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Jaarverslag 2016 
aan de aandeelhouders van Infrabel
Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders van 17 mei 2017
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Dit jaarverslag wordt vastgesteld overeenkom-

stig de artikels 96, 134, 523, 608 en 624 van het 

Wetboek van Vennootschappen en artikel 27 van 

21 maart 1991 houdende hervorming van sommige 

economische overheidsbedrijven. Het verslag bevat 

ook het remuneratieverslag dat wordt opgesteld 

overeenkomstig artikel 17 § 4 van voornoemde wet.

 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire voor-

schriften, heeft de Raad van Bestuur de eer u ver-

slag uit te brengen over de toestand en de resul-

taten van de onderneming met betrekking tot het 

boekjaar 2016.
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Edito

“Meer met minder”

«Meer met minder» was bij uitstek het leitmotiv van 2016. 
We zijn erin geslaagd om onze investeringen in veilig-
heid en stiptheid op peil te houden. We hebben deze 

investeringen aangewend voor projecten die onze positie als een be-
trouwbare partner maximaal versterken. Dit geldt in het bijzonder voor 
het onderhoud en traffic management, waar we gekozen hebben voor 
een Zwitserse technologie die als bijzonder betrouwbaar geldt.

Onze stiptheidsresultaten zijn in 2016 lichtjes geëvolueerd door een 
enorme toename van de oorzaken door derden, waardoor de eigen in-
spanningen van Infrabel en NMBS op het vlak van de stiptheid gefnuikt 
werden.  De veiligheid blijft dan weer wel verder toenemen, met in het 
bijzonder een merkbare verbetering van de veiligheid op overwegen 
(64 % minder overlijdens).

Op financieel vlak hebben we in eerste instantie de impact van de ver-
mindering van de dotatie met 79 Mio € beperkt. We bereikten een be-
drijfsresultaat van - 11,6 miljoen €, in vergelijking met - 4,8 miljoen € in 
2015. In 2015 daalde de schuld ook met 155 miljoen €.
  
Ik ben bijzonder tevreden met de prijs van de «Public sustainable de-
velopment award 2016» die Infrabel samen met Engie Electrabel won 
voor het windmolenpark langs de HSL Leuven-Luik. Dit prestigieuze 
project is voor mij de bekroning van jarenlange inspanningen om in de 
best mogelijke omstandigheden te kunnen werken. Hierbij doen we een 
beroep op de meest moderne en groene leveringen, diensten 
en werkwijzen.

Om onze visie te realiseren moeten we, meer dan ooit, de 
nieuwe uitdagingen doortastend aanpakken en in alles 
professioneel, resultaatgericht en grondig te werk gaan. 
Zo zijn we een sterke schakel van een duurzaam geïnte-
greerd transportsysteem dat de Belgische en Europese 
socio-economische ontwikkeling ondersteunt.

Luc Lallemand
Gedelegeerd besturder
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Toestand,  
resultaten, evolutie

 

1. Onze prioriteiten staan centraal in 
de markante gebeurtenissen

Deze eerste paragraaf van het  jaarverslag brengt een chronologisch relaas van de markante 

gebeurtenissen in 2016 en brengt deze in verband met de strategische prioriteiten van Infrabel: 

    

VEILIGHEID 
VOOROP         

TREINEN OP 
TIJD         

EEN  
SPOORNET 
VOOR ALLE 

TREINEN VAN 
MORGEN

 

EEN  
FINANCIEEL 

GEZOND 
BEDRIJF

OP ÉÉN 
LIJN MET DE 

SAMENLEVING         
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Nieuwe sporen tussen Anderlecht en Sint-Katharina-Lombeek

I
n  januari  werden  de  2  nieuwe  sporen  van  het 

baanvak Anderlecht-Sint-Katherina-Lombeek in 

gebruik genomen voor het treinverkeer. De wer-

ken  aan  die  “nieuwe  spoorlijn  50C”  in  het  kader 

van de uitbreiding van de spoorcapaciteit op de 

lijn 50A waren in april 2008 gestart. Hun uitvoe-

ring was een echt huzarenstuk met tal van tech-

nische hoogstandjes: bij de grondwerken werd er 

1.100.000  m3  aarde  afgegraven  en  750.000  ton 

steenslag (ballast) als onderlaag aangebracht. 

Het meest in het oog springende was de vernieu-

wing van maar liefst 30 bruggen op het spoortra-

ject waaronder het 522 meter lange Pedeviaduct 

in Dilbeek. Uniek voor dit project  is dat er al die 

jaren werd gewerkt aan gloednieuwe spoorinfra-

structuur terwijl de twee middelste sporen steeds 

in dienst zijn gebleven. De volgende fase van de 

werken is gestart: de modernisering van de twee 

bestaande  sporen  van  de  lijn  50A  Brussel-Den-

derleeuw (een onderdeel van het GEN).

Testen van de Schuman-Josafattunnel

I
n  februari  vond  er  in  de  Schuman-Josafat-

tunnel een rampoefening plaats om de veilig-

heidsvoorzieningen,  de  toegangsfaciliteiten 

tot de ondergrondse infrastructuur en de goe-

de samenwerking tussen de verschillende acto-

ren in het crisisbeheer te testen. De nachtelijke 

oefening, die niet minder dan 300 vrijwilligers 

op  de  been  bracht,  liet  ons  ook  toe  om  onze 

noodplanning goed te keuren.

Een  incident  dat  in  de  tunnel  zou  kunnen  ge-

beuren,  werd  van  a  tot  z  nagespeeld.  Dankzij 

de  voorziene  operationele  middelen  konden 

we het incident de baas blijven en de “slachtof-

fers” snel opvangen; de reizigers konden in alle  

veiligheid  op  eigen  kracht  de  tunnel  verlaten. 

Deze  oefening  was  noodzakelijk  om  de  toela-

ting voor de indienststelling te verkrijgen.

Januari // Februari
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De terreuraanslagen en de veiligheid op het spoornet

O
p 22 maart was het voor alle Belgen hard 

ontwaken. Ons land werd in zijn hart ge-

troffen  door  de  terreuraanslagen  in  de 

metro en op de luchthaven van Zaventem, waarbij 

32 doden en talloze gewonden vielen. In het ver-

leden is al gebleken dat de spoorgemeenschap bij 

grote historische gebeurtenissen een toonbeeld is 

van moed en solidariteit. Dat was ook deze keer 

niet anders. Na sluiting van de Brusselse stations 

en  van  de  Noord-Zuidverbinding,  een  beslissing 

die in de loop van de ochtend viel, werkten alle col-

lega’s bij Infrabel en NMBS met vereende krachten 

samen om de pendelaars  ‘s  avonds naar huis  te 

brengen en in de daaropvolgende dagen de best 

mogelijke  treindienst  te  verzekeren. Het bedrijfs-

blad //Mag paste zijn cover aan om hulde te bren-

gen aan aan de slachtoffers en uiting te geven aan 

het medeleven van de hele onderneming met de 

getroffen families.

Anticiperend op de terreurdreiging en om dit risi-

co te beheren, richtte Infrabel in 2015 de cel « Cor-

porate Security Office » op en wees het « Local Se-

curity Officers » aan. 

De  fundamentele  rol van het CSO  is het beveili-

gen en beschermen van kritieke assets van Infra-

bel (personeel, ICT en spoorinfrastructuur) tegen 

opzettelijke  daden  van  kwaadwilligheid.  Sinds 

de  oprichting  van  het  CSO  werden  verschillen-

de  concrete  acties  ondernomen:  opmaken  van 

beveiligingsplannen voor gebouwen en sites van 

Infrabel,  uitbouwen  van  een  netwerk  van  Local 

Security Officers, verstrekken van beveiligingsad-

viezen, analyse van een optimalisatie van het hui-

dige badge management, uitwerken van gerichte 

security awareness campagnes, beheren en aan-

sturen van bewakingsopdrachten door een private 

bewakingsfirma, …. Na 

de  terreuraanslagen 

van  22  maart  2016 

werden  bovendien 

diverse  initiatieven 

genomen  om  nood-

plannen beter op el-

kaar  af  te  stemmen 

en  om  te  anticipe-

ren op de mogelijke 

gevolgen  van  een 

security incident.

Maart // April
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Een internationaal evenement over ERTMS   

E
en  veiliger  spoornet  blijft  de  eerste 

prioriteit  van  Infrabel.  In  dit  verband 

vond  nog  tijdens  het  eerste  trimester 

het ERTMS-event plaats dat in samenwerking 

met  het  UIC  georganiseerd  werd.  Dit  event 

is een tweedaags congres in Brussel waarop 

de belangrijke  internationale actoren van de 

spoorsector  samen debatteren over de gro-

te uitdagingen waarmee de installatie van dit 

veiligheidssysteem gepaard gaat. 

Tijdens  deze  bijeenkomst  werd  duidelijk 

dat  Infrabel  op  dit  vlak  een  voortrekkersrol 

speelt, aangezien ongeveer 20 % van zijn net-

werk  al  met  dit  veiligheidssysteem  is  uitge-

rust. Met 1264 km uitgeruste spoorlijnen be-

schikt België over het langst uitgeruste tracé 

dat over niet HSL-spoorlijnen loopt. Het is de 

doelstelling om het volledige spoornet tegen 

2022 uit te rusten met ETCS en om van Bel-

gië het land met de veiligste spoorinfrastruc-

tuur ter wereld te maken. 

Maart // April
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Indienststelling van de 
multimodale pool en de 
Schuman-Josafattunnel

4 
april  2016  is  een  mijlpaal  in  de 

geschiedenis  van  Infrabel:  voor 

het  eerst  rijden  er  treinen  door 

de  nieuwe  Schuman-Josafattunnel.  De 

1250 meter lange tunnel is het resultaat 

van  één  van  de  grootste  bouwwerven 

die  ooit  in  Brussel  werden  uitgevoerd. 

Omwille  van de  ligging van de werf  in 

het centrum van Brussel en de vele ob-

stakels  (ondergrondse  parkings,  me-

trostations,  wegtunnel,...)  kon  er  geen 

graafmachine  gebruikt  worden.  Tech-

nisch  gezien  een  echte  uitdaging.  De 

tunnel  werd  dus  grotendeels  met  de 

hand uitgegraven en alles werd voorzien 

om onmiddellijk eventuele verzakkingen 

te kunnen detecteren. Tijdens de drukste 

periodes waren er op de bouwwerf niet 

minder dan 250 werklieden tegelijkertijd 

aan het werk, 24u op 24, 7 dagen op 7, 

zonder dat de reiziger merkte wat er al-

lemaal aan de hand was, aangezien de 

uitbating van het station en het metro- 

en treinverkeer verder diende te blijven 

doorlopen. 

Maart // April

/ 9 /
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Deze tunnel zorgt voor nieuwe spoorverbindingen 

tussen  het  zuidoosten  en  het  noordoosten  van 

Brussel. Goed nieuws voor de bereikbaarheid via 

het openbaar vervoer, in het bijzonder van en naar 

Brussels Airport. Voortaan duurt een rit van Brus-

sel-Schuman naar de luchthaven niet langer dan 16 

minuten in plaats van het dubbele voordien. 

Met de Schuman-Josafattunnel komt een volledig 

vernieuwde multimodale  transportpool  tot  stand 

waarbij  heel  wat  vervoerswijzen  op  elkaar  aan-

sluiten: trein, metro, bus, fiets en taxi. Een cruciale 

schakel voor de mobiliteit  in het hart van de Eu-

ropese wijk. Het Schumanstation kreeg niet alleen 

een volledig nieuwe look mee maar wil vooral het 

gebruik van het openbaar vervoer stimuleren. Al-

les werd zodanig ontworpen dat de reiziger snel 

zijn weg vindt in het station en vlot kan overstap-

pen. Met 14 liften (0 voorheen), 21 roltrappen (te-

gen 5 voorheen),  11 toegangen (tegen 6 voor de 

werkzaamheden)  wordt  alles  veel  toegankelijker. 

Dankzij  de  plaatsing  van  transparante  wanden, 

bijna 100 bewakingscamera’s, een signaletica voor 

slechtzienden, een modern branddetectiesysteem 

en de aanleg van 2 nieuwe nooduitgangen wordt 

de hele omgeving een pak veiliger. 

Ook  aan  het  comfort  van  de  reiziger  werd  ge-

dacht. Zo werden de perrons verhoogd zodat de 

reizigers vlot in en uit de trein kunnen stappen en 

kwamen er ook banken met windschermen. Een 

wachtzaal  en  handelszaken  maken  het  wachten 

voor de reiziger zo aangenaam mogelijk. 

Deze  tunnel  is  het  resultaat  van  een  nauwe  sa-

menwerking  tussen alle partners:  Infrabel, Beliris, 

Brussel-Mobiliteit  en  MIVB.  De  tunnel  biedt  een 

antwoord  op  de  toenemende  reizigersgroei  en 

maakt het voor die reiziger aantrekkelijker om het 

openbaar vervoer te gebruiken. 

Infrabel  is  de  voornaamste  investeerder  van  het 

Schumanproject en besteedde aan dit project een 

budget van 530 Mio€, een bedrag dat bovendien 

nog werd aangevuld met een bijkomende subsidie 

van de Europese Unie van 34 Mio€. Deze budget-

ten werden aangewend voor de uitvoering van de 

werken voor de bouw en uitrusting van de tunnel 

en voor het viersporig maken van de spoorverbin-

ding tussen Watermaal en Schuman.
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Een verbeterde planning van de werkzaamheden op de lijn 161

I
n mei werd met de eerste voorbereidende graaf-

werken het startschot gegeven voor een groot-

schalige werf op de lijn 161 “Namen-Brussel” ter 

hoogte van Beauvallon. Begin  september begon 

men met de bouw van een 250 m lange betonnen 

bekisting waarop de 2 sporen geplaatst werden. 

Deze  werkzaamheden  zijn  noodzakelijk  omwille 

van het risico op instorting van een rotswand vlak 

voorbij het station van Namen. Deze werken, goed 

voor een bedrag 8 miljoen €, hebben uiteraard een 

impact op het treinverkeer. Het is echter de enige 

mogelijkheid om de veiligheid van het treinverkeer 

op lange termijn te garanderen. 

Met niet minder dan 160 treinen per dag is deze 

lijn één van de drukste lijnen van het net. Dergelijke 

werken uitvoeren op zo’n lijn betekent een dubbe-

le uitdaging: de planning van de werf enerzijds, de 

organisatie van het treinverkeer anderzijds. 

Infrabel en NMBS hebben verschillende alternatie-

ven onderzocht om de  impact voor de  reizigers 

te beperken en om het treinverkeer zo regelmatig 

mogelijk te handhaven. Hierbij werd vooral geko-

zen voor de optie om minder treinen in te leggen. 

Deze beperking tijdens de duur van de werkzaam-

heden biedt verschillende voordelen: de duur van 

de werf  kan met bijna een  jaar worden  ingekort 

in vergelijking met andere onderzochte opties en 

men kan een snelheid van 80km/u handhaven in 

de werkzone. 

Deze werf  is gekoppeld aan moderniseringswer-

ken van de elektrische installaties die aanvankelijk 

in  een  tweede  fase  voorzien  waren.  Zo  kan  ver-

meden worden dat het treinverkeer tweemaal, op 

dezelfde plaats en met slechts enkele jaren tussen-

tijd, wordt ontregeld. Uit deze verbeterde planning 

blijkt dat Infrabel er alles aan doet om de noodza-

kelijke werkzaamheden uit te voeren met een zo 

laag mogelijke impact op het treinverkeer. 

Mei // Juni
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Nieuwigheid en concrete verandering op het vlak van het onderhoud

E
en  grootschalig  IT-programma  brengt  een 

volledige omwenteling van het onderhoud 

van de infrastructuur teweeg waardoor het 

werk van duizenden medewerkers duurzaam ge-

moderniseerd wordt. Dit programma luistert naar 

de  naam  Smarter-M,  voor  Smarter  Maintenance. 

