen in 1993. De kwieke tachtiger is de ouderdomsdeken van de bootgidsen 
op de Brugse reien en heeft in die hoedanigheid zelfs al koning Albert rondgevoerd. Jaarlijks 
reist hij samen met zijn vrouw in eerste klas naar Londen en Nice. Yves belt zijn favoriete klant 
steeds om te melden dat de boeking opent, zodat ze aan de loketten meteen plaatsen met een 
tafeltje kunnen reserveren. De vrouw van Maurice wordt ziek als ze tegen rijrichting in zit en op 
die manier is er geen risico, ook niet als de trein van richting wisselt zoals in Marseille.
De dienstverlening is historisch gegroeid, net zoals hun vriendschap. Yves: “Maurice is een toffe 
kerel met gevoel voor humor. Maar op de eerste plaats een trouwe klant van NMBS”.
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1. Producten en promoties

Doelgroepgerichte aanpak moet 
klanten over de streep trekken
De producten en promoties van NMBS mikken 
grotendeels op de vrijetijdsverplaatsingen, 
zowel voor jongeren als families, maar ook op 
specifieke mobiliteitsoplossingen, met het 
aanbod naar Brussels Airport-Zaventem en 
het Brusselse S-net. Visueel en inhoudelijk 
kiest NMBS in 2016 voor een nieuwe, frisse 
aanpak van haar publiciteitscampagnes, met 
de nadruk op concrete voordelen voor de 
klant.

JONGEREN

FAMILIES

De trein naar je vrije tijd
De B-Dagtrips combineren de prijs 
van een treinreis met de toegang 
tot een attractie. Ondertussen is 
de formule goed gekend. 

Happy Trip
In april 2016 hebben we een Happy Trip-
formule ontwikkeld die vervoer per trein, 
kusttram en logies combineert voor 57 
hotels aan de Belgische kust. 

104 B-Dagtrips 
biedt NMBS heel 

het jaar aan

Go Unlimited
Voor jongeren heeft NMBS de
 Go Unlimited-formule gelanceerd, 
waarbij ze tijdens de vakantieperiodes 
voor een zeer laag bedrag onbeperkt 
kunnen reizen op het binnenlandse net. 

Festivaltreinen
Steeds meer jongeren 
ontdekken de festivaltreinen 
van NMBS om naar de grote 
zomerfestivals te reizen.

+29,1%  
reizigers in 2016 t.o.v. 2015

171.518
 festivalgangers kozen 
voor de trein (+3,5% 

ten opzichte van 2015)
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MOBILITEITS-
OPLOSSINGEN Promoten S-aanbod

Het Brusselse voorstads- 
net is een realiteit dankzij de 
S-treinen op niet minder dan 12 
assen, die Brussel doorkruisen 
en met het ommeland verbinden. 
NMBS heeft in 2016 een grote 
campagne gevoerd om dit aanbod 
beter bekend te maken.

Treinen naar de luchthaven
NMBS wil de trein als het geprivilegieerde 
vervoermiddel naar Brussels Airport 
positioneren door promotie van het 
uitgebreide rechtstreekse aanbod vanuit  
83 stations op 13 verbindingen. 

142 stations in en 
rond de hoofdstad telt 
het Brusselse S-net

4,16 miljoen 
reizigers naar de 

luchthaven in 2016

Ondernemingen laten proeven  
van de trein
NMBS ontwikkelde een heuse toolbox  
om de prospectie bij bedrijven meer 
impact te geven. 
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2,0%

43,5%

8,6%

45,9%

trein

automaten

loketten

online

2. Verkoopkanalen

Aankopen gemakkelijker maken
Of het nu om aankopen aan de loketten gaat, 
via onze automaten of online, we streven 
ernaar het aankoopproces zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. Voor de aankoop van 
standaardbiljetten of eenvoudige transacties, 
zoals het verlengen van een abonnement, 
willen we de klant eenvoudige oplossingen 
aanbieden zodat hij dit vlot en snel kan doen, 
via een automaat of via online-applicaties. 
Bij de ontwikkeling van onze tools betrekken 
we meer en meer onze klant, zodat we een 
optimale service kunnen bieden. 

Aandeel verkoopkanaal in de 
omzet (op basis van aantal transacties 

in binnenlands reizigersverkeer)

500.000
downloads in 2016

Gewijzigd aankoopgedrag
Met de introductie van nieuwe 
verkoopautomaten in de stations vanaf 
2013 speelt NMBS in op het wijzigende 
aankoopgedrag van de klant, die dankzij de 
groei van online toepassingen meer en meer 
gewoon is snel zelf zijn aankoop via een 
scherm te doen. Onze klanten maken dan 
ook meer en meer gebruik van de automaten. 
In 2013 waren de automaten goed voor 
amper 7,0% van de verkoop, maar in 2016 
zijn ze het belangrijkste kanaal geworden. 
Ook de onlineverkoop neemt toe, al blijft 
het aandeel voor binnenlands verkeer nog 
beperkt in vergelijking met het internationale 
verkeer, waar 41% van de verkoop online 
gebeurt.

Gebruiksvriendelijke en intuïtieve app

Operating systemen
De NMBS-app is beschikbaar voor de  

courante besturingssystemen  
(iOS, Android en Windows Phone). 

Betere gebruikersinterface
We hebben de gebruikersinterface 

gemoderniseerd en intuïtiever gemaakt, onder 
andere via een verbeterde filtertechniek, om de 

gebruiksvriendelijkheid te verhogen. 

Duidelijke routeplanner
We hebben de routeplanner aangepast om het 
traject van de gekozen trein nog nauwkeuriger 

weer te geven. Ook informatie bij hinder of 
storingen wordt beter weergegeven.

iOS-versie getest bij de gebruikers
De iOS-versie voor iPhone en iPad is uitgebreid 
onder de loep genomen door een panel van 50 
intensieve én kritische gebruikers. Zo hebben 

we fouten kunnen detecteren en verbeteren, en 
suggesties gekregen voor toekomstige updates. 
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Intuïtievere verkoopsautomaten
Het succes van de automaten hangt sterk 
samen met de gebruiksvriendelijkheid. Om 
die nog te verbeteren, hebben we in de 
zomerperiode van 2016 in de grote stations 
bij 100 reizigers een studie uitgevoerd.

Zo hebben we gepeild naar:

• de algemene indruk van de klant;

• de sterke en zwakke punten;

• de begrijpelijkheid en functionaliteit van de  
 verschillende stappen en schermen tijdens  
 het gebruik van een automaat. 

Met de resultaten van de test hebben we 
de gebruikersinterface van de automaten 
aangepast zodat aankoop van een biljet of 
verlenging van een abonnement nog vlotter 
gaat.

Assistentie indien nodig
Wie problemen heeft bij de aankoop van een 
vervoerbewijs via een automaat, kan bellen 
om aankoopassistentie via een nummer 
vermeld op de automaten. Personeel van 
NMBS helpt de klant doorheen de procedure 
of neemt het scherm van de verkoopdialoog 
over.
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Onderstationschef Jean-Michel (links) helpt Gino nu al 6 jaar bij het in- en 
uitstappen in Brussel-Centraal. Vanwege zijn fysieke handicap verplaatst 
Gino zich met een stevige driewieler, waar hij ook al de Mont Ventoux mee 
bedwongen heeft. Hij neemt dagelijks de trein naar Brussel, waar hij werkt 
in de ontwikkelingssamenwerking. Het reizen gaat vlot en het personeel 
doet goed zijn werk, dus Gino is een tevreden klant. Hij hecht er veel 
belang aan dat de wachtzalen in de stations toegankelijk blijven.
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1. Online communicatie 2. Stations en treinen

Klant meer dan ooit centraal in online 
communicatie
Zoals bij heel wat andere dienstverlenende bedrijven heeft ook bij 
NMBS de online communicatie een sleutelpositie veroverd.
Naast het belang van de digitale media in verkoop, zet NMBS fors in 
op snelle en correcte realtime informatie over het treinverkeer, via 
website en app. In 2016 is een transversaal project gestart om alle 
informatie verbonden aan het treinverkeer te stroomlijnen en beter 
te coördineren (zie actieplan 'Info Reizigers', p.55).

Dialoog via social media
Dankzij een team van community-managers die 7/7 online zijn, 
houdt NMBS de vinger aan de pols van de online community, die in 
luttele jaren tijd sterk is aangegroeid. Gemiddeld ontvangen ze 700 
tot 800 mentions en reacties per dag. Ongeveer 2 op 3 eigen posts 
betreffen het realtime treinverkeer. 

Wifi in de trein uitgetest
In het voorjaar van 2016 heeft NMBS wifi getest in twee treinen op 
de verbinding Oostende – Eupen. Met deze test willen we nagaan 
welke oplossing technisch de beste is en wat de desiderata van de 
reizigers zijn. Technisch is wifi aanbieden aan boord een complexe 
zaak, aangezien een rijtuig werkt als een kooi van Faraday en 90% 
van het signaal wordt tegengehouden. Er moet dus tijdens de hele rit 
voldoende signaalsterkte voorzien worden. 

Ongeacht de technische oplossing vereist dit de installatie van 
antennes en modules aan boord voor elk rijtuig, zodat NMBS een 
economisch haalbaar businessmodel dient te ontwikkelen om wifi op 
ruime schaal te kunnen invoeren.

Reistijd in de trein is nuttige tijd en 
wifi kan daar toe bijdragen.

