








4 / INFRABEL / JAARVERSLAG 2005

Boodschap van de Voorzitter 
en de Gedelegeerd Bestuurder

Op 1 januari 2005 werd een nieuw en belangrijk hoofdstuk aan de 
geschiedenis van de Belgische spoorwegen toegevoegd. De markt 
van de spoorwegen werd immers geliberaliseerd. De NMBS, één 
onderneming sinds 1926, heeft haar rijke erfenis doorgegeven aan 
drie autonome overheidsondernemingen: de NMBS-Holding, de NMBS 
en Infrabel. Samen vormen ze de NMBS-Groep. Ze staan in voor 
een optimale dienstverlening binnen de sector van het spoorverkeer 
en vervullen een voortrekkersrol op vlak van openbaar vervoer en 
intermodaal transport.

Deze drie ondernemingen van de NMBS-Groep maken elk binnen hun 
specifi ek domein deel uit van het nieuwe Europese spoorweglandschap. 
Dat wordt gekenmerkt door een steeds toenemende concurrentie in 
het goederen- en internationaal reizigersverkeer en door een duidelijke 
scheiding tussen de transportactiviteit en het beheer van de 
infrastructuur. In overeenstemming met de Europese richtlijnen werd 
de historische schuld van de Groep overgenomen door de Staat. 
De nieuwe ondernemingen kunnen zo vanuit een stevige basis starten 
en de ontwikkelingen van de komende decennia met vertrouwen 
tegemoet zien.

Als infrastructuurbeheerder die los staat van de 
spoorwegondernemingen, wil Infrabel actief bijdragen aan een 
duurzame mobiliteit ten dienste van de economische en sociale 
ontwikkeling van België. We streven voortdurend een optimale 
veiligheid en kwaliteit na. We doen dit om een steeds betere en 
competitieve infrastructuur te kunnen aanbieden en om tegemoet te 
komen aan de vragen van onze klanten. Het beheerscontract met de 
Staat en het daaruit voortvloeiende ondernemingsplan vormen dan 
ook de basis voor een veeleisend programma. Op die manier kunnen 
de toegekende overheidstoelagen optimaal worden ingezet.

In de periode 2005 - 2007 zal Infrabel 3,3 miljard € investeren 
waarbij de nadruk ligt op de modernisering en uitbreiding van de 
infrastructuur voor het binnenlandse reizigers- en goederenverkeer 
(onder andere het Gewestelijk ExpresNet in en rond Brussel en de 
verschillende infrastructuurwerken in de havens en hun omgeving). 
Infrabel zal ook een aanzienlijk deel van haar middelen investeren in de 
afwerking van de hogesnelheidslijnen, de verdere verbetering van de 

veiligheid, de toename van de stiptheid, de spoorweginteroperabiliteit, 
de uitbouw van een kwalitatieve infrastructuur én een beter onthaal 
van de reizigers. Deze investeringen gebeuren steeds vanuit een sterk 
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef daar Infrabel werkt met 
overheidsdotaties.

De motor van dit dynamisch proces is het strategisch plan BRIO 
(Belgian Railway Infrastructure Objectives) waarvan de uitwerking de 
inzet heeft gevraagd van vele medewerkers van Infrabel. Dit plan legt 
22 strategische prioriteiten vast voor de periode 2006 - 2010. Het is 
cruciaal voor de modernisering van ons industriële apparaat en voor de 
cultuurverandering die op alle niveaus nodig is.

Infrabel is klaar voor de toekomst. Met een grote dosis 
professionalisme en knowhow gaat Infrabel vastbesloten de 
uitdagingen aan die zich stellen door de technologische evolutie en 
de liberalisering van het spoorvervoer. We zijn in staat om ons zonder 
aarzelen aan te passen aan de ontwikkelingen van morgen en daarbij 
de nodige continuïteit te verzekeren. De permanente vernieuwing 
en verbetering van onze prestaties kan alleen gebeuren dankzij het 
professionalisme en de motivatie van onze medewerkers. Deze spirit 
zorgt ervoor dat Infrabel een soliede toekomst tegemoet spoort.

We hebben veel waardering voor de inzet en betrokkenheid die onze 
medewerkers hebben getoond en alle dagen opnieuw tonen, ondanks 
alle onvoorziene omstandigheden die dergelijke veranderingen 
onvermijdelijk met zich meebrengen. Deze houding is zeer belangrijk 
om samen de nieuwe uitdagingen tegemoet te treden. Laat ons dus 
samen bouwen aan de vernieuwing van de spoorwegen, door ze de 
plaats te geven die ze verdient in een mobiliteitssector in volle groei.

Antoon Colpaert
VOORZITTER VAN DE RAAD

Luc Lallemand
GEDELEGEERD BESTUURDER
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HST: 
Rechtstreeks sporen van Brussel 
naar Amsterdam

Het Belgische hogesnelheidsnet, dat eind 2007 volledig zal zijn 
afgewerkt, omvat in totaal 300 km aan spoorlijnen. Op iets meer 
dan de helft hiervan kan in eigen bedding worden gereden met 
een snelheid van 300 km/u. De treinen zullen op de sporen van het 
andere gedeelte 160 tot 200 km/u kunnen rijden. In 2005 zijn de 
werkzaamheden op de hogesnelheidslijnen tussen Antwerpen en de 
Nederlandse grens én Luik en de Duitse grens fl ink opgeschoten. De 
noordelijke en oostelijke tak zijn de twee nog ontbrekende schakels in 
het Belgische hogesnelheidsnetwerk.

Tussen Brussel en Antwerpen werd de bestaande lijn 25 als traject 
voor de HST gekozen. Hierdoor kunnen de gedane investeringen voor 
de modernisering van de spoorlijn optimaal worden benut en kan het 
binnenlandse net worden verbeterd. De HST doorkruist daarna heel 
Antwerpen.

Naar het voorbeeld van het knooppunt in Brussel wordt er momenteel 
gebouwd aan een noord-zuidverbinding onder de stad Antwerpen. 
De graafwerken voor deze 3,8 km lange spoortunnel werden 
in 2005 bijna volledