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Inleiding

Voorstelling van de onderneming
Infrabel is de infrastructuurbeheerder van het Belgisch spoorwegnet. 
De onderneming werd opgericht op 29 oktober 2004 als naamloze 
vennootschap van publiek recht overeenkomstig de Europese richtlij-
nen tot scheiding tussen het beheer van de spoorinfrastructuur en de 
exploitatie van de spoorvervoerdiensten. De statuten van de onder-
neming werden voor het laatst gewijzigd op 23 december 2010.
De maatschappelijke zetel van de onderneming is gevestigd op het 
Marcel Broodthaersplein 2 te 1060 Brussel*. 
De rekeningen worden opgesteld volgens de internationale boek-
houdnormen IFRS.

Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk 
jaar.

Kapitaal
Het kapitaal van Infrabel is samengesteld uit 16 672 041 aandelen op 
naam zonder vermelding van nominale waarde.
Overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering op 16 
juli 2007, werd een bedrag van 28 100 000,00 € vrijgemaakt,  dit ten 
gevolge van de storting van een gedeelte van de financiering van de 
werken voor het hogesnelheidsnet door de NMBS-Holding.
In de loop van 2010 heeft de algemene vergadering ingestemd in een 
kapitaalsverhoging van 29 075 287,14 € voor de investeringswerken 
uitgevoerd in het kader van de SPV 162 voor de modernisering van de 
lijn Brussel-Luxemburg. Deze kapitaalsverhoging ging gepaard met 
de uitgifte van 35 963 nieuwe aandelen. 

De Belgische Staat en de NMBS-Holding bezitten het kapitaal van Infra-
bel. Op 31/12/2010 is de situatie van de aandeelhouders de volgende:

•	 de	Belgische	Staat	met	1 064 746	aandelen,	zijnde	6,39%	van	het	 
 kapitaal
•	 de	 NMBS-Holding	met	 15 607 295	 aandelen,	 zijnde	 93,61%	 van	 
 het kapitaal.

Hoewel de Belgische Staat slechts een minderheid van de aandelen 
bezit,	heeft	deze	wettelijk	recht	op	80%	+	1	stem	bij	de	beslissingen	in	
de beheersorganen van de onderneming. 

De jaarrekeningen worden neergelegd bij de Nationale bank van  
België. Gedrukte exemplaren van het jaarverslag zijn verkrijgbaar op 
de zetel van de onderneming en worden toegestuurd aan de perso-
nen die daar om vragen. Het jaarverslag is tevens beschikbaar op de 
website van de onderneming (www.infrabel.be).

* Vanaf 1 januari 2011 (oud adres: Barastraat 110 B-1070 Brussel)
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Kerncijfers 2010

Gerealiseerde investeringen in 2010 
( in miljoen € )

Resultatenrekening 
( in miljoen € )

Balans 

Financiering van de gerealiseerde investeringen
( in miljoen € )

Bedrijfsopbrengsten 1 366,18

Bedrijfskosten(1) 1 341,11

Bruto exploitatieresultaat (EBITDA) 25,07

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 378,57

Netto exploitatieresultaat (EBIT) -353,50

Financieel resultaat 351,93

Uitzonderlijk resultaat -1,13

Globaal resultaat (EBT) -2,70

Het balanstotaal van Infrabel bedraagt 14 751 229 382,61 € op 31/12/2010 tegenover 13 834 741 049,10 € op 31/12/2009.

De balans met de bedragen per rubriek van de activa en passiva wordt uiteengezet op de volgende pagina’s.

(1) Zonder afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

,0
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 met resultaat

254,8
GEN-fonds

771,9
Overheidsdotatie



5

01



6

Jaarverslag van de raad van  
bestuur aan de Algemene Verga-
dering van de aandeelhouders
De raad van bestuur heeft de eer u verslag uit te brengen over de toestand en de resul-
taten van de vennootschap tijdens het afgelopen boekjaar 2010, in overeenstemming 
met de wettelijke en statutaire bepalingen.

1. Toestand van het bedrijf

1.1. 
Markante gebeurtenissen in 2010

2010 wordt getekend door het ongeval in Buizingen. Naar aanlei-
ding van het ongeval, dat het leven kostte aan 18 mensen, werd een 
bijzondere Commissie Spoorveiligheid opgericht in de Kamer. De 
werkzaamheden van de Commissie eisten een bijzondere aandacht 
van alle geledingen binnen het bedrijf.

De veiligheid, die reeds de eerste strategische prioriteit vormde 
sinds het ontstaan van Infrabel, is nu meer dan ooit de hoofdbe-
kommernis	van	het	bedrijf.	Zo	werd	beslist	om	TBL1+	versneld	uit	te	
rollen. Over het jaar 2010 is de efficiëntiedekking van het net door 
TBL1+	 geëvolueerd	 van	 24,21%	 naar	 53,88%	 eind	 2010.	Als	 objec-
tief	wordt	87%	efficiëntiedekking	vooropgesteld	tegen	eind	2012	en	
99%	tegen	eind	2015.	Bovendien	werd	de	uitwerking	van	de	strate-
gie voor de invoering van het interoperabele Europese treincontro-
lesysteem ETCS verder uitgediept. 

Ook de concentratie van de seinposten en de afschaffing van over-
wegen draagt systematisch bij aan het verhogen van de veiligheid. 
In 2010 werd vooruitgang geboekt met een verdere overname van 
12 seinposten en de afschaffing van 16 overwegen.

2010 wordt eveneens gekenmerkt door een voorzichtige economische 
heropleving.	Het	aantal	binnenlandse	reizigers	stijgt	licht	met	1,7%.	Het	
goederenvervoer herneemt traag na de sterke daling van 2009. 

Het internationale reizigersverkeer blijft ongeveer status quo.
Op 1 januari 2010 werd het internationale reizigersvervoer op het 
spoor geliberaliseerd. Een belangrijke speler, nl. Eurostar, is in sep-
tember 2010 een onafhankelijke spoorwegonderneming geworden.

In de inbreukprocedure die de Europese Commissie voert omwille 

van de naar haar oordeel ontoereikende omzetting van het 1e spoor-
wegpakket werd in 2010 een volgende stap gezet. Op 24 juni werden 
13 lidstaten voor het EU-Hof voor Justitie gedaagd. België behoort 
niet tot deze groep. Aan de Belgische overheid werd gevraagd ver-
dere verduidelijking te verschaffen bij haar antwoord van 9 decem-
ber 2009 vooraleer eventueel verdere juridische stappen zouden 
genomen worden door de Commissie.

Infrabel heeft het Belgische Voorzitterschap in verschillende dos-
siers van spoor en mobiliteit kunnen ondersteunen. Zo heeft ze met 
het werkbezoek van de EU-Transportministers aan de Liefkens-
hoekspoorverbinding onder meer kunnen aantonen dat ze over de 
visie en expertise beschikt, om de ontwikkeling van het spoorver-
voer van en naar het achterland te bevorderen ten behoeve van een 
duurzame mobiliteit.

Ten gevolge van een staking van de werknemers van een spooron-
derneming op 10 en 18 oktober 2010 werd Infrabel door een andere 
spooronderneming gedagvaard voor de Rechtbank van Eerste Aan-
leg wegens geleden schade.

Met betrekking tot het goederenvervoer, heeft de EU een nieuwe 
verordening “913/2010 inzake het Europese spoorwegnet voor con-
currerend goederenvervoer” aangenomen, die in werking trad op  
9 november 2010. 

In het vooruitzicht van de verordening was ons land ook onderteke-
naar van de Verklaring van Rotterdam op 14 juni 2010. Infrabel was 
reeds actief als stichtend lid in corridor C.
Er wordt overeengekomen volwaardig lid te worden van corridor A, 
waarvoor de integratie startte in het najaar. Infrabel zal ook meewer-
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De heraanleg van goederenspoorlijn L20 tussen Lanaken en de 
Nederlandse grens werd in het najaar van 2010 opgeleverd. Het is 
het eerste, weliswaar bescheiden co-financieringsproject door het 
Vlaams Gewest.

Infrabel liet voor het gehele jaar 2010 op het Belgisch spoornet een 
stiptheidscijfer	van	85,7%	optekenen.	Dat	is	een	daling	ten	opzichte	
van 2009. Na neutralisatie van externe oorzaken en investeringswer-
ken	bedraagt	de	stiptheid	90,4%	ten	opzichte	van	92,9%	 in	2009.	
Het gedeelte van de vertragingen, dat toewijsbaar is aan Infrabel, is 
gedaald	tot	een	historisch	minimale	waarde	van	17,5%	van	de	totali-
teit. In samenwerking met de NMBS werd een actieplan voorbereid 
dat op korte, middellange en lange termijn de stiptheid van de trei-
nen sterk moet verbeteren.

Infrabel verfijnde in 2010 nog verder haar strategie voor het ver-
strekken van real-time informatie met de lancering van RailTime by 
Phone op 4 oktober 2010.

De duurzaamheidsinspanningen van Infrabel slaan aan. Zo werden, 
op verschillende locaties zonnepanelen geïnstalleerd. Het grootste 
project is de plaatsing in juli van 16 000 zonnepanelen op het dak 
van de koker van de hogesnelheidslijn ter hoogte van de gemeenten 
Brasschaat en Schoten. De totaliteit van de door de panelen gepro-
duceerde energie wordt door Infrabel aangekocht en benut in de 
installaties van de Antwerpse Noord-Zuid verbinding en de voeding 
van zowel de klassieke treinstellen als de hogesnelheidstreinen op 
deze as. Zo wordt jaarlijks 2 400 ton CO2-uitstoot uitgespaard.

Voor het eerst nam Infrabel op 3 oktober deel aan de Open Bedrij-
vendag. Meer dan 7 000 bezoekers grepen de kans één van de 15 
opengestelde seinhuizen of Traffic Control te bezoeken.

ken aan het opzetten van de structuren voor corridor F. 
Hierdoor wordt België stevig op de kaart gezet van de Europese 
goederencorridors.

Infrabel heeft in 2010 belangrijke vorderingen geboekt in een aantal 
grote werven die de capaciteit van het toekomstig spoornet gevoe-
lig zullen uitbreiden.

Op 8 februari 2010 werd gestart met de boring van de eerste tunnel-
koker van de Liefkenshoekspoorverbinding onder de Schelde. Op 26 
maart is met de boring van de tweede tunnelkoker begonnen.

Ook aan de betere ontsluiting en de verdere spoorontwikkeling in de 
haven van Zeebrugge werd volop verder gewerkt in 2010. 

Met betrekking tot de tweede spoorontsluiting van de haven van 
Antwerpen werd in de zomer van 2010 met het Vlaamse Gewest 
overeengekomen om bij de opmaak van de plan-MER, ter studie 
van de verschillende tracés, rekening te houden met de combinatie 
spoor en weg, namelijk de aanleg van de A102.

Op 4 februari 2010 werd de stedenbouwkundige vergunning voor 
de GEN-werken tussen Linkebeek en Sint-Genesius-Rode door de 
Raad van State vernietigd, ten gevolge van het beroep dat werd 
ingediend door de gemeente Linkebeek. Door een wijziging van de 
wetgeving werd de bouwvergunning door het Vlaams Gewest toe-
gekend, maar werd in september 2010 ook opnieuw een bezwaar-
schrift ingediend. Deze feiten hebben een grote impact op de plan-
ning van de werken en zorgen bijgevolg voor een vertraging van de 
volledige indienststelling van het GEN op deze lijn.

Verschillende werven worden verdergezet, waaronder het op 4 spo-
ren brengen van de GEN-lijnen, tunnel Schuman-Josaphat, moder-
nisering van de as Brussel-Luxemburg, verdere modernisering van 
L130 tussen Namen en Charleroi, het vormingsstation van Ronet 
inbegrepen. 

Jaarverslag van de raad van bestuur aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders 
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1.2. 
Positionering van het bedrijf

In januari 2006 werd het internationale goederenvervoer volledig ge-
liberaliseerd. Het nationale goederenverkeer volgde een jaar later. Op 
1 januari 2010 werd ook het internationale reizigersvervoer per spoor 
geliberaliseerd. Er zijn dan ook een groeiend aantal spoorwegbedrijven 
actief op het Belgische spoorwegnet.

Op 1 januari 2010 telde Infrabel 11 toegelaten klanten, waarvan er 7 
ook effectief al treinen lieten rijden op het netwerk. Dat waren NMBS, 
Crossrail, SNCF-Fret, Veolia Cargo Nederland, SNCF Fret Benelux, 
TrainsporT en ERS. De overige 4, CFL cargo, Rotterdam Rail Feeding, 
ACTS en DB Schenker Netherlands waren niet actief. 

In de loop van 2010 verloren ACTS en CFL Cargo hun veiligheidscerti-
ficaat. Vier andere spoorwegondernemingen, EuroCargoRail, Railtraxx, 
Eurostar International en NMBS Logistics, het nieuw opgerichte filiaal 
voor goederenvervoer, hebben een veiligheidscertificaat ontvangen.
      
DB Schenker Netherlands heeft op 17 april 2010 zijn eerste trein op ons 
net laten rijden en werd zo de achtste actieve klant.  

SNCF Fret Benelux heeft zijn naam veranderd in Captrain Belgium. Zij 
namen vanaf 6 september de activiteiten over van Veolia Cargo Neder-
land, dat daarmee verdwijnt als aparte klant.

Eurostar International Limited opereert sinds 1 september 2010 haar 
treinen als eerste zelfstandige exploitant van internationaal reizigers-
vervoer.  
   
Op 31 december 2010 telde Infrabel dus 12 klanten, waarvan 8 actieve.

De Directie Toegang tot het Net waakt erover om, op een niet-discri-
merende manier, kwaliteitsvolle relaties op te bouwen met al haar klan-
ten, de spoorwegondernemingen. 

Ten opzichte van 2009 is de spooractiviteit, uitgedrukt in effectieve 
trein-kilometer	met	 1,80%	gestegen.	Als	we	 de	 niet-effectieve	 trein-
kilometers	ook	 in	rekening	brengen,	dan	bedraagt	de	stijging	2,63%.		
Deze bescheiden stijging hangt in hoofdzaak samen met de herople-
ving in de vrachtsector na de internationale financiële crisis. De inkom-
sten afkomstig van de gebruiksheffing voor de infrastructuur  blijven 
stabiel.

De klassieke investeringen worden gefinancierd door  toelagen van 
de federale overheid, overeenkomstig het beheerscontract. Daarnaast 
worden bijkomende middelen ingezet via aparte overeenkomsten, zo-
als de PPS-financieringen en eventueel co- en prefinancieringsover-
eenkomsten. 

De GEN-werken worden gefinancierd door het GEN-fonds waarvan 
het beheer door de Staat werd toevertrouwd aan NMBS-Holding.
 

1.3. 
Belangrijke gebeurtenissen na het afsluiten van 
het boekjaar

Op 10 februari 2011 keurde de Kamer het eindverslag van de bijzon-
dere Commissie Spoorveiligheid goed. Het verslag formuleert 109 
aanbevelingen voor het verbeteren van de veiligheid, die  Infrabel ter 
harte neemt. Infrabel zal de algemene conclusies mee integreren in 
zijn actieplannen met het oog op een stelselmatige verhoging van de 
veiligheid op het Belgisch netwerk. 

Na een herstructurering van de goederenactiviteit van de NMBS is de 
nieuwe onderneming NMBS Logistics sinds 1 februari 2011 actief als 
spooroperator.

1.4. 
Omstandigheden die een aanzienlijke invloed 
op de ontwikkeling van de onderneming kunnen 
hebben

Onder de elementen met een mogelijk belangrijke invloed op de wer-
king van Infrabel, bevindt zich zeker elke fundamentele evolutie van 
de strategie van de belangrijkste klant, de NMBS. Onder andere een  
succesvolle herstructurering van NMBS Logistics, de belangrijkste klant 
van Infrabel voor wat betreft het goederenvervoer, speelt een rol.

De eventuele verdere stappen in het verloop van de inbreukprocedure 
van de EU-Commissie ten opzichte van de Belgische staat met be-
trekking tot de onvolledige omzetting in Belgisch recht van het eerste 
spoorwegpakket, kunnen leiden tot maatregelen of wetgeving die de 
werking van Infrabel kunnen beïnvloeden.

1.5 
Onderzoek en Ontwikkeling

Infrabel maakt gebruik van de op internationaal vlak ontwikkelde 
mogelijkheden inzake onderzoek en ontwikkeling, die haar aange-
reikt worden via haar lidmaatschap bij verschillende internationale 
organisaties. 
Bovendien probeert Infrabel systematisch te innoveren in de onder 
haar verantwoordelijkheid vallende domeinen.

1.6 
Dochterondernemingen

Naast de 281 werkzetels beschikt Infrabel over 2 directe dochteronder-
nemingen: TUC Rail NV en Creosoteer Centrum van Brussel NV, res-
pectievelijk actief op het vlak van studies en spoorweginfrastructuur-
werken en op het vlak van het impregneren van dwarsliggers.

Infrabel heeft ook een participatie in het EESV (Europees Economisch 
Samenwerkingsverband) Corridor C, in de vzw Liège CAREX en heeft 
sinds 2009 een participatie in de CVBA GREENSKY en SPS FIN, opge-
richt in het kader van projecten van alternatieve energie.

Jaarverslag van de raad van bestuur aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010

A Veiligheid

- Botsingen en aanrijdingen van toevallige  
 obstakels in hoofdspoor

118 102 97 85 89 85

- Ongevallen bij overwegen 61 56 62 47 45 33

- Seinvoorbijrijdingen:
   Hoofdspoor en Bijspoor -> Hoofdspoor
  Bijspoor

62 75 79 97 117
96
21

130
104

26

B Stiptheid van de reizigerstreinen – binnenlands vervoer

- Met neutralisatie 94,8 % 94,0 % 93,6 % 94,3 % 92,9 % 90,4 %

- Zonder neutralisatie 91,9 % 90,6 % 89,2 % 90,2 % 88,9 % 85,7 %

- Aantal ‘minuten-relazen’ te wijten aan  Infrabel
	 Aandeel	van	Infrabel	(in	%)
- Aantal minuten vertraging toegewezen aan Infrabel
	 Aandeel	van	Infrabel	(in	%)

- - - 234 159
23,70 %
305 458
20,40 %

247 046
23,30 %
318 527
19,80 %

301 491
21,10 %
397 068
17,50 %

C EBITDA in mio € +61,5 +57,8 +68,8 +83,9 +55,0 +25,1

EBT (globaal resultaat) in mio € +49,0 +40,1 +65,9 +98,8 +69,6 -2,7

Toestand van de thesaurie op 31 december in mio € +351,9 +229,8 +576,2 +571,2 +559,1 +536,3

D Uitvoeringsgraad van de investeringen ten opzichte van de 
amendering,	alle	financieringsbronnen	samen	(%)	 90,5 % 89,2 % 81,6 % 97,9 % 101,6 % 94,5 %

E Uitvoering van het strategisch plan  BRIO – Strategische 
prioriteiten die vorderen volgens schema (op 23) - - - 20 21 21

F
Aantal rijpaden (mio)
Aantal trein-km (mio)

1,897
102,613

1,856
104,946

1,854
112,120

1,844
113,668

1,754
107,896

1,798
110,734

G Kwaliteitsbarometer van de vervoerde 
reizigers in binnenverkeer  

a) Algemene tevredenheid 7,44 7,33 7,23 6,93 6,92 6,41

b) Stiptheid van de treinen 7,00 6,64 6,29 5,99 5,88 5,22

c) Kwaliteit van de informatie in de stations 7,38 7,27 7,24 7,14 7,11 6,80

H Personeel uitgedrukt in voltijds equivalenten  
op 31 december van het jaar 13 628 13 488 12 267 ( * ) 12 153 12 365 12 275

( * )  Invloed van de overdracht van het personeel naar de NMBS als gevolg van de operatie “New Passengers”

De sleutelindicatoren van Infrabel zijn

1.7 
Sleutelindicatoren

Infrabel hanteert meerdere sleutelindicatoren, waarvan de lijst in 2006 
vervolledigd werd in het kader van de implementatie van het strate-
gisch plan BRIO.   

Jaarverslag van de raad van bestuur aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders 
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ACTIVA 31-12-2009 31-12-2010

Vaste activa 12 701,54 13 489,41

I.  Oprichtingskosten 0,00 0,00

II.  Immateriële vaste activa 1 342,78 1 373,28

III.  Materiële vaste activa 11 355,46 12 112,87

IV.  Financiële vaste activa 3,30 3,26

Vlottende activa 1 133,2 1 261,82

V.  Vorderingen op meer dan één jaar 7,85 7,85

VI.  Voorraden en bestellingen in uitvoering 238,61 277,12

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 312,44 431,01

VIII. Geldbeleggingen 559,26 442,27

IX.  Beschikbare middelen 0,24 94,26

X.  Overlopende rekeningen 14,79 9,31

TOTAAL VAN DE ACTIVA 13 834,74 14 751,23

PASSIVA 31-12-2009 31-12-2010

Eigen vermogen 13 084,42 13 831,19

I.  Kapitaal 1 450,06 1 450,06

II.  Uitgiftepremies 299,32 299,32

III.  Herwaarderingsmeerwaarden 0,00 45,61

IV.  Reserves 16,17 16,17

V.  Overgedragen resultaat 107,22 104,52

VI.  Kapitaalsubsidies 11 211,65 11 915,51

Voorzieningen 57,62 59,23

VII.  Voorzieningen 57,62 59,23

Schulden 692,69 860,81

VIII. Schulden op meer dan één jaar 21,31 19,95

IX.  Schulden op ten hoogste één jaar 501,53 653,78

X.  Overlopende rekeningen 169,86 187,08

TOTAAL VAN DE PASSIVA 13 834,74 14 751,23

 2. Financiële gegevens over het boekjaar 2010

2.1. 
Balans

De balans van de onderneming op 31 december 2010 bedraagt in totaal 14 751,23 miljoen € tegenover 13 834,74 miljoen € op 1 januari 2010 en 
kan als volgt samengevat worden (in miljoen €):

Jaarverslag van de raad van bestuur aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders 
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2.2. 
Resultatenrekening

Het boekjaar 2010 wordt afgesloten met een positief bruto exploitatieresultaat (EBITDA) van 25,07 miljoen € en een licht negatief globaal 
resultaat (EBT) van 2,70 miljoen €.

De resultatenrekening kan als volgt samengevat worden (in miljoen €):

RESULTATENREKENING 2009 2010

Bedrijfsopbrengsten 1 309,26 1 366,18

Omzet 962,04 1 063,93

-  Infrastructuurvergoeding 626,56 629,11

-  Dotatie van de Staat 115,09 192,49

-  Andere 220,39 242,33

Wijzigingen in de afgewerkte producten, goederen  
in bewerking en de bestellingen in uitvoering 3,99 22,90

Geproduceerde vaste activa 322,44 249,53

Andere exploitatieopbrengsten 20,80 29,82

Bedrijfskosten 1 254,25 1 341,11

Grondstoffen en hulpstoffen 99,28 117,16

Diverse diensten en goederen 1 152,44 1 222,61

-  Personeelskosten 713,42 726,58

-  Andere 439,03 496,03

Andere exploitatiekosten 2,53 1,34

Bruto exploitatieresultaat (EBITDA) 55,01 25,07

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 307,18 378,57

Financieel resultaat 447,08 351,93

Uitzonderlijk resultaat -125,31 -1,13

GLOBAAL RESULTAAT (EBT) 69,61 -2,70

2.3. 
Risicobeheersing inzake het gebruik 
van financiële instrumenten

Infrabel heeft op 31 december 2010 geen risico’s door het gebruik 
van financiële instrumenten.
Infrabel heeft het dagelijkse beheer van haar geldmiddelen toever-
trouwd aan de NMBS-Holding die als “in-house” bank optreedt.
De NMBS-Holding verzorgt de cash-pooling binnen de NMBS-Groep 
en maakt eventueel gebruik van financiële instrumenten voor eigen 
rekening.

Jaarverslag van de raad van bestuur aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders 
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2.4. 
Bestemming van het resultaat

2.5. 
Bijkomende taken aan de commissarissen 
toevertrouwd

Tijdens het boekjaar 2010 werd door de commissarissen onder-
staande prestatie bovenop het gewone mandaat uitgevoerd:

- Verslag van de kapitaalsverhoging ten gevolge van de inbreng  
 in natura van de NMBS-Holding ten belope van 8 000,00 €.

2.6.  
Waarderingsregels

De waarderingsregels toegepast bij de afsluiting van de jaarrekening 
per 31 december 2010 werden voorgelegd aan het directiecomité van 
14/03/2011 en aan de raad van bestuur van 31/03/2011. De waarde-
ringsregels zijn niet veranderd tegenover het boekjaar 2009.
De samenvatting van de waarderingsregels wordt aan de jaarreke-
ning gehecht.

2.7.  
Belangenconflict

In de loop van het vorige boekjaar hebben zich geen verrichtingen 
voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict 
tussen een bestuurder en de vennootschap zoals beschreven in arti-
kel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

2.8. 
Voorstel tot kwijting aan de bestuurders en aan 
de commissarissen

Aan de algemene vergadering wordt gevraagd kwijting te verlenen 
aan de bestuurders, evenals aan de commissarissen, en de jaarreke-
ning, zoals deze u wordt voorgelegd, goed te keuren.

Opgesteld te Brussel op 31/03/2011

Namens de raad van bestuur,

Christine Vanderveeren Luc Lallemand
Voorzitter van de raad van bestuur Gedelegeerd bestuurder

De te bestemmen winst bedraagt:

- Te bestemmen verlies van het boekjaar -2 700 359,56  €

- Overgedragen winst van het vorige boekjaar 107 224 141,78  €

- Te bestemmen winst 104 523 782,22  €

De raad van bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor:

- Toevoeging aan het kapitaal en de uitgiftepremie 0,00  €

- Toevoeging aan de wettelijke reserves 0,00  €

- Toevoeging aan de beschikbare reserves 0,00  €

- Overdracht naar het volgend boekjaar 104 523 782,22  €

- Vergoeding van het kapitaal (dividend) 0,00  €

- Winstuitkering aan de bestuurders 0,00  €

- Winstuitkering aan de andere rechthebbenden  0,00  €

TOTAAL 104 523 782,22  €

Het bovenstaande voorstel voor bestemming is ingegeven met het oog op de opbouw van voldoende financiële middelen voor het behoud 
van het industriële apparaat en het verzekeren van een normale en gezonde bedrijfsvoering.

Jaarverslag van de raad van bestuur aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders 
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Balans 2010

1. Activa

Balans boekjaar 2010 (in euro)

ACTIVA Balans per 31/12/2009 Balans per 31/12/2010

VASTE ACTIVA 12 701 540 845,93 13 489 411 044,83

 I.  Oprichtingskosten                                                                                                                       0,00 0,00

 II.  Immateriële vaste activa                                                                                                               1 342 778 084,01 1 373 281 081,61

     Concessierecht                                                                                                           1 291 313 131,31 1 277 575 757,57

    Imm. vaste activa excl. concessierecht 51 464 952,70 95 705 324,04

 III.  Materiële vaste activa                                                                                                         11 355 461 771,88 12 112 871 018,79

  A.  Terreinen en gebouwen                                                                                                  2 931 977 391,83 3 279 546 921,29

       Aanschaffingswaarde 3 527 720 834,57 3 961 636 385,18

       Afschrijving -595 743 442,74 -682 089 463,89

  B.  Installaties, machines en uitrusting                                                                                                    5 204 774 328,34 5 102 762 904,65

       Aanschaffingswaarde 9 319 531 585,77 9 399 342 867,13

       Afschrijving -4 114 757 257,43 -4 296 579 962,48

  C.  Meubilair en rollend materieel                                                                                                     19 514 101,88 19 840 455,21

       Aanschaffingswaarde 117 227 829,16 120 869 313,55

       Afschrijving -97 713 727,28 -101 028 858,34

  D.  Leasing en soortgelijke rechten                                                                                                           0,00 45 610 050,07

       Aanschaffingswaarde 0,00 49 307 903,10

       Afschrijving 0,00 -3 697 853,03

  E.  Overige materiële vaste activa                                                                                                      266 322,04 843,44

       Aanschaffingswaarde 104 430 223,59 102 816 391,64

       Afschrijving -104 163 901,55 -102 815 548,20

  F.  Activa in aanbouw en vooruitbetalingen                                                                                                3 198 929 627,79 3 665 109 844,13

 IV.  Financiële vaste activa                                                                                                              3 300 990,04 3 258 944,43

  A.  Verbonden ondernemingen                                                                                                                  3 286 942,57 3 245 017,06

   1. Deelnemingen                                                                                                                            2 986 942,57 3 095 017,06

 - Creosoteer Centrum van Brussel 1 499 581,42 1 607 655,91

 - TUC RAIL 1 487 361,15 1 487 361,15

   2. Vorderingen (Woordprotect)                                                                                                                               300 000,00 150 000,00

  B.  Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 3 000,00 3 000,00

   1.  Deelnemingen (Greensky)                                                                                                                     3 000,00 3 000,00

   2. Vorderingen                                                                                                                           0,00 0,00

  C.  Andere financiële vaste activa                                                                                                            11 047,47 10 927,37

   1.  Aandelen en deelnemingen                                                                                           10 750,00 10 629,90

 - SPS FIN 10 000,00 9 879,90

 - BCC 750,00 750,00

   2. Vorderingen en borgtochten in contanten                                                                                              297,47 297,47
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VLOTTENDE ACTIVA 1 133 200 203,17 1 261 818 337,78

V.  Vorderingen op meer dan één jaar                                                                                                       7 852 542,63 7 852 542,63

  A. Handelsvorderingen                                                                                                                     2 542,63 2 542,63

  B.  Andere vorderingen                                                                                             7 850 000,00 7 850 000,00

        - Historische bodemsanering 7 850 000,00 7 850 000,00

VI.  Voorraden en bestellingen in uitvoering                                                                                               238 613 784,98 277 122 207,65

  A.  Voorraden                                                                                                                          234 599 962,11 238 798 369,34

   1.  Grondstoffen 147 589 418,81 149 327 982,89

   2.  In bewerking                                                                                                                    10 267 004,10 8 657 964,40

   3.  Afgewerkte producten                                                                                                                           76 743 365,20 80 812 248,05

   6.  Vooruitbetalingen                                                                                                                174,00 174,00

  B. Bestellingen in uitvoering                                                                                                      4 013 822,87 38 323 838,31

VII.  Vorderingen op ten hoogste één jaar                                                                                312 443 941,24 431 012 413,45

  A.  Handelsvorderingen                                                                             211 030 865,64 197 560 594,34

  B.  Andere vorderingen                                                                                                                   101 413 075,60 233 451 819,11

 -  Te recupereren BTW 32 284 483,20 30 958 895,94

 -  Dotatie van de Staat 62 369 000,00 16 268 000,00

 -  Fonds voor Spoorweg Infrastructuur 0,00 40 000 000,00

 -  Gesubsidieerde vorderingen 0,00 130 694 806,77

 -  Andere 6 759 592,40 15 530 116,40

VIII. Geldbeleggingen                                                                                                                    559 257 751,63 442 265 000,00

  B.  Andere beleggingen                                                                                                             559 257 751,63 442 265 000,00

IX.  Beschikbare middelen                                                                                                                243 835,48 94 259 193,91

X.  Overlopende rekeningen                                                                                                                14 788 347,21 9 306 980,14

      -  Over te dragen kosten personeel 7 839 578,90 7 642 547,34

      -  Over te dragen kosten verzekeringspremies 541 084,09 949 950,00

      -  Andere over te dragen kosten 6 213 967,43 631 831,60

      -  Verkregen opbrengsten 193 716,79 82 651,20

TOTAAL ACTIVA 13 834 741 049,10 14 751 229 382,61

Balans boekjaar 2010 (in euro)

Balans 2010
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2. Passiva

Balans boekjaar 2010 (in euro)

PASSIVA Balans per 31/12/2009 Balans per 31/12/2010

EIGEN VERMOGEN 13 084 423 747,65 13 831 188 300,66

I.  Kapitaal                                                                                                          1 450 061 500,00 1 450 061 500,00

  A.  Geplaatst kapitaal                                                                                                                        1 560 075 000,00 1 531 975 000,00

  B.  Niet-opgevraagd kapitaal (-)                                                                                                               -110 013 500,00 -81 913 500,00

II.  Uitgiftepremies                                                                                                                         299 317 752,80 299 317 752,80

III.  Herwaarderingsmeerwaarden                                                                                                             0,00 45 610 017,15

IV.  Reserves                                                                                                                                 16 169 691,66 16 169 691,66

  A.  Wettelijke reserves                                                                                                                    16 169 691,66 16 169 691,66

V.  Overgedragen resultaat                                                                                     107 224 141,78 104 523 782,22

VI.  Kapitaalsubsidies                                                                                                                        11 211 650 661,41 11 915 505 556,83

 - Materiële en immateriële vaste activa 11 211 650 661,41 11 915 505 556,83

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 57 622 615,92 59 231 757,46

VII. Voorziening voor risico's en kosten en uitgestelde belastingen                                                                                                                          57 622 615,92 59 231 757,46

  A.  Voorzieningen voor risico's en kosten                                                                                                 57 622 615,92 59 231 757,46

   4. Overige risico's en lasten                                                                                                57 622 615,92 59 231 757,46

 - Bodemsanering 34 808 614,23 35 730 323,55

 - Juridische geschillen 14 380 923,92 10 051 059,00

            - Ophalen niet herbruikbaar houtafval 645 084,16 645 084,16

            - Anciënniteitsverlof 6 332 635,00 6 246 765,94

             - Anciënniteitspremies 1 455 358,61 1 340 862,95

         - Vervroegd vertrek personeel 0,00 5 217 661,86

Balans 2010
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SCHULDEN 692 694 685,53 860 809 324,49

VIII. Schulden op meer dan één jaar 21 305 659,18 19 951 299,55

  A.  Financiële schuld 0,00 27,34

   3. Leasing en daarmee gelijkgestelde schulden                                                                                               0,00 27,34

  D.  Andere schulden                                                                                                                          21 305 659,18 19 951 272,21

 - Overnames van de pensioenen 21 289 834,76 19 499 306,17

 - Andere 15 824,42 451 966,04

IX.  Schulden op ten hoogste één jaar                                            501 530 698,62 653 777 799,24

  A.  Schulden op meer dan één jaar die in het jaar vervallen                                                                         1 725 133,11 1 790 529,49

  C.  Handelsschulden                                                                                                            495 089 898,72 605 393 197,05

   1.  Leveranciers                                                                                                             495 089 898,72 605 393 197,05

  D.  Op bestellingen ontvangen vooruitbetalingen                                                                                    4 180 371,02 5 058 836,85

  E.  Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 0,00 13 912,82

   1.  Belastingen                                                                                                          0,00 7 579,28

   2.  Bezoldigingen en sociale lasten                                                                                                        0,00 6 333,54

  F.  Andere schulden                                                                                                                          535 295,77 41 521 323,03

X.  Overlopende rekeningen 169 858 327,73 187 080 225,70

 - Toe te rekenen kosten personeel 66 682 327,28 78 326 919,74

 - Andere toe te rekenen kosten 67 358,61 84 882,62

 - Over te dragen opbrengst infrastructuurvergoeding 101 528 189,69 106 128 553,22

 - Andere over te dragen opbrengsten 1 580 452,15 2 539 870,12

TOTAAL PASSIVA 13 834 741 049,10 14 751 229 382,61

Balans 2010



18

3. Uitleg bij de balans

3.1. 
Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa omvatten enerzijds het recht om het 
Belgische net uit te baten voor een boekwaarde van 1 277 575 757,57 
€. Dit uitbatingsrecht wordt lineair afgeschreven over 99 jaar. Deze 
rubriek omvat anderzijds de investeringen in software voor interne 
informaticatoepassingen. De boekwaarde van deze softwaretoepas-
singen bedraagt 95 705 324,04 €.

Zie ook de toelichtingen bij de jaarrekening – Staat 1 (pagina 32).

3.2. 
Materiële vaste activa

Infrabel beschikt jaarlijks over een omvangrijk investeringsbudget. 
De investeringen van de vennootschap richten zich zowel op de uit-
breiding, de modernisering en de instandhouding van de klassieke 
spoorweginfrastructuur. Infrabel investeert ook belangrijke bedra-
gen in de afwerking van de infrastructuurwerken om de toeganke-
lijkheid van Brussel te verbeteren (GEN) en in investeringsprojecten 
voorzien in het strategisch plan BRIO, zoals de concentratie van de 
seinposten,	de	 installatie	van	het	TBL1+	en	ETCS-systeem,	de	toe-
gang tot de havens, … 
De netto toename van de materiële vaste activa ten opzichte van de 
situatie op 31 december 2009 bedraagt 757 409 246,91 €

Zie ook de toelichtingen bij de jaarrekening – Staat 2 (pagina 33).

Balans 2010
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3.3. 
Financiële vaste activa

De vennootschap beschikt over een deelneming van 3 095 017,06 € in 
haar dochterondernemingen, als volgt verdeeld:
 
•	 TUC RAIL N.V. VOOR 1 607 655,91 €,
•	 Creosoteer	Centrum	van	Brussel	voor	1 487 361,15	€

Bovendien heeft de vennootschap ook een vordering van 150 000,00 
€ op de N.V. Woodprotect.

6,39% 93,61%

In het kader van de projecten met betrekking tot hernieuwbare ener-
gie, heeft Infrabel een deelneming genomen in het project van de 
zeiltrein. Hiertoe werd de vennootschap Greensky CVBA opgericht 
die zal instaan voor de installatie van windturbines. Infrabel heeft een 
deelneming	van	10%	in	deze	vennootschap.

De algemene structuur van de deelnemingen in het kapitaal van de 
dochterondernemingen wordt weergegeven in het volgende schema.

Zie ook de toelichtingen bij de jaarrekening – Staat 3 (pagina 34).

EESV IV-Infra/
TUC RAIL

Transurb
Technirail

51% 49%42%75%25%

50% 99,89%42%50% 1 aandeel

0,055%
1 aandeel

0,055%

Woodprotect N.V.  Brussels Wood Renewable

Lambert Frère
Investissement

EESV
Corridor CTUC RAIL N.V.

Creosoteer  
Centrum van 
Brussel N.V

Claude 
Lambert

Christiaan 
LambertIV-Infra

Belgische 
Staat NMBS-Holding

80%  
+ 1 van het 
stemrecht

20%  
- 1 van het 
stemrecht

Green-
sky

SPS 
FIN

10 % 4,55 %

Balans 2010



20

Bedragen in €

Voorraad: 238 798 369,34

1. Bevoorradingen 149 327 982,89

 Aanschaffingswaarde 163 568 042,37

 - Grondstoffen 34 426,95

 - Diverse leveringen 23 951 075,89

 - Ballast 120 961,71

 - Dwarsliggers 14 979 504,22

 - Spoorstaven 7 310 712,86

 - Spooruitrustingen 10 731 511,91

 - Spoortoestellen 4 940 724,11

 - Kabels 3 300,00

 - Seinmateriaal 76 130 892,44

 - Andere spoormaterialen 9 245 919,00

 - Schroot en uit dienst genomen materialen 6 518 755,32

 - Afgekeurde materialen 5 572 972,07

 - Rollend materieel 1 350 914,03

 - Supplement aankoopkosten 2676371,86

 Geboekte waardeverminderingen -14 240 059,48

2. Goederen in bewerking 8 657 964,40

3. Afgewerkte producten 80 812 248,05

6. Vooruitbetalingen op materiaal 174,00

Bedragen in €

Bestellingen in uitvoering: 38 323 838,31

 - Productieprijs 41 043 865,57

 - Geboekte waardeverminderingen -2 720 027,26

3.5. 
Vorderingen op ten hoogste één jaar

De handelsvorderingen bedragen op 31/12/2010 431 012 413,45 € en 
bestaan uit handelsvorderingen ten belope van 197 560 594,34 € en 
andere vorderingen ten belope van 233 451 819,11 €. De handelsvorderin-
gen op de operator NMBS bedragen 92 161 320,73  €. Het betreft hoofd-
zakelijk de factuur voor de infrastructuurvergoeding voor de maand 
februari 2011. De infrastructuurvergoedingen worden twee maanden op 
voorhand gefactureerd. De vordering verbonden aan de exploitatiedo-
tatie van de Staat bedraagt 63 296 000,00 €. De andere vorderingen 
ten belope van 233 451 819,11 € omvatten vooral vorderingen verbonden 
aan tussenkomsten door derden voor een bedrag van 130 694 806,57 €, 

Balans 2010

waarvan 88 932 167,41 € het GEN-fonds betreffen en 25 248 960,93 € 
met de Europese Unie verbonden zijn. Het terug te krijgen BTW-bedrag 
bedraagt 30 958 895,94 €. Een vordering verbonden aan de investerings-
dotatie van de Belgische Staat werd op 15 december 2010 gestort op 
een rekening van de Staat beheerd door de NMBS-Holding conform het 
K.B. van 7 december 2008 en dit voor een bedrag van 40 000 000,00 €.

3.4. 
Voorraden en bestellingen in uitvoering

De onderneming heeft op 31/12/2010 in haar balans voorraden voor 
een totaalbedrag van 253 038 428,82 €, zonder waardeverminderin-
gen. Een belangrijk deel van deze voorraden betreft bevoorradingen 
in grondstoffen, zoals seinmateriaal, dwarsliggers, spooruitrustin-
gen, enz. en dit, voor een bedrag van 1 63 568 042,37 €. De afge-
werkte producten en goederen in bewerking hebben respectievelijk 
een waarde van 80 812 248,05 € en 8 657 964,40 €. 

De bestellingen in uitvoering, zonder rekening te houden met de 
waardeverminderingen, bedragen 41 043 865,57 € en betreffen wer-
ken waarvoor een contract werd afgesloten met de derde die de 
bestelling heeft geplaatst en die later aan de betrokken derde zullen 
worden gefactureerd.
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Tabel van de geldbewegingen 31 december 2010

Geldbeleggingen en kasequivalenten aan het begin van het boekjaar 559 501 587,11

Bedrijfsactiviteiten

Bedrijfsresultaat -2 700 359,56

Niet-kasposten in het bedrijfsresultaat 21 974 768,05

    - Afschrijvingen van de vaste activa 366 805 433,99

    - In resultaatname van de kapitaalsubsidies -353 411 645,87

    - Waardeverminderingen 7 186 442,79

    - Voorzieningen voor risico's en kosten 1 609 141,54

    - Gerealiseerde meer- en minderwaarden -214 604,40

Brutomiddelen gegenereerd door de bedrijfsactiviteiten 19 274 408,49

Wijziging van de voorraden en de lopende bestellingen -39 044 407,42

Wijziging van de handelsvorderingen -6 064 302,78

Wijziging van de vorderingen van de exploitatiedotatie van de Staat -21 281 000,00

Wijziging van de andere vorderingen -52 948 148,78

Wijziging van de handelsschulden 110 303 298,33

Wijziging van de andere schulden 589 442,66

Wijziging in de overlopende rekeningen 22 703 265,04

Wijziging rek.-cour. BTW 1 325 587,26

Nettomiddelen gegenereerd door de bedrijfsactiviteiten 34 858 142,80

Investeringsactiviteiten

Investering in immateriële vaste activa -44 238 283,97

Investering in materiële vaste activa -1 065 232 055,75

Inkomsten uit de verkoop van vaste activa 577 282,77

Investering in financiële vaste activa 150 000,00

Nettomiddelen gegenereerd door de investeringsactiviteiten -1 108 743 056,95

Financieringsactiviteiten

Kapitaalsubsidies van de Staat voor de financiering van de activa 1 057 266 541,29

Wijziging van de vorderingen verbonden aan de investeringsdotatie van de Staat 4 086 000,00

Wijziging van de vorderingen verbonden aan het GEN-Fonds -10 445 020,34

Wijziging van de vorderingen m.b.t. het fonds voor spoorweginfrastructuur -40 000 000,00

Wijziging van de schulden m.b.t. de niet gebruikte investeringsdotatie 40 000 000,00

Middelen gegenereerd door de financieringsactiviteiten 1 050 907 520,95

Geldbeleggingen en kasequivalenten aan het einde van de periode 536 524 193,91

Balans 2010

3.6. 
Geldbeleggingen en liquide middelen

Infrabel beschikt op 31/12/2010 over een positieve thesaurie van 
536 524 193,91 €. De beschikbare geldmiddelen werden enerzijds 
geïnvesteerd in het kader van een cash-pooling bij de NMBS-Holding 
en anderzijds bij financiële instellingen.
De tabel hieronder beschrijft de mutaties van de beschikbare liqui-
diteiten en de wijze waarop deze werden gegenereerd en aange-

wend. Voor het opstellen van het kasstroomoverzicht werd gebruik 
gemaakt van de onrechtstreekse methode. Hierbij worden de kas-
stromen gereconstrueerd door de nettowinst te corrigeren met de 
verrichtingen die geen monetair karakter hebben, zoals afschrijvin-
gen, waardeverminderingen en voorzieningen.
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3.7. 
Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedraagt 13 831 188 300,66 € en kan op de volgende manier worden samengevat:

3.8. 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 

Infrabel heeft op haar balans provisies aangelegd ter dekking van alle belangrijke risico’s en verplichtingen voor een totaal van 59 231 757,46 €.
De aangelegde provisies betreffen volgende onderwerpen:

Geplaatst kapitaal 1 531 975 000,00 €

Niet-opgevraagd kapitaal      - 81 913 500,00 €

Uitgiftepremies    299 317 752,80 €

Herwaarderingsmeerwaarden      45 610 017,15 €

Reserves         16 169 691,66 €

Overgedragen resultaat    104 523 782,22 €

Kapitaalsubsidies  11 915 505 556,83 €

Bodemsanering 35 730 323,55  €

Juridische geschillen 10 051 059,00  €

Ophaling van onherbruikbaar houtafval 645 084,16  €

Vervroegd vertrek van personeel 5 217 661,86  €

Anciënniteitsverlof 6 246 765,94  €

Anciënniteitspremie 1 340 862,95  €

De verschijning van de post ‘Herwaarderingsmeerwaarden’ wordt verklaard door een meerwaarde op de seininrichtingsactiva QTE en de 
trieerinstallaties in Antwerpen-Noord, voorwerp van een alternatieve financiering door de NMBS-Holding.
De verhoging van de kapitaalsubsidies ten opzichte van de situatie van vorig boekjaar betreft nieuwe kapitaalsubsidies ontvangen voor 
verschillende investeringsprojecten, zoals de HSL- en GEN-projecten, alsook andere investeringsprojecten gefinancierd door de Europese 
Unie, de Staat, de provincies, enz.

Balans 2010
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3.9. 
Schulden

De schulden op korte en lange termijn ten bedrage van 673 729 098,79 € kunnen als volgt onderverdeeld worden:

De overige schulden op korte termijn zijn grotendeels te wijten aan nog niet gebruikte kapitaalsubsidies op het einde van het boekjaar ten 
belope van 40 000 000,00 € (zie vorderingen op een jaar of meer).

Handelsschulden 605 393 197,05  €

Ontvangen vooruitbetalingen 5 058 836,85  €

Schulden inzake belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 13 912,82  €

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1 790 529,49  €

Overige schulden op korte termijn 41 521 323,03  €

Leasing en soortgelijke schulden 27,34  €

Schulden op lange termijn 19 951 272,21 €

 

Balans 2010
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Resultatenrekening 2010 

1. Gedetailleerde resultatenrekening

RESULTATENREKENING ( in vergelijking met vorig boekjaar ) Cumul 31.12.2009 Cumul 31.12.2010 Variatie

 I.  Bedrijfsopbrengsten                                                                                                                   1 309 262 032,59 1 366 181 043,66 56 919 011,07

  A.  Omzet                                                                                                                         962 038 529,08 1 063 930 013,23 101 891 484,15

  Bedrijfsopbrengsten van diensten                                                                                                           962 038 529,08 1 063 930 013,23 101 891 484,15

           - Staatsdotatie 115 090 000,00 192 488 000,00 77 398 000,00

           - Infrastructuurvergoeding 626 556 695,30 629 113 729,57 2 557 034,27

           - Energie voor tractie en gebouwen 144 242 163,83 172 390 749,10 28 148 585,27

           - Investeringen voor derden 39 493 428,69 15 623 369,55 -23 870 059,14

           - Andere 36 656 241,26 54 314 165,01 17 657 923,75

  Toegekende verminderingen, kortingen en afslag 0,00 0,00 0,00

  B.  Variatie van de producten in bewerking, van de  
   afgewerkte producten en van de bestellingen in  
	 	 	 uitvoering	(vermeerdering	+,	vermindering	-)																																

3 989 019,72 22 903 087,64 18 914 067,92

  C.  Geproduceerde vaste activa                                                                                                                    322 435 703,63 249 525 512,59 -72 910 191,04

  D.  Andere bedrijfsopbrengsten                                                                                                           20 798 780,16 29 822 430,20 9 023 650,04

 II.  Bedrijfskosten                                                                     1 561 426 110,88 1 719 678 228,41 158 252 117,53

  A.  Grondstoffen en hulpstoffen                                                                                                        99 277 585,89 117 161 484,95 17 883 899,06

   1. Aankopen                                                                                                                                    141 932 002,56 133 149 522,16 -8 782 480,40

   2.  Variatie van de voorraden  
	 	 	 	 (vermeerdering+,	vermindering-)																																																																																											 -42 654 416,67 -15 988 037,21 26 666 379,46

  B.  Diensten en diverse goederen                                                                                                                  1 152 444 290,16 1 222 612 459,76 70 168 169,60

    - Personeelskosten 713 415 027,29 702 867 974,41 -10 547 052,88

    - Andere kosten m.b.t. het personeel 0,00 23 709 282,49 23 709 282,49

   - Andere 439 029 262,87 496 035 202,86 57 005 939,99

  C.  Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                                                                                                0,00 0,00 0,00

  D.  Afschrijvingen en waardeverminderingen op  
   vestigingskosten, op immateriële en materiële  
   vaste activa                                     

359 141 244,46 369 051 393,21 9 910 148,75

  E.  Waardeverminderingen op voorraden, op 
   bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen  
	 	 	 (dotaties+,	terugnames-)																				

-7 741 550,29 4 879 411,77 12 620 962,06

  F.  Voorzieningen voor risico's en lasten 
	 	 	 (dotaties+,	terugnames-)																																																																											

-44 221 080,50 4 634 572,37 48 855 652,87

  G.  Andere exploitatiekosten                                                                                                             2 525 621,16 1 338 906,35 -1 186 714,81

 III.  Exploitatieresultaat                                                                                                       -252 164 078,29 -353 497 184,75 -101 333 106,46
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RESULTATENREKENING ( in vergelijking met vorig boekjaar ) Cumul 31.12.2009 Cumul 31.12.2010 Variatie

 IV. Financiële opbrengsten 1 833 508 850,57 356 877 826,84 -1 476 631 023,73

  A.  Opbrengsten van de financiële vaste activa                          27 135,01 17 325,00 -9 810,01

  B.  Opbrengsten van de vlottende activa                                                                                                   7 716 113,21 3 444 002,67 -4 272 110,54

  C.  Andere financiële opbrengsten                                                                                                   1 825 765 602,35 353 416 499,17 -1 472 349 103,18

 V.  Financiële lasten 1 386 425 919,00 4 951 671,31 -1 381 474 247,69

  A.  Kosten van de schulden                                                                                                              1 402 508,44 2 501 467,24 1 098 958,80

  B.  Waardeverminderingen op vlottende activa andere  
   dan deze vermeld in II.E. 
   (vermeerdering	+,	vermindering	-)

-1 150 318,19 2 414 985,41 3 565 303,60

  C.  Andere financiële lasten                                                                                                    1 386 173 728,75 35 218,66 -1 386 138 510,09

 VI.  Bedrijfsresultaat vóór belastingen                                                                    194 918 853,28 -1 571 029,22 -196 489 882,50

 VII. Uitzonderlijke opbrengsten                                                                                                            1 393 735 623,32 524 290,05 -1 393 211 333,27

  A.  Terugname van afschrijvingen en  
   waardeverminderingen op immateriële en materiële  
   vaste activa                                   

1 387 885 862,54 0,00 -1 387 885 862,54

  B.  Terugname van waardeverminderingen op financiële  
   vaste activa 131 285,23 108 074,49 -23 210,74

  C.  Terugname van voorzieningen voor uitzonderlijke  
   risico's en kosten                                                                      0,00 0,00 0,00

  D.  Meerwaarden op het realiseren van vaste activa 582 678,81 416 210,88 -166 467,93

  E.  Andere uitzonderlijke opbrengsten 5 135 796,74 4,68 -5 135 792,06

 VIII. Uitzonderlijke lasten 1 519 048 928,95 1 653 620,39 -1 517 395 308,56

  A.  Afschrijvingen en uitzonderlijke 
   waardeverminderingen op vestigingskosten, 
   op immateriële en materiële vaste activa

459 817 489,29 1 451 893,81 -458 365 595,48

  B.  Waardeverminderingen op financiële vaste activa                                                                                           0,00 120,10 120,10

  C.  Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en lasten 7 787 993,61 0,00 -7 787 993,61

  D.  Minderwaarden op het realiseren van vaste activa 0,00 201 606,48 201 606,48

  E.  Andere uitzonderlijke lasten 1 051 443 446,05 0,00 -1 051 443 446,05

 IX.  Resultaat van het boekjaar vóór belastingen  EBT                                                                             69 605 547,65 -2 700 359,56 -72 305 907,21

Resultatenrekening 2010
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2. Uitleg bij de resultatenrekening

2.1. 
Omzet

De omzet bedraagt 1 063 930 013,23 € en kan op de volgende manier schematisch voorgesteld worden:

Bedragen in €  

I.  Bedrijfsopbrengsten 

  A.  Omzet 1 063 930 013,23

   Infrastructuurvergoeding 629 113 729,57

   Staatsdotatie 192 488 000,00

   Elektriciteit voor tractie en gebouwen 172 390 749,10

   Investeringen voor derden 15 623 369,55

   Andere intragroepprestaties voor de NMBS-Holding 6 786 307,21

   Andere intragroepprestaties voor de NMBS 12 648 260,20

   Verkopen van schroot 9 467 614,45

   Contractuele vergoedingen 1 649 966,91

   Werken van diverse aard, zoals het onderhouden van diverse installaties 139 612,10

   Werken van diverse aard, zoals lassen, snijbranden van spoorstaven, frezen,... 16 114 512,46

   Diversen 7 507 891,68

De infrastructuurvergoeding verkregen van de spoorwegoperatoren 
bedraagt	629,11	miljoen	€	of	59%	van	de	omzet.
Infrabel ontvangt van de verschillende spoorwegoperatoren een 
vergoeding berekend per treinkilometer voor het gebruik van de 
Belgische spoorinfrastructuur, zowel voor het nationaal en het inter-
nationaal reizigersvervoer, als voor het goederenvervoer. 

Om de financiering van de operationele kosten te verzekeren, 
beschikt de onderneming ook over een door de Staat toegekende 
dotatie	van	192,49	miljoen	€,	zijnde	18%	van	de	omzet.

Infrabel staat ook in voor de levering van elektriciteit ten behoeve 
van de ganse NMBS-Groep. Dit betekent dat zowel de tractie-ener-
gie, als de energie voor gebouwen aan de andere entiteiten van de 
NMBS-Groep wordt doorgefactureerd. In het boekjaar 2010 bedroeg 
deze opbrengst 172,39 miljoen €.