249.086
totaal aantal shares, 

likes en retweets 
van NMBS-content

1.846
publicitaire

posts

4.618
posts over  

realtime 
treinverkeer

586
posts over 

actua en duiding 
(beleid, projecten)

Content NMBS-accounts

67.701
volgers op Twitter

53.068
fans op Facebook

4.900
volgers op Instagram

Eerste resultaten van de test

67%
van de reizigers zou wifi  

nog vaker gebruiken als het op de 
trein wordt aangeboden

Snelheid
van de geteste verbindingen  

werd positief onthaald

11%
zou overwegen wifi te  

gebruiken als het op de 
 trein wordt aangeboden

Stabiliteit
van het netwerk  
is een werkpunt



55

Actieplan 'Info Reizigers'
Correcte informatie verstrekken, zeker 
bij incidenten op het spoornet, is een 
belangrijke prioriteit voor NMBS. Ook al doet 
elke medewerker zijn uiterste best, toch 
blijft het een uitdaging om de juiste info 
tijdig via alle kanalen te verspreiden. Om 
deze problematiek grondig aan te pakken, 
heeft NMBS een actieplan 'Info Reizigers' 
gelanceerd. Dat actieplan richt zich op alle 
infokanalen van NMBS.

Verbeteringen op korte en langere termijn
NMBS wil met haar actieplan zowel op 
korte termijn verbeteringen doorvoeren als 
structurele oplossingen vinden voor een 
betere informatieverschaffing en -door 
-stroming. Leidraad is steeds wat de klant 

wil. Via een uitgebreide enquête zijn we 
nagegaan welke wensen de reizigers hebben, 
op alle sleutelmomenten van het reistraject. 
De informatiebehoefte is het grootste voor 
de reis, dus bij vertrek of in het station, en 
uiteraard is realtime info over eventuele 
storingen van kapitaal belang.

Meer info op de stationsschermen
Een eerste zichtbaar resultaat van het 
actieplan is de toevoeging van een aantal 
duidelijke boodschappen op de infoschermen 
in de stations, waar we nu aangeven 'komt 
aan' als de trein het station nadert en 
'aan perron' van zodra de trein het station 
binnenrijdt en aan het perron staat. De 
aankondigingen zijn getest en goedgekeurd 
door reizigers in Brussel-Zuid.

Een testbeeld in station Brussel-Zuid. Na een 
testfase hebben we op vraag van de klanten 
de vermelding 'instappen' vervangen door 'aan 
perron'. De duidelijkere weergave van vertragingen 
met specificatie van het vermoedelijke vertrekuur 
was eind 2015 al ingevoerd.

Informatiekanalen treinverkeer

EMMA: aankondigingen 
via stationsomroep  

+ aankondigingsschermen  
in het station

ITRIS
(tablet

treinbegeleider)

Crisisschermen  
in het station 

      Facebook
Twitter

Website, 
app

Schermen  
Desiro

Loketbedienden 
Onderstationschefs

Realtime informatieGeplande dienstregeling

en winterplan
Brochures
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3. In dialoog met   
     stakeholders

Transparante en 
respectvolle dialoog
NMBS heeft door haar centrale rol in 
onze mobiliteit en haar statuut als 
overheidsbedrijf een belangrijk aantal 
institutionele stakeholders, zoals het 
Raadgevend Comité van de Treinreizigers 
(RGCT), de Nationale Hoge Raad voor 
Personen met een Handicap (NHRPH), 
de kamerleden van de commissie 
Infrastructuur, de FOD Mobiliteit & 
Vervoer en diverse vertegenwoordigers 
van de gewesten. Daarnaast zijn er ook 
de belangenverenigingen, met in de 
eerste plaats de reizigersverenigingen 
TreinTramBus en Navetteurs.be, maar ook 
socio-economische spelers zoals het VBO of 
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en 
diverse andere groeperingen die een belang 
hebben in onze mobiliteit en/of het openbaar 
vervoer.

Om deze diverse stakeholders een goed 
beeld te geven van de activiteiten, de 
projecten en het beleid van NMBS, kiezen we 
voor een transparante dialoog, gestoeld op 
wederzijds respect.

Meer dan ooit verkiezen we 
onze stakeholders proactief 

en grondig te informeren 
– en indien wenselijk 

hun input te vragen – bij 
belangrijke wijzigingen of 

vernieuwingen. 

Betrokkenheid stimuleren
In 2016 hebben we onze stakeholders meer 
specifiek betrokken bij de ontwikkeling van 
het nieuwe vervoersplan 12/2017-2020. Ook 
lokale stakeholders kregen meer info over 
het beleid van NMBS en de ontwikkeling van 
het aanbod. Zo werd met talrijke gemeenten 
overlegd over mogelijke samenwerking voor 
het (langer) openhouden van wachtzalen. Het 
parkingbeleid stemmen we evenzeer af met 
lokale overheden.

Het Raadgevend Comité van de Treinreizigers 
wordt op regelmatige basis ingelicht en 
uitgenodigd voor projecten die de klant 
aanbelangen, zoals de vereenvoudiging van 
de tarieven, de strategie over de informatie 
aan de reizigers of de oprichting van het 

Customer Experience Lab. Ook met andere 
belangenverenigingen als de Nationale Hoge 
Raad van Personen met een Handicap, de 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de 
Vlaamse Jeugdraad, Unia… is er intensief 
overleg. 
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Vervoersplan 12/2017-2020:  
een intensief 
communicatietraject
Al vanaf 2015, m.a.w. heel vroeg in het 
proces, heeft NMBS haar stakeholders 
betrokken bij de opmaak van het 
vervoersplan dat in december 2017 zal 
gelanceerd worden. Dat plan bepaalt het 
toekomstige treinaanbod voor heel het land, 
wat het tot een cruciaal gegeven maakt in de 
mobiliteit van onze gemeentes, steden en 
gewesten.

Door middel van diverse infosessies en 
een roadshow in alle provincies hebben 
we in 2016 een forse inspanning gedaan 
om alle betrokkenen te informeren en te 
peilen naar hun vragen en opmerkingen. 
Ook De Lijn, TEC en MIVB hebben we in 
een vroeg stadium meegenomen in de 
conceptfase, waarbij we samen met hen voor 
zover mogelijk gesleuteld hebben aan de 
dienstregelingen om nog beter in te spelen 
op de complementariteit tussen de modi. 

• Ontmoeting Raadgevend   
 Comité

• Overleg met openbare   
 vervoermaatschappijen

• Informatie over de  
 basisdienstregeling van   
 treinverbindingen  
 met vaste cadans

• Ontmoeting Raadgevend   
 Comité

• Overleg met openbare   
 vervoersmaatschappijen

• Info: bespreking vragen

• Roadshows steden  
 & gemeenten

• Doelstelling: peilen naar   
 vragen en verwachtingen  
 in verband met het   
 toekomstige treinaanbod

• Roadshows steden  
 & gemeenten

• Info: eerste ontwerp   
 dienstregeling IC, L, S,   
 P-treinen

• Analyse van alle vragen   
 en suggesties van onze   
 stakeholders

03-04 
2016

08-09 
2016

05-06 
2016

11 
2016

07-08 
2016
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Al 6 jaar pendelt Reinhart van Hasselt 
naar Brussel waar hij als beleidsmede-
werker voor VFG (een organisatie voor 
personen met een handicap) werkt. Zo 
leerde hij in het station van Hasselt B for 
You-klantenassistent Stefan kennen, die 
hem dagelijks begeleidt naar de trein. 
Stefan en Reinhart bouwden doorheen de 
jaren een hechte band op en gaan met de 
nodige humor met elkaar om.
Reinhart vindt de trein een comfortabel 
vervoermiddel. Maar hij blijft zich ver-
zetten tegen de strikte reservatieplicht 
voor minder mobiele personen. 
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Onderneming
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1. Beheer

Bemoedigend operationeel 
resultaat
De omzet bedroeg 1,059 miljard euro in 
2016, of 87 miljoen euro minder dan in 
2015. Dat is voornamelijk het gevolg van een 
wijziging van de inkomstenperimeter (Thalys 
is in de loop van 2015 een onafhankelijke 
onderneming geworden zodat de omzet 
niet langer in de NMBS-rekeningen wordt 
opgenomen). Voor het vierde opeenvolgende 
jaar is het operationele resultaat van NMBS 
verbeterd. In 2016 bedroeg dit 33,4 miljoen 
euro (t.o.v. 20,4 miljoen euro in 2015). Dit 
resultaat werd behaald dankzij de beheersing 
van de exploitatiekosten.

Klantgericht investeren
Jaarlijks investeert NMBS 700 tot 800 
miljoen euro in rollend materieel, stations,
werkplaatsen en diverse andere toepas-
singen. Daarbij focussen we prioritair op 
wat onze klanten willen: onthaalvriendelijke 
stations met hoge perrons, comfortabele 
treinen met voldoende zitplaatsen en toe-
passingen die hen het reizen gemakkelijker 
maken.
 

Kosten beperken,  
inkomsten verhogen
Verdere kostenbeheersing blijft noodzakelijk 
om de financiële gezondheid van de onder-
neming te vrijwaren, terwijl de overheid een 
forse besparingsinspanning vraagt voor de 
komende jaren. NMBS heeft al belangrijke 
stappen gezet om haar efficiëntie en produc-
tiviteit te verbeteren, maar zal ook nieuwe 
mogelijkheden moeten vinden om haar 
inkomsten te verhogen.

Kostenbeheersing blijft een 
conditio sine qua non voor de 

komende jaren maar NMBS 
zal ook fors investeren, met

 de behoeften van de 
klant als richtsnoer.