Dit  programma  is  gebaseerd  op  4  grote  assen: 

optimale processen, een georganiseerd en metho-

disch werk, geautomatiseerde taken en geplande 

opdrachten. 

Twee  heel  concrete  projecten  droegen  recht-

streeks bij tot de nieuwe dynamiek die door Smar-

ter-M  voor  het  onderhoud  van  de  infrastructuur 

in  gang  werd  gezet.  Enerzijds  de  autorail  EM130, 

een uniek werktuig ter wereld dat, met de andere  

meetrijtuigen, een  revolutie  in de gegevensverga-

ring heeft teweeggebracht door tegelijkertijd 11 be-

langrijke kenmerken van de sporen en bovenleidin-

gen te meten. Anderzijds, de cel Track Cat die alle 

gegevens onderzoekt en exploiteerbaar maakt.

Een prestigieuze prijs

O
p de « Environment & Energy Awards 

2016 »,  wonnen  Infrabel  en  ENGIE 

Electrabel  in de naam van Greensky 

een  prijs  voor  het  windmolenpark  langs  de 

hogesnelheidslijn  « Leuven-Luik » :  de  Public 

Sustainable Development Award. 

Deze  prijs  is  een  mooie  bekroning  voor  een 

project dat via zijn aansluiting op het spoor-

net  dagelijks  170  treinen  op  groene  stroom 

laat rijden (“zeiltreinen”). Een uniek en duur-

zaam project dat het gebruik van hernieuw-

bare energie stimuleert. 

Mei // Juni
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Botsing tussen twee treinen 
in Saint-Georges-sur-Meuse

H
et  tweede  trimester  van  2016  kleurt  git-

zwart door het ongeval op de L125 (dorsa-

le wallonne) ter hoogte van Saint-Georges-

sur-Meuse. De trein van Moeskroen naar Liers, met 

bijna 40 reizigers aan boord, haalde een goede-

rentrein in die voor hem op hetzelfde spoor reed 

en reed er achteraan op in. Door de impact ont-

spoorden 2 van de 6 rijtuigen die op hun zijkant op 

de sporen terecht kwamen. Alle diensten van Infra-

bel en NMBS schoten in actie en werkten samen 

met de hulpdiensten om de slachtoffers te helpen. 

Bij  dit  ongeval  vielen  drie  dodelijke  slachtoffers, 

waaronder de treinbestuurder. Bovendien raakten 

heel wat mensen gewond. 

Mei // Juni

/ 13 /
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Een modern seinhuis in Hasselt

H
et  programma  voor  de  modernisering  en 

concentratie van de seinhuizen werd voort-

gezet met de opening en voorstelling aan 

de pers van een seinhuis in Hasselt dat als model 

geldt voor de seinhuizen “nieuwe stijl” die Infrabel 

op zijn net in dienst stelt. Dit seinhuis beheert het 

spoorverkeer in de provincie Limburg. Het seinhuis 

bundelt de oude seinposten van Bilzen, Tongeren 

en een ouder deel van Hasselt-Oost. 

Risico’s en drama’s door spoorlopen

B
egin  juli  werden  2  jongeren  gegrepen 

door de trein toen ze de sporen oversta-

ken in Haversin. Een drama voor de fami-

lies van de slachtoffers, maar ook Infrabel en de 

politiediensten waren hierdoor erg aangedaan. 

Binnenkort komen er nieuwe acties, meer in het 

bijzonder op initiatief van de lokale politie, om te 

vermijden dat een dergelijk drama op die plaats 

nog kan gebeuren.

Juli



/ 15 /

Augustus // september // oktober 

In actie schieten tegen spoorlopen  

I
nfrabel  heeft  ook  nieuwe  veiligheidsmaatrege-

len  getroffen,  in  overeenstemming  met  het  re-

geringsbeleid.  Zo  voerde  Infrabel  een  nieuwe 

bewustmakingscampagne tegen allerlei gevaarlijk 

gedrag op het spoordomein, meer in het bijzonder 

tegen spoorlopen. Voor deze campagne  trok  In-

frabel de kaart van de responsabilisering.

Naast  sensibiliseringsacties  neemt  Infrabel  ook 

technische  maatregelen  om  het  spoorlopen  een 

halt toe te roepen. Waar de spoorconfiguratie het 

toelaat, worden er omheiningen geplaatst. Op ver-

schillende plaatsen op het net komen er struikel-

matten en camera’s. Aan de hand van deze came-

ra’s zijn de agenten van Securail in staat om tijdig 

in te grijpen. Er zijn ook repressieve acties nodig 

om de overtreders op andere gedachten te bren-

gen. Securail (de veiligheidsdienst van de NMBS) is 

bevoegd om inbreuken te verbaliseren en zal niet 

aarzelen om dit te doen, in nauwe samenwerking 

met de politiediensten.

Dergelijke bewustmakings- en controleacties zijn 

meer dan ooit noodzakelijk. Veel landgenoten blij-

ken zich immers nog onvoldoende bewust van het 

gevaar dat ze door hun gedrag lopen. Dit blijkt uit 

de  679  meldingen  voor  spoorlopers  in  2016.  De 

doelstelling van deze acties  is  tweeledig: de vei-

ligheid van de bevolking verhogen en de stiptheid 

verbeteren.

Uit de eerste grote landelijke enquête die Infrabel 

heeft gevoerd met het oog op nog doelgroepge-

richtere acties bleek dat één ondervraagde op de 

4  toegeeft dat hij  of  zij  af  en  toe  langs de  spo-

ren loopt. 16 % geeft toe dat ze soms een overweg 

oversteken zonder goed te kijken naar de signa-

lisatie.  Tijdswinst  en  de  verkeerde  indruk  dat  er 

geen gevaar dreigt, zijn de belangrijkste redenen 

waarmee  men  dergelijk  onvoorzichtig  gedrag 

tracht te verantwoorden. 

De  enquête  leverde  ook  heel  wat  leerrijke  infor-

matie op: 89 % van de ondervraagde personen is 

van mening dat een schokeffectcampagne meer 

effect heeft om het groot publiek te sensibiliseren 

over de risico’s die aan dergelijk gedrag gekoppeld 

zijn. Voorts meent 6 op de 10 dat meer aandacht 

voor het aanleren van de veiligheidsregels aan de 

allerkleinsten centraal moet staan in de preventie-

acties. 

De  “Grote  schoolkalender”  van  Infrabel  sluit  hier 

naadloos op aan. Voor het achtste jaar op rij deelt 

Infrabel ongeveer 75.000 exemplaren uit in meer 

dan 3.000 basisscholen van het land, zodat dit di-

dactisch instrument voortaan een vaste waarde is 

die niet op het appel mag ontbreken bij de start 

van een nieuw schooljaar. 

/ 15 /
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Modernisering van de as 3, lijnen 161 en 162 

D
e modernisering van de as 3 op de lijnen 

161 en 162 (Ottignies - Luxemburgse grens) 

werd  in  2016  voortgezet.  Het  hoofddoel 

blijft  de  globale  vernieuwing  van  de  as  3  om  er 

overal  waar  dat  geoorloofd  is  de  referentiesnel-

heid op te trekken tot 160 km/h.

In  2016  werden  de  werken  aan  de  sporen,  bo-

venleiding en seininrichting  in de  rechtgetrokken 

boog van het Aussebos op lijnvak 2 van de L162 

(Namen-Ciney)  afgewerkt.  Door  deze  realisatie 

konden eind oktober 3 nieuwe sporen samen met 

de  automatische  blokken  Namen-Aussebos  en 

Aussebos-Braibant, in gebruik genomen worden. 

Bovendien waren de  lijnwerken aan de bovenlei-

ding, de burgerlijke bouwkunde en de sporen op 

het  lijnvak  Habay-Stockem-Aarlen  in  december 

2016 klaar. 

Augustus // september // oktober 
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November // december  

Het spoornet in 

“herfst-winter-modus”

I
n  2016  heeft  Infrabel  voor  de  voorbereiding 

van het spoornet op het winterweer een nieu-

we maatregel genomen: de ingebruikname van 

een  extra  spoorreinigingstrein.  Om  adhesiever-

lies,  vooral  veroorzaakt  door  gevallen  bladeren 

op de sporen, te vermijden, brengt deze trein een 

mengsel van gel en zand op de spoorstaven aan. 

In combinatie met de ontijzeling van de bovenlei-

ding en gerichte  inspecties, beoogt deze maat-

regel om de  impact van het winterweer op het 

treinverkeer te beperken.

/ 17 /
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Zwitserse technologie om het treinverkeer in goede banen te leiden  

I
n  november  pakte  Infrabel  uit  met  een 

revolutionair  concept:  een  totaal  nieuw 

IT-systeem om het treinverkeer te regelen. 

De  bestaande  technologie  was  20  jaar  oud 

en aan vervanging toe. In één nacht tijd werd 

deze nieuwe ultramoderne technologie geïn-

stalleerd,  een  waar  record.  Dit  systeem,  net 

hetzelfde als dat wat op het Zwitserse spoor 

wordt  gebruikt  (“Traffic  Management  Sys-

tem”) is voortaan in gebruik op het hele Bel-

gische spoornet en biedt heel wat voordelen. 

TMS volgt het treinverkeer in real time op en 

biedt  een  extreem  precieze  pronostiek  voor 

elke trein. Het systeem toont ook de eventu-

ele conflicten die tussen twee treinen kunnen 

voorvallen,  waardoor  de  verkeersregelaars 

hierop  kunnen  anticiperen  en  een  snelle  en 

duidelijke oplossing kunnen uitwerken. 

TMS  houdt  rekening  met  allerlei  informatie, 

zoals  bijvoorbeeld  het  soort  rollend  materi-

eel,  de  spoorinfrastructuur,  de  snelheid  aan 

de wissels of de tijdelijke snelheidsbeperking. 

De lijst van alle aansluitingen wordt ook mee 

aangeleverd. Op deze basis worden de meest 

recente en pertinente gegevens overgemaakt 

aan  de  operatoren  waar  ze  als  basis  dienen 

voor hun reizigersinfo.  

De TMS-technologie maakt deel uit van een 

veel groter geheel: het “New Traffic Manage-

ment”,  het  modernste  treinverkeersrege-

lingsysteem dat stapsgewijs wordt uitgerold 

in het kader van het programma “concentra-

tie  van de  seinhuizen”. Eind 2004  telde ons 

spoornet  368  seinhuizen.  Vandaag  blijven 

er nog 97 over en tegen 2024 zullen er nog 

slechts  10  seinhuizen  zijn.  De  centralisering 

en modernisering van deze seinhuizen komt 

de  communicatie  ten  goede,  leidt  tot  meer 

veiligheid en zorgt er voor dat de 4000 da-

gelijkse  treinen  vlotter  over  het  Belgische 

spoornet kunnen rijden. 

November // december  
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Een Europese primeur op het vlak van spoorveiligheid  aan de 
Belgisch-Luxemburgse grens 

S
inds half december is ETCS, het perma-

nent controlesysteem voor de snelheid 

van  de  trein,  officieel  in  gebruik  over 

5  km  tussen  Aubange  (België)  en  Rodange 

(Groothertogdom Luxemburg). Deze nieuwe 

uitrusting, die garant staat voor het hoogste 

spoorveiligheidsniveau, luidt een nieuwe fase 

in aangezien het gaat om het eerste niet-HSL 

grensoverschrijdend  lijnvak  van  Europa  dat 

zo met dit systeem wordt uitgerust.

Voortaan kunnen elke maand meer dan 500 

treinen  de  Belgisch-Luxemburgse  grens 

oversteken  met  de  dekking  van  ETCS,  een 

systeem  dat  door  informatie  uit  te  wisse-

len  tussen  de  infrastructuur  en  de  trein  een 

permanente controle van de snelheid van de 

trein  uitoefent  en  automatisch  tussenkomt 

bij niet-naleving van de snelheidsregels.

Naast  de  veiligheidsvoordelen  vormt  deze 

technologie  ook  een  duidelijke  meerwaarde 

voor  de  mobiliteit  en  ecologie  waarbij  het 

grensoverschrijdende verkeer vlotter zal ver-

lopen  en  er  minder  vrachtwagens  over  de 

weg rijden.

 

Infrabel  zet  zijn  inspanningen voor een per-

manente  verhoging  van  de  veiligheid  voort 

met  aandacht  voor  gerichte  maatregelen 

met het oog op een geleidelijke verbetering 

van  de  stiptheid  die  de  reizigers  ten  goede 

komen. 

November // december  
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De autowrak-actie

D
agelijks  negeren  tientallen  automo-

bilisten en zwakke weggebruikers de 

rode  lichten  en  gesloten  slagbomen 

aan  overwegen.  De  gevolgen  zijn  vaak  dra-

matisch.

Er  werd  een  landelijke  sensibiliseringscam-

pagne op  touw gezet om de weggebruikers 

te wijzen op de na te leven veiligheidsregels 

aan overwegen. 

Naast de verdeling van folders aan risicoge-

voelige overwegen werd er ook aan sensibi-

lisering gedaan door het wrak van een auto 

die door een trein aan 120 km/h werd gegre-

pen, te tonen aan het publiek. 

Ondanks de vele acties die Infrabel sinds zijn 

oprichting  al  voerde,  kon  het  in  2016  enkel 

een  stabilisering  van  het  aantal  ongevallen 

aan overwegen  ten opzichte van 2015 opte-

kenen (45 ongevallen).

November // december  
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31/12: statistieken over seinvoorbijrijdingen en stiptheid

I
n 2016  reden er, op een  totaal van ongeveer 

1,3 miljoen  treinen die op het hoofdspoornet 

reden, 91 treinen door een rood sein. Dit is een 

stabilisering ten opzichte van 2015 (92 opgete-

kende gevallen). Er is een duidelijke daling voor 

het  goederenverkeer,  maar  bij  de  reizigers-  en 

werktreinen zijn de cijfers niet beter dan voor-

heen. Deze resultaten sterken alle spooractoren 

in de overtuiging dat het noodzakelijk is om zo 

snel  mogelijk  het  ETCS  veiligheidssysteem,  dat 

de  snelheid  van  de  treinen  permanent  contro-

leert, te installeren.

Uit de stiptheidsstatistieken blijk dat Infrabel de 

hierboven beschreven initiatieven om het spoor-

lopen terug te dringen, moet voortzetten. 

In  2016  reden  de  treinen  minder  stipt  dan  in 

2015. Het percentage met minder dan zes minu-

ten vertraging op de eindbestemming bedroeg 

89,2 %, tegen 90,9 % in 2015. 2015 was echter een 

uitzonderlijk  jaar want het was van 2008 gele-

den dat er er nog een stiptheidscijfer van meer 

dan 90 % werd opgetekend.

Parallel daarmee werd er een sterke stijging van 

het aantal vertragingen dat te wijten is aan der-

den  vastgesteld.  Tot  deze  externe  verantwoor-

delijken  behoren  bijvoorbeeld  de  spoorlopers, 

de slachtoffers van persoonsongevallen, boma-

larmen en interventies van de politie.

November // december  
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2. 
Positionering  
van het bedrijf en 
kerncijfers 

I
n  2016  nam  het  aantal  spoorwegonder-

nemingen,  dat  op  het  Belgische  spoornet 

rijdt, toe: in december verkreeg HSL Polska 

zijn veiligheidscertificaat deel B voor België.  

Eind  2016  waren  er  hierdoor  12  operatoren 

toegelaten op het Belgische net.

In de sector ‘goederenvervoer’ telde Infrabel 

bij aanvang van het jaar 11 toegelaten opera-

toren  die  ook  effectief  treinen  lieten  rijden. 