De investeringen voor derden en intragroepprestaties betreffen fac-
turaties aan de andere entiteiten van de groep voor een bedrag van 
35,05 miljoen €.

Resultatenrekening 2010
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2.2. 
Geproduceerde vaste activa

Elke onderneming beschikt over eigen middelen, die ze eventueel kan 
aanwenden om, binnen het kader van haar economische activiteiten, 
vaste materiële en immateriële activa mee op te bouwen. Deze duur-
zame activa, investeringen die met interne middelen worden verwe-
zenlijkt, worden “geproduceerde vaste activa” genoemd. De kosten 
betreffende de werken in eigen beheer worden geneutraliseerd door 
het boeken van een opbrengst, terwijl de verwezenlijkte investeringen 
op de posten van de balans geactiveerd worden.
De geproduceerde vaste activa bedragen 249,53 miljoen € in 2010.

2.3. 
Financiële opbrengsten

De financiële opbrengsten bedragen 356,88 miljoen € en zijn groten-
deels afkomstig van de afschrijvingen op de kapitaalsubsidies (353,41 
miljoen €). Bovendien is een bedrag van 3,44 miljoen € afkomstig uit 
intresten op beleggingen van de beschikbare thesaurie.

Bedragen in €

IV.  Financiële opbrengsten 356 877 826,84

  A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 17 325,00

  B. Opbrengsten uit vlottende activa 3 444 002,67

  C. Kapitaalsubsidies en intresten 353 411 645,87

  D. Omrekening van vreemde valuta 4 853,30

Resultatenrekening 2010
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2.4. 
Grond- en hulpstoffen

De grond- en hulpstoffen bedragen 117,16 miljoen €, waarvan 96,42 miljoen € grondstoffen specifiek voor het spoor betreffen.

2.5. 
Diensten en diverse goederen

De diensten en diverse goederen bedragen 1 222,61 miljoen €, waarvan 726,58 miljoen € verbonden zijn aan de personeelskosten.

Bedragen in €  

II. Bedrijfskosten

 A. Grond- en hulpstoffen 117 161 484,95

        1.  Aankopen 133 149 522,16

     Spoorstaven 15 201 152,49

     Ballast 9 431 480,44

     Dwarsliggers 32 387 721,40

     Bijsporen 7 413 770,05

     Wissels 3 876 379,79

     Seinmateriaal 40 686 329,75

     Artikels voor bovenleidingen 5 591 745,25

     Andere bevoorradingsartikels 18 560 942,99

      2.  Wijziging van de voorraden -15 988 037,21

     Wijziging in de voorraadartikelen specifiek spoorweginfrastructuur -18 168 475,09

     Wijziging in de overige bevoorradingsartikelen 2 180 437,88

Bedragen in €

II. Bedrijfskosten

    B. Diensten en diverse goederen 1 222 612 459,76

   Personeelskosten 702 867 974,41

   Personeelsbeheer 23 709 282,49

   Energie voor tractie en gebouwen 187 138 568,58

   Onderhoud van de infrastructuur 83 284 784,04

   Intragroepprestaties 106 934 623,73

   Diversen 118 677 226,51

Op 31 december 2010 telde Infrabel 12 275 werknemers, uitgedrukt in 
voltijdse equivalenten. Dit aantal is redelijk constant gebleven tijdens 
het boekjaar, hoewel het natuurlijke personeelsverloop groot was en 
aanzienlijke aanwervingsinspanningen nodig waren.

De intragroepprestaties bedragen 106,93 miljoen €, waarvan 93,61 mil-
joen € voor de NMBS-Holding bestemd is tegenover 13,93 miljoen € 
voor de NMBS. Binnen de NMBS-Groep is Infrabel verantwoordelijk 
voor de coördinatie van de aankopen van elektrische energie voor de 
volledige groep. Deze aankopen betreffen zowel de tractie-energie als 
de energie nodig voor de gebouwen. Dit bedrag is 187,14 miljoen €.

Resultatenrekening 2010
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2.6. 
Afschrijvingen, waardeverminderingen en 
voorzieningen voor risico’s en lasten

De afschrijvingen worden maandelijks geboekt en vangen aan op de 
eerste dag van de maand die volgt op deze waarin de materiële vaste 
activa in gebruik kunnen gesteld worden en dit conform de goedge-
keurde waarderingsregels.
De afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa worden 
grotendeels gecompenseerd door de afschrijving van de ermee ver-
bonden kapitaalsubsidies. Deze laatste worden als financiële opbreng-
sten geboekt.

Bedragen in €

II.  Bedrijfskosten

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

369 051 393,21

   Oprichtingskosten 0,00

   Concessierecht 13 737 373,74

   Andere immateriële vaste activa (voornamelijk software) 0,00

   Materiële vaste activa 355 314 019,47

  E.  Waardevermindering op voorraden, op bestellingen  in uitvoering en op handelsvorderingen 4 879 411,77

  F.  Voorzieningen voor risico’s en lasten 4 634 572,37

Resultatenrekening 2010



31

04



32

Toelichting bij  
de jaarrekening

1. Staat van de immateriële vaste activa

Bedragen in € Concessies, octrooien, licenties,...

A.  Aanschaffingswaarde

  Per einde van vorige boekjaar 1 411 464 953,00

  Mutaties tijdens het boekjaar:

  Aanschaffingen, inclusief de geproduceerde vaste activa 44 238 284,34

  Overdrachten en buitengebruikstellingen

  Overboekingen van een post naar een andere 2 087,00

  Situatie einde boekjaar 1 455 705 324,34

C.  Afschrijvingen en waardeverminderingen

  Situatie einde boekjaar 68 686 868,69

  Mutaties tijdens het boekjaar:

  Geboekt 13 737 373,74

  Terugnames

  Verworven van derden

  Overdrachten en buitengebruikstellingen

  Overboekingen van een rubriek naar een andere

  Situatie einde boekjaar 82 424 242,43

D.  Netto boekwaarde per einde van het boekjaar 1 373 281 081,91



2. Staat van de materiële vaste activa

Bedragen in € Gronden  en  
gebouwen

Installaties, 
machines en 

uitrusting

Meubilair en 
rollend 

materieel

A.  Aanschaffingswaarde

  Per einde van vorige boekjaar 3 527 720 834,57 9 319 531 585,77 117 227 829,16

  Mutaties tijdens het boekjaar

  Aanschaffingen, inclusief de geproduceerde vaste activa 11 503 669,54 27 970 882,84 2 833 757,29

  Overdrachten en buitengebruikstellingen -937 873,56 -79 173 109,64 -1 569 576,12

  Overboekingen van een post naar een andere 423 349 754,63 131 013 508,16 2 377 303,22

  Situatie einde boekjaar 3 961 636 385,18 9 399 342 867,13 120 869 313,55

C.  Afschrijvingen en waardeverminderingen

  Per einde van vorige boekjaar 595 743 442,74 4 114 757 257,43 97 713 727,28

  Mutaties tijdens het boekjaar

  Geboekt 47 698 880,50 300 343 251,73 4 759 605,98

  Terugnames

  Verworven van derden

  Overdrachten en buitengebruikstellingen -937 873,56 -78 935 532,47 -1 444 474,92

  Overboekingen van een post naar een andere 39 585 014,21 -39 585 014,21

  Situatie einde boekjaar 682 089 463,89 4 296 579 962,48 101 028 858,34

D.  Netto boekwaarde per einde van het boekjaar 3 279 546 921,29 5 102 762 904,65 19 840 455,21

Bedragen in € Leasing en gelijkaar-
dige rechten

Andere materiële 
vaste activa

Materiële vaste activa 
in aanbouw en gestor-

te vooruitbetalingen

A.  Aanschaffingswaarde

  Per einde van vorige boekjaar 104 430 223,59 3 198 929 627,79

  Mutaties tijdens het boekjaar

  Aanschaffingen, inclusief de geproduceerde vaste activa 32,92 1 022 923 713,16

  Overdrachten en buitengebruikstellingen -1 614 675,39

  Overboekingen van een post naar een andere 843,44 -556 743 496,82

  Situatie einde boekjaar 32,92 102 816 391,64 3 665 109 844,13

B.  Waardevermeerderingen

  Per einde van vorig boekjaar

  Mutaties tijdens het boekjaar

  Geboekt

  Verworven van derden 49 307 870,18

  Geannuleerd

  Overboekingen van een post naar een andere

  Situatie einde boekjaar 49 307 870,18

C.  Afschrijvingen en waardeverminderingen

  Per einde van vorige boekjaar 104 163 901,55

  Mutaties tijdens het boekjaar

  Geboekt 3 697 853,03 266 322,04

  Terugnames

  Verworven van derden

  Overdrachten en buitengebruikstellingen -1 614 675,39

  Overboekingen van een post naar een andere

  Situatie einde boekjaar 3 697 853,03 102 815 548,20

D.  Netto boekwaarde per einde van het boekjaar 45 610 050,07 843,44 3 665 109 844,13

Toelichting bij de jaarrekening33
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3. Staat van de financiële vaste activa

Bedragen in € Verbonden 
ondernemingen

Ondernemingen met 
deelnemings- 

verhouding
Andere  

ondernemingen

1.  Deelnemingen en andere

  A. Aanschaffingswaarde

   Per einde van vorige boekjaar 3 284 093,42 10 000,00 10 750,00

   Mutaties tijdens het boekjaar

   Aanschaffing

   Situatie einde boekjaar 3 284 093,42 10 000,00 10 750,00

  C.  Waardevermindering

   Per einde van vorige boekjaar 297 150,85

   Mutaties tijdens het boekjaar

   Terugnames -108 074,49 -120,10

   Situatie einde boekjaar 189 076,36 -120,10

  D.  Niet opgevraagd bedrag

   Per einde van vorige boekjaar 7 000,00

   Mutaties tijdens het boekjaar

   Situatie einde boekjaar 7 000,00

   Netto boekwaarde per einde van het boekjaar 3 095 017,06 3 000,00 10 629,90

2.  Vorderingen

   Netto boekwaarde per einde van het vorige boekjaar 300 000,00 297,47

   Mutaties tijdens het boekjaar

   Toevoeringen

   Terugbetalingen -150 000,00

   Netto boekwaarde per einde van het boekjaar 150 000,00 0,00 297,47

Toelichting bij de jaarrekening
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4. Geldbeleggingen en overige beleggingen

5. Overlopende rekeningen van het actief

6. Staat van het kapitaal

Bedragen in €

Vastrentende effecten 0,00

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen aan hoogstens één maand 0,00

Andere hiervoor niet opgenomen beleggingen 442 265 000,00

Bedragen in €

Over te dragen kosten 9 224 328,94

Voorafbetaalde jaarpremie voor het personeel 7 642 547,34

Vooruitbetaling voor de tractie-energie 900 000,00

Verzekeringspremies 631 831,60

Financiële ratings 49 950,00

Verkregen opbrengsten 82 651,20

Intresten 82 651,20

Bedragen in € Aantal aandelen

A. Kapitaal

  1.  Geplaatst kapitaal

   Per einde van vorige boekjaar 1 560 075 000,00 16 636 078

   Wijzigingen tijdens het boekjaar

    - kapitaalsverhoging 29 075 287,14 35 963

    - overdracht naar kapitaalsubsidies -57 175 287,14

   Per einde van het boekjaar 1 531 975 000,00 16 672 041

  2.  Samenstelling van het kapitaal

   2.1. Soorten aandelen

   Aandelen op naam zonder nominale waarde 1 531 975 000,00 16 672 041

B.  Niet gestort kapitaal

  1. Niet opgevraagd kapitaal 81 913 500,00

   Aandeelhouders die nog moeten storten 
    - NMBS-Holding 81 913 500,00

Toelichting bij de jaarrekening
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7. Overlopende rekeningen van het passief

8. Betrekkingen met de verbonden ondernemingen en de  
 ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

Bedragen in €

Toe te rekenen kosten 78 411 802,36

Vakantiegeld en personeelspremie 78 326 919,74

Diversen 84 882,62

Over te dragen opbrengsten 108 668 423,34

Infrastructuurvergoeding 106 128 553,22

Disconto vordering voor sanering 2 539 805,12

Diversen 65,00

Bedragen in € 2009 2010

Verbonden ondernemingen

 1.  Financiële vaste activa 3 286 942,57 3 245 017,06

  Deelnemingen 2 986 942,57 3 095 017,06

  Vorderingen: andere 300 000,00 150 000,00

 2. Vorderingen 100 178 682,63 139 470 397,00

  Op meer dan één jaar 7 850 000,00 7 850 000,00

  Op hoogstens één jaar 92 328 682,63 131 620 397,00

 3. Geldbeleggingen 319 320 000,00 442 265 000,00

  Vorderingen 319 320 000,00 442 265 000,00

 4. Schulden 189 233 567,93 300 306 656,00

  Op meer dan één jaar 21 289 834,76 19 499 334,00

  Op hoogstens één jaar 167 943 733,17 280 807 322,00

 7.  Financiële resultaten

  Opbrengsten uit financiële vaste activa 27 135,01 17 325,00

  Opbrengsten uit vlottende activa 3 153 691,62 2 009 369,00

  Kosten van schulden 908 457,64 1 318 365,00

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

 1.  Financiële vaste activa 3 000,00 3 000,00

  Deelnemingen 3 000,00 3 000,00

9. Sociale balans

Infrabel beschikt niet over eigen personeel. Het nodige personeel, statutair of contractueel, wordt gedetacheerd vanuit de NMBS-Holding. Op 
31/12/2010 werden, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, vanuit de NMBS-Holding 12 275 werknemers gedetacheerd.

Toelichting bij de jaarrekening
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Verslag van het college  
van commissarissen over  
de jaarrekening afgesloten  
per 31 december 2010

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij 
als college van commissarissen u verslag uit in het kader van ons 
mandaat. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening even-
als de vereiste bijkomende vermeldingen en inlichtingen en volgt op 
ons verslag van niet-bevinding opgesteld op 27 april 2011.