Schuldbeheersing blijft uitdaging
De economische schuld is gestegen tot 
2.629,2 miljoen euro, waarvan evenwel 82 
miljoen euro in 2017 geneutraliseerd zal 
worden. Netto geeft dit een stijging ten 
opzichte van 2015 met 30 miljoen euro. De 
uitdaging voor de volgende jaren bestaat 
er in deze schuld te stabiliseren en te 
financieren.

Evolutie economische
schuld (mln. euro)

2014 2015 2016 

2.516,5 2.516,6 

2.629,2 

Investeringen 2016

59,2% 
Rollend materieel  

(aankoop M7, Desiro, 
revisies/moderniseringen)

14,8% 
Onthaal  

(stations, perrons,  
parkings)

17,2% 
Nieuwe

werkplaatsen en
dienstgebouwen 

6,8% 
ICT 

2,0% 
Overige

(incl. maatregelen
antiterrorisme)

702,4 
mln. euro investeringen
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2. Personeel

Aanwervingen prioritair
De komende jaren kent NMBS een immense
uitstroom van personeel dat met pensioen
gaat. In combinatie met soepele arbeids-
regimes leidt dat tot een grote vraag aan 
nieuwe medewerkers.
In 2016 heeft NMBS 1.181 medewerkers 
aangeworven, waaronder 489 technici, 214 
treinbestuurders, 191 treinbegeleiders en 
88 stationsmedewerkers. Ook de komende 
jaren blijft de uitdaging groot, de profielen 
die we zoeken behoren immers tot de meest 
gegeerde op de arbeidsmarkt.

Respect werkt
Zoals alle ondernemingen wordt NMBS 
geconfronteerd met de toenemende 
diversiteit in de samenleving. Om te wijzen 
op het belang van wederzijds respect hebben 
we een interne campagne gelanceerd die tot 
een betere sensibilisering moet leiden.

579
technici

472
treinbestuurders

312
treinbegeleiders

174
stations- 

medewerkers

NMBS zoekt voor 2017

Aanwervingscampagne 2016
NMBS heeft – in samenwerking met HR-dochter HR Rail en met Infrabel – de volledige campagne voor de aanwervingen intern ontworpen 
en uitgewerkt, met de enthousiaste kinderen van onze medewerkers als modellen. De campagne vertrekt van de vaststelling dat heel wat 
gepassioneerde spoormedewerkers als kind al droomden van de trein.
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2. Duurzaamheid

Duurzaam rijden,  
duurzaam werken
De trein kan inzake duurzaamheid heel 
wat troeven uitspelen tegenover ander 
gemotoriseerd vervoer. Meer dan 95% van 
onze locomotieven en motorstellen rijdt 
elektrisch, zodat er geen rechtstreekse 
uitstoot is. Dankzij de gestadige vergroening 
van de elektriciteitsector daalt bovendien de 
onrechtstreekse uitstoot.

In de stations, kantoren en werkplaatsen 
vervangen we de verlichting door LED-
lampen, die bijzonder energiezuinig zijn. En 
de nieuwe trainwashes maken gebruik van 
regenwater en gesloten systemen voor het 
afvalwater om  de impact op het leefmilieu zo 
beperkt mogelijk te houden.

Operatie LED
NMBS is een grote verbruiker van energie. 
Jaarlijks gaat het om 1.500 gigawattuur 
(GWh), grotendeels bestemd voor het 
treinverkeer. Drie procent (50 GWh) is 
bestemd voor de verlichting in stations, 
werkplaatsen, kantoren, dienstgebouwen, 
onderdoorgangen, parkings, perrons en 
sporenbundels.

Tegen 2020 kan volgens een voorzichtige 
schatting 2.000 megawattuur (MWh) 
bespaard worden door het gebruik van LED-
verlichting op de perrons. Tegen dan willen 
we bovendien de helft van de werkplaatsen 
uitgerust hebben, opnieuw een besparing 
van 5.000 MWh, en de ondergrondse 
parkings en parkeergebouwen wat 2.500 
MWh kan besparen. In totaal betekent dit 
een besparing gelijk aan het jaarlijkse 
elektriciteitsverbruik van 2.700 modale 
gezinnen.

-16%
energieverbruik 

treinen
(per reiziger-km  
en t.o.v. 1990)

-50%
CO2- uitstoot

(per reiziger-km 
en t.o.v. 1990)

-21%
energieverbruik 

gebouwen
(t.o.v. 2005)

-13%
waterverbruik

(t.o.v. 2014)

ISO 14001 voor  
duurzame procedures
Met de invoering van een milieumanage-
mentsysteem garandeert NMBS voor diverse 
sites een duurzame aanpak. Vorig jaar 
bekwamen de stations Brussel-Centraal, 
Hasselt, Kortrijk, Namen en Doornik de 
hercertificatie  volgens het ISO 14001-2015 
protocol.

Tegen 2020 wil NMBS
9.500 MWh besparen  
door installatie van  

LED-verlichting.
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Onze streefdoelen voor de toekomst

meer gescheiden  
afvalverwijdering

energie-efficiëntere  
koel- en verwarmingsinstallaties

meer hernieuwbare 
 energiebronnen

bijna energieneutrale gebouwen 
(verplicht voor alle nieuwe 

gebouwen vanaf 2019)

slimme energiemeters,  
zowel in onze gebouwen  

als in onze treinen

een patrimonium  
vrij van bodemsanerings-

verplichtingen
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Al 23 jaar neemt Luc (links) 3 à 4 keer per 
week de trein van Izegem naar Brugge, waar 
hij lesgeeft. Thierry en Luc leerden elkaar 
een vijftal jaar geleden kennen. Luc stak zijn 
hand op en Thierry zwaaide spontaan terug. 
Sindsdien groeten ze elkaar dagelijks. Ieder 
jaar geeft Luc ook een kerstkaartje aan de 
onderstationschefs van Brugge, die hem allen 
erg waarderen. Luc houdt van de trein want 
'de trein is altijd een beetje reizen'. Pluspunt 
van de trein is dat hij rustig een dutje kan 
doen. Vertragingen deren hem niet, je neemt 
dan toch gewoon de volgende trein.
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Dit rapport wordt gepubliceerd conform de Europese Verordening van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en 
verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (Verordening EG 1371/2007). 
  
Het rapport geeft weer in welke mate de spoorwegondernemingen de doelstellingen op het vlak van de in de Verordening 
vastgelegde kwaliteit van de dienstverlening hebben bereikt. De punten in het kwaliteitsbeheers- en opvolgingssysteem 
betreffen de informatie aan de reizigers, de stiptheid en het schrappen van diensten, het beheer van storingen, de netheid in 
de treinen en de stations, de tevredenheidsenquêtes bij de klanten, de klachtenbehandeling en de compensatieaanvragen, en 
de assistentieverzoeken van Personen met Beperkte Mobiliteit (PBM).  
  
Zowel voor het nationale als het internationale verkeer heeft NMBS een kwaliteitssysteem uitgebouwd zodat op regelmatige 
basis rapporten over de geleverde dienstkwaliteit kunnen worden opgesteld. Er wordt een groot aantal indicatoren 
gehanteerd. Het is niet mogelijk ze hier alle helemaal voor te stellen. Dit rapport is dus gebaseerd op de door de Europese 
Commissie aanbevolen parameters. 
  
Vanwege het verschil in activiteit preciseren we telkens wanneer nodig of het gaat om nationaal of internationaal 
reizigersverkeer. 
  
  
Het rapport wordt gepubliceerd op www.nmbs.be (als bijlage bij het jaarverslag) en op www.era.europa.eu, de site van het Europese 
Spoorwegagentschap (European Railway Agency). 

Toelichting 
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1. Informatie en biljetten 

• Informatie over de dienstregelingen, tarieven en perrons  
o Binnenlands verkeer 

 Internet  
 Call Center  
 Informatie in het station  

o Internationaal verkeer 
 Internet 
 Contact centers 
 Informatie in het station 

• Uitrusting voor biljettenverkoop  
o Binnenlands verkeer  

 Internet  
 Mobiele site en mobiele toepassingen 
 Stations  

o Internationaal verkeer 
 Internet 
 Mobiele site en mobiele toepassingen 
 Stations 
 Contact center 

• Beschikbaarheid van personeel in de stations voor informatie en biljettenverkoop  
o Binnenlands verkeer 
o Internationaal verkeer 

• Informatie tijdens de reis en in real time 
(Binnenlands verkeer + Internationaal verkeer) 

 Internet en mobiele applicaties 
 In het station 
 In de treinen  

• Informatie voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) 
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1. Informatie en biljetten 

Informatie over de dienstregelingen, tarieven en perrons  
  
Binnenlands verkeer 
  
Internet  
• Multimodale online en downloadbare reisplanner: geeft de snelste verbindingen tussen twee bestemmingen (van station tot station of van 

deur tot deur), eventueel in combinatie met bus, tram of metro en geeft alle nuttige informatie voor fietsers en over parkeermogelijkheden 
(auto's en fietsen) voor elk station op het net 

• Algemene voorwaarden voor het vervoercontract, procedures voor compensatie bij vertragingen, klacht of aanvraag inzake gevonden 
voorwerpen 

• Rechten van de reizigers: link naar de informatiefolder over de rechten van de reiziger conform de Verordening 1371, link naar de 
internetsite van de Europese Commissie ("Your passenger rights at hand") gegevens van de nationale toezichtsoverheid die de 
toepassing van de rechten van spoorwegreizigers moet waarborgen 

• Downloaden gepersonaliseerde dienstregeling en diverse brochures over diensten die NMBS aanbiedt 
• Beschikbaar stellen aan derden van plandata van de geplande binnenlandse treinen (vanaf 2017 met realtime informatie) 
• Twitter-accounts en Facebook voor interactieve informatieaanvragen en uitwisseling  
  