Dat waren B-Logistics, Captrain, CFL Cargo, 

Crossrail,  DB  Schenker  Rail  Nederland,  DB 

Schenker  EuroCargoRail,  Europorte,  Rail-

Traxx, Rotterdam Rail Feeding, SNCF Fret en 

Trainsport. In tegenstelling tot 2015 beschik-

te de operator PKP Cargo niet meer over een 

veiligheidscertificaat  om  op  het  Belgische 

spoorwegnet te opereren.

In  het  reizigersvervoer  telde  Infrabel  drie 

klanten:  NMBS,  Eurostar  International  Ltd 

(EIL) en Thi Factory (Thalys). 

Op het einde van het  jaar  telde  Infrabel dus 

15  klanten,  waarvan  er  14  actief  waren  (HSL 

Polska pas actief vanaf januari 2017). 

Toegelaten goederenoperatoren 
op het Belgische spoornet

Actieve reizigersoperatoren 
op het Belgische spoornet

12 3 
AG

13 opérateurs 
marchandises 
actifs sur 
le réseau belge

1 client 
marchandises 
autorisé, mais 
sans trafic 
e�ectif

2 opérateurs 
voyageurs 
actifs sur le 
réseau belge
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1. Een toeristische vereniging is een organisatie die een 

bijzonder statuut geniet om, in het kader van de toeristische 

activiteiten die ze inricht, beperkte ritten af te leggen op de 

spoorinfrastuctuur. We denken dan bijvoorbeeld aan PFT 

(Patrimoine Ferroviaire Touristisque) dat onder meer actief is 

in de streek Saint-Ghislain en Ciney.

2. Een effectieve trein-km is een trein-kilometer die een 

trein daadwerkelijk op het spoornet heeft afgelegd. Een 

niet-effectieve trein-km is een trein-kilometer die door een 

spoorwegonderneming werd gereserveerd zonder deze te 

gebruiken.

3.Het gaat om het bedrag voor de effectieve en niet-effectie-

ve heffing “Your Moves”, inclusief de administratieve kosten 

(AK) en de heffing van de dienst “Your Service”.

4. In 2016 telde de spoorsector 13 stakingsdagen die als volgt 

gespreid zijn over het jaar: januari (van 5 tot en met 6 januari), 

mei (van 25 tot en met 31 mei) en juni (van 1 tot en met 3 juni 

en 24 juni).

De directie Traffic Management & Services ziet er 

op een niet-discriminerende manier op toe dat 

er kwaliteitsvolle relaties worden opgebouwd en 

onderhouden met alle klanten en stakeholders.

Op  16  juni  2016  organiseerde  Infrabel  de  con-

ferentie  Searail  waarmee  het  zijn  belangrijkste 

stakeholders een platform bood voor een con-

structief  debat  over  multimodaal  goederenver-

voer, met de focus op het goederenvervoer per 

spoor. Dit initiatief werd mede ondersteund door 

de Belgische zeehavens.

De  activiteit  van  de  spoorwegondernemingen 

(incl. toeristische verenigingen1) die wordt uitge-

drukt  in  effectieve2  en  niet-effectieve  treinkilo-

meter is stabiel gebleven ten opzichte van 2015 

met bijna 107,1 miljoen trein-kilometer. 

Het totaal bedrag van de heffing3 voor het ge-

bruik  van  de  spoorinfrastructuur  (incl.  toeris- 

tische  verenigingen)  bereikte  702,1  miljoen €, 

een stijging met 2,02 % ten opzichte van het jaar 

voordien. De  lichte stijging van de heffing voor 

een  bijna  ongewijzigd  aantal  trein-kilometer  is 

toe te schrijven aan de indexering van de prijzen 

die Infrabel in overeenstemming met de wettelijk 

geldende voorschriften heeft toegepast. 

Het  aantal  effectieve  trein-kilometer  voor  het 

segment  van  het  binnenlands  reizigersvervoer 

(met uitzondering van de toeristische organisa-

ties) is licht gedaald met 0,31 % en bedraagt zo 

77,59 miljoen trein-kilometer. Deze verkeersvolu-

medaling kan verklaard worden door het aantal 

(regionale)  stakingen4  die  er  in  2016  geweest 

zijn. 

In het internationaal reizigersvervoer neemt het 

aantal  effectieve  trein-kilometer  eveneens  af 

om af te klokken op 5,45 miljoen reizigers, dit is 

1,27 % minder dan voorheen. 

In  2016  kende het  segment  van het goederen-

verkeer een  lichte stijging van het aantal  trein- 

kilometer met 0,46 % ten opzichte van 2015, dit 

is een totaal van 13,05 miljoen trein-kilometer. 

Dit levert voor alle segmenten (met uitzondering 

van de toeristische verenigingen) een totaalbe-

drag  aan  effectieve  trein-kilometer  van  96,08 

miljoen op. In 2016 was er dus een lichte daling 

met 0,27 %. 
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1.525.058 
Aantal langetermijnrijpaden 

(in 2015 : 1.518.325)

107.139.384
Aantal trein-km (in 2015: 107.120.146,5)

885,5 miljoen¤
Gerealiseerde investeringen

(in 2015 : 964,9)

 

99,2 % 
Realisatiegraad van de investeringen  

ten opzichte van de amendering,  

voor alle financieringsbronnen samen
(in 2015: 99,3 %)

89,2 % 
Globale stiptheid  

(zonder neutralisatie):   
(in 2015 : 90,9 %)

42,8 %
Oorzaken derden of 665.496 

gecumuleerde minuten  
vertraging (in 2015: 531 139 

minuten). 

10.564 
Personeel (VTE) 

(11.303 op 31/12/2015)

648.117 u
Opleidingen – 5,1 % van de 

totale loonmassa

REBITDA : 
55,2 miljoen ¤ 

EBT : 

-11,6 miljoen ¤

Thesaurie : 

428,9 miljoen ¤*
(in 2015 : 284 miljoen €)

70 
Kabeldiefstallen met impact op het treinverkeer 

(in 2015 : 118)

45
Overwegen: ongevallen met 4 doden en  

8 zwaargewonden (in 2015: 45 ongevallen,  

11 doden en 2 zwaargewonden).

679
Trespassing in 2016 en 118.872 gecumuleerde 

minuten vertraging (in 2015 : 573 ongevallen).

 

91 
Seinvoorbijrijdingen : 91 in hoofdspoor  

(in 2015: 92), bereiken van het 1e gevaarlijk punt 

in 42 van deze 91 gevallen, 65 in bijspoor  

(in 2015: 77).  

PRODUCTIE

STIPTHEID 

VEILIGHEID

FINANCIËN OP ÉÉN LIJN MET DE 
SAMENLEVING

Kerncijfers
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*Inclusief de garanties die in het kader van de 

lopende swaps operaties gestort worden, maar 

zonder de rechtstreekse beleggingen die  

rechtstreeks gekoppeld zijn aan de financiële 

schulden.
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3. 
Belangrijke  
gebeurtenissen 
na het afsluiten 
van het boekjaar 

O
p 2  januari 2017 vond de  fusie door 

absorptie van nv IXILIO door nv TUC 

RAIL  plaats.  Fiscaal  en  boekhoud-

kundig  heeft  deze  fusie  uitwerking  vanaf  31 

december  2016  middernacht.  De  fusie  werd 

ingegeven  door  de  belangrijke  mogelijkhe-

den  tot  synergie  tussen  beide  ondernemin-

gen  zowel  op  operationeel  als  op  financieel 

vlak.  Deze  fusie  beantwoordt  ook  aan  de 

vraag van de federale regering tot  rationali-

sering van het aantal filialen. 

Na  deze  fusie  beschikt  Infrabel  over  95,2% 

van de aandelen van TUC RAIL en Transurb 

NV over 4,8%.

Op 23 januari 2017 gaf de Raad van Bestuur 

van Infrabel zijn akkoord tot aankoop van de 

aandelen TUC RAIL  in handen van Transurb, 

onder  opschortende  voorwaarde  dat  TUC 

RAIL haar ene aandeel in Eurostation NV ver-

koopt aan de NMBS. Aangezien Infrabel dan 

echter  100% van de aandelen van TUC RAIL 

in handen zou hebben, werd beslist om één 

aandeel  TUC  RAIL  te  verkopen  aan  Creoso-

teer Centrum van Brussel NV (“CCB”), waar-

van  Infrabel  voor  51%  aandeelhouder  is.  Na 

deze  fusie  beschikt  Infrabel  over  99,9%  van 

de aandelen van TUC RAIL en CCB over 0,1%. 

Op  20  februari  2017  keurt  de  Raad  van  Be-

stuur het budget 2017 goed.
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4. 
Omstandigheden 
die een belangrij-
ke invloed op de 
ontwikkeling van 
ondernemingen 
kunnen hebben

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 DECEMBER 

2016 TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK 

BESLUIT VAN 21/12/2013 TOT VASTSTELLING 

VAN DE VOORLOPIGE REGELS DIE ALS BE-

HEERSCONTRACT VAN INFRABEL EN NMBS 

GELDEN

Rekening houdend met het onstabiele financië-

le kader bleek het niet mogelijk om in 2016 een 

meerjareninvesteringsplan op te stellen en bijge-

volg om een ontwerp van beheercontract op te 

maken.

Het  koninklijk  besluit  van  25  december  2016 

(meer  details  in  onderstaand  punt  1.5)  maakte 

een einde aan deze onzekerheid. Het besluit re-

gelt over de periode 2016-2020 een nieuwe ver-

deling van de dotaties tussen Infrabel en NMBS 

en verlengt voor het overige de geldigheid van 

het  beheerscontract  2008-2012  totdat  er  een 

nieuw contract wordt goedgekeurd. Het legt In-

frabel op om een ondernemingsplan op te stel-

len dat  in de eerste plaats  rekening houdt met 

de inkrimpende overheidsfinanciën.

In 2016 konden de eerste voorbereidende werk-

zaamheden van dit plan nog niet uitmonden in 

een  voorstel  maar  het  lijdt  geen  twijfel  dat  ze, 

naast  voornoemd  koninklijk  besluit  van  25  de-

cember 2016, een van de elementen vormen die 

een grote  invloed zullen hebben op de ontwik-

keling van het bedrijf.

Rekening houdend met de huidige strategische 

doelstellingen en het door dit koninklijk besluit 

uitgestippelde  begrotingstraject,  zal  Infrabel 

heel rigoureus te werk moeten gaan in de keuze 

van zijn investeringen.

Rekening houdend met de veroudering van het 

spoornet, spant Infrabel zich dubbel en dik in om 

de veiligheid op het spoornet en het welzijn van 

zijn personeel maximaal te garanderen.

Het  nieuwe  ondernemingsplan  komt  tot  stand 

in een moeilijke budgettaire context, waarbij In-

frabel bovendien zijn  industrieel model grondig 

verandert.  Modernisering  en  digitalisering  van 

het  bedrijf  en  verhoging  van  de  productiviteit 

zijn enkele van de overwogen denkpistes om de 

dubbele uitdaging, zijnde beantwoorden aan de 

verwachtingen  van  de  spoorklanten  en  daarbij 

rekening houden met de krimpende overheids-

middelen, aan te gaan.
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EUROPESE BESLISSINGEN  

Op 24 februari 2016 werd het Europees Econo-

misch Samenwerkingsverband EESV “North Sea 

– Baltic Rail Freight Corridor EZIG” officieel op-

gericht  met  zetel  in  Warschau.  Daardoor  krijgt 

de  beheersraad  van  deze  goederencorridor, 

waar  Infrabel  deel  vanuit  maakt,  een  juridische 

vorm.  Ook  de  eerste  toewijzing  van  capaciteit 

op  deze  corridor  door  de  Corridor  One  Stop 

Shop gebeurde in 2016.

In  de  marge  van  de  TEN-T  Days  in  Rotterdam 

van 20 tot 22 juni 2016 werd de ministeriële ver-

klaring “Rail Freight Corridors to boost internati-

onal rail freight” ondertekend. Deze omvatte ook 

een  sectorverklaring  met  als  doel  de  operatio-

nele en technische obstakels voor de goederen-

corridors weg te werken en zo het internationale 

goederenvervoer per spoor te bevorderen.

Op het vlak van de Europese financieringen stel-

len we een daling vast van de financieringen met 

rechtstreekse  subsidies  (zoals  het  programma 

CEF - Connecting Europe Facilities) en een ver-

schuiving naar alternatieve financieringen (zoals 

het Europees Fonds voor Strategische Investerin-

gen).

Ondanks  de  beperkte  middelen  slaagde  Infrabel 

erin  om  in  de  loop  van  2016  2  nieuwe  toeken-

ningen van subsidies voor  investeringen voor de 

afschaffing van overwegen (7,15 miljoen €) en de 

haven van Zeebrugge (1,6 miljoen €) te verkrijgen.

Na  5  jaar  van  intensief  onderhandelen  met  de 

Commissie, de Raad en de stakeholders van de 

sector  gaf  het  Europees  Parlement  op  14  de-

cember groen licht voor het 4e spoorpakket, de 

marktpijler.

De  teksten  tot  herziening  van  de  richtlijn 

2012/34  (Governance  richtlijn)  en  de  verorde-

ning 1370/2007 werden eind 2016 gepubliceerd 

in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De  technische  pijler  werd  al  goedgekeurd  en 

vertaald in 2 richtlijnen en een verordening.

Het doel van het 4e spoorpakket is om innovatie 

en het aanbieden van kwaliteitsvollere diensten 

te  bevorderen,  zodat  het  spoor  opnieuw  een 

groeipad zou volgen  ten gunste  van de bevol-

king, de ondernemingen en het milieu.
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Praktisch gezien betekent dit dat nieuwe spoor-

wegondernemingen vanaf 1 januari 2019 gebruik 

zouden kunnen maken van de infrastructuur van 

Infrabel om onder de controle van de Spoorre-

gulator commerciële diensten voor binnenlands 

reizigersverkeer aan te bieden. Dit houdt in dat 

deze  gecontroleerd  heeft  dat  de  betrokken  

diensten niet van die aard zijn dat ze het con-

tract  tussen  de  spooroperator(en)  belast  met 

opdracht van openbare dienst en de Staat zou-

den  verstoren.  De  nieuwe  reglementering  laat 

nieuwe operatoren ook  toe om contracten van 

openbare dienst binnen te halen.

De door het Europees Parlement goedgekeurde 

tekst biedt de NMBS de kans om zich geleidelijk 

aan  aan  te  passen  aan  de  nieuwe  toegangsre-

gels tot de markt aangezien hij de mogelijkheid 

voorziet voor de Belgische overheid om op basis 

van een prestatiegebaseerde aanpak gedurende 

een aanzienlijke tijdsspanne verder rechtstreeks 

nieuwe contracten van openbare dienst  te blij-

ven sluiten.

Voor  de  technische  pijler  werd  er  in  2016  vol-

op werk gemaakt van de omzetting, die waar-

schijnlijk een aanzienlijke impact zal hebben op 

de  werkprocedures  van  Infrabel  aangezien  dit 

een  verschuiving  van  bevoegdheden  betekent 

van het nationale veiligheidsorgaan naar het Eu-

ropees Agentschap en naar de actoren van de 

spoorsector zelf.

De stemming en publicatie van de nieuwe tek-

sten betekenen voor Infrabel:

•  de  stabilisering  van  het  regelgevend  kader 

waarin de grote actoren van de spoorsector 

evolueren;

•  de effectieve totstandkoming van een Euro-

pese spoorruimte, 

•  de  noodzaak  om  zijn  commerciële  benade-

ring te versterken enerzijds, gebaseerd op de 

economisch en sociale prestaties anderzijds.
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5. 
Risico’s waaraan 
de onderneming 
is blootgesteld
Het koninklijk besluit van 25 december 2016 ver-

plicht Infrabel om 2,4 miljard € van de door de Bel-

gische  regering  aan  de  Spoorwegen  opgelegde 

besparing van 3,6 miljard € over de periode 2016 

2020  voor  zijn  rekening  te  nemen.  Dit  betekent 

een  daling  met  33%  van  zijn  totaal  bedrag  aan 

subsidies  ten  opzichte  van  het  beheerscontract 

2014 en het meerjareninvesteringsplan 2013-2025. 