Verklaring over de jaarrekening zonder  
voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van Infrabel 
N.V. van publiek recht over het boekjaar afgesloten op 31 december 
2010, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde 
boekhoudkundig en wettelijk referentiestelsel, zoals opgenomen in 
het Wetboek van Vennootschappen, en het referentiestelsel speci-
fiek aan de vennootschap, zoals hoofdzakelijk opgenomen in de wet 
van 21 maart 1991 alsook in meer specifiek op de spoorwegmaat-
schappijen gerichte wet- en regelgeving waaronder bijvoorbeeld de 
Koninklijke Besluiten van 20 december 2004 en de Programmawet 
van 23 december 2009. Het balanstotaal bedraagt € 14.751.229.383 
en de resultatenrekening sluit af met een te bestemmen verlies van 
het boekjaar van € 2.700.360.

Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijk-
heid van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat: het 
ontwerpen, implementeren en in stand houden van een interne con-
trole met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van 
de jaarrekening zodat deze geen afwijkingen van materieel belang, 
als gevolg van fraude of van fouten, bevat; het kiezen en toepassen 
van geschikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkun-
dige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening 
tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle.  Wij hebben 
onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
en volgens de in België geldende controlenormen.  Deze controle-
normen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uit-
gevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Overeenkomstig deze controlenormen hebben wij controlewerk-
zaamheden uitgevoerd ter verkrijging van controle-informatie over 
de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen.  De 
selectie van deze controlewerkzaamheden is afhankelijk van onze 

beoordeling welke een inschatting omvat van het risico dat de jaarre-
kening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude 
of van fouten. Bij het maken van onze risico-inschatting houden wij 
rekening met de bestaande interne controle van de vennootschap 
met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de 
jaarrekening ten einde in de gegeven omstandigheden de gepaste 
werkzaamheden te bepalen maar niet om een oordeel over de effec-
tiviteit van de interne controle van de vennootschap te geven.  Wij 
hebben tevens de gegrondheid van de waarderingsregels, de rede-
lijkheid van de boekhoudkundige ramingen gemaakt door de ven-
nootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel 
beoordeeld.  Ten slotte, hebben wij van het bestuursorgaan en van 
de verantwoordelijken van de vennootschap de voor onze contro-
lewerkzaamheden vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.  
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie 
een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 
2010 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand 
en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het 
in België en specifiek op de vennootschap van toepassing zijnde 
boekhoudkundig en wettelijk referentiestelsel.
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Bijkomende vermeldingen en inlichtingen

Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven 
door de vennootschap van het Wetboek van Vennootschappen 
en van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van het 
bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bij-
komende vermeldingen en inlichtingen op te nemen die niet van 
aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarreke-
ning te wijzigen:

•	 Het	jaarverslag	behandelt	de	door	de	wet	vereiste	 
 inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening.   
 Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving  
 van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de  
 vennootschap wordt geconfronteerd, alsook van haar positie,  
 haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van  
 bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling.  
 Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens  
 geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de 
 informatie waarover wij beschikken in het kader van ons   
 mandaat.

•	 Onverminderd	formele	aspecten	van	ondergeschikt	belang,	 
 werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België  
 van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke  
 voorschriften.

•	 De	jaarrekening	werd	niet	aan	ons	overgemaakt	binnen	de	 
 gestelde termijnen voorzien in artikel 143 van het Wetboek  
 van Vennootschappen. De termijnen en de 
 terbeschikkingstelling van de vereiste informatie zoals 
 voorzien in artikel 553 van het Wetboek van 
 Vennootschappen werden niet gerespecteerd. Buiten de  
 hiervoor vermelde feiten dienen wij u geen verrichtingen of  
 beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten  
 of het Wetboek van Vennootschappen zijn gedaan of 
 genomen. 

•	 De	verwerking	van	het	resultaat	die	aan	de	Algemene	
 Vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de 
 wettelijke en statutaire bepalingen.

•	 Niettegenstaande	de	verschillende	verwijzingen	in	de	
 jaarrekening naar de IFRS wensen wij te benadrukken dat  
 onze opdracht strikt beperkt is tot het nazicht van de 
 jaarrekening op basis van het in België en specifiek op de  
 vennootschap van toepassing zijnde boekhoudkundig en 
 wettelijke referentiestelsel.

Het College van Commissarissen

Het Rekenhof
vertegenwoordigd door

De leden van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren

Delbrouck, Camaratta, Gilles & Associates ScPRL

Vertegenwoordigd door

M. Delbrouck
Bedrijfsrevisor

KPMG Vias Burg. NV

Vertegenwoordigd door

H. Van Impe 
 Bedrijfsrevisor

Michel de Fays
Raadsheer in het Rekenhof

Rudi Moens
Raadsheer in het Rekenhof

Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2010
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Corporate Governance

Inleiding

Dit hoofdstuk, dat integraal deel moet uitmaken van het jaarverslag 
2010, is gewijd aan het beheer van de onderneming, wat doorgaans 
Corporate Governance wordt genoemd.
Het heeft tot doel informatie te verstrekken over de regels van de 
werking van de onderneming in het licht van de principes van Corpo-
rate Governance. Artikel 17 § 4 van de wet van 21 maart 1991 bepaalt 
dat het benoemingscomité jaarlijks een verslag opstelt over de bezol-
digingen en dat in het jaarverslag opgenomen wordt. 
Dit verslag over de bezoldigingen is in dit hoofdstuk opgenomen.

1. 
Raad van bestuur

A. Samenstelling
De raad bestaat uit maximum 10 leden, met inbegrip van de gedele-
geerd bestuurder. Minstens een derde van zijn leden moeten van het 
andere geslacht zijn (artikel 207 § 1 van de wet van 21 maart 1991). 
Het aantal bestuurders wordt via koninklijk besluit na overleg in de 
Ministerraad door de Koning bepaald en werd van 6 naar 8 opge-
trokken (art. 1 KB van 11 juni 2009).  De taalpariteit wordt nageleefd.

De raad is als volgt samengesteld: 

•	 	mevrouw	Christine	VANDERVEEREN,	voorzitter	van	de	raad		
 (vanaf 17/06/2009),
•		 de	heer	Luc	LALLEMAND,	gedelegeerd	bestuurder,	
•		 de	heer	Antoon	COLPAERT*,	bestuurder	 
 (voorzitter tot 16/06/2009),
•		 de	heer	Henry-Jean	GATHON,	bestuurder	 
 (vanaf 17/06/2009),
•		 mevrouw	Fabienne	GORLLER*,	bestuurder,
•		 de	heer	Jan	KERREMANS*,	bestuurder,	
•		 mevrouw	Mieke	OFFECIERS*,	bestuurder,	
•		 de	heer	Laurent	VRIJDAGHS*,	bestuurder.

Wijzigingen in 2010
Het mandaat van vijf niet uitvoerende leden (*) van de raad van 
bestuur en van de gedelegeerd bestuurder verviel op 29 okto-
ber 2010. De Koning heeft in 2010 geen enkel lid van de raad van 
bestuur benoemd. De “uittredende” leden van de raad van bestuur 
die bij koninklijk besluit werden benoemd, moeten volgens het prin-
cipe van continuïteit van de openbare dienstverlening in dienst blijven 
in afwachting van de door de wet voorziene nieuwe benoemingen. 
Het mandaat van Dhr. COLPAERT, “uittredend” lid benoemd door de 
NMBS-Holding in de algemene vergadering van Infrabel, werd in de 
algemene vergadering van 27 oktober 2010 door de NMBS-Holding 
verlengd en begint te lopen vanaf 28 oktober 2010 om middernacht 
tot wanneer het enigszins mogelijk is een benoeming te voorzien van 
een bestuurder voor een duur van zes jaar.

In 2010 door de niet uitvoerende bestuurders buiten Infrabel uitgeoe-
fende hoofdfunctie:

•	 Mevrouw	Christine	VANDERVEEREN,	directeur,	 
 Juridische Dienst, Dexia Bank België NV;
•	 De	heer	Antoon	COLPAERT,	gewestelijke	 
 havencommissaris – Ministerie van de Vlaamse gemeenschap;
•	 De	heer	Henry-Jean	GATHON,	professor	aan	de	Universiteit	van	 
 Luik, HEC-Management School, departement Economie;
•	 Mevrouw	Fabienne	GORLLER,	adjunct-kabinetschef	belast	met	 
 het Budget en het Secretariaat van het Kabinet van de Minister  
 van verplicht onderwijs en sociale promotie Marie-Dominique  
 Simonet;
•	 De	heer	Jean	KERREMANS,	arrondissementscommissaris	van	 
 Turnhout (vanaf 13/07/2009);
•	 Mevrouw	Mieke	OFFECIERS,	zaakvoerder	van	MDL	bvba;
•	 De	heer	Laurent	VRIJDAGHS,	administrateur-generaal	van	de	 
 Regie der Gebouwen.
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B. Benoeming van de bestuurders
Overeenkomstig artikel 207 van de wet van 21 maart 1991 benoemt 
de Koning, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een 
aantal bestuurders in verhouding tot het aantal stemmen verbonden 
aan de aandelen in bezit van de Staat. De overige bestuurders worden 
daarna benoemd door de andere aandeelhouders.

Aangezien	de	Belgische	Staat	80%	van	de	stemrechten	+	1	stem	in	
Infrabel heeft, werden 6 van de 8 leden van de raad door de Koning 
benoemd bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Er wer-
den twee bestuurders benoemd door een afzonderlijk kiescollege van 
de Algemene Vergadering samengesteld uit houders van B-effecten 
(NMBS-Holding).  

De bestuurders worden gekozen in functie van de complementariteit 
van hun vaardigheden, zoals financiële en boekhoudkundige analyse, 
juridische aspecten, hun kennis van de transportsector, hun deskun-
digheid inzake mobiliteit, personeelsstrategie en sociale relaties.

De mandaten van mevrouw OFFECIERS en mevrouw GORLLER 
en van de heren COLPAERT, KERREMANS, LALLEMAND en VRIJ-
DAGHS eindigen zodra de Koning, bij besluit vastgesteld na overleg 
in de Ministerraad, nieuwe bestuurders benoemt en dit besluit van 
kracht wordt. 

Het mandaat van de heer COLPAERT eindigt zodra, bij bovenver-
meld koninklijk besluit vastgelegd, een afzonderlijk kiescollege van 
de Algemene Vergadering, samengesteld uit mensen in het bezit van 
een B-aandeel, een nieuwe bestuurder benoemt. 

De mandaten van mevr. VANDERVEEREN en dhr. GATHON eindigen 
op 17 juni 2015.

C. Werking

Frequentie van de vergaderingen
“De raad vergadert ten minste zes maal per jaar” (artikel 24 van de 
statuten). De raad van bestuur vergadert in principe op de laatste 
donderdag van elke maand. Er worden buitengewone vergaderin-
gen georganiseerd om specifieke dossiers te bespreken.
In 2010 is de raad van bestuur 14 keer bijeengekomen.

Bevoegdheden
De bevoegdheden van de raad worden in artikel 17 van de wet van 
21 maart 1991 vastgelegd: 
“§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te ver-
richten 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 brengt op gere-
gelde tijdstippen verslag uit aan de raad.
De raad, of zijn voorzitter, onverminderd de bevoegdheden van 
laatstgenoemde hem toegekend krachtens artikel 18 §5 (van de wet 
van 21 maart 1991), kan op elk ogenblik van het directiecomité een 
verslag vragen betreffende de activiteiten van de onderneming of 
sommige van hen.”

Besluitvorming in de raad van bestuur
Quorum: “De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen 
indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of ver-
tegenwoordigd is. Zo hieraan niet is voldaan, kan een nieuwe ver-
gadering worden bijeengeroepen. De raad beraadslaagt en beslist 

geldig over de agendapunten van de vorige vergadering op voor-
waarde dat ten minste één derde van de leden aanwezig of verte-
genwoordigd is.

De bestuurders kunnen aan de vergaderingen van de raad deelne-
men per telefoon of via soortgelijke middelen van communicatie 
welke alle personen die aan de vergadering deelnemen, in de moge-
lijkheid stellen elkaar terzelfder tijd te horen. Iedere persoon die aan 
een vergadering deelneemt overeenkomstig deze §2, wordt geacht 
op deze vergadering aanwezig te zijn. 

Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder, schriftelijk of via 
elk ander middel van communicatie waarvan een materieel spoor 
blijft, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een 
bepaalde vergadering van de raad en er in zijn plaats te stemmen. 
Een bestuurder kan slechts één ander lid van de raad vertegenwoor-
digen. Vertegenwoordiging krachtens volmacht geldt als aanwezig-
heid voor de bepaling van het quorum.” (artikel 26 van de statu-
ten)

Meerderheid: “De beslissingen van de raad van bestuur worden 
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
In afwijking van voorgaande regel worden de volgende beslissingen 
van de raad genomen met een meerderheid van twee derden van 
de uitgebrachte stemmen:

1°  de goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de  
 vennootschap en elke wijziging hiervan;

2°  het nemen van deelnemingen die één van de grenzen bepaald  
 in artikel 13, § 2, eerste lid, van voornoemde wet van 21 maart  
 1991 overschrijden;

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de bestuur-
der die hem vervangt, doorslaggevend.” (artikel 27 van de statu-
ten) “In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzake-
lijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen 
beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met eenpa-
rig schriftelijk akkoord van de bestuurders, die daartoe hun hand-
tekeningen plaatsen op één document of op meerdere exemplaren 
van één document. 
Het eerste lid is niet van toepassing op de vaststelling van de jaar-
rekening, de aanwending van het toegestane kapitaal, noch op de 
goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de ven-
nootschap of enige wijziging hiervan.” (artikel 28 van de statuten)

Gedurende het jaar 2010 heeft de raad deze methode niet toege-
past.