Call Center  
• Informatie binnenlands treinverkeer  
• Organisatie van reizen voor personen met beperkte mobiliteit  
• Groepsreserveringen 
• 07.00 uur tot 21.30 uur 

  
Informatie in het station  
• 135 stations met loket op 552 stations en stopplaatsen. 
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1. Informatie en biljetten 

Informatie over de dienstregelingen, tarieven en perrons  
  
Internationaal verkeer 

  
Internet 
• Informatie- en reserveringstool online/mobile beschikbaar  
• Pdf-versies van alle dienstregelingsbrochures en prijsinformatie 
• Contactformulier : vragen worden beantwoord binnen de 24 uur  
• Facebookpagina NMBS Europe (vragen over de prijzen, dienstregelingen en verkoops- of naverkoopsvoorwaarden). Onze medewerkers 

beantwoorden de vragen via Facebook of Twitter binnen de twee uur op weekdagen tussen 8 en 18 uur 
  
Contact centers 
• CCI : Particulieren. Open van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u, in het weekend en op feestdagen van 9u tot 16u30 
• RSC : Reisagentschappen en ondernemingen. Open van maandag tot vrijdag van 9u tot 20u, op zaterdag van 9u tot 16u30 
• SPP : Speciale producten. Open van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u 
• Groepen : groepen vanaf 10 personen. Open van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u 

  
  

Informatie in het station 
• Informatieaanvragen worden behandeld door al het (verkoop)personeel in de NMBS-stations met een internationaal aanbod 
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1. Informatie en biljetten 

Uitrusting voor biljettenverkoop 
  
Binnenlands verkeer 
  
Internet 
• Tools www.nmbs.be, m.nmbs.be, iPhone, Android en Windows app 
• Aankoop brede waaier aan prijsformules  
• Vernieuwen treinkaarten (trein alleen of gecombineerd trein/regionaal openbaar vervoer) 
• Betalen met een kredietkaart of via internetbankieren 
  
 
Stations  
• 135 verkooppunten (op 552) met in totaal 309 loketten 
• 735 verkoopsautomaten  
• Betalen kan met cash (automaten : enkel muntstukken), krediet- en bankkaarten 
  
 
Call Center 
• Voor groepsreserveringen 
 
Trein  
• Itris 
• Betalen met cash, krediet- en bankkaarten 
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1. Informatie en biljetten 

Uitrusting voor biljettenverkoop 
  
Internationaal verkeer 
  
Internet 
• Aankoop mogelijk van meer dan 7.000 internationale bestemmingen  
• De meeste biljetten kunnen thuis worden afgedrukt, via mobile app gebruikt worden, afgehaald worden in 81 Belgische stations of via 

post worden verstuurd in België en Luxemburg (extra kosten €10) 
• Betalen mogelijk met kredietkaart (Visa, Mastercard, American Express), via thuisbankieren (Bancontact/Mister Cash) of een debetkaart 

(E-Maestro). Via de smartphone kan ook betaald worden met Paypal (betaalgemak) 
• Wanneer een verbinding niet online kan worden gekocht, wordt de reiziger naar een contact center geleid waar de reservering kan 

worden gemaakt 
•  Online en mobile  naverkoop (annulatie/omwisseling) mogelijk 
 
Mobiele site en toepassingen 
• Applicatie beschikbaar voor iPhone en Androïd 
• Volledig ‘responsive’ website, die optimaal werkt op smartphones, daardoor ook 7000 bestemmingen via mobile te boeken.  
• Betalen mogelijk met kredietkaart (Visa, Mastercard, American Express), via thuisbankieren (Bancontact/Mister Cash) of een debetkaart 

(E-Maestro). Via de smartphone kan ook betaald worden met Paypal (betaalgemak) 
• Klanten beschikken meteen over een automatische verbinding én voorrangstoegang met het Contact center 
• Online en mobile naverkoop (annulatie/omwisseling) mogelijk 
 
Stations 
•        Verkoop in 28 Belgische stations aan het loket (€9 dossierkosten, €5 voor bepaalde verbindingen of tarieven, in sommige gevallen geen 

extra kosten) 
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1. Informatie en biljetten 

Uitrusting voor biljettenverkoop 
  
Internationaal verkeer 
  
Contact center 
 
Tickets aangekocht via het Contact Center: 
 
• CCI (B2C): Particuliere klanten. Tickets kunnen thuis worden afgedrukt of afgehaald worden in 81 Belgische stations. Dossierkosten: 

maximaal €9. Betalend 070-nummer aan € 0,30/minuut. Betalen met kredietkaart (Visa, Mastercard, American Express). 
 
• RSC (B2B): Reisagentschappen en ondernemingen. Tickets kunnen thuis worden afgedrukt, afgehaald worden in 81 Belgische 

stations of per post opgestuurd (supplement van € 10). 02-zonenummer. Klanten betalen via facturering. 
 
• SPP: Speciale producten, worden ter plaatse afgedrukt. Algemene kosten: tot € 9 voor dossiers van € 0 tot € 399, € 25 voor dossiers 

van € 400 tot € 999 en € 55 voor de dossiers van meer dan € 1.000. Voor particuliere klanten zijn de contact- en betalingsvoorwaarden 
gelijk aan die van het CCI. Voor reisagentschappen en ondernemingen zijn de contact- en betalingsvoorwaarden gelijk aan die van het 
RSC). 

 
• Groepen: tickets worden ter plaatse afgedrukt en kunnen worden afgehaald in 28 Belgische stations of opgestuurd worden per post 

(supplement te bepalen in functie van het land). Dossierkosten 10 tot 40 personen: 3€/p.p. – dossierskosten 41 tot 100 personen: 
€120/dossier – vanaf 101 personen: €175/dossier. Voor particuliere klanten zijn de contact- en betalingsvoorwaarden gelijk aan die van 
het CCI. Voor Belgische reisagentschappen en ondernemingen zijn de contact- en betalingsvoorwaarden gelijk aan die van het RSC.  

  



NMBS. Rapport over de kwaliteit van de dienstverlening 2016 / p. 10 

1. Informatie en biljetten 

Beschikbaarheid van personeel in de stations voor informatie en biljettenverkoop  
 
Binnenlands verkeer  
 
•  Loketten openen om 6 uur  
•  Minder druk bezochte stations open tot 13-14 uur (± 50 stations) 
•  Overige tot 20 uur 
•  Drukst bezochte tot 22 uur  
•  Nachtloket in Brussel-Zuid en Brussels-Airport Zaventem 
 
Internationaal verkeer 
 
•        Specifieke loketten voor verkoop en internationale informatie in Brussel-Zuid  
•        27 andere stations met verkoop en naverkoop van een beperkt gamma van internationale biljetten 
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1. Informatie en biljetten 
 
Informatie tijdens de reis en in real time   
 
Binnenlands en internationaal verkeer 
 
Internet en mobiele applicaties  
• Website: realtime informatie tussen de Belgische stations (via online reisplanner) of vanaf een specifiek Belgisch station + theoretische 

dienstregeling van de andere openbare vervoersmaatschappijen 
• Via de mobiele site m.nmbs.be 
• Via de applicatie op iPhone, Android, Windows Phone en Java: om het dichtstbijzijnde station of de dichtstbijgelegen halte (inclusief tram, 

bus en metro) te vinden via gps-lokalisatie en de snelste reisweg te berekenen van deur tot deur 
• Via sms. Met "sms 2828" krijgt de reiziger in real time drie voorstellen van treinen die beantwoorden aan de verbinding die hij naar het 

nummer 2828 heeft gestuurd. Voor treinkaarthouders verstuurt de kosteloze dienst "My Train Info" de realtime-informatie van de treinen 
die ze vooraf geselecteerd hebben bij de inschrijving op de NMBS-site 

• Via de applicatie en de website realtime-informatie over de storingen op het net 
• Via de Twitteraccount @NMBS kunnen klanten nu ook in real time dialogeren met NMBS 
• Internationaal verkeer: realtime-informatie voor elke vertrek/aankomst-station + Realtime ‘push’ info voor een specifieke treinreis. 
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1. Informatie en biljetten 

Informatie tijdens de reis en in real time   
 
Binnenlands en internationaal verkeer 
 
In het station 
• Informatie in real time en over de te gebruiken perrons via de omroepen of via de schermen van de vertrekkende treinen 
• Loket– en perronpersoneel  
• Wanneer het verkeer ernstig verstoord is of wanneer er een belangrijke wijziging van de dienstregeling is, worden er mobiele infostands geïnstalleerd 
•  Gele affiches 
•  Info affiches - werken 
In de treinen  
• Info via de omroepinstallatie en/of de SIV-schermen (LCD-schermen) over de treinrit, met de tussenstops en de volgende stop 
• In geval van vertraging of storing info over de vertraging en haar oorzaak door de treinbegeleider die geïnformeerd wordt doorde dispatching die het 

reizigersverkeer beheert 
• In de IC-treinen (InterCity) informeert het boordpersoneel ook over de aansluitingen in het volgende grote station met aansluiting. Sinds 2012, is het 

systeem voor automatische omroep via de geluidsinstallaties van bepaalde treintypes gevoelig uitgebreid (M5-dubbeldekkers, vernieuwde Breaks) 
• Nieuwe Desiro-motorstellen LCD-schermen voor reizigersinfo plus TFT-schermen voor complementaire informatie (theoretische dienstregeling, uur van 

aankomst, bij stilstand…) 
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1. Informatie en biljetten 