Daarnaast bevriest het koninklijk besluit van 25 de-

cember 2016 het niveau van de infrastructuurver-

goeding  m.b.t.  de  openbare  dienst  voor  binnen-

lands reizigersvervoer grosso modo op het niveau 

van de infrastructuurvergoeding per 31 december 

2014. Op basis van de door NMBS voorziene aan-

groei  van het  aantal  trein-kilometer  tot  2020 en 

van  de  infrastructuurvergoeding  die  daaruit  had 

dienen te volgen, zal Infrabel hierdoor zo’n 18 mil-

joen € 2016 in 2017 en 40 miljoen € 2016 per jaar 

vanaf 2018 bijkomend moeten besparen.

Deze maatregelen hebben dan ook een directe im-

pact op de activiteiten van Infrabel. Infrabel heeft 

reeds  de  nodige  maatregelen  genomen  om  de 

vermindering  van  de  overheidssubsidies  met  411 

miljoen €  in 2017 op te vangen. Dit bedrag komt 

bovenop  de  vermindering  van  303  miljoen €  in 

2016.  Er  zal  bijkomend  bespaard  worden  ener-

zijds  in de personeels- en de werkingskosten en 

anderzijds in de investeringen. Het personeel van 

Infrabel zal verder afnemen tot 9.736 VTE in 2020 

ten opzichte van 12.045,2 VTE eind 2014. De wer-

kingskosten zullen over de periode 2017-2020 met 

113 miljoen € worden verminderd. Ook in de inves-

teringen wordt verder gesnoeid, behalve in de in-

vesteringen m.b.t. de veiligheid. Dit betekent dat 

verschillende vervangingsinvesteringen ook moe-

ten worden uitgesteld. Dankzij deze maatregelen 

kan het management aan de beheersorganen een 

financieel plan  in evenwicht voorleggen met een 

lichte daling van de financiële nettoschuld ten op-

zichte van 31 december 2015. 

Ook  in de periode 2018 tot 2019 zijn er nog do-

tatieverminderingen  voorzien,  die  voor  Infrabel 

zowel  op  operationeel  vlak  (bv.  op  het  vlak  van 

de afnemende performantie van de lijnen van het 

spoorwegnetwerk) als op financieel vlak een be-

langrijke uitdaging betekenen. 
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Het  is  van  groot  belang  dat  er  vanaf  2020  op-

nieuw bijkomende vervangingsinvesteringen kun-

nen  gebeuren  in  de  spoorweginfrastructuur  om 

de opgelopen achterstand  in  te halen.  Indien dit 

niet het geval is, dreigt de achterstand niet meer 

te  kunnen  worden  ingelopen,  aangezien  het  te 

groot  volume  aan  werken  dit  fysisch  onmogelijk 

maakt.  Het  gevolg  daarvan  is  dat  de  betrokken  

spoorweginfrastructuur  buiten  dienst  gesteld 

moet worden tot deze volledig wordt vervangen.

Rekening houdend met de omvang van de te re-

aliseren besparingen, zal het noodzakelijk zijn om 

bepaalde  interne  regels  m.b.t.  het  personeelsbe-

heer aan te passen. De invoering van deze wijzigin-

gen zou aanleiding kunnen geven tot sociale acties 

en een impact kunnen hebben op de door Infrabel 

geïnde infrastructuurvergoedingen.

De  private  investeerder  in  het  Diabolo  project 

heeft  contractueel  een  recht  tot  vervroegde be-

eindiging  van  de  Publiek-Private  Samenwerking 

indien over een periode van twaalf maanden het 

reizigersaantal substantieel onder de verwachtin-

gen blijft. Ingevolge de aanslag van 22 maart 2016 

op de Nationale Luchthaven werd het treinverkeer 

van  en  naar  de  luchthaven  gedurende  1  maand 

opgeschort. Deze opschorting wordt contractueel 

als overmacht beschouwd waardoor de negatieve 

gevolgen voor de Diabolo-concessie beperkt ge-

bleven zijn. Sinds juli 2016 heeft het aantal treinrei-

zigers zich opnieuw hersteld en zijn er meer trein-

reizigers dan in dezelfde periode in 2015.

Infrabel heeft een aantal belangrijke juridische ge-

schillen lopen, voornamelijk ten gevolge van trei-

nongevallen  en  claims  van  aannemers,  en  heeft 

waar nodig daarvoor provisies aangelegd.

Op 24 april 2017, neemt de raadkamer van de cor-

rectionele  rechtbank  van  Brussel  een  beslissing 

over de inverdenkingstelling van Infrabel voor het 

ongeval in Buizingen.

Ingevolge een fiscale controle bij HR Rail heeft In-

frabel in 2015 een deel van de inkomsten, afkomstig 

uit bepaalde vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing 

opgenomen in de aangifte van de bedrijfsvoorhef-

fing 2013, terugbetaald. De voogdij-overheid heeft 

echter positief gereageerd op de vraag van Infra-

bel om dit te regulariseren via de exploitatiesubsi-

dies, aangezien de neutraliteit van de wetgeving 

m.b.t. het economisch relanceplan op het financi-

eel resultaat van Infrabel niet werd gerespecteerd. 

Uit  voorzichtigheid  blijft  de  provisie  aangelegd 

voor de aanslagjaren 2014 en 2015 behouden.

6. 
Onderzoek en 
ontwikkeling
 
Dankzij zijn  lidmaatschap bij verschillende  inter-

nationale organisaties, profiteert  Infrabel van de 

innovaties  op  internationaal  vlak  die  voortvloei-

en  uit  onderzoeks-  en  ontwikkelingsprogram-

ma’s. In de mate van het mogelijke zet de onder-

neming  deze  ontwikkelingen  om  in  haar  eigen  

operationele werking. Bovendien stimuleert Infra-

bel de toepassing van interne innovatieve ideeën 

in zijn industriële processen.
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7. 
Dochteronderne-
mingen

Infrabel beschikt eind 2016 over zes dochteronder-

nemingen waarin het een meerderheidsparticipa-

tie bezit:

•  TUC RAIL NV actief op het vlak van studies 

en spoorinfrastructuurwerken.

•  Creosoteerwerf van Brussels NV die actief is 

op het vlak van het impregnering van dwars-

liggers;

•  SPV Brussels Port NV5;

•  SPV Zwankendamme NV; 

•  SPV 162 NV162 » en

•  Ixilio NV dat gespecialiseerde interne of exter-

ne  profielen,  hoofdzakelijk  op  IT-vlak,  ter  be-

schikking stelt van Infrabel of derde partijen. 

 

We verwijzen naar punt 1.3 hierboven voor de fusie 

tussen TUC RAIL NV en Ixilio NV die op 2 januari 

2017 plaatsvond, en voor de geplande aankoop van 

de aandelen TUC RAIL in handen van Transurb NV.

Infrabel bezit bovendien diverse deelnemingen in:

•  HR  Rail  NV  van  publiek  recht  dat,  overeen-

komstig het koninklijk besluit van  11 decem-

ber 2013, de juridische werkgever is van alle 

personeelsleden;

•  Alpha  Cloud  NV  dat  oplossingen  biedt  voor 

de bewaring en back-up van computergege-

vens in het Data Center in Muizen (Mechelen).

•  de  CVBA  Greensky,  CVBA  SPS  Fin  en  Ed. 

Proj. Rho. NV (het vroegere Black Swan Solar 

II), alle drie opgericht in het kader van projec-

ten voor alternatieve energie, en 

•  de VZW Liège Carex die studies uitvoert over 

de  bouw  van  een  trimodale  terminal  (lucht, 

HST en weg) in Liège Airport.

In het kader van een algemene kapitaalverhoging 

bij Greensky nam ook Infrabel deel en verhoogde 

het de participatie in Greensky met € 752.100,00. 

Het aandeelhouderspercentage van 10% bleef on-

gewijzigd. In 2016 werd besloten om het ene aan-

deel  in Ed. Proj. Rho. NV  in de  loop van 2017  te 

verkopen aan de meerderheidsaandeelhouder.

Infrabel is lid van drie Europese Economische Sa-

menwerkingsverbanden (EESV);

•  de  EESV  Rail  Freight  Corridor  North  Sea  - 

Mediterranean;

•  de EESV Corridor Rhine-Alpine;

•  de  EESV  Rail  Freight  Corridor  North  Sea  – 

Baltic, die werd opgericht in 2016

Deze EESV hebben als voorwerp de bevordering 

en  ontwikkeling  van  het  goederenvervoer  over 

het spoor.

Via de dochterondernemingen erft Infrabel ook 

onrechtstreekse deelnemingen in:

•  Woodprotect nv;

•  Rail Facilities nv;

•  de vzw Euro Carex; en 

•  Eurostation nv.

We verwijzen naar het bovenstaande punt 1.3 voor 

de geplande verkoop van het Eurostation aandeel 

in handen van TUC RAIL.

Naast  deze  dochterondernemingen  zijn  de  acti-

viteiten  van  Infrabel  verspreid  over  verschillende 

eigen werkzetels.

5. De drie SPV zijn projectvennootschappen die door de vroegere 

NMBS-Holding werden opgericht in het kader van de prefinanciering van 

verschillende investeringsprojecten door de Gewesten.
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Financiële
gegevens* 

    

1. 
Wijziging  
presentatie  
jaarrekening  
en waarderings-
regels
In de jaarrekening dienden een aantal wijzigingen 

aangebracht  te worden  om  in overeenstemming 

te  zijn  met  enkele  veranderingen  in  het  boek-

houdrecht,  die  vanaf  boekjaar  2016  ingaan  (Ko-

ninklijk Besluit 18/12/2015).

Samengevat komt het neer op het volgende:

•  De vroegere “uitzonderlijke kosten en opbreng-

sten” worden geventileerd naar de nieuwe ru-

brieken  “niet-recurrente  bedrijfsopbrengsten”, 

“niet-recurrente bedrijfskosten”, “niet-recurren-

te  financiële  opbrengsten”  en  “niet-recurren-

te financiële kosten”.  In de  resultatenrekening 

hieronder  zal  u  dan  ook  geen  “uitzonderlijk 

resultaat”  meer  terugvinden,  maar  wel  het 

“niet-recurrent  exploitatieresultaat”  en  het 

“niet-recurrent financieel resultaat”.

•  Als  uitzondering  hierop  werd  besloten  de 

“uitzonderlijke  afschrijvingen  op  immaterië-

le  en  materiële  vaste  activa”  als  “recurrente 

bedrijfskosten”  te  beschouwen  voor  zover 

zij het gevolg zijn van  laattijdige  in  inventa-

risnames van immateriële en materiële vaste 

activa. Mochten er om andere redenen in de 

toekomst  “uitzonderlijke  afschrijvingen  op 

immateriële en materiële vaste activa” nodig 

zijn,  zullen  deze  worden  opgenomen  onder 

de “niet-recurrente bedrijfskosten”.

•  Om  de  transparantie  en  de  continuïteit  van 

de  rapportering  te garanderen, werd beslist 

om  het  concept  Recurring  EBITDA  (REBIT-

DA)  in  te voeren, dat volledig overeenstemt 

met het vroegere EBITDA.

•  De oprichtingskosten dienen in de balans te 

worden opgenomen vóór de vaste activa en 

niet meer als onderdeel van de vaste activa.

•  De  voorzieningen  m.b.t.  milieu  dienen  apart 

van de andere voorzieningen te worden ge-

presenteerd in de jaarrekening onder rubriek 

VII.A.4 – Milieuverplichtingen.

•  De  sociale  balans  vormt  geen  onderdeel 

meer van de jaarrekening, maar dient als een 

apart document te worden neergelegd bij de 

Nationale Bank van België.

De  impact  bij  Infrabel  beperkt  zich  dus  voorna-

melijk  tot een wijziging  in presentatie van de re-

keningen en heeft geen  impact op de geboekte 

bedragen.

Om de vergelijking tussen boekjaren 2015 en 2016 

mogelijk te maken, werd in de resultatenrekening 

hieronder  ook  het  boekjaar  2015  volgens  deze 

nieuwe regels weergegeven.

De  waarderingsregels  werden  aangepast  om  in 

overeenstemming te zijn met dit nieuwe Koninklijk 

Besluit. Daarnaast werd op vraag van de techni-

sche diensten, sommige gebruiksduren gewijzigd 

ten einde de realiteit op het terrein beter te weer-

spiegelen,  ten  gevolge  van  bijvoorbeeld  nieu-

we  onderhoudstechnieken.  Er  werden  eveneens 

een  aantal  nieuwe  categorieën  van  vaste  activa  

gecreëerd ingevolge nieuwe technische evoluties. 

Deze wijzigingen hebben geen invloed op het re-

sultaat, gezien het volledig gesubsidieerde materi-

ele vaste activa betreft.

 

* De jaarrekeningen maken integraal deel uit van het huidige  

verslag en worden toegevoegd in een bijlage.

MEER INFO
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2. 
Resultatenrekening

RESULTATENREKENING (in miljoen €) 2015 2016

Bedrijfsopbrengsten 1.519,32 1.451,97

Omzet 1.189,45 1.128,72

 - Infrastructuurvergoeding 688,46 702,45

 - Dotatie van de Staat 224,83 169,93

 - Andere 276,16 256,34

Wijzigingen in de afgewerkte producten, goederen in bewer-
king en de bestellingen in uitvoering

-13,55 -2,55

Geproduceerde vaste activa 306,59 308,65

Andere exploitatieopbrengsten 36,83 17,15

Bedrijfskosten 1.423,12 1.396,73

Grond- en hulpstoffen 174,78 204,14

Diverse diensten en goederen 1.245,52 1.189,84

 - Personeelskosten 744,81 701,12

 - Andere 500,71 488,72

Andere exploitatiekosten 2,82 2,75

Recurrent bruto exploitatieresultaat (REBITDA) 96,20 55,24

Niet-recurrent exploitatieresultaat -19,01 8,96

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen -666,25 -631,34

Recurrent financieel resultaat 566,61 557,14

Niet-recurrent financieel resultaat 15,70 -1,58

GLOBAAL RESULTAAT (EBT) -6,75 -11,58
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REBITDA

Het boekjaar 2016 wordt afgesloten met een RE-

BITDA van 55,2 miljoen €, tegenover 96,2 mil-

joen € in 2015, een daling met 41,0 miljoen €.

Deze evolutie wordt verklaard door:

•  een  daling  van  de  bedrijfsopbrengsten  met 

67,4 miljoen € (-4,4 %);

•  gedeeltelijk  gecompenseerd  door  een  da-

ling van de bedrijfskosten met 26,4 miljoen € 

(-1,9%).

De  daling  van  de  bedrijfsopbrengsten  met  67,4 

miljoen € kan worden verklaard door:

•  een daling in de dotatie van de Staat met 54,9 

miljoen €,

•  een  daling  van  de  andere  omzet,  voorna-

melijk  de  bouw  van  spoorweginstallaties  en 

IT-contracten in opdracht van de NMBS, met 

19,8  miljoen €,  die  slechts  gedeeltelijk  wordt 

gecompenseerd door een stijging in de voor-

raadwijziging van de bestellingen in uitvoering 

met 15,4 miljoen €,

•  een daling van de andere exploitatieopbreng-

sten met 19,7 miljoen €, en

•  een  daling  in  de  voorraadwijziging  van  de 

goederen  in  bewerking  en  gereed  product 

met 4,5 miljoen €,

•  gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging 

van de infrastructuurvergoeding met 14,0 mil-

joen €, en

•  een stijging van de geproduceerde vaste acti-

va met 2,1 miljoen €.