Corporate Governance
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Handvest van de bestuurder
Teneinde de bestuurders te helpen bij de uitvoering van hun opdracht, 
waarbij zij de regels van onafhankelijkheid, bekwaamheid, ethiek en 
integriteit naleven, heeft de raad tijdens de vergadering van 25 novem-
ber 2004 als onderdeel van het huishoudelijk reglement het “Handvest 
van de bestuurder” goedgekeurd.
Dit handvest geldt voor de leden van de raad van bestuur van Infra-
bel, alsook voor iedere door Infrabel in een onderneming aangeduide 
bestuurder.

Krachtens dit handvest verbinden de bestuurders zich er bij de uitoe-
fening van hun functies toe:

1. in alle omstandigheden onafhankelijk te handelen,
2. actief te waken over de belangen van de onderneming,
3. te waken over de efficiënte werking van de raad van bestuur,
4. de belangen van alle aandeelhouders te beschermen,
5. rekening te houden met de gewettigde verwachtingen van alle  
 partners van de vennootschap (gemeenschap, klanten, 
 kaderleden, werknemers, leveranciers en schuldeisers),
6. te waken over de nakoming door de vennootschap van haar 
 verplichtingen en verbintenissen, van de wetten, reglementen 
 en deontologische voorschriften,
7. ieder conflict tussen zijn rechtstreekse of onrechtstreekse 
 persoonlijke belangen en die van de vennootschap te vermijden,
8. onbehoorlijk gebruik van informatie en misbruik van voorkennis  
 te vermijden,
9. zijn of haar beroepsbekwaamheden voortdurend te ontwikkelen,
10. de geest van het onderhavige Handvest te onderschrijven.

Comités van de raad van bestuur
Om zijn leden bij te staan en te adviseren bij de uitoefening van hun 
functies, heeft de raad, overeenkomstig artikels 210 en 211 van de wet 
van 21 maart 1991, in zijn schoot een auditcomité en een benoemings- 
en bezoldigingscomité opgericht.

D. Evaluatie van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft Guberna in samenwerking met Deloitte de 
opdracht gegeven de raad van bestuur te evalueren. De resultaten, 
conclusies en aanbevelingen van deze evaluatie werden voorgesteld 
op de raad van bestuur van 26 november 2009.

De raad van bestuur heeft op 25 februari 2010 besloten deze aanbe-
velingen operationeel te maken. Er werd besloten dat de voorzitter 
van de raad van bestuur en de voorzitter van de verschillende comi-
tés om de twee jaar een evaluatie van hun werking organiseren. Deze 
evaluaties hebben afwisselend betrekking op de raad van bestuur / 
de comités.

2. 
Auditcomité

Het bestaan van dit comité is bij wet vastgelegd in artikel 210 van de 
wet van 21 maart 1991.

A. Samenstelling
Het comité bestaat uit vier door de raad van bestuur aangeduide 
bestuurders met uitsluiting van de gedelegeerd bestuurder. Er is taal-
pariteit.

Het comité is als volgt samengesteld: 
 
•	 de	heer	Laurent	VRIJDAGHS,	voorzitter	van	het	auditcomité,
•	 de	heer	Antoon	COLPAERT,	
•	 mevrouw	Mieke	OFFECIERS,
•	 de	heer	Henry-Jean	GATHON.

Het auditcomité mag de gedelegeerd bestuurder op zijn vergaderin-
gen uitnodigen, die er zetelt met raadgevende stem. De regerings-
commissarissen nemen eveneens met raadgevende stem deel aan de 
vergaderingen van dit comité.

Het auditcomité kan op dezelfde wijze ook eender welke persoon uit-
nodigen die nuttig is om de taken uit te voeren die het door de raad 
van bestuur zijn toevertrouwd.

Wijzigingen in 2010
In het kader van het operationeel maken van de bovenvermelde 
Guberna-aanbevelingen heeft de raad van bestuur op 26 januari 2010 
besloten de samenstelling van de comités te wijzigen om ervoor te 
zorgen dat elke bestuurder slechts één mandaat in een comité vervult.
Mevrouw Fabienne GORLLER, die een mandaat in het auditcomité 
en een mandaat in het benoemings- en bezoldigingscomité vervulde, 
werd vervangen door de heer Henry-Jean GATHON.

B. Werking

Frequentie van de vergaderingen
Het auditcomité komt op regelmatige tijdstippen bijeen, in principe 
eenmaal per kwartaal. De voorzitter van het comité kan bijzondere 
vergaderingen bijeenroepen om het comité zijn opdracht naar beho-
ren te laten uitvoeren. 

In 2010 is het comité 7 keer bijeengekomen.

Bevoegdheden
Het auditcomité voert de taken uit die de raad van bestuur eraan toe-
vertrouwt. Bovendien heeft het de opdracht om de raad van bestuur 
via het controleren de financiële gegevens bij te staan, met name 
de jaarrekeningen, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen. Het 
comité staat ook in voor de betrouwbaarheid en de integriteit van de 
financiële verslagen inzake risicobeheer. Ten minste veertien dagen 
vóór de vergadering waarop de raad de jaarrekeningen vastlegt, legt 
de raad van bestuur deze rekeningen ter advies voor aan het audit-
comité.
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Het auditcomité vervult de taken die hem door de raad van bestuur 
toevertrouwd worden en oefent de volgende activiteiten uit:

•	 samen	met	de	directie	en	het	college	van	commissarissen	waken	 
 over de betrouwbaarheid en de volledigheid van de 
 jaarrekeningen en de geconsolideerde rekeningen van 
 Infrabel en de halfjaarlijkse rekeningen vooraleer ze aan de 
 raad worden voorgelegd,

•	 de	financiële	informatie,	met	name	de	jaarrekeningen,	controle-	
 ren en aan de raad advies erover verstrekken,

•	 in	samenwerking	met	het	college	van	commissarissen	en	de		 	
 verantwoordelijke van de interne audit I-IA, een evaluatie maken  
 van, toezien op en zich uitspreken over het interne 
 controlesysteem van Infrabel en de door het college van 
 commissarissen geformuleerde desbetreffende vaststellingen en  
 aanbevelingen, evenals de door het management erop gegeven  
 antwoorden,

•	 het	door	de	verantwoordelijke	van	de	interne	audit	voorbereide	 
 auditprogramma controleren en goedkeuren,

•	 de	in	de	auditrapporten	geformuleerde	conclusies	en	
 voornaamste aanbevelingen controleren; waken over de  
 opvolging van die aanbevelingen en over de uitvoering van de  
 acties die door het management met de interne audit I-IA  
 overeengekomen zijn; de interne audit I-IA opdragen tussen te  
 komen bij het directiecomité wanneer significante leemtes en/ 
 of vertragingen in de uitvoering van deze aanbevelingen  
 vastgesteld worden,

•	 de	wijze	beoordelen	waarop	de	risico’s	(financiële,	operationele	 
 en andere risico’s) waaraan Infrabel is blootgesteld, worden  
 geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst, zich vergewissen van  
 de betrouwbaarheid en de integriteit van de financiële verslagen  
 inzake risicobeheer,

•	 toezien	op	de	coördinatie	van	de	werkzaamheden	van	 
 interne audit, van deze die door de directie aan externe  
 consultanten worden toevertrouwd en van deze van het college  
 van commissarissen,

•	 de	structuur	van	de	interne	audit	van	Infrabel	goedkeuren	 
 evenals zijn budget m.b.t. personeelssterkte, vorming van het  
 personeel en materiële ondersteuning,

•	 de	raad	van	bestuur	een	gemotiveerd	advies	verstrekken	over	 
 de aanstelling en de vervanging van de verantwoordelijke van de  
 interne audit van Infrabel na advies van het benoemings- en  
 bezoldigingscomité; waken over de onafhankelijkheid en de  
 objectiviteit van de interne en de externe auditors,

•	 het	handvest	van	de	interne	audit	van	Infrabel	en	de	latere		 	
 herzieningen ervan goedkeuren,

•	 de	raad	van	bestuur	een	gemotiveerd	advies	verstrekken	over		
 de benoeming of herbenoeming van de revisoren evenals over  
 hun honoraria,

•	 overgaan	tot	het	controleren	en	het	onderzoeken	van	elk		 	
 specifiek dossier dat door de raad van bestuur noodzakelijk   
 wordt geacht.

3. 
Benoemings- en bezoldigingscomité

Het bestaan van het benoemings- en bezoldigingscomité is in artikel 
211 van de wet van 21 maart 1991 vastgelegd.

A. Samenstelling
Dit comité bestaat uit vier bestuurders, waaronder de voorzitter van 
de raad, die het comité voorzit, en de gedelegeerd bestuurder. Er is 
taalpariteit.

Het comité is als volgt samengesteld:

•	 mevrouw	Christine	VANDERVEEREN,	
 voorzitter van het benoemings- en bezoldigingscomité (sinds  
 17/06/2009),
•	 de	heer	Luc	LALLEMAND,	
•	 de	heer	Jan	KERREMANS,	
•	 mevrouw	Fabienne	GORLLER.

Wijzigingen in 2010
Nihil

B. Werking

Frequentie van de vergaderingen
Het comité vergadert zo dikwijls als de belangen van de onderneming 
dit vereisen. Het is in 2010 5 keer bijeengekomen.

Bevoegdheden
Het comité brengt een advies uit over de kandidaturen die door de 
gedelegeerd bestuurder worden voorgedragen met het oog op de 
benoeming van de leden van het directiecomité.

Het formuleert voorstellen aan de raad aangaande de bezoldiging en 
de voordelen die aan de leden van het directiecomité en aan de hogere 
kaderleden worden toegekend.  De raad van bestuur volgt deze aan-
gelegenheden continu op (artikel 211 § 2 van de wet van 21 maart 1991).  

Bovendien vervult het de door de raad van bestuur toevertrouwde 
taken. 
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4. 
Aanwezigheid op de vergaderingen en bezoldi-
ging op individuele basis van de bestuurders

De Algemene Vergadering van 16 mei 2006 heeft beslist, op voorstel 
van het benoemings- en bezoldigingscomité, de bezoldiging van de 
bestuurders met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006 als volgt 
te wijzigen: 

De bezoldiging van de voorzitter bestaat uit een vast jaarlijks gedeelte 
van 27 200 € en een variabel gedeelte bestaande uit de zitpenningen 
voor de vergaderingen.  Deze zitpenningen bedragen:

•	 500	€	per	raad,
•	 400	€	per	comité	waaraan	hij	of	zij	deelneemt.

Bovendien geniet de voorzitter een jaarlijkse vergoeding van 2400 € 
voor werkingskosten. 

BEZOLDIGING VAN 
DE BESTUURDERS

(BRUTO) 

Bedragen in €
Raad

(totaal 14)
Auditcomité

(totaal 7)
Benoemings- en 

bezoldigingscomité
(totaal 5)

Raad en andere 
comités

(€)

Christine Vanderveeren 14/14 5/5 36 200,04

Antoon Colpaert 14/14 7/7 23 399,96

Fabienne Gorller 13/14 5/5 22 099,96

Henry-Jean Gathon 14/14 7/7 23 399,96

Jan Kerremans 12/14 5/5 21 599,96

Mieke Offeciers 12/14 6/7 21 999,96

Laurent Vrijdaghs 13/14 6/7 22 499,96

De bezoldiging van de andere bestuurders (met uitzondering van de 
gedelegeerd bestuurder) bestaat uit een vast jaarlijks gedeelte van 
13.600 € en een variabel gedeelte bestaande uit de zitpenningen.  
Deze zitpenningen bedragen:

•	 500	€	per	raad,
•	 400	€	per	comité	waaraan	ze	deelnemen.

Bovendien ontvangen ze een jaarlijkse vergoeding van 1200 € voor 
werkingskosten. 

De aanwezigheid op de vergaderingen is een noodzakelijke vereiste 
voor het ontvangen van de zitpenning.

AANWEZIGHEID OP DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD 
EN DE COMITéS VAN INFRABEL
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5. 
Directiecomité

A. Samenstelling
Artikel 208 van de wet van 21 maart 1991 bepaalt dat “Het directie-
comité wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder. De raad 
van bestuur bepaalt het aantal overige leden van het directiecomité.”.

De taalpariteit wordt nageleefd overeenkomstig artikel 16 van de wet 
van 21 maart 1991.  Krachtens de wet en de statuten behoort de gede-
legeerd bestuurder tot een andere taalrol dan deze van de voorzitter 
van de raad van bestuur (artikel 207 § 4 van de wet van 21 maart 1991).

Het directiecomité is als volgt samengesteld: 

•	 de	heer	Luc	LALLEMAND,	gedelegeerd	bestuurder,
•	 de	heer	Eddy	CLEMENT,	directeur-generaal	Netwerk,
•	 de	heer	Jean-Marie	RAVIART,	directeur-generaal	Infrastructuur,
•	 de	heer	Luc	VANSTEENKISTE,	directeur-generaal	Toegang	
 tot het net.

Geldende regels voor hun benoeming en hun ontslag
De directeurs-generaal worden door de raad van bestuur benoemd 
op voorstel van de gedelegeerd bestuurder en na het advies te heb-
ben ingewonnen bij het benoemings- en bezoldigingscomité. Ze wor-
den ontslagen door de raad van bestuur (artikel 208 van de wet van 
21 maart 1991).

Wijzigingen in 2010
In afwachting van de benoeming van nieuwe bestuurders en, ver-
volgens van de leden van het directiecomité door de nieuw samen-
gestelde raad van bestuur, wenste de raad van 9 september de 
continuïteit te waarborgen door de huidige mandaten van de direc-
teurs-generaal te verlengen. Bovendien wenste de raad dat deze ver-
lenging geen bijkomend sociaal passief zou creëren.