Informatie tijdens de reis en in real time   
 
  
Binnenlands en internationaal verkeer 
 
Specifieke diensten voor personen met beperkte mobiliteit (PBM)  
• Website nmbs.be 

o info m.b.t. assistentiemogelijkheden + aanvraagformulier 
o overzicht van de voorzieningen in de stations 
o toegankelijk voor een maximaal aantal gebruikers (ondersteunt bijvoorbeeld spraaktechnologie of vertaalprogramma’s voor braille) 

• Alle communicatie verloopt via een centraal punt: het Contact Center 
• Brochure beschikbaar op nmbs.be, kan gedownload worden als pdf of als audiofile 
• Brochure in braille en audio cd  op bestelling beschikbaar op het adres: assistance@b-rail.be  
 
  

mailto:assistance@b-rail.be
mailto:assistance@b-rail.be
mailto:assistance@b-rail.be
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2. Stiptheid van diensten en beheer van storingen 

• Vertragingen 
o Binnenlands verkeer 

 Algemene stiptheidsgraad  
 Percentage van de treinen met vertraging bij vertrek 
 Percentage van de vertragingen bij aankomst  
 Percentage van de gemiste trein-treinaansluitingen 

o Internationaal verkeer 
 Algemene stiptheidsgraad  
 Percentage van de treinen met vertraging bij vertrek 
 Percentage van de vertragingen bij aankomst 
 Percentage van de gemiste trein-treinaansluitingen 

• Afgeschafte treinen 
o Binnenlands verkeer 
o Internationaal verkeer 

• Voorstelling van de plannen voor het beheer van de storingen en crisissen 
o Binnenlands verkeer 

 Beheer van de storingen 
 Beheer van crisissen 

o Internationaal verkeer 
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2. Stiptheid van diensten en beheer van storingen 

Vertragingen (bron: website Infrabel) 
 
 
Binnenlands verkeer 
  
Algemene stiptheidsgraad: 89,2%  
(treinen die bij aankomst een vertraging hebben van minder dan zes minuten worden als stipte treinen beschouwd) 
 
Percentage van de treinen met vertraging bij vertrek 
Wordt niet gemeten 
 
Percentage van de vertragingen bij aankomst  
De vertragingen worden gemeten bij aankomst in het station van bestemming. Op de Brusselse Noord-Zuid verbinding gebeurt de meting bij het 
eerste station dat de trein aandoet (Brussel-Zuid of Brussel-Noord) en vervolgens bij het eindstation. 
 
De drempels in de Verordening 1371 zijn 60 en 120 minuten.  
• minder dan 60 minuten:  99,91 % 
• tussen 60 en 120 minuten:  0,08 %  
• langer dan 120 minuten:  0,007 %  
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2. Stiptheid van diensten en beheer van storingen 

Vertragingen (bron: website Infrabel) 
 
 
Binnenlands verkeer 
  
Percentage van gemiste aansluitingen  
in de 10 voornaamste overstapstations 

Antwerpen-Centraal 
8,0% 

Mechelen 
7,7% 

Brugge 
5,4% 

Gent-Sint-Pieters 
9,4% 

Zottegem 
9,5% 

Leuven 
9,1% 

Luik-Guillemins 
11,5% 

Namen 
12,8% 

Charleroi-Zuid 
9,3% 

Bergen 
9,4% 
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2. Stiptheid van diensten en beheer van storingen 

Vertragingen  
 
Internationaal verkeer 
  
Algemene stiptheidsgraad: 75,04 %. 
(cijfers gebaseerd op metingen aan het grenspunt voor de treinen vertrekkend uit België en bij aankomst voor de treinen met bestemming 
België. Treinen met een vertraging van (minder dan) 6 minuten worden als stipt beschouwd.) 
 
Voor de diverse producten is eveneens een specifieke stiptheidsnorm bepaald: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percentage van de treinen met vertraging bij vertrek  en van de gemiste trein-treinaansluitingen  
Wordt niet gemeten 
 
Percentage van de vertragingen bij aankomst  
• minder dan 60 minuten:  98,95 % 
• tussen 60 en 120 minuten:  0,88 %  
• langer dan 120 minuten:  0,17 %  
 

TGV 
Brussel-Frankrijk 

 
treinen op tijd of met 

max. 15 minuten 
vertraging 

Ambitie 90 % 
Reëel 81,45 % 

EuroCity-treinen 
Brussel-Zwitserland  

(jan – maart 2016) 
treinen op tijd of met 

max. 5 minuten 
vertraging (in België) 

Ambitie 70 % 
Reëel 76,02 %* 

IC-treinen 
Brussel-Amsterdam 

 
treinen op tijd of met 

max. 5 minuten 
vertraging 

Ambitie 85 % 
Reëel 82,24 % 

ICE 
Brussel-Frankfurt 

 
treinen op tijd of met 

max. 5 minuten 
 vertraging (in België) 

Ambitie 80 % 
Reëel 78,00 % 

* Wegens werkzaamheden op de lijn 161/162 Brussel – Namen - 
Luxemburg, met op diverse plaatsen verkeer over enkelspoor  
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2. Stiptheid van diensten en beheer van storingen 

Afgeschafte treinen 
 
 
Binnenlands verkeer 
  
• percentage afgeschafte treinen (op het volledige traject of een deel ervan) op het totale aantal treinen : 3,10 % 
 
 
Internationaal verkeer 
  
• 474 treinen volledig afgeschaft 
• 3008 gedeeltelijk afgeschaft* 

Zoom IC Amsterdam: 
 Ambitie ≤ 3% uitval 
 Realiteit 27,1% uitval* 

 
* Inclusief  Brussels Airport – Zaventem:  niet bediend voor een maand wegens terroristische aanval. 
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2. Stiptheid van diensten en beheer van storingen 

Voorstelling van de plannen voor het beheer van de storingen en crisissen 
 
 
Binnenlands verkeer 
  
Beheer van de storingen 
De RDV ("Reizigers Dispatching Voyageurs") staat in voor het beheer van de incidenten en de communicatie in real time. RDV bouwt een 
kennismanagementsysteem uit  om preventief te handelen en te vermijden dat eenzelfde incident zich opnieuw voordoet. De interne organisatie 
en gebruikte tools worden voortdurend verbeterd: tools om het verkeer en de stiptheid in real time op te volgen, productie van een interface 
waarmee interne informatie en informatie voor het publiek kan worden verspreid. 
 
Naast het interne organisatorische aspect, heeft NMBS een procedure uitgewerkt voor de opvang van reizigers bij storingen. NMBS streeft 
ernaar de klant steeds een mogelijke reisweg of een alternatief vervoermiddel voor te stellen om op zijn bestemming te geraken. Voor 
aansluitingen bij het laatste vertrek bestaat er een bijzondere procedure waardoor de klant met de bus of door een taxi naar zijn 
eindbestemming wordt gebracht. 
 
Beheer van crisissen 
Bij belangrijke exploitatiestoringen (qua ernst, qua duur, of beide) komt een crisiscomité samen op initiatief van de infrastructuurbeheerder 
Infrabel in aanwezigheid van vertegenwoordigers van hoog niveau van de verschillende operatoren (en in het bijzonder bij NMBS, de 
verschillende betrokken specialiteiten: materieel, tractie, begeleiding, stationsexploitatie enz.). 
 
Dat comité evalueert de situatie en neemt al de nodige maatregelen, zoals bijvoorbeeld een structurele aanpassing van de treindienst. De 
genomen maatregelen worden door NMBS verspreid via de diverse communicatiekanalen. 
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2. Stiptheid van diensten en beheer van storingen 

Voorstelling van de plannen voor het beheer van de storingen en crisissen 
 
 
ROC 
Sinds juli 2014 (dus voor het eerst 2015 = volledig jaar) zijn “Traffic Control” (Infrabel) en RDV (Reizigers Dispatching – NMBS) in het kader van 
het “ROC” (Railway Operational Center) samengekomen. Belangrijkste voordeel: alle deelnemers worden in dezelfde zaal bijeengebracht en 
incidenten worden beter beheerd (agenten werken zij aan zij). 
 
Internationaal verkeer 
 
Wat het internationaal verkeer betreft, bestaan er noodplannen volgens de getroffen lijnen en producten. Als het aantal dagelijkse ritten het 
toelaat en de noodzakelijke restcapaciteit voor handen is, worden de reizigers op de eerstvolgende trein gezet.  
Als die oplossing niet haalbaar is, worden vervangingsbussen ingezet of eventueel andere treindiensten ingelegd (IC Brussel-Amsterdam, 
binnenlandse dienst ...). 
 
De nodige afspraken in verband met de opvang van de getroffen reizigers werden gemaakt. 
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3. Netheid van de treinen en de stations 

• Netheid van de treinen 
• Binnenlands verkeer  
• Internationaal verkeer 
• Schoonmaakfrequentie  
 (Binnenlands verkeer + Internationaal verkeer) 
• Beschikbaarheid van de toiletten  
 (Binnenlands verkeer + Internationaal verkeer) 

 
• Netheid van de stations NMBS  
 (Binnenlands verkeer + Internationaal verkeer) 
 

• Netheid van de stations (Binnenlands verkeer) 
• Schoonmaakfrequentie van de stations  
 (Binnenlands- en internationaal verkeer) 
• Beschikbaarheid van de toiletten (Binnenlands verkeer) 
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3. Netheid van de treinen en de stations 

Netheid van de treinen 
 
 
Binnenlands verkeer 
 
Objectieve kwaliteitsmeting 
Deze meting is gebaseerd op evaluaties van de treinen onderweg met behulp van een controlefiche. Zo kunnen we nagaan of het 
schoonmaaksysteem het mogelijk maakt een aanvaardbaar netheidsniveau te halen. 
 