De  daling  van  de  bedrijfskosten  met  26,4  mil-

joen €  kan  worden  verklaard  door  de  volgende 

elementen:

•  een daling van de personeelskosten met 43,7 

miljoen €, en

•  een daling van de andere aankopen van diver-

se diensten en goederen en de andere exploi-

tatiekosten met 12,1 miljoen €,

•  gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging 

van  het  verbruik  van  grond-  en  hulpstoffen 

met 29,4 miljoen €.

EBT

Het niet-recurrent exploitatieresultaat bedraagt 

9,0 miljoen € ten opzichte van -19,0 miljoen € 

in 2015. Dit resultaat omvat voornamelijk de bij-

komende  exploitatiesubsidies  van  de  Staat  ter 

compensatie  van  het  bedrag  van  7,9  miljoen € 

dat  in  2015  via  HR  Rail  aan  de  fiscus  werd  te-

rugbetaald. Daarnaast werd er ook voor 1,6 mil-

joen €  aan  rechtzettingen  op  de  inventaris  van 

de vaste activa geboekt. Dit wordt echter volledig 

gecompenseerd door een overeenkomstige boe-

king op de kapitaalsubsidies, die in het niet-recur-

rent financieel resultaat tot uiting komt.

De  afschrijvingen  en  kosten  m.b.t.  waardever-

minderingen en voorzieningen bedroegen 631,3 

miljoen €, een daling van 34,9 miljoen € ten op-

zichte van 2015. De afschrijvingen daalden met 

25,6 miljoen €, maar deze daling wordt bijna vol-

ledig gecompenseerd door een overeenkomsti-

ge daling in de afschrijvingen op kapitaalsubsi-

dies en heeft dus nauwelijks impact op de EBT. 

Voornamelijk  door  de  lagere  waardeverminde-

ringen  op  handelsvorderingen  daalden  de  kos-

ten  m.b.t.  waardeverminderingen  met  14,1  mil-

joen €. De kosten van de voorzieningen stegen 

met 4,8 miljoen €, voornamelijk door de impact 

van de lagere rentevoeten op de voorzieningen 

voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen.

Het  recurrent  financieel  resultaat  is  positief  ten 

belope van 557,1 miljoen €, een daling van 9,5 mil-

joen € ten opzichte van 2015. Het omvat enerzijds 

recurrente financiële opbrengsten ten belope van 

677,2 miljoen €, waarvan 600,5 miljoen € het ge-

volg zijn van afschrijvingen op kapitaalsubsidies, 

en anderzijds recurrente financiële lasten ten be-

lope van  120,1 miljoen €, waarvan  124,2 miljoen € 

financiële lasten voortvloeiend uit de schulden en 

-4,0  miljoen €  aan  terugnames  van  waardever-

minderingen op overige vorderingen.

Het niet-recurrent financieel resultaat is negatief 

ten belope van 1,6 miljoen €. We verwijzen hier-

voor naar de reeds hoger aangehaalde rechtzet-

tingen op de inventaris van de vaste activa.

Het  boekjaar  2016  wordt  dus  afgesloten  met 

een globaal bedrijfsresultaat (EBT) van -11,6 mil-

joen € (2015: -6,8 miljoen €).
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3. 
Balans

ACTIVA (in miljoen €) 2015 2016

I. Oprichtingskosten 0.00 0,00

Vaste activa 18.736,46 19.073,05

II. Immateriële vaste activa 1.374,19 1.376,98

III. Materiële vaste activa 17.286,86 17.621,37

IV. Financiële vaste activa 75,41 74,70

Vlottende activa 2.701,36 2.889,99

V. Vorderingen op meer dan één jaar 901,14 979,70

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 268,59 259,72

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 462,41 361,22

VIII. Geldbeleggingen 399,65 556,58

IX. Beschikbare middelen 168,24 181,28

X. Overlopende rekeningen 501,33 551,49

TOTAAL VAN DE ACTIVA 21.437,82 21.963,04

PASSIVA 2015 2016

Eigen vermogen 16.375,62 16.714,22

I. Kapitaal 875,28 875,28

II. Uitgiftepremies 299,32 299,32

III. Herwaarderingsmeerwaarden 62,31 61,92

IV. Reserves 17,17 17,17

V. Overgedragen resultaat -109,82 -109,82

    Te bestemmen verlies van het boekjaar -11,58

VI. Kapitaalsubsidies 15.231,36 15.581,93

Voorzieningen 442,35 459,33

VII. Voorzieningen 442,35 459,33

Schulden 4.619,85 4.789,49

VIII. Schulden op meer dan één jaar 3.158,59 2.879,29

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 661,45 1070,19

X. Overlopende rekeningen 799,81 840,01

TOTAAL VAN DE PASSIVA 21.437,82 21.963,04
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Het balanstotaal  van  Infrabel  op  31.12.2016 

bedraagt  21.963,0  miljoen €,  een  stijging  van 

525,2 miljoen € tegenover vorig jaar (+ 2,4%).

De balansstructuur blijft gekenmerkt door een be-

langrijk deel vaste activa (19.073,0 miljoen €). Dit 

zijn  voornamelijk  materiële  vaste  activa  (17.621,3 

miljoen €),  maar  ook  immateriële  vaste  activa 

(1.377,0 miljoen €), waaronder het exploitatierecht, 

en financiële vaste activa (74,7 miljoen €). 

De  stijging  van  de  vaste  activa  met  336,6  mil-

joen €  is  te  danken  aan  de  gerealiseerde  inves-

teringen  in  2016  voor  885,5  miljoen €.  Deze  stij-

ging wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de  

afschrijvingen  en  waardeverminderingen  op  de 

vaste activa, door buitengebruikstellingen en door 

aflossingen  van  leningen  door  dochteronderne-

mingen voor een bedrag van 548,9 miljoen €. 

Binnen deze vaste activa werd een bedrag van 57,2 

miljoen € geboekt dat betaald werd aan TUC RAIL 

als voorschot voor investeringswerken en aange-

rekend werd op de kapitaalsubsidies. 

De rest van de activa wordt gevormd door de vlot-

tende activa  (2.890,0 miljoen €) die voor  1.340,9 

miljoen € bestaan uit vorderingen, voor 737,9 mil-

joen €  uit  geldbeleggingen  en  beschikbare  mid-

delen,  voor 259,7 miljoen €  uit  voorraden en be-

stellingen in uitvoering en voor 551,5 miljoen € uit 

overlopende rekeningen. 

De stijging van de vlottende activa met  188,6 mil-

joen € is het gevolg van de stijging in de geldbeleg-

gingen en beschikbare middelen met 170,0 miljoen € 

en in de overlopende rekeningen met 50,1 miljoen €, 

gedeeltelijk  gecompenseerd  door  de  daling  in  de 

vorderingen met 22,6 miljoen € en in de voorraden 

en bestellingen in uitvoering met 8,9 miljoen €.

Het passief wordt gevormd door 16.714,2 miljoen 

€ eigen vermogen, waarvan 15.581,9 miljoen € aan 

kapitaalsubsidies,  en  voorts  459,3  miljoen  €  aan 

voorzieningen en 4.789,5 miljoen € aan schulden, 

waarvan voor 2.879,3 miljoen € aan (bruto) schul-

den op  lange termijn, voor  1.070,2 miljoen € aan 

schulden op korte termijn en voor 840,0 miljoen € 

aan overlopende rekeningen.

Het eigen vermogen  is gestegen met 338,6 

miljoen € door de stijging in de kapitaalsubsidies, 

licht  gecompenseerd  door  de  daling  in  de  her-

waarderingsmeerwaarden en door het verlies van 

het boekjaar.

De voorzieningen zijn gestegen met 17,0 miljoen €, 

voornamelijk ten gevolge van het boeken van bij-

komende  voorzieningen  voor  personeelsgerela-

teerde voorzieningen door de daling van de inte-

restvoeten, gedeeltelijk gecompenseerd door een 

daling in de voorzieningen voor financiële instru-

menten en juridische geschillen. 

De stijging van de schulden met 169,6 miljoen € is 

het gevolg van de stijging in de schulden op ten 

hoogste één jaar met 408,7 miljoen € en de stij-

ging in de overlopende rekeningen met 40,2 mil-

joen €, gedeeltelijk gecompenseerd door de daling 

in de schulden op lange termijn met 279,3 miljoen 

€. De  stijging  in de  schulden op korte  termijn  is 

voornamelijk het gevolg van het herklasseren van 

het  gedeelte  van  de  lange  termijn  schulden  dat 

in het boekjaar 2017 vervalt naar de korte termijn 

schulden  voor  412,0  miljoen  €.  De  lange  termijn 

schulden dalen slechts met 279,3 miljoen € omdat 

de impact van de herklassering gedeeltelijk wordt 

gecompenseerd door de kapitalisatie van interes-

ten,  de  USD  appreciatie,  het  uitoefenen  van  de 

optie tot tweejarige verlenging van een bestaande 

lening door een financiële instelling, etc.



/ 37 /

4. 
Continuïteit 

De Raad van Bestuur stelt vast dat uit de balans 

een overgedragen verlies blijkt ten belope van 

121,4 miljoen € en dat drie opeenvolgende boek-

jaren  verliezen  werden  gerealiseerd,  maar  con-

stateert eveneens dat: 

•  Dit  overgedragen  verlies  nagenoeg  volledig 

het gevolg is van de partiële splitsing in 2014 

van de NMBS Holding in het kader van de her-

vorming  van  de  NMBS  Groep,  waarbij  voor 

126,9 miljoen € aan overgedragen verlies werd 

overgenomen. Voorheen had Infrabel een po-

sitief overgedragen resultaat.

•  De  EBT  zich  de  laatste  jaren  rond  de  break 

even  situeert.  Dit  resultaat  moet  bovendien 

gezien worden in het kader van een omzetcij-

fer van 1,1 miljard € in 2016.

•  Het  overgedragen  verlies  van  121,4  miljoen € 

dient  geplaatst  te  worden  ten  opzichte  van 

een totaal eigen vermogen van 16,7 miljard €.

•  Infrabel een heel nauwe band met de Federale 

Staat heeft, aandeelhouder voor 99,3%.

•  Het  financieel  evenwicht  via  de  wetgeving 

wordt gegarandeerd, met name via artikel 47,§1, 

van de Spoorcodex, zoals toegevoegd door de 

wet van 15 juni 2015, dat voorziet dat de Fede-

rale Staat de gepaste maatregelen dient te ne-

men indien, over een periode van maximaal 5 

jaar, de inkomsten van Infrabel de kosten m.b.t. 

de spoorinfrastructuur niet dekken.

Gelet op deze elementen is de Raad van Bestuur 

dan ook van oordeel dat dit overgedragen ver-

lies de continuïteit van de vennootschap niet in 

het  gedrang  brengt  en  dat  de  toepassing  van 

de waarderingsregels in de veronderstelling van 

continuïteit dan ook verantwoord is.
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5. 
Bestemming van 
het resultaat

Het te bestemmen resultaat bedraagt:

- Te bestemmen resultaat van het boekjaar : -11.579.917,48 €

- Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar:   -109.822.000,32 €

- Te bestemmen resultaat : -121.401.917,80 €

De Raad van Bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor:

- Overdracht naar het volgend boekjaar:  -121.401.917,80 €

/ 38 /
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6. 
Risico’s en onzeker-
heden verbonden 
aan het gebruik van 
financiële instru-
menten

Infrabel voert een actief risicobeheer, om aldus liqui-

diteits-  wisselkoers-,  interest-  en  kredietrisico’s  te 

beheersen.  Daartoe  heeft  zij  een  financiële  politiek 

vastgesteld, goedgekeurd door de Raad van Bestuur, 

waarin dit risicobeheer strikt gereglementeerd is.

Om de financiële risico’s te beheren, kan beroep ge-

daan  worden  op  termijncontracten  en  op  afgeleide 

producten. Infrabel maakt gebruik van interest- en de-

viezenswaps in het kader van de indekking van inte-

rest- en wisselkoersrisico’s.

Elke transactie met betrekking tot rente en wisselkoer-

sen dient verbonden  te zijn met een onderliggende 

commerciële basistransactie.

LIQUIDITEITSRISICO

Bij  het  aangaan  van  financieringen  wordt  rekening 

gehouden met de verwachte evolutie van de toekom-

stige cash flows, om zo de inkomende en uitgaande 

kasstromen in evenwicht te brengen. Beleggingen en 

leningen moeten in de mate van het mogelijke op el-

kaar afgestemd zijn om de interne risico’s maximaal te 

neutraliseren.

Verder wordt het liquiditeitsrisico opgevangen door 

een spreiding van de vervaltermijnen van de schuld 

in de tijd. De gewogen gemiddelde resterende loop-

tijd van de langlopende schuld is vastgesteld op mi-

nimum 5 jaar.

WISSELKOERSRISICO

Alle  significante  schuld-  en  beleggingstransacties 

waaraan  een  wisselkoersrisico  verbonden  is  groter 

dan € 100.000, moeten onmiddellijk en volledig om-

gezet  worden  naar  EUR  (hoofdsom  en  interesten) 

door het gebruik van afgeleide financiële producten. 

De afgedekte positie kan gepaard gaan met een vas-

te of variabele interestvoet. Alle bestaande commer-

ciële  wisselkoersrisico’s  vanaf  een  tegenwaarde  van  

€ 100.000 moeten onmiddellijk worden ingedekt door 

termijncontracten.

RENTERISICO

Het gedeelte van de  totale schuld dat op basis van 

een vlottende rente is gefinancierd, is onderhevig aan 

een  renterisico.  De  financiële  politiek,  goedgekeurd 

door de Beheersorganen, laat toe financieringen aan 

vlottende rente af te sluiten tot maximaal 40% van de 

totale schuld op lange termijn. De huidige samenstel-

ling  van  de  schulden  respecteert  ruimschoots  deze 

beleidslijn. Omzettingen van posities in vlottende ren-

te naar vaste rente worden indien nodig gerealiseerd 

door gebruik te maken van renteswaps. Daarenboven 

is  een  belangrijk  gedeelte  van  de  uitstaande  schuld 

gedekt  door  verbintenissen  van  de  Belgische  Staat 

ten opzichte van Infrabel.

KREDIETRISICO

Eventuele  beschikbare  liquiditeiten  op  korte  termijn 

worden  in  toepassing  van  de  financiële  politiek  be-

legd bij een aantal financiële  instellingen, ten belope 

van een maximaal toegelaten bedrag, dat afhankelijk 

is van de rating van elke financiële tegenpartij, en voor 

een  periode  van  maximaal  12  maanden.  Resterende 

bedragen worden belegd bij het Agentschap van de 

Schuld van de Belgische Staat. Dit beperkt het risico 

op tegenpartijen tot een minimum; de rating van alle 

tegenpartijen  wordt  daarenboven  tweewekelijks  ge-

actualiseerd.

Voor  de  afgeleide  producten  dient  het  kredietrisico 

ten overstaan van de  tegenpartijen systematisch af-

gedekt te worden door een waarborg in liquiditeiten, 

de “collateral”, die wordt geregeld door CSA’s (‘Cre-

dit Support Annex’). Bij overeenkomsten van dit type 

wordt  er  op  regelmatige  basis  een  berekening  ge-

maakt van het netto bedrag dat, hetzij door Infrabel, 

hetzij door de tegenpartij verschuldigd is, in het geval 

dat het geheel van de afgeleide producten tussen de 

verschillende partijen geannuleerd zou worden tegen 

de huidige marktwaarde, en waardoor het kredietrisi-

co beperkt wordt tot een maximum bedrag dat afhan-

kelijk is van de kredietwaardigheid van de tegenpartij.

Infrabel is onder zijn normale bedrijfsvoering in princi-

pe ook blootgesteld aan kredietrisico’s op handels- en 

financiële  vorderingen.  Het  kredietrisico  op  de  han-

delsvorderingen en overige debiteuren is echter laag, 

gezien de voornaamste debiteuren de Belgische Staat 

en de spoorwegoperatoren zijn. 
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7. 
Bijkomende taken  
toevertrouwd aan  
de commissarissen 
Tijdens het boekjaar 2016 werd geen enkele bijko-

mende taak toevertrouwd aan de commissarissen.
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Corporate  
governance

 

Dit hoofdstuk verstrekt informatie over de wer-

kingsregels van de vennootschap in het licht van 

de Corporate Governance-principes.