Gezien artikel 32 van de statuten, het advies van het benoemings- en 
bezoldigingscomité, over het voorstel van de gedelegeerd bestuurder 
heeft de raad van bestuur van 28 oktober 2010 het volgende beslist:

•	 de	mandaten	verlengen	van	de	leden	van	het	directiecomité,			
 de heren VANSTEENKISTE, RAVIART en CLEMENT. Deze 
 verlenging eindigt wanneer de volgende voorwaarden vervuld  
 zijn:
 
 > de Koning moet, doordat de mandaten van de heren   
  Luc LALLEMAND, Jan KERREMANS en David VRIJDAGHS  
  en van mevrouw Mieke (VAN DE WIELE) OFFECIERS en  
  Fabienne GORLLER op 29 oktober 2010 vervallen, de  
  gedelegeerd bestuurder en de bestuurders voor een  
  periode van 6 jaar benoemd hebben, conform artikels 19 en  
  30 van de statuten,
 
 > de algemene vergadering moet daarna een bestuurder, op  
  voorstel van de NMBS-Holding, voor een periode van 6 jaar  
  benoemd hebben, doordat het mandaat van de heer  
  COLPAERT vervalt,
 
 > de raad van bestuur moet daarna de directeurs- 
  generaal benoemd hebben, conform artikel 32 van de  
  statuten, en deze benoeming moet in voege zijn getreden,

  
•	 aan	de	heer	VANSTEENKISTE	gedurende	deze	tijdelijke	verlen-	
 ging  de bevoegdheid van “tweede handtekening” te geven,  
 zoals voorzien in artikel 38, paragraaf 2 van de statuten,
•	 mevrouw	VANDERVEEREN	te	belasten	met	het	ondertekenen	 
 van de in bijlage opgenomen contracten.

B. Werking

Frequentie van de vergaderingen
Het directiecomité vergadert in principe elke week, gewoonlijk op dins-
dag. In het jaar 2010 is het directiecomité 48 keer bijeengekomen.

Bevoegdheden
Overeenkomstig artikel 208 van de wet van 21 maart 1991: “Het direc-
tiecomité is belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoor-
diging wat dat bestuur aangaat, alsmede met de uitvoering van de 
beslissingen van de raad van bestuur. 
De leden van het directiecomité vormen een college. Zij kunnen de 
taken onder elkaar verdelen.”

Vertegenwoordiging
Overeenkomstig artikel 208 van de wet van 21 maart 1991 vertegen-
woordigen de gedelegeerd bestuurder en de directeur-generaal, die 
daartoe door de raad van bestuur werd aangesteld, en de gedele-
geerd bestuurder gezamenlijk de vennootschap in al haar activiteiten, 
met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. 

Alle akten van bestuur of die de onderneming verbinden worden geza-
menlijk ondertekend door de gedelegeerd bestuurder en de daartoe 
door de raad van bestuur aangestelde directeur-generaal.

Deze directeur behoort tot een andere taalrol dan de gedelegeerd 
bestuurder.

De Koning kan, bij koninklijk besluit overlegd in de Ministerraad, de 
akten bepalen waarvan de goedkeuring afwijkt van dit artikel.

De raad van 8 november 2004 en van 28 oktober 2010 heeft de heer 
Luc VANSTEENKISTE aangeduid als directeur-generaal houder van 
de tweede handtekening. 
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C. Bezoldiging van de leden van het directiecomité

Bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder
Het globaal brutobedrag, inclusief de voordelen in natura, toege-
kend aan de gedelegeerd bestuurder voor het jaar 2010 bedroeg 
485.605,61 €. De premies voor de prestaties van 2010 worden slechts 
in 2011 bepaald en maken dus geen deel uit van het voormeld bedrag. 
De beheerspremies voor de prestaties van 2009 zijn wel in dit bedrag 
inbegrepen.

Evaluatiecriteria voor de gedelegeerd bestuurder
Op voorstel van het benoemings- en bezoldigingscomité van 29 
juni 2010 heeft de raad van bestuur, in het kader van het perfor-
mance management, de doelstellingen van 2010 voor de gedelegeerd 
bestuurder en de directeurs-generaal goedgekeurd.

De organisatieresultaten (de doelstellingen) worden in zes hoofddoel-
stellingen	onderverdeeld:	de	veiligheid	en	de	stiptheid	(elk	20%),	de	
investeringen en het BRIO-plan – het strategisch plan van Infrabel – 
(elk	5%),	de	financiële	doelstellingen	en	de	uitvoering	van	het	beheers-
contract	(elk	15%).	Er	blijft	20%	over	voor	de	(discretionaire)	persoon-
lijke evaluatie.

Het benoemings- en bezoldigingscomité en de raad van bestuur heb-
ben een aantal elementen aangeduid die meer ontwikkeld of geopti-
maliseerd moeten worden voor de doelstellingen van 2011.

De raad van bestuur van 27 mei 2010 heeft zijn goedkeuring gegeven 
voor de evaluatie van 2009 van de leden van het directiecomité zoals 
deze door het benoemings- en bezoldigingscomité van 20 mei 2010 
werd voorgesteld.

Bezoldiging van de directeurs-generaal
De raad heeft op 27 januari 2005 de bezoldiging van de leden van het 
directiecomité vastgesteld.

Het bezoldigingssysteem omvat:

1. een vast gedeelte, nl.:

•	 het	basisloon,
•	 de	maandelijks	toegekende	beheerstoelage,
•	 de	functievergoeding:	maandelijks	forfaitair	bedrag,

2. een variabel gedeelte, nl.:
 
•	 de	functietoelage:	0	tot	100%	van	het	basisjaarloon.	Het	toeken-	
 ningspercentage wordt door het benoemings- en bezoldigings- 
 comité vastgesteld op voorstel van de gedelegeerd bestuurder,  
 rekening houdend met de moeilijkheidsgraad en de sociale  
 complexiteit van de uitgeoefende functie. Het percentage wordt  
 elk jaar herzien,
•	 de	productiviteitspremie:	variabel	volgens	een	 
 beoordelingscoëfficiënt van 0 tot 3. De productiviteitspremie  
 wordt jaarlijks vastgesteld na de officiële bekendmaking van de  
 resultaten van de onderneming.

Het	 variabel	 gedeelte	 vertegenwoordigt	 gemiddeld	 ongeveer	 30%	
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.

De raad van bestuur van 25 oktober 2007 heeft, op voorstel van het 
benoemings- en bezoldigingscomité van 4 oktober 2007, de functie-
toelage van de directeur-generaal belast met de tweede handtekening 
verhoogd	van	25%	naar	30%.

Het globaal brutobedrag dat voor het jaar 2010 aan de leden van het 
directiecomité is toegekend, met uitzondering van de gedelegeerd 
bestuurder, bedraagt 1.006.875,57 €. De premies voor de prestaties 
van 2010 worden slechts in 2011 bepaald en zijn dus niet in het voor-
noemde bedrag inbegrepen. De beheerspremies voor de prestaties 
van 2009 zijn wel in dit bedrag inbegrepen.

6. 
Toezicht

A. Regeringscommissaris
Artikel 213 van de wet van 21 maart 1991 bepaalt: “Infrabel is onderwor-
pen aan het toezicht van de minister bevoegd voor de overheidsbe-
drijven en van de minister bevoegd voor de regulering van het spoor-
vervoer. Dit toezicht wordt uitgeoefend door tussenkomst van twee 
regeringscommissarissen die worden benoemd en ontslagen door de 
Koning op voordracht van de betrokken minister.”

De regeringscommissarissen worden uitgenodigd op alle vergaderin-
gen van de raad van bestuur en van het directiecomité en hebben er 
een raadgevende stem (artikel 213 § 3 van de wet van 21 maart 1991).
De regeringscommissarissen nemen eveneens met raadgevende stem 
deel aan de vergaderingen van het auditcomité (artikel 210 § 1 van de 
wet van 21 maart 1991).            

De regeringscommissarissen zien toe op de naleving van de wet, van 
de statuten en van het beheerscontract. Zij zien er op toe dat het 
beleid van Infrabel, in het bijzonder het beleid met toepassing van arti-
kel 13, de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst niet in het 
gedrang brengt.

Elke regeringscommissaris brengt verslag uit bij de minister onder 
wie hij ressorteert. De regeringscommissarissen brengen verslag uit 
bij de minister van begroting aangaande alle beslissingen van de raad 
van bestuur of van het directiecomité, die een weerslag hebben op de 
algemene uitgavenbegroting van de Staat.

Iedere regeringscommissaris tekent binnen een termijn van vier werk-
dagen beroep aan bij de minister onder wie hij ressorteert, tegen elke 
beslissing van de raad van bestuur of van het directiecomité die hij 
strijdig acht met de wet, de statuten of het beheerscontract of waar-
van hij oordeelt dat dit nadeel kan berokkenen aan de uitvoering van 
de opdrachten van openbare dienst van Infrabel. Iedere regerings-
commissaris kan, binnen dezelfde termijn, beroep aantekenen tegen 
elke beslissing tot verhoging van de vergoedingen voor het gebruik 
van de spoorweginfrastructuur. Het beroep is opschortend.

Dhr. Rik GOETINCK en zijn plaatsvervanger mevr. Veerle STRAET-
MANS werden bij koninklijk besluit van 4 juli 2008 als regeringscom-
missaris bij Infrabel benoemd met ingang van 1 augustus 2008.
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Dhr. Eric PONCIN en zijn plaatsvervanger dhr. Michel BALON werden 
bij koninklijk besluit van 9 juli 2008 als regeringscommissaris bij Infra-
bel benoemd met ingang van 1 augustus 2008.

B. 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 verrich-
tingen weer te geven in de jaarrekening, wordt in elk autonoom over-
heidsbedrijf opgedragen aan een college van commissarissen dat vier 
leden telt. De leden van het college voeren de titel van commissaris.”

Het college bestaat uit vier leden, waarvan twee door het Rekenhof 
onder zijn leden benoemd worden en de twee andere door de alge-
mene vergadering benoemd worden onder de leden van het Instituut 
van bedrijfsrevisoren.

De leden van het college zijn: 

•	 de	heer	Herman	VAN	IMPE,	voorzitter	van	
 het college, bedrijfsrevisor,
•	 de	heer	Michel	DELBROUCK,	bedrijfsrevisor,
•	 de	heer	Michel	DE	FAYS,	raadsheer	bij	het	Rekenhof,
•	 de	heer	Ignace	DESOMER,	voorzitter	van	het	Rekenhof	 
 (tot 12/10/2010),
•	 de	heer	Rudy	MOENS,	raadsheer	bij	het	Rekenhof	
 (vanaf 12/10/2010).

Ze worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van maximum 
zes jaar. De duur van het mandaat moet, in voorkomend geval, in de 
statuten worden bepaald. De statuten leggen de duur van het man-
daat van de leden van het college van commissarissen vast op 3 jaar.

De mandaten verstrijken:

•	 voor	de	heer	VAN	IMPE,	op	de	Algemene	Vergadering	die	in			
 2011 zal gehouden worden,
•	 voor	de	heer	DELBROUCK,	op	de	Algemene	Vergadering	die	in		
 2011 zal gehouden worden.

Een openbare aanbesteding werd gestart om de bedrijfsrevisoren aan 
te stellen. Het auditcomité en de raad van bestuur van 23 december 
2010 hebben een voorstel geformuleerd om de bedrijfsrevisoren aan 
te stellen voor de statutaire rekeningen en de geconsolideerde reke-
ningen.
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7. 
Mandaten in de dochtervennootschappen en 
vennootschappen met deelneming

A. Ondernemingen waarin mandaten uitgeoefend werden 
(rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen) door le-
den van de beheersorganen of door personeel van Infrabel

Infrabel heeft twee rechtstreekse dochterondernemingen: de NV TUC 
RAIL en de NV CREOSOTEER CENTRUM VAN BRUSSEL (afgekort 
CCB). Infrabel heeft rechtstreekse deelnemingen in de EESV Corridor 
C, CVBA GREENSKY (opgericht op 15 juli 2009) en de CVBA SPS FiN 
(opgericht op 24 april 2009 en aandelen aangekocht door Infrabel 
op 27 april 2009).  Daarnaast zijn er nog de onrechtstreekse deelne-
mingen in NV WOODPROTECT BELGIUM en NV BRUSSELS WOOD 
RENEWABLE (opgericht op 22 december 2009) – dochteronder-
nemingen van de NV CCB - en in EESV IV Infra/TUC - dochteron-
derneming van de NV TUC RAIL.  In al deze ondernemingen worden 
mandaten uitgeoefend door leden van de bestuursorganen of door 
personeel van Infrabel.

B. Leden van de bestuursorganen of van het personeel van 
Infrabel die mandaten hebben uitgeoefend

•	 Dhr.	Luc	LALLEMAND,	voorzitter	TUC	RAIL,
•	 Dhr.	Eddy	CLEMENT,	bestuurder	TUC	RAIL,
•	 Dhr.	Jean-Marie	RAVIART,	voorzitter	CCB	en	
 WOODPROTECT , bestuurder TUC RAIL, voorzitter 
 van BRUSSELS WOOD RENEWABLE,
•	 Dhr.	 Luc	 VANSTEENKISTE,	 bestuurder	 TUC	 RAIL,	 zaakvoerder	 
 EESV Corridor C, voorzitter RNE,
•	 Dhr.	Dirk	DEMUYNCK,	gedelegeerd	bestuurder	TUC	RAIL,
•	 Dhr.	Franky	VERBRUGGEN,	bestuurder	CCB	en	WOODPROTECT,
•	 Dhr.	 Richard	 MARCELIS,	 bestuurder	 CCB,	 WOODPROTECT,	 
 BRUSSELS WOOD RENEWABLE en GREENSKY,
•	 Dhr.	Dirk	VANOOTEGHEM,	bestuurder	EESV	IV-Infra/TUC,
•	 Dhr.	Jan	MILH,	bestuurder	EESV	IV-Infra/TUC.

C. Bezoldigingen
Alle bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd.

Het globaal brutobedrag dat voor het jaar 2010 aan de gedelegeerd 
bestuurder van TUC RAIL werd toegekend, is terug te vinden in het 
jaarverslag van TUC RAIL.

De gedelegeerd bestuurder van CCB en WOODPROTECT ontvangt 
geen vergoeding voor het mandaat van gedelegeerd bestuurder.

Opgemaakt te Brussel op 31/03/2011.

Namens de raad van bestuur,

Christine Vanderveeren  Luc Lallemand
Voorzitter raad van bestuur  Gedelegeerd bestuurder