De metingen controleren de netheid op 3 aspecten:  
• de buitenkant 
• het sanitair 
• de reizigersafdelingen 
Elk aspect wordt vervolgens onderverdeeld in een zeker aantal subaspecten, zoals  koetswerk, ramen, vloeren... Aan die verschillende 
aspecten werden objectieve normen en wegingen (gebaseerd op de verwachtingen van de klanten) verbonden. 
  
De kwaliteitsindex die eruit wordt afgeleid, dient om de evolutie op te volgen van de netheid van het materieel en maakt het mogelijk 
vergelijkingen te maken tussen verschillende categorieën (type materieel, lijnen, rittijden ...). 
 
Meetresultaten 2016 
Voor de klant zijn de netheid van de compartimenten en het sanitair het allerbelangrijkst. 
Kwaliteitsgetal 2016: 84,5% (87% in 2015) 



NMBS. Rapport over de kwaliteit van de dienstverlening 2016 / p. 23 

3. Netheid van de treinen en de stations 

Netheid van de treinen 
 
 
Internationaal verkeer 
 
Geen cijfers beschikbaar bij afwezigheid aan objectieve meting. 
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3. Netheid van de treinen en de stations 

Netheid van de treinen 
 
 
Binnenlands + Internationaal verkeer 
 
Schoonmaakfrequentie 
Het schoonmaaksysteem heeft tot doel een voor de klant aanvaardbaar netheidsniveau te waarborgen.  
 
De frequentie hangt af van het type schoonmaak: 
1. Exploitatieschoonmaak: het herstellen van de netheid na de dienst (verwijderen van afval, grote vlekken ...).  Frequentie varieert volgens 

de uitgevoerde verrichtingen, een keer per dag (en soms meer) tot maximaal een keer per week (voor de stuurpost) 
2. Periodieke schoonmaak van het interieur: grondige schoonmaak een keer per maand, systematische schoonmaak van het interieur en de 

plafonds een keer per jaar 
3. Schoonmaak van de buitenkant: carwash minimaal 3 keer per week, legen en spoelen van de afvalwaterreservoirs gemiddeld om de 3 

dagen, vullen van de waterreservoirs, schoonmaak van de voorruit van de stuurpost 1 keer per week in de winter en 1 keer per dag in de 
zomer 

4. Bijkomende verrichtingen zonder vaste frequentie: verwijderen van graffiti binnen en buiten, mechanisch borstelen van de vloer, 
schoonmaken van de vuilnisbakken en de toiletten, volledige schoonmaak van de textielzetels, de arm- en hoofdsteunen, verwijderen van 
vlekken op de tapijten en zetels, boenen van de vloeren, volledige schoonmaak van de tapijten … 
 

Beschikbaarheid van de toiletten  
Op de in 2016 gecontroleerde treinen van het binnenlands verkeer (3.275), reed er 15,35 % met ten minste één afgesloten en dus voor de 
reizigers niet beschikbaar toilet. 7 % van de gecontroleerde toiletten waren gesloten. 
Voor het internationale verkeer beschikken we momenteel over geen indicatoren inzake de beschikbaarheid van de toiletten. 
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3. Netheid van de treinen en de stations 

Netheid van de stations 
 
 
Binnenlands + Internationaal verkeer 
 
Objectieve kwaliteitsmeting 
 
Categorie station / stopplaats 1 controle per 
Stations 20.000+ maand 
Stations 10.000+ trimester 
Andere stations trimester 
Stopplaatsen semester 
 
De hoge controlefrequentie in de stations staat borg voor een realistisch beeld van 
de netheid.  

Gemiddelde score 2016 
Categorie   Gem score ‘16 
Stations 20.000+ 90,4% 
Stations 10.000+ 88,9% 
Andere stations  91,3% 
Stopplaatsen  91,5% 
 
Ter informatie: het objectief bedraagt 86% 
 
Voor alle categorieën werd in 2016 een hogere score behaald dan 
in 2015 en 2014, aangezien directie Transport en Infrabel in 2014 
nog tijdelijk verantwoordelijk waren voor de schoonmaak: Transport 
tot 01.11.2014  voor de kleinere stations en Infrabel tot 01.04.2014 
voor de stopplaatsen. Het volledig overdragen van de schoonmaak 
van de stations en stopplaatsen naar directie Stations blijkt dus een 
goede zaak. 
Op basis van de detailanalyse van de cijfers wordt naar specifieke 
oplossingen gezocht om lokale problemen of problemen op 
netniveau in samenspraak met de lokale verantwoordelijken  aan te 
pakken, met als uiteindelijk doel, de algemene kwaliteit van de 
netheid van de stations te verhogen.  
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3. Netheid van de treinen en de stations 

Netheid van de stations 
 
 
Binnenlands + Internationaal verkeer 
 
Schoonmaakfrequentie van de stations 
Voor de schoonmaak van de stations en stopplaatsen worden schoonmaakprogramma’s uitgevoerd, waarvan de inhoud afhankelijk is van 
diverse parameters zoals de bestaande infrastructuur, de reizigersaantallen, de omgeving van het station, enz … 
De schoonmaak gebeurt door externe schoonmaakbedrijven of intern personeel. Het intern personeel is ter plekke aanwezig of maakt deel uit 
van mobiele schoonmaakteams. 
 
Beschikbaarheid van de toiletten in de stations 
In 2016 beschikten 122 van de 135 stations over toiletten, wat neerkomt op 90,37%. De toiletten zijn toegankelijk als het station en de loketten 
geopend zijn. 
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4. Klantentevredenheid 4. Klantentevredenheid 

• Binnenlands verkeer 
• Stiptheid van de treinen 

• Informatie van de reizigers bij vertragingen 

• Beschikbaarheid en juistheid van de informatie over de treinen en de perrons 

• Goed onderhouden en uitstekende staat van de treinen 

• Veiligheidsgraad in de treinen en in de stations 

• Netheid in de treinen 

• Nuttige informatie tijdens de reis 

• Antwoordtijd bij informatievragen in het station 

• Beschikbaarheid van nette toiletten ("van goede kwaliteit") in elke trein 

• Hoog niveau van netheid en onderhoud in de stations 

• Toegankelijkheid van de stations en de treinen 

• PBM-assistentie 

• Internationaal verkeer 
• Stiptheid van de treinen 

• Informatie van de reizigers bij vertragingen 

• Beschikbaarheid en juistheid van de informatie over de treinen en de perrons 

• Goed onderhouden en uitstekende staat van de treinen 

• Veiligheidsgraad in de treinen en in de stations 

• Netheid in de treinen 

• Nuttige informatie tijdens de reis 

• Antwoordtijd bij informatievragen in het station 

• Beschikbaarheid van nette toiletten ("van goede kwaliteit") in elke trein 

• Hoog niveau van netheid en onderhoud in de stations 

• Toegankelijkheid van de stations en de treinen 

• PBM-assistentie 
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4. Klantentevredenheid 

Klantentevredenheidsenquête 
 
 
Binnenlands verkeer 
 
Om de klantentevredenheid te meten, heeft NMBS haar eigen methodiek ontwikkeld maar de uitvoering ervan toevertrouwd aan een 
onafhankelijke externe firma. 
In juni 2014 werd de methodologie van de tevredenheidsmeting aangepast. In plaats van 4 keer per jaar enquêteformulieren uit te delen in de 
trein, worden de reizigers nu continu gerekruteerd in de stations, waarna ze thuis een vragenlijst via internet toegestuurd krijgen. 
 
De tevredenheidsmeting van de NMBS meet op continue wijze: 
1. de subjectieve beleving van het reizen met de trein bij de treinreizigers 
2. hun tevredenheid over de verschillende aspecten van de treinreis 
3. hun waardering van de stationsruimtes en omgeving 

 
In 2016  werden er 5.125 reizigers ondervraagd over hun tevredenheid. 
 
Het vergelijken van de resultaten voor de verschillende deelaspecten zoals hieronder besproken met deze van vorig jaar is niet mogelijk 
omwille van de methodologiewijziging in juni 2014.    
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4. Klantentevredenheid 

Klantentevredenheidsenquête – Binnenlands verkeer 
 
 
 
Percentage van de klanten dat 7/10 of meer geeft 

Informatie bij vertragingen 
• 61,6 % (duidelijkheid van informatie in 

de stations) 
• 45,9 % (duidelijkheid van informatie in 

de treinen) 

Veiligheidsgraad in de treinen 
95,4 % 

(aantal reizigers dat zich altijd 
veilig voelt) 

Veiligheidsgraad in de 
stations 

• 91,4 % (vertrekstation) 
• 84,1 % ( parking station) 

Stiptheid  
48,1 % 

Goed onderhouden en 
uitstekende staat van de treinen 

• 57,1% (algemeen) 
• 70,4 % (uitrusting: ventilatie, 

verwarming, verlichting) 
 

Netheid treinen 
• 59,0 % (zitplaats en directe 

 omgeving) 
• 31,7 % (toiletten) 
• 57,4 % (buitenkant) 

Nuttige informatie tijdens de reis 
• 63,1%  (Verstaanbaarheid aankondigingen omroepinstallatie) 
• 75,3%  (Duidelijkheid - volledig, correct - aankondigingen bij 

 normaal treinverkeer) 
• 45,9 %  (Duidelijkheid - volledig, correct - aankondigingen bij 

 verstoord treinverkeer) 

Beschikbaarheid en juistheid informatie over treinen en perrons 
Wordt niet gemeten 

4. Klantentevredenheid 

Klantentevredenheidsenquête – Binnenlands verkeer 
 
 
 