1. 
Raad van Bestuur

SAMENSTELLING

In 2016 was de Raad van Bestuur als volgt 

samengesteld:

•  Mevrouw Christine VANDERVEEREN, voor-

zitter van de raad, tot 30 september 2016;

•  de heer Luc LALLEMAND, gedelegeerd be-

stuurder,

•  De heer Jan CORNILLIE »

•  De heer Jacques ETIENNE, voorzitter van de 

raad “ad interim” van 24 oktober 2016 tot 31 

december 2016 »

•  De heer Ruben LECOK »

•  Mevrouw Sylvianne PORTUGAELS »

•  De heer Pierre PROVOST »

•  Mevrouw Lieve SCHUERMANS »

•  Mevrouw Maria VAN DE WIELE (Mieke OF-

FECIERS);

•  De heer Laurent VRIJDAGHS.

In 2016 werden in de raad volgende veranderin-

gen doorgevoerd:

Mme  Christine  VANDERVEEREN  werd  aange-

steld  als  “I-FBA  Director  Finance  &  Business 

Administration  (CFO)”,  vanaf  1  juli  2016.  Reke-

ning  houdend  met  de  incompatibiliteit  tussen 

het  mandaat  van  bestuurder  en  de  hoedanig-

heid  van  personeelslid,  voorzien  in  de  wet  van 

21 maart 1991 (art. 212 § 1, 2) en de statuten van 

Infrabel (art. 18 § 1, 2), heeft ze haar functie als 

voorzitter op 30 september 2016 neergelegd na 

de door de wet voorziene overgangsperiode van 

3 maanden.
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Totdat er een nieuwe voorzitter werd aangesteld, 

nam dhr.  Jacques ETIENNE het voorzitterschap 

ad interim waar vanaf 24 oktober 2016.

De nieuwe voorzitter, de 

heer Herman De Bode, kwam 

aan het hoofd van een Raad 

van Bestuur die voortaan 

vertegenwoordigers van de 

Gewesten telt:

•  dhr. Karel Stessens, voor het Brussels 

Gewest;

•   dhr. Antoine de Borman, voor het 

Waals Gewest »

•  dhr. Herman De Bode, voor het  

Vlaamse gewest 

De nieuwe Raad van Bestuur is als volgt samen-

gesteld:

•  de heer Herman De Bode, voorzitter van de raad;

•  de heer Luc Lallemand, gedelegeerd  

bestuurder,

•  De heer Jan Cornillie;

•  de heer Jacques Etienne;

•  De heer Ruben Lecok;

•  Mevrouw Sylviane Portugaels;

•  De heer Pierre Provost;

•  Mevrouw Florence Reuter »

•  Mevrouw Maria Van De Wiele (Mieke Offeciers) »

•  Mevrouw Karin Genoe »

•  Mevrouw Ingrid Ceusters »

•  De heer Laurent Vrijdaghs »

•  De heer Karel Stessens;

•  De heer Antoine de Borman.
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Deze benoemingen worden van kracht op 1 

januari 2017.

Hoofdfunctie die in 2016 buiten Infrabel werd uit-

geoefend door de niet-uitvoerende bestuurders

•  Mevrouw Christine VANDERVEEREN, direc-

teur, juridische dienst, Belfius nv tot 30 juni 

2016. I-FBA Director Finance & Business Ad-

ministration (CFO) bij Infrabel sinds 1 juli 2016;

•  Mevrouw Maria VAN DE WIELE, Senior part-

ner Interelgroup SA »

•  De heer Laurent VRIJDAGHS, administra-

teur-generaal van de Regie der Gebouwen.

•  De heer Jan CORNILLIE, directeur studie-

dienst sp.a;

•  De heer Jacques ETIENNE, jurist op rust;

•  Mevrouw Sylvianne PORTUGAELS, algemeen 

directeur CHR Citadelle (Luik);

•  De heer Ruben LECOK, directeur algemeen 

beleid bij de vice-eersteminister en minister 

van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale 

agenda, Telecommunicatie en Post;

•  De heer Pierre PROVOST, Directeur van het 

kabinet van de Staatssecretaris van het Brus-

sels Hoofdstedelijk gewest en minister-pre-

sident van de Commissie van de Franstalige 

gemeenschap;

•  Mevrouw Lieve SCHUERMANS, Inspecteur 

Financiën.

Benoeming van de be-
stuurders

De  bestuurders  worden  gekozen  overeenkom-

stig de complementariteit van hun competentie, 

zoals  financiële  en  boekhoudkundige  analyse, 

juridische aspecten, hun kennis van de vervoer-

sector, hun deskundigheid inzake mobiliteit, per-

soneelsbeleid en sociale relaties.
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Werking

IN 2016 VERGADERDE DE RAAD VAN BESTUUR 

11 KEER.

   

De bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in 

artikel 17 van de wet van 21 maart 1991 : 

 

“ §1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle han-

delingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot 

verwezenlijking van het doel van het overheidsbedrijf.

 

De Raad van Bestuur houdt toezicht op het be-

leid van het directiecomité. Het directiecomité 

doet op geregelde tijdstippen verslag aan de 

raad. De raad, of zijn voorzitter, onverminderd de 

bevoegdheden van laatstgenoemde, hem toege-

kend krachtens artikel 18 § 5 (van de wet van 21 

maart 1991), kan op elk ogenblik van het directie-

comité een verslag vragen betreffende de activi-

teiten van het bedrijf of sommige ervan. «

§ 2. De Raad van Bestuur kan de in § 1 bedoelde 

bevoegdheden geheel of gedeeltelijk opdragen 

aan het directiecomité, met uitzondering van :

1°  de goedkeuring van het beheerscontract, 

evenals elke wijziging ervan;

2°  het vaststellen van het ondernemingsplan en 

het algemeen beleid;

3° het toezicht op het directiecomité, inzonder-

heid wat de uitvoering van het beheerscon-

tract betreft;

4°  de andere bevoegdheden die door deze titel 

en, ingeval het overheidsbedrijf de vorm van 

naamloze vennootschap van publiek recht 

heeft, door de gecoördineerde wetten op de 

handelsvennootschappen uitdrukkelijk aan de 

Raad van Bestuur worden toegewezen.

Schriftelijk genomen beslissingen

In  uitzonderlijke  gevallen,  wanneer  de  dringen-

de  noodzakelijkheid  en  het  belang  van  de  ven-

nootschap  zulks  vereisen,  kunnen  beslissingen 

van de Raad van Bestuur worden genomen met 

eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, 

die daartoe hun handtekeningen plaatsen op één 

document  of  op  meerdere  exemplaren  van  één 

document. Het  eerste  lid  is  niet  van  toepassing 

op  de  vaststelling  van  de  jaarrekening,  de  aan-

wending van het toegestane kapitaal, noch op de 

goedkeuring van het beheerscontract tussen de 

Staat en de vennootschap of enige wijziging hier-

van.” (artikel 28 van de statuten).

In de loop van 2016 heeft de raad deze procedure 

niet toegepast.

Strijdig belang van vermogensrechtelijke aard  

In 2016 werd de procedure zoals voorgeschreven 

in artikel 523 van het Wetboek van vennootschap-

pen:  indien  een  bestuurder,  rechtstreeks  of  on-

rechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke 

aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een 

verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de 

Raad van Bestuur, geen enkele keer toegepast.

Charter van de bestuurder

Het Charter van de bestuurder maakt deel uit van het 

huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur.

 

Dit charter geldt voor de leden van de Raad van Be-

stuur van de Infrabel alsook voor iedere door Infra-

bel in een vennootschap aangestelde bestuurder.

Krachtens dit Charter verbinden de bestuurders 

zich er bij de uitoefeningen van hun functies toe :

1.  In alle omstandigheden onafhankelijk  te han-

delen »

2.  Actief te waken over de belangen van de ven-

nootschap »

3.  Te waken over de efficiënte werking van de 

Raad van Bestuur »

4.  De belangen van alle aandeelhouders te be-

schermen »

5.  Rekening  te  houden  met  de  gewettigde  ver-

wachtingen van alle partners van de vennoot-

schap  (gemeenschap,  klanten,  kaderleden, 

werknemers, leveranciers en schuldeisers) »

6.  Te  waken  over  de  nakoming  door  de  ven-

nootschap  van  haar  verplichtingen  en  ver-

bintenissen,  van  de  wetten,  reglementen  en 

deontologische voorschriften »

7.  Ieder conflict tussen zijn rechtstreekse of on-

rechtstreekse  persoonlijke  belangen  en  die 

van de vennootschap te vermijden »

8.  Onbehoorlijk gebruik van  informatie en mis-

bruik van voorkennis te vermijden »

9.  Zijn  beroepsbekwaamheden  voortdurend  te 

ontwikkelen »

10. De geest van het Charter te onderschrijven.
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Governance Charter van de dochterondernemingen

Het  Governance  Charter  richt  zich  tot  de  ver-

tegenwoordigers  van  Infrabel  in de dochteron-

dernemingen. Het Charter garandeert het recht 

op informatie van de aandeelhouder Infrabel ten 

opzichte van zijn dochterondernemingen, klein-

dochterondernemingen of deelnemingen.

De sleutelpunten van het Charter zijn:

-  Infrabel  beschikt  over  het  recht  om  contro-

le uit  te oefenen over de bedrijfsvoering van 

zijn  dochterondernemingen,  kleindochteron-

dernemingen of deelnemingen, maar het mag 

zich niet inlaten met hun interne organisatie of 

het  beheer  van  hun  bedrijfsvoering  en  dient 

hun autonomie te allen tijde te respecteren;

-  het  controlerecht  van  Infrabel,  waarvan  in 

voorgaande  alinea  sprake,  gaat  niet  verder 

dan  wat  uitdrukkelijk  is  vastgelegd  in  het 

Wetboek  van  Vennootschappen,  de  rechts-

leer of rechtspraak;

-  de richtlijnen betreffende het statuut van de 

vertegenwoordigers van Infrabel wanneer ze 

een  mandaat  in  een  dochteronderneming, 

een  kleindochteronderneming  of  vennoot-

schap waarin  Infrabel een deelneming bezit, 

uitoefenen,  hoe  ze  worden  gekozen  binnen 

Infrabel, welke ideeën ze mogen overbrengen 

in de beheersorganen waarin ze Infrabel ver-

tegenwoordigen, of hoe de informatie tussen 

Infrabel,  zijn  dochterondernemingen,  klein-

dochterondernemingen  of  deelnemingen 

wordt meegedeeld;

-  indien  er  binnen  de  dochterondernemingen, 

kleindochterondernemingen  of  deelnemin-

gen  van  Infrabel  comités  worden  opgericht, 

wordt  de  informatie  via  hun  tussenpersoon 

meegedeeld aan Infrabel.

De  vertegenwoordigers  van  Infrabel  verklaren 

zich akkoord met het  charter door  een verkla-

ring  van  aanvaarding  behoorlijk  in  te  vullen  en 

te  ondertekenen  waarvan  het  origineel  aan  de 

dienst Legal Affairs wordt bezorgd.

Met het oog op een coherente  toepassing van 

het  Charter,  de  vrijwaring  van  de  vastgelegde 

principes en een eenduidige interpretatie en na-

leving ervan, is de dienst Legal Affairs van Infra-

bel de « bewaarder » van het Charter. 

Comités van de Raad van Bestuur

Om hem bij te staan en te adviseren bij de uitoe-

fening van zijn  functies heeft de  raad, overeen-

komstig de artikelen 210 en 211 van de wet van 21 

maart 1991, in zijn schoot een auditcomité en een 

benoemings- en bezoldigingscomité opgericht. 

2. 
Auditcomité
Het bestaan van dit comité is bij wet vastgelegd 
in artikel 210 van de wet van 21 maart 1991.

Samenstelling

Het comité is als volgt samengesteld :  

•  de heer Laurent VRIJDAGHS, 

  voorzitter van het auditcomité,

•  Mevrouw Maria VAN DE WIELE »

•  Mevrouw Lieve SCHUERMANS »

•  De heer Pierre PROVOST.

Het  auditcomité mag de gedelegeerd bestuur-

der uitnodigen op zijn vergaderingen, die er ze-

telt  met  raadgevende  stem.  De  regeringscom-

missarissen nemen eveneens met  raadgevende 

stem deel aan de vergaderingen van dit comité.

Het auditcomité kan ook eender welke persoon 

uitnodigen om de  taken uit  te  voeren die hem 

door de Raad van Bestuur zijn toevertrouwd.

Wijzigingen in 2016

Nihil.

Werking

IN 2016 VERGADERDE DIT COMITÉ 6 KEER.

Bevoegdheden

Het auditcomité voert de taken uit die de Raad 

van  Bestuur  eraan  toevertrouwt.  Bovendien 

heeft het de opdracht om de Raad van Bestuur 

bij  te staan via het onderzoek van de financië-

le  informatie, met name de  jaarrekeningen, het 

jaarverslag en de tussentijdse verslagen. Het co-

mité  staat  ook  in  voor  de  betrouwbaarheid  en 
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de integriteit van de financiële verslagen inzake 

risicobeheer.

Ten minste veertien dagen voor de vergadering 

waarop de raad de jaarrekeningen vastlegt, legt 

de raad deze rekeningen ter advies voor aan het 

auditcomité.

Het auditcomité vervult de taken die hem door 

de  Raad  van  Bestuur  toevertrouwd  worden  en 

oefent de volgende activiteiten uit:

•  de  financiële  informatie,  o.a.  de  jaarrekenin-

gen, onderzoeken en aan de raad advies er-

over verstrekken;

•  In  samenwerking  met  het  college  van  com-

missarissen  en  de  verantwoordelijke  van  de 

Interne Audit I-IA, het intern controlesysteem 

van Infrabel beoordelen, superviseren en zich 

uitspreken over dat systeem en over de vast-

stellingen en aanbevelingen die dienaangaan-

de  geformuleerd  worden  door  het  college 

van  commissarissen,  net  als  de  antwoorden 

die het management daarop heeft gegeven;

•  Het door het hoofd van de Interne Audit I-IA 

voorbereide  auditprogramma  evalueren  en 

goedkeuren »

•  De  conclusies  en  belangrijke  aanbevelingen 

geformuleerd in de auditrapporten onderzoe-

ken,  toezien op de opvolging van deze aan-

bevelingen en op de uitvoering door het ma-

nagement van de met de  Interne Audit  I-IA 

overeengekomen  acties  in  reactie  op  deze 

audit-aanbevelingen en de acties die het ma-

nagement  heeft  ondernomen  in  reactie  op 

deze aanbevelingen; de Interne Audit I-IA op-

dracht geven om bij  het directiecomité  tus-

sen te komen in geval van lacunes en/of signi-

ficante  vertragingen  die  werden  vastgesteld 

in de uitvoering van deze aanbevelingen »

•  De wijze beoordelen waarop de risico’s waar-

aan Infrabel is blootgesteld worden geïdenti-

ficeerd, beoordeeld en beheerst, zich te ver-

gewissen van de betrouwbaarheid en van de 

integriteit van de financiële verslagen inzake 

risicobeheer »

•  Toezien op de coördinatie van de werkzaam-

heden van de Interne Audit, van deze die aan 

externe consultants werden toevertrouwd en 

van deze van het College van Commissaris-

sen;

•  De structuur van de Interne Audit van Infra-

bel, zijn budget op het vlak van personeels-

bezetting,  opleiding  van  het  personeel  en 

materiële ondersteuning goedkeuren »

•  De Raad van Bestuur een gemotiveerd advies 

bezorgen  met  betrekking  tot  de  aanstelling 

en vervanging van de verantwoordelijke van 

de  Interne  Audit  van  Infrabel  na  advies  van 

het benoemings- en bezoldigingscomité, toe-

zien op de onafhankelijkheid en de objectivi-

teit van de interne en externe auditeurs »

•  Het Charter van de Interne Audit Infrabel en 

de latere herzieningen ervan goedkeuren »

•  De Raad van Bestuur een gemotiveerd advies 

verstrekken over de benoeming of herbenoe-

ming  van  de  revisoren  van  Infrabel  evenals 

over hun honoraria »

•  Overgaan tot de controle en onderzoek van 

elk specifiek dossier dat nodig geacht wordt 

door de Raad van Bestuur.
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3. 
Benoemings-  
en bezoldigings-
comité

Het  bestaan  van  het  benoemings-  en  bezoldi-

gingscomité  is  vastgelegd  in  artikel  211  van  de 

wet van 21 maart 1991.