Percentage van de klanten dat 7/10 of meer geeft 

Informatie bij vertragingen 
• 62,0 % (duidelijkheid van informatie in 

de stations) 
• 46,7 % (duidelijkheid van informatie in 

de treinen) 

Veiligheidsgraad in de treinen 
95,2 % 

(aantal reizigers dat zich altijd 
veilig voelt) 

Veiligheidsgraad in de 
stations 

• 92,4 % (vertrekstation) 
• 85,7 % ( parking station) 

Stiptheid  
51,5 % 

Goed onderhouden en 
uitstekende staat van de treinen 

• 61,0% (algemeen) 
• 71,46% (uitrusting: ventilatie, 

verwarming, verlichting) 
 

Netheid treinen 
• 60,3 % (zitplaats en directe 

 omgeving) 
• 35,3 % (toiletten) 
• 61,8 % (buitenkant) 

Nuttige informatie tijdens de reis 
• 64,5%  (Verstaanbaarheid aankondigingen omroepinstallatie) 
• 76,8%  (Duidelijkheid - volledig, correct - aankondigingen bij 

 normaal treinverkeer) 
• 46,7 %  (Duidelijkheid - volledig, correct - aankondigingen bij 

 verstoord treinverkeer) 

Beschikbaarheid en juistheid informatie over treinen en perrons 
Wordt niet gemeten 
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4. Klantentevredenheid 

Klantentevredenheidsenquête – Binnenlands verkeer 
 
 
 
Percentage van de klanten dat 7/10 of meer geeft 

Netheid stations en parkings 
64,8 % 

Antwoordtijd bij 
informatievragen in 

het station 
65,2 % 

(wachttijd aan de 
loketten) 

Toegankelijkheid stations 
• 81,1 % (toegang via de 

openbare weg) 
• 83,8 % (gebouwen) 
• 78,9 % (perrons) 

Toegankelijkheid treinen 
68,8 % 

(comfort bij het opstappen) 

PBM-assistentie 
82,83% 

(-3,47% t.o.v. 2014) 
(assistentie in het 

algemeen) 

• 76,32 % (-6,57% t.o.v. 2014) is tevreden over de toegankelijkheid van de stations. Verbeterpunten zijn de 
toegankelijkheid van de loketten , de liften alsook het afronden van de vele bouwwerven in stations) 
 

• 88,34% (-3,39% t.o.v. 2014) is tevreden over de assistentie ter plaatse. Volgens de bevraagde personen zou de 
beschikbaarheid van het assistentiepersoneel voor inlichtingen en hulp nog verbeterd kunnen worden, 
 

• Respectievelijk 80,32% (-8,97% t.o.v. 2014) en 75,83% (-5,57% t.o.v. 2014) van de ondervraagden blijkt tevreden over 
de toegankelijkheid van de perrons en over de toegankelijkheid van de treinen. Verbeterpunten op de perrons zijn de 
toegankelijkheid, het ontbreken van goed werkende liften/trapliften en het verwijderen van de vele obstakels. 
Verbeterpunten in de treinen zijn het aantal beschikbare plaatsen voor personen met beperkte mobiliteit , het comfort van 
bepaalde treintypes en de toegankelijkheid van de toiletten (indien gebruikt). 

4. Klantentevredenheid 

Klantentevredenheidsenquête – Binnenlands verkeer 
 
 
 
Percentage van de klanten dat 7/10 of meer geeft 

Netheid stations en parkings 
66,1 % 

Antwoordtijd bij 
informatievragen in 

het station 
65,1 % 

(wachttijd aan de 
loketten) 

Toegankelijkheid stations 
• 80,9 % (toegang via de 

openbare weg) 
• 82,8 % (gebouwen) 
• 78,4 % (perrons) 

Toegankelijkheid treinen 
70,0 % 

(comfort bij het opstappen) 

PBM-assistentie 
82% 

(-1% t.o.v. 2015) 
(assistentie in het 

algemeen) 

• 75 % (-1% t.o.v. 2015) is tevreden over de toegankelijkheid van de stations. Verbeterpunten zijn de toegankelijkheid 
van de loketten , de liften alsook het afronden van de vele bouwwerven in stations. 
 

• 75% (-13% t.o.v. 2015) is tevreden over de assistentie ter plaatse. Volgens de bevraagde personen zou de 
beschikbaarheid van het assistentiepersoneel voor inlichtingen en hulp nog verbeterd kunnen worden. 
 

• Respectievelijk 78% (-5% t.o.v. 2015) en 79% (+3% t.o.v. 2015) van de ondervraagden blijkt tevreden over de 
toegankelijkheid van de perrons en over de toegankelijkheid van de treinen. Verbeterpunten op de perrons zijn de 
toegankelijkheid, het ontbreken van goed werkende liften/trapliften. Verbeterpunten in de treinen zijn het aantal 
beschikbare plaatsen voor personen met beperkte mobiliteit , het comfort van bepaalde treintypes en de toegankelijkheid 
van de toiletten (indien gebruikt). 



NMBS. Rapport over de kwaliteit van de dienstverlening 2016 / p. 31 

4. Klantentevredenheid 

Klantentevredenheidsenquête 
 
 
Internationaal verkeer 
 
Voor het internationaal verkeer wordt een kwaliteitsbarometer opgesteld die de perceptie van de klant meet, zowel voor de internationale 
treindiensten als de distributie. Die laatste wordt ook objectief gemeten via “mystery shoppers”. 
De enquêtes voor de producten waarvoor NMBS als transporteur optreedt, gebeuren in afspraak met de buitenlandse  co-vervoerder. Thalys is 
sinds 31/03/2015 een autonome spoorwegonderneming.  De desbetreffende gegevens worden niet meer opgenomen in het rapport over de 
kwaliteit  van de dienstverlening van de NMBS. 
 
Voor al de klanttevredenheidsenquêtes werken we met de volgende schaal: 
• Zeer tevreden 

• Tevreden 

• Minder tevreden 

• Helemaal niet tevreden 

 
 
 
 
Algemene tevredenheid 
 
IC Brussel - Amsterdam: 80,5% - gemeten op het parcours Antwerpen - Rotterdam. 
 

Percentage van de klanten dat 7/10 of meer geeft 
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4. Klantentevredenheid 

Klantentevredenheidsenquête - Internationaal verkeer 
 
 
Stiptheid 
• TGV:  81,45 %* 
• IC Brussel – Amsterdam:  82,24 %* 
• ICE:  78,00 %* 
• EC Brussel – Zwitserland: 76,02 %* (jan – maart 2016) 

 
 

Communicatie in het station en aankondigingen aan boord 
aankondigingen bij vertrek 

• IC Brussel – Amsterdam:  77,75 %* 
 

Beschikbaarheid en juistheid informatie treinen en perrons 
bewegwijzering in station naar de perrons 

• IC Brussel – Amsterdam : 79,5 %* 
 
 

 

* Percentage van de bevraagde klanten dat 7/10 of meer geeft 

Netheid in de treinen 
netheid van het rijtuig 

• IC Brussel – Amsterdam : 74,00 % 
 
netheid van de toiletten 

• IC Brussel – Amsterdam:  39,00 % 

 



NMBS. Rapport over de kwaliteit van de dienstverlening 2016 / p. 33 

5. Behandeling van klachten en compensaties 

• Binnenlands verkeer 
• Toegepaste procedure 
• Aantal klantenreacties en compensatieaanvragen 
• Behandelingstermijn van de compensatieaanvragen en de klantenreacties 
• Verbeteringsmogelijkheden 

 
• Internationaal verkeer  

• Toegepaste procedure 
• Aantal klantenreacties en compensatieaanvragen 
• Behandelingstermijn van de compensatieaanvragen en de klantenreacties 
• Verbeteringsmogelijkheden 
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5. Behandeling van klachten en compensaties 

Binnenlands verkeer 
 
 
Toegepaste procedure 
 
Compensaties in geval van vertraging 
• compensatie voor frequente vertragingen: compensatie van 25 tot 50 % van de ritprijs in geval van herhaalde vertragingen (ten minste 20 

vertragingen van meer dan 15 min of ten minste 10 vertragingen van meer dan 30 min) in een periode van zes maanden. 
• een compensatie voor occasionele vertragingen van meer dan 60 minuten (integrale terugbetaling van de biljetprijs). 
Ongeacht of het gaat om herhaalde dan wel om occasionele vertragingen, is de minimumcompensatie per reis 2,50 euro. 
 
Klantenreacties 
Vragen of aanbevelingen mogelijk via telefoon (call center), brief of contactformulier (pdf of online). 
 
 
Aantal klantenreacties en compensatieaanvragen 
 
Aantal ontvangen aanvragen (227,1 miljoen reizen in 2016) 
• 194.104 compensatieaanvragen voor vertragingen van meer dan 60 minuten (+ 250,4% ) 
• 7.470 compensatieaanvragen voor frequente vertragingen (- 33%) 
• 42.804 (- 19,8%) klantenreacties 
 
Aantal aanvaarde dossiers 
Compensatie voor vertragingen : 90,6% van de aanvragen wordt aanvaard. 
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5. Behandeling van klachten en compensaties 

Binnenlands verkeer 
 
 
Behandelingstermijn van de compensatieaanvragen en de klantenreacties 
 
Klantenreacties 
54,5% van de klantenreacties werd beantwoord binnen de 4 weken. 
 
Compensatieaanvragen 
33,2% van de compensatieaanvragen werden beantwoord binnen een termijn van 4 weken (en 90,2% na 6 weken). 
  