Samenstelling
Het comité is als volgt samengesteld : 

•  Mevrouw Christine VANDERVEEREN, 

  voorzitter van het benoemings- en 

  bezoldigingscomité (tot 30 september);

•  De heer Luc LALLEMAND » 

•  De heer Jan CORNILLIE »

•  De heer Jacques ETIENNE.

Wijzigingen in 2016

Mevr.  Christine  VANDERVEEREN  heeft  ontslag 

genomen uit haar functie als voorzitter vanaf 30 

september 2016. Er waren geen vergaderingen 

van  het  benoemings-  en  bezoldigingscomitéin 

de periode van 30 september tot 31 december 

2016.

Werking 

IN 2016 VERGADERDE HET COMITÉ 2 KEER.

Bevoegdheden

Het comité brengt een advies uit over de door 

de gedelegeerd bestuurder voorgestelde kandi-

daatstellingen voor de benoeming van de leden 

van het directiecomité.

Het doet voorstellen aan de raad met betrekking 

tot de bezoldiging en de voordelen die worden 

toegekend  aan  de  leden  van  het  directiecomi-

té en aan de hogere kaderleden. De raad volgt 

deze aangelegenheden continu op (artikel 211 § 

2 van de wet van 21 maart 1991).  

Bovendien  vervult  het  de  taken  waarmee  het 

door de Raad van Bestuur wordt belast. 
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4. 
Directiecomité

Samenstelling
Het directiecomité is als volgt samengesteld:  

•  De heer Luc LALLEMAND, gedelegeerd 

  bestuurder »

•  De heer VANSTEENKISTE, directeur-generaal 

Asset Management »

•  Mevrouw  Ann  BILLIAU,  directeur-generaal 

Traffic Management & Services »

•  De heer Dirk DEMUYNCK, directeur-generaal 

Build.

Geldende regels voor hun benoeming 

en hun ontslag

De directeurs-generaal worden benoemd door 

de Raad van Bestuur, op voorstel van de gede-

legeerd bestuurder en na het advies te hebben 

ingewonnen van het benoemings- en bezoldi-

gingscomité. Ze worden ontslagen door de Raad 

van Bestuur (artikel 208 van de wet van 21 maart 

1991).

Veranderingen in 2016

Nihil.

 

Werking
GEDURENDE HET JAAR 2016, VERGADERDE 
HET DIRECTIECOMITÉ 37 KEER.

Bevoegdheden

Overeenkomstig  artikel  208  van  de  wet  van  21 

maart 1991, « is het directiecomité belast met het 

dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat 

dat bestuur aangaat, alsmede met de uitvoering 

van de beslissingen van de Raad van Bestuur. 

De leden van het directiecomité vormen een col-

lege. Ze kunnen de taken onder elkaar verdelen.» 

Vertegenwoordiging

Overeenkomstig  artikel  208  van  de  wet  van  21 

maart 1991 vertegenwoordigen de directeur-ge-

neraal,  die  daartoe  werd  aangesteld  door  de 

Raad van Bestuur, en de gedelegeerd bestuur-

der gezamenlijk de onderneming in al haar han-

delingen, met  inbegrip van de vertegenwoordi-

ging in rechte. 

Alle  akten  van  beheer  of  akten  die  de  onder-

neming  verbinden,  worden  gezamenlijk  onder-

tekend door de gedelegeerd bestuurder en de 

directeur-generaal die daartoe werd aangesteld 

door de Raad van Bestuur.

Deze  directeur  behoort  tot  een  andere  taalrol 

dan de gedelegeerd bestuurder.

De  Koning  kan  bij  een  besluit  vastgesteld  na 

overleg  in  de  Ministerraad  de  akten  bepalen 

waarvan de goedkeuring afwijkt van dit artikel.

De raad van 8 november 2004 en van 28 okto-

ber 2010 en van 25 maart 2014 stelde de heer 

Luc VANSTEENKISTE aan als directeur-generaal 

die houder is van de tweede handtekening. 

Voorbereiding van de beslissingen

De beslissingen van het directiecomité worden 

voorbereid door het Executive Committee. Dit is 

een  informele  vergadering, waarin naast de  le-

den van het directiecomité, de overige directors 

van Infrabel zetelen.
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5. 
Toezicht

De Regeringscommissa-
rissen

De  regeringscommissarissen  worden  uitgeno-

digd  op  alle  vergaderingen  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 vergaderin-

gen van het auditcomité (artikel 210 § 1 van de 

wet van 21 maart 1991).

Ze waken over de naleving van de wet, de statu-

ten en het beheerscontract. Zij zien er op toe dat 

het beleid van Infrabel,  inzonderheid het beleid 

met toepassing van artikel 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  rege-

ringscommissarissen brengen verslag uit aan de 

minister van begroting aangaande alle beslissin-

gen van de Raad van Bestuur of het directieco-

mité die een weerslag hebben op de algemene 

uitgavenbegroting van de Staat.

Iedere regeringscommissaris  tekent binnen een 

termijn  van  vier  werkdagen  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 waarvan 

hij  oordeelt  dat  zij  nadeel  kan  berokkenen  aan 

de uitvoering van de opdrachten van openbare 

dienst van Infrabel. Iedere regeringscommissaris 

kan, binnen dezelfde termijn, beroep aantekenen 

tegen elke beslissing tot verhoging van de hef-

fingen voor het gebruik van de spoorinfrastruc-

tuur. Het beroep is opschortend.

Dhr. David WEYTSMAN en dhr. Maxime SEMPO 

werden bij koninklijk besluit van 26 februari 2015 

als  regeringscommissaris  bij  Infrabel  benoemd 

met ingang van 18 maart 2015.

Veranderingen in 2016

Nihil.

Bezoldiging

De wet van 21 maart 1991 (art. 213 § 1) voorziet 

dat de Koning de bezoldiging van de regerings-

commissarissen  regelt.  Deze  bezoldiging  is  ten 

laste van  Infrabel. De bezoldiging werd vastge-

legd bij koninklijk besluit van 4 juli 2008. 

De  plaatsvervangend  regeringscommissaris 

ontvangt een aandeel van de variabele vergoe-

ding in verhouding tot het aantal vergaderingen 

waarin hij de regeringscommissaris vervangt.

Voor het boekjaar 2016 werden de volgende ver-

goedingen uitgekeerd:

•  Het  geïndexeerde  forfaitaire  deel  van  janu-

ari  tot  juni  (= X  1,6084) bedraagt € 1.809,45 

bruto/6 maand, dit is € 301,57 bruto /maand; 

het  geïndexeerde  forfaitair  deel  van  juli  tot 

december  (=  X  1,6406)  bedraagt  € 1.845,67 

bruto/6 maand, dit is  € 307,61 bruto /maand.

•  Het  geïndexeerde  variabele  loon  bedraagt 

€ 7.310,25  bruto/jaar,  verhoudingsgewijs met 

de aanwezigheid op de Raad van Bestuur be-

taald.

Forfaitair Variabel TOTAAL

Dhr. David 
WEYTSMAN
regeringscom-
missaris

3.655,12€

6.645,7€
(10 verga-

deringen 
/11)

10.300,82€

Dhr. Maxime 
SEMPO 
regeringscom-
missaris  

3.655,12€

5.316,56€
(8 vergade-

ringen
/11)

8.971,68€



/ 50 /

College van 
Commissarissen  

Artikel 25 § 1 van de wet van 21 maart 1991 be-

paalt dat «De controle op de financiële toestand, 

op  de  jaarrekening  en  op  de  regelmatigheid, 

vanuit het oogpunt van de wet en van het orga-

niek statuut, van de verrichtingen 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 Algemene 

Vergadering  benoemd  worden  onder  de  leden 

van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

Op voorstel van het strategisch bedrijfscomité en 

de Raad van Bestuur, heeft de Algemene Verga-

dering van 21 mei 2014 beslist tot een eenmalige 

verlenging, voor de maatschappelijke boekjaren 

2014 tot 2016 , van het aan de vennootschappen 

Grant-Thornton & Mazars6  toevertrouwde man-

daat van commissaris-revisor. 

Hun mandaat betreft de wettelijke opdracht van 

externe controle van de statutaire en geconsoli-

deerde rekeningen van Infrabel.

De Algemene Vergadering van 21 mei 2014 heeft 

kennis genomen van de beslissing van de Alge-

mene Vergadering van het Rekenhof van 7 okto-

ber 2013, om de mandaten van de heren Michel 

de FAYS en Rudi MOENS, adviseurs bij het Re-

kenhof, als  leden van het College van Commis-

sarissen van Infrabel, voor een periode van drie 

jaar te verlengen.

De leden van het college zijn:  

•  de  vennootschap  Mazars  Réviseurs  d’entre-

prises  CVBA,  vertegenwoordigd  door  dhr. 

Philippe GOSSART,

•  de  vennootschap  Grant  Thornton  bedrijfs-

revisoren,  vertegenwoordigd  door  mevr.  Ria 

VERHEYEN,

•  de  heren  Michel  DE  FAYS  en  Rudy  MOENS, 

raadsheren bij het Rekenhof.

6. 
Mandaten in de 
dochteronderne-
mingen en ven-
nootschappen 
met deelneming

Ondernemingen waarin 
mandaten uitgeoefend 
werden (rechtstreekse  
of onrechtstreekse deel-
nemingen) door  
leden van de beheersor-
ganen of door  
personeel van Infrabel
Op zaterdag 31 december 2016 telde Infrabel 18 

dochterondernemingen  en  vennootschappen 

met deelneming.  In 15 van deze vennootschap-

pen worden mandaten uitgeoefend door  leden 

van de beheersorganen of door personeelsleden 

van Infrabel.

6. In 2016 werd door Infrabel een nieuwe procedure uitge-

schreven met het oog op de aanstelling van de revisoren voor 

de controle van zijn statutaire rekeningen en van zijn gecon-

solideerde rekeningen. De aanstelling van de geselecteerde 

revisoren wordt voorgesteld op de Algemene Vergadering 

van 17 mei 2017. 
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Leden van de beheers-
organen of van het per-
soneel van Infrabel die 
mandaten hebben uitge-
oefend

•  De  heer  Luc  LALLEMAND,  Voorzitter  TUC 

RAIL,  bestuurder  GEIE  Rail  Freight  Corridor 

North Sea-Mediterranean, bestuurder HR Rail;

•  de  heer  Luc  VANSTEENKISTE,  bestuurder 

TUC RAIL, voorzitter CCB, Woodprotect;

 

•  mevrouw Ann BILLIAU, bestuurder TUC RAIL, 

voorzitter  EESV  Rail  Freight  Corridor  North 

Sea-Mediterranean,  vice-voorzitter  RailNet 

Europe; 

•  de  heer  Dirk  DEMUYNCK,  gedelegeerd  be-

stuurder TUC RAIL, voorzitter Ixilio;

•  de heer Marc SMEETS (tot 30/09/2016), be-

stuurder TUC RAIL, bestuurder Ixilio, voorzit-

ter SPV 162, voorzitter SPV Zwankendamme, 

voorzitter SPV Brussels Port, bestuurder Rail 

Facilities, bestuurder AlphaCloud;

•  mevr.  Christine  VANDERVEEREN  (tot 

1/10/2016), bestuurder TUC RAIL, bestuurder 

Ixilio,  bestuurder  SPV  162,  bestuurder  SPV 

Zwankendamme,  bestuurder  SPV  Brussels 

Port,  bestuurder  Rail  Facilities,  bestuurder 

AlphaCloud;

•  de heer Eric MERCIER, gedelegeerd bestuur-

der Ixilio, voorzitter AlphaCloud, 

•  mevrouw  Cecilia  MAES,  bestuurder  Synti-

go/Ixilio,  bestuurder  SPV  Zwankendamme, 

bestuurder  SPV  162,  bestuurder  SPV  Brus-

sels Port, bestuurder van CCB en bestuurder 

Woodprotect,; 

•  de  heer  Koen  DE  WITTE,  bestuurder  SPV 

Zwankendamme,  bestuurder  SPV  162,  be-

stuurder SPV Brussels Port;

•  de heer Alex RAVIART, bestuurder Ixilio;

•  de heer Richard MARCELIS, bestuurder CCB, 

Woodprotect Belgium, Greensky en SPS Fin;

•  de heer Paul GODART, bestuurder Woodpro-

tect Belgium, bestuurder CCB;

•  de  heer  Michel  GEUBELLE,  lid  Management 

Board  EESV  Corridor  Rhine-Alpine,  lid  Ma-

nagement Board EESV Rail Freight Corridor 

North  Sea-Mediterranean,  lid  Management 

Board  EESV  Rail  Freight  Corridor  North 

Sea-Baltic,  vertegenwoordiger  van  Infrabel 

op de General Assembly van RailNet Europe »

•  de heer Fréderic NYSSENS, bestuurder Liège 

Carex

Vergoedingen

Alle (in punt 3.6.2.) voornoemde mandaten zijn 

onbezoldigd7.

7. Behalve het mandaat van bestuurder van Greensky van dhr. 

Richard MARCELIS, waarvan de bezoldiging integraal wordt 

afgestaan aan Infrabel. 
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Remuneratie- 
verslag  

 
Introductie 

Remuneratiebeleid voor de bestuurders, de le-

den van het directiecomité, de overige directie-

leden en de personen belast met het dagelijks 

beheer van de vennootschap, en om de indivi-

duele remuneratie te bepalen van bestuurders, 

leden van het directiecomité, overige directie-

leden en personen belast met het dagelijks be-

stuur van de vennootschap .

Raad van Bestuur

De gehanteerde procedure is conform de door ar-

tikel 22 van de statuten voorgeschreven procedure: 

«De Algemene Vergadering stelt de bezoldiging 

van de leden van de Raad van Bestuur vast op voor-

stel van het benoemings- en bezoldigingscomité.»

Directiecomité

De gehanteerde procedure is conform artikel 211, 

§2,  2  van  de  Wet  21  maart  1991  betreffende  de 

hervorming  van  sommige  economische  over-

heidsbedrijven:

«Op voorstel van het benoemings- en bezoldi-

gingscomité bepaalt de Raad van Bestuur de be-

zoldiging en de voordelen die worden toegekend 

aan de leden van het directiecomité en aan de ho-

gere kaderleden. Het comité volgt deze aangele-

genheden continu op.»

Remuneratiebeleid dat werd gehanteerd tijdens 

het door het jaarverslag behandelde boekjaar 

Raad van Bestuur

De bezoldiging van de voorzitter bestaat uit een 

vast jaarlijks gedeelte van  € 27.200 en een variabel 

gedeelte dat bestaat uit de zitpenningen voor de 

vergaderingen. 

Deze zitpenningen bedragen:

•  € 500 per raad;

•  € 400 per Comité waaraan hij deelneemt.

Bovendien geniet hij een jaarlijkse vergoeding van 

€ 2.400 voor werkingskosten.

De  bezoldiging  van  de  andere  bestuurders  (be-

halve de gedelegeerd bestuurder) bestaat uit een 

vast jaarlijks gedeelte van € 13.600 en een variabel 

gedeelte dat bestaat uit de zitpenningen. 

Deze zitpenningen bedragen:

•  € 500 per raad;
• € 400 per vergadering van de andere Comités.

Bovendien ontvangen ze een jaarlijkse vergoeding 

van € 1.200 voor werkingskosten.

De  aanwezigheid  op  de  vergaderingen  is  een 

noodzakelijke vereiste voor het ontvangen van de 

zitpenning.

Directiecomité

Als  tegenprestatie  voor  de  uitoefening  van  hun 

mandaat, ontvangen de directeuren-generaal een 

vaste  verloning  en  een  maandelijkse  functiever-

goeding, vakantiegeld, jaarpremie, evenals op een 

variabele beheerspremie.

De bezoldiging is in overeenstemming met de af-

spraken die in 2014 met de voogdijoverheid wer-

den gemaakt, meer bepaald een vaste verloning 

van  € 180.000  en  maximum  € 50.000  variabele 

verloning  per  jaar  (deze  bedragen  worden  geïn-

dexeerd).

Er worden voor de twee volgende boekjaren geen 

wijzingen in het remuneratiebeleid verwacht.



/ 53 /

Gedelegeerd bestuurder

Als  tegenprestatie  voor  de  uitoefening  van  zijn 

mandaat,  ontvangt  de  gedelegeerd  bestuurder 

volgende emolumenten: 

 

•  een  vast  gedeelte  van  € 230.000  bruto  per 

jaar,  betaalbaar  in  twaalf  mensualiteiten  van 

€ 19.166,67;

•  een variabel gedeelte van ten hoogste € 60.000 

bruto per  jaar, waarvan het bedrag wordt be-

paald door de Raad van Bestuur van  Infrabel 

op  basis  van  de  verwezenlijking  van  de  door 

de Raad van Bestuur van Infrabel vastgelegde 

doelstellingen.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Alle kosten die de gedelegeerd bestuurder maakt 

voor de uitoefening van zijn mandaat zijn voor re-

kening van Infrabel.

Infrabel  draagt  de  kosten  voor  de  verzekerings-

premies  voor  een  verzekeringsdekking  conform 

de markt op het vlak van aansprakelijkheid voor 

de uitoefening van het mandaat van gedelegeerd 

bestuurder en het mandaat van bestuurder.

Terugvorderingsbepalingen  

Het  contract  bevat  geen  bepalingen  over  een 

recht op terugvordering,  in het voordeel van het 

bedrijf, van de variabele verloning ten aanzien van 

de  leden van het directiecomité  indien deze ver-

loning werd toegekend op basis van onvolledige 

financiële informatie.

Gezien de KPI voor de bepaling van de financiële 

verloning niet in hoofdzaak afhangen van financi-

ele informatie, wordt het niet noodzakelijk geacht 

om een dergelijke bepaling te voorzien.
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Bestuurdersvergoeding en andere remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders en uitvoerende 

managers in hun hoedanigheid van lid van de raad m.b.t. het boekjaar dat door het beheerverslag 

wordt behandeld. 

Naam

Aanwezigheid op de vergaderingen van 
de raad en de comités van Infrabel

Brutobezol-
diging van de 
bestuurders 

Raad
(totaal: 
11).

Auditcomité
(totaal: 6).

Benoemings- 
en bezoldi-
gingscomité
(totaal: 2).

Raad en andere 
comités
(€)

Christine VANDERVEEREN 8/8 2/2 17.400,02

Mieke OFFECIERS 11 6 21.499,96

Laurent VRIJDAGHS 11 6 21.499,96

Jan CORNILLIE 11 2 19.899,96

Jacques ETIENNE 10 2 22.251,59

Sylvianne PORTUGAELS 10 18.599,96

Ruben LECOK 10 18.599,96

Pierre PROVOST 11 5 21.099,96

Lieve SCHUERMANS 10 6 20.999,96

De jaarlijkse vergoeding en zitpenningen worden 

enkel uitbetaald aan de niet-uitvoerende bestuur-

ders. De gedelegeerd bestuurder ontvangt  in de 

hoedanigheid  van  lid  van  de  raad  van  bestuur, 

geen vergoeding.

De  voorzitter  heeft  deze  functie  effectief  tijdens 

de maanden juli, augustus en september 2016 on-

bezoldigd uitgeoefend. Tijdens deze periode von-

den er twee vergaderingen plaats.



/ 55 /

Evaluatiecriteria voor de vergoeding van de uit-

voerende managers gebaseerd op prestaties 

De Raad van Bestuur van 28 mei 2009 ging, op 

voorstel van het benoemings- en bezoldigingsco-

mité, akkoord met de  invoering van de principes 

van performance management, voor de CEO en 

de directeurs-generaal en voor het hoger kader.

 

De raad legde de beoordelingscriteria vast aan de 

hand van effectieve targets, minima en maxima. 

De  targets  worden  elk  jaar  vastgelegd  voor  het 

daaropvolgende  jaar.  De  variabele  verloningen 

voor  de  CEO  en  de  directeurs  generaal  worden 

berekend aan de hand van de gerealiseerde sco-

res.

Voor de overige leidinggevenden, Heads of, Mana-

gers en topexperten werd een performance ma-

nagement  proces  I-perform  ingevoerd  dat  deels 

rekening  houdt  met  de  methode  voor  de  leden 

van het directiecomité maar ook meer specifieke 

elementen introduceert eigen aan het resultaten-

domein van elke leidinggevende. 

 Gelet op de budgettaire context, werden een aan-

tal wijzigingen aangebracht t.a.v. het jaar 2015.

De objectieve beoordeling gebeurt op grond van 

de bedrijfsresultaten, onderverdeeld  in zes grote 

deelgebieden.

Het  respectievelijke  gewicht  dat  aan  elk  van  de 

deelgebieden  wordt  toegekend,  is  verschillend 

voor  de  CEO  en  de  verschillende  directeurs-ge-

neraal, afhankelijk van het belang hiervan voor de 

desbetreffende functie.

CEO Directeurs-generaal

1. Veiligheid 20 % van 20 tot 25 %

2. Stiptheid 17,5 % van 15 tot 21,5 %

3. Financiële resultaten 15 % van 5 tot 15 %

4. Uitvoering van de investeringen 5 % van 5 tot 25 %

5. Uitvoering van het strategisch 7,5 % van 8,5 tot 10 %

6. Uitvoering van het beheerscon- 15 % van 5 tot 7,5 %

SUBTOTAAL 80 % 80 %

Individuele beoordeling 20 % 20 %

TOTAAL 100 % 100 %
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Remuneratie van de CEO voor het door het 

jaarverslag behandelde boekjaar  

Aan de CEO betaalde langetermijn-cashbo-

nus m.b.t. het door het jaarverslag behandelde 

boekjaar

Naam Luc LALLEMAND

Status
De voorschriften van art. 209 van de wet van 21 maart 1991 voor de leden 
van het directiecomité (zie verder deel 6) zijn ook van toepassing op de 
gedelegeerd bestuurder.

Vaste verloning 235.891,86 € brutovergoeding als zelfstandige (voor de periode van 1 
januari 2016 tot 31 december 2016) 

Variabele verloning8 € 61.537,00 (voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 en 
te storten in 2017)

TOTAAL 297.428,86 € brutoloon (voor de periode van 1 januari 2016 tot zaterdag 31 
december 2016)

Pensioen

Er is geen aanvullend pensioenplan voorzien.

Er is ook geen groepsverzekering voorzien.

In geval van pensionering of overlijden, tijdens of na de uitoefening van 
het mandaat, zal de wedde die als basis dient voor de berekening van 
het rustpensioen (of overlevingspensioen) van de degene die de functies 
van gedelegeerd bestuurder uitoefent of uitgeoefend heeft, als volgt 
vastgesteld worden: in de maand die aan de pensionering voorafgaat 
of in de maand van het overlijden in dienst zal er een wedde toegekend 
worden die rekening houdt met de duur van de vervulde diensten, 
zowel in de lagere functies als in die van gedelegeerd bestuurder, en die 
bijgevolg de som van twee deelbedragen zal omvatten:

a. een deelbedrag berekend op basis van de laatste globale wedde die de 
betrokkene op het ogenblik van zijn pensionering (of van zijn overlijden 
in dienst) bereikte in de lagere functie, vermenigvuldigd met een breuk 
waarvan de noemer het geheel van de jaren dienst vertegenwoordigt 
en de teller dezelfde diensten, geen rekening houdend met die welke 
als directeur-generaal werden gepresteerd;

b. een deelbedrag berekend op basis van de laatste globale wedde die 
de betrokkene genoot als gedelegeerd bestuurder vermenigvuldigd 
met een breuk waarvan de noemer het geheel van de jaren dienst 
vertegenwoordigt en de teller de als gedelegeerd bestuurder 
gepresteerde jaren.

Andere voordelen Bedrijfswagen als voordeel in natura voor  € 4.334,62. 

Aan de CEO betaalde 
langetermijn-cashbonus 
m.b.t. het boekjaar

Geen

8. in april 2016 werd een variabele verloning van € 60 368 uitbetaald voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2015. 
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Op globale basis en m.b.t. het door het be-

heerverslag behandelde boekjaar: de bezoldig-

ing van de andere leden van het uitvoerend 

management. 

Op globale basis, de langetermijncash die m.b.t. 

het tijdens het jaarverslag behandelde boekjaar 

is betaald aan de andere leden van het uitvoer-

end management (buiten de CEO) 

Alle leden van het directiecomité met uitsluiting van de gedelegeerd bestuurder

Status

- Conform art. 209 van de wet van 21 maart 1991 worden de rechten, 
met inbegrip van de bezoldiging, en plichten van de gedelegeerd 
bestuurder en van de andere leden van het directiecomité, enerzijds, en 
van Infrabel, anderzijds, geregeld door een bijzondere overeenkomst 
tussen de partijen. Deze bijzondere overeenkomst voorziet dat, 
de algemeen directeur, voor de duur van zijn mandaat verlof 
zonder wedde krijgt, met behoud van zijn rechten op bevordering, 
loonsverhoging en pensioen.

- Conform de HR-regels bepaald door HR-Rail, behouden de leden hun 
graad en worden belast met de functie van directeur-generaal.

Vaste verloning € 563.831,79 bruto basisloon (vakantiegeld inbegrepen)

Variabele verloning9 € 151.751,73 (voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 en te 
storten in 2017)

TOTAAL € 715.583,52

Pensioen

Er is geen aanvullend pensioenplan voorzien.
Er is ook geen groepsverzekering voorzien. 

In geval van pensionering of overlijden, tijdens of na de uitoefening van 
het mandaat, zal de wedde die als basis dient voor de berekening van het 
rustpensioen (of overlevingspensioen) van degene die de functies van 
directeur-generaal uitoefent of uitgeoefend heeft, als volgt vastgesteld 
worden: in de maand die aan de pensionering voorafgaat of in de maand 
van het overlijden in dienst zal er een wedde toegekend worden die 
rekening houdt met de duur van de vervulde diensten, zowel in de lagere 
functies als in die van directeur-generaal, en die bijgevolg de som van 
twee deelbedragen zal omvatten:

a. een deelbedrag berekend op basis van de laatste globale wedde die de 
betrokkene op het ogenblik van zijn pensionering (of van zijn overlijden 
in dienst) bereikte in de lagere functie, vermenigvuldigd met een breuk 
waarvan de noemer het geheel van de jaren dienst vertegenwoordigt 
en de teller dezelfde diensten, geen rekening houdend met die welke 
als directeur-generaal werden gepresteerd;

b. een deelbedrag berekend op basis van de laatste globale wedde die de 
betrokkene op het ogenblik van zijn pensionering (of van zijn overlijden 
in dienst) bereikte in de lagere functie, vermenigvuldigd met een breuk 
waarvan de noemer het geheel van de jaren dienst vertegenwoordigt 
en de teller dezelfde diensten, geen rekening houdend met die welke 
als directeur-generaal werden gepresteerd;

Andere voordelen Bedrijfswagen als voordeel in natura voor € 10.963,65

Andere Nihil

Bonus langetermijncash Geen

9.  in mei 2016 werd een variabele verloning van € 60 368 uitbetaald voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2015
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Aantal en voornaamste kenmerken van de aan-

delenopties of andere rechten die tijdens het 

boekjaar zijn toegekend aan de diverse uitvoe-

rende managers (met inbegrip van de CEO

Op individuele basis:

Aantal en voornaamste kenmerken van de aan-

delenopties of andere rechten die tijdens het 

boekjaar zijn toegekend aan de diverse uitvoe-

rende managers (met inbegrip van de CEO) 

Op individuele basis:

Aantal en voornaamste kenmerken van de tij-

dens het boekjaar uitgeoefende of vervallen 

aandelenopties of andere rechten van de diver-

se uitvoerende managers (met inbegrip van de 

CEO) - 

Nihil.

Op individuele basis:

De voornaamste bepalingen van de contractu-

ele relatie betreffende vertrekvergoeding met 

de CEO en met elk van de andere uitvoerende 

managers. 

Motivering en beslissing van de Raad van Be-

stuur inzake vertrekvergoeding. 

De  bijzondere  overeenkomst  die  de  wederzijdse 

rechten en plichten tussen Infrabel en de heer Luc 

LALLEMAND  als  gedelegeerd  bestuurder  vast-

legt, voorziet inzake vertrekvergoeding:

De overeenkomst neemt van rechtswege een ein-

de zonder vooropzegging noch vergoeding op 12 

november 2019. 

De gedelegeerd bestuurder kan op ieder ogenblik 

de overeenkomst die hem met Infrabel bindt, be-

eindigen mits een opzegging van drie maanden.

Voor zover de Koning het mandaat van de gedele-

geerd bestuurder heeft beëindigd voor het einde 

van  de  overeenkomst,  kan  Infrabel  het  mandaat 

beëindigen mits het betalen van een verbrekings-

vergoeding die gelijk is aan twaalf maanden vaste 

vergoeding. 

Infrabel stelt onmiddellijk een einde zonder opzeg-

ging noch vergoeding aan deze overeenkomst, als 

de Koning het mandaat van gedelegeerd bestuur-

der beëindigt als gevolg van een zware fout.

De nieuwe bijzondere overeenkomst die de weder-

zijdse rechten en plichten tussen Infrabel, HR-Rail 

en  de  directeur-generaal  vastlegt,  goedgekeurd 

door  de  Raad  van  Bestuur  van  25  maart  2014, 

voorziet inzake vertrekvergoeding:

In  geval  van  ontslagname  in  de  loop  van  het 

mandaat van algemeen directeur of  in geval van 

niet-hernieuwing  van  dat  mandaat,  zal  hij/zij  te-

ruggeplaatst worden in de graad van directeur; hij 

wordt alsdan bezoldigd overeenkomstig de gelde-

lijke voorwaarden verbonden aan die graad.

Bij  beëindiging  van  het  mandaat  vóór  het  ver-

strijken van de normale vervaldatum ervan  inge-

volge ontslag door de Raad van Bestuur, en tenzij 

de Raad van Bestuur dit voordeel als ongegrond 

beschouwt volgens het tuchtstatuut en de recht-

spraak  van  toepassing  bij  HR  Rail,  behoudt  hij/

zij,  vanaf  de  datum  van  de  beëindiging  van  het 

mandaat, gedurende twaalf maanden de geldelij-

ke toestand verbonden aan de functie van direc-

teur-generaal  en  wordt  nadien  teruggeplaatst  in 

de graad van directeur en bezoldigd overeenkom-

stig de geldelijke voorwaarden verbonden aan die 

graad.

Opgemaakt te Brussel op 25 april 2017

Namens de Raad van Bestuur,

Herman De Bode Luc Lallemand
Voorzitter Raad    Gedelegeerd bestuurder 
van Bestuur       