Verbeteringsmogelijkheden 
• Onderhandelingen met de voogdijoverheid zijn lopende om het complexe compensatiesysteem eenvoudiger, duidelijker en 

gebruiksvriendelijker te maken.  
• Massaverwerking van de compensatie-aanvragen in geval van pieken (stakingen, enz.)  
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5. Behandeling van klachten en compensaties 

Internationaal verkeer 
 
 
Toegepaste procedure 
Op internationaal niveau beheert de klantendienst voornamelijk terugbetalingsaanvragen en klachten van reizigers i.v.m. het internationaal 
treinvervoer (met uitzondering van de compensatieaanvragen voor vertragingen van Thalys en Eurostar). 
 
Compensatie bij vertraging 
Basisregel voor compensatie in geval van vertraging: 
• een uur vertraging = terugbetaling van 25 % 
• twee uur vertraging en meer = terugbetaling van 50 %. 
Een vervoerder (IC Amsterdam, TGV ...) kan evenwel beslissen een gunstiger vergoedingssysteem toe te passen, wat vaak het geval is voor 
hogesnelheidstreinen. 
 
Klantenreacties 
De reiziger kan bij Internationaal verkeer ook terecht met zijn vragen, klachten, aanbevelingen via telefoon (contact center), brief, e-mail of 
contactformulier (papier of online). 
 
Aantal klantenreacties en compensatieaanvragen 
12.150 klantenreacties, waarvan 2.500  compensatieaanvragen.  
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5. Behandeling van klachten en compensaties 

Internationaal verkeer 
 
 
Aantal ontvangen aanvragen <> aantal behandelde aanvragen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeltermijn van de aanvragen 
De gemiddelde behandeltermijn bedroeg in 2016 17,42 dagen (tijd nodig voor de 
administratieve behandeling van de aanvraag en termijn voor een eventuele betaling).  
91% van de dossiers werd binnen de voorziene termijn behandeld.  
 
Verbeteringsmogelijkheden 
In 2017 wil Internationaal verkeer de positieve evolutie van het % aanvragen behandeld 
binnen termijn verder zetten, door een strikte opvolging van de openstaande aanvragen en 
permanente begeleiding  van de dossierbeheerders. 

 
Internationaal verkeer wil volgende normen halen: 
• Minimum 90% van de klachten binnen de voorziene termijn 
behandelen 

• De gemiddelde behandeltermijn per aanvraag moet minder dan  
  20 dagen bedragen 

 

Om alle aanvragen correct en volledig te behandelen, behandelt 
de klantendienst geen aanvragen telefonisch.  

Klanten die al een antwoord gekregen hebben (via post of e-mail) 
kunnen uiteraard wel bellen voor vragen/opmerkingen over hun 
dossier.  

De normen zijn dan: 
• 80% van de oproepen moet binnen de 30 seconden 

opgenomen worden 

•  100% van de oproepen moet binnen de 45 seconden 
opgenomen worden 

 

Jaar Aantal 
ontvangen 

Aantal 
behandeld 

Overgedragen 
vorig jaar 

Gemiddelde 
behandelingstermijn Binnen termijn 

2013 16.755 16.951 851 30,42 dagen 69,86% 
2014 13.753 14.052 907 15,91 dagen 81,07% 
2015 13.224 13.439 581 18,31 dagen 87,57% 
2016 12.150 11.944 673 17,42 dagen 91,00% 
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6. Assistentie aan PBM’s 

• Binnenlands + internationaal verkeer 
• Toegepaste assistentieprocedure 
• Aantal gevallen waarin assistentie verleend werd  
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6. Assistentie aan PBM’s 

Binnenlands + internationaal verkeer 
 
Toegepaste assistentieprocedure 
 
Assistentie aan PBM wordt verleend in 131 stations. 
 
Elke persoon met beperkte mobiliteit (PBM) kan hulp krijgen bij het in- of uitstappen in  131 stations van het net, zeven dagen op zeven, van de 
eerste tot de laatste trein. Van deze stations werken er 17 samen met taxibedrijven met voertuigen uitgerust om personen met beperkte 
mobiliteit te vervoeren, voor het vervoer van een station zonder assistentie naar het dichtstbij gelegen station met assistentie.  Assistentie kan 
worden aangevraagd per telefoon (Contact Center of centraal nummer 02 528 28 28) of via het onlineformulier. voor zover hij ten minste 24u. 
vooraf (48 uur voor een internationale verbinding) een aanvraag indient bij het Contact Center en deze vraag om assistentie werd goedgekeurd. 
 
Sinds februari 2016 is  het voor 18 grote stations ook mogelijk om slechts 3u op voorhand assistentie te reserveren. Dit is wel enkel mogelijk 
voor rechtstreekse reizen tussen deze stations en mits telefonische reservatie bij het contactCenter (02/582 28 28 – alle dagen open van 7u. tot 
21u30) 
 
NMBS biedt personen met een beperkte mobiliteit de mogelijkheid een sms te ontvangen die de assistentie bevestigt. Deze dienst is volledig 
gratis en beschikbaar voor de aanvragen online of via het Contact Center. 
 
PBM’s hebben één enkel aanspreekpunt voor hun treinreizen in binnen- en buitenland.  
De reserveringstermijn van 24 uur (48 uur voor een internationale verbinding) dient om de haalbaarheid van de aanvraag te kunnen nagaan 
(beschikbaarheid van onthaalpersoneel in de stations van vertrek, aankomst en eventueel aansluiting, beschikbaarheid van zitplaatsen in de 
gevraagde trein(en), nemen van veiligheidsmaatregelen indien nodig, zoeken naar eventuele alternatieven ...). 
 
Als blijkt dat het niet mogelijk is de vereiste bijstand te verlenen, kunnen PBM's ongeacht de reisformule vragen hun biljetten te annuleren. De 
terugbetaling gebeurt dan zonder kosten. Dit geldt ook voor de eventuele begeleider. 
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6. Assistentie aan PBM’s 

Binnenlands + internationaal verkeer 
 
Toegepaste assistentieprocedure 
 
Bij aankomst in het station (idealiter 20 minuten voor het vertrekuur), wordt de reiziger met beperkte mobiliteit opgevangen door het NMBS-
personeel. Die NMBS-medewerkers helpen de reiziger om naar het perron te gaan en bij het instappen van de trein. In het station van 
aansluiting en bij zijn aankomst in het bestemmingsstation helpt het personeel van NMBS of van het buitenlandse net de PBM uit de trein te 
stappen en naar het aansluitingsstation of aansluitende trein te gaan.  
  
De NMBS-assistentie wordt geleverd door sedentaire of mobiele teams (teams B for You), die speciaal zijn opgeleid om PBM’s te onthalen en 
te helpen. Ook het verkooppersoneel kreeg een opleiding in samenwerking met de verenigingen voor slechthorenden. De medewerkers leerden 
een aantal basisregels voor de communicatie met doven en slechthorenden. 
 
Aantal gevallen waarin assistentie verleend werd  
 
In 2016 zijn 58.313 assistentiedossiers voor PBM opgesteld  (-2,09% t.o.v. 2015) 
• via Contact Center: 41.602 dossiers 
• in de stations: 11.570  dossiers 
95 % van de aanvragen werd aanvaard. 
Opmerking : één dossier kan meerdere interventies omvatten: bijstand in het vertrekstation, bij overstap en bij aankomst (in totaal drie interventies). 

 
Internationaal verkeer 
In 2016 kreeg het internationaal verkeer 5.141 (+10,87% t.o.v 2015) vragen voor assistentie via het Contact Center.   
94,5% van de internationale aanvragen werd aanvaard. 
 
 


	Corporate Governance, een belangrijke uitdaging in de wereld van vandaag, vereist de grootste aandacht en maximaal transparante regels. Als overheidsbedrijf onderschrijft de NMBS volmondig dit streven naar responsabilisering en naar een doeltreffender...
	Corporate governance verklaring
	Wat de corporate governance regels betreft, richt de NMBS zich naar de referentiecode opgelegd bij koninklijk besluit van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 28 juni 2010, blz. 39622 en volgende), behoudens andersluidende bepalingen van de wet van 21...
	Om haar opdrachten goed te kunnen vervullen, wordt de NMBS niet alleen ondersteund door haar Raad van Bestuur, maar ook door drie gespecialiseerde comités, het Auditcomité, het Benoemings- en Bezoldigingscomité en het GEN-oriëntatiecomité, alsook door...
	Daarenboven zijn er ook nog de controleorganen zoals de Regeringscommissaris of het College van Commissarissen.
	Een meer gedetailleerde beschrijving van de beheerstructuur en van de werkingsregels van de beheersorganen is opgenomen in het Corporate Governance Charter. Dit is beschikbaar op de website van de NMBS (www.nmbs.be).
	De NMBS richt zich naar de principes en bepalingen van de Belgische corporate governance code 2009, met uitzondering van de bepalingen 4.1, 4.2, 4.6 en 4.7.
	De bepalingen 4.1 en 4.2 stellen dat de Raad van Bestuur benoemingsprocedures en selectiecriteria opstelt voor de bestuurders en dat de voorzitter of een andere niet-uitvoerende bestuurder het benoemingsproces leidt, maar artikel 162 bis §2 van de wet...
	Bepaling 4.6 stelt dat de mandaten van de bestuurders niet meer dan vier jaar mogen bedragen, terwijl overeenkomstig artikel 162 bis §3 van de wet van 1991, de mandaten van de bestuurders van de NMBS een duur van 6 jaar hebben.
	Bepaling 4.7 stelt dat de voorzitter benoemd wordt door de Raad; artikel 162 bis §5 daarentegen bepaalt dat de voorzitter benoemd wordt door de Koning.
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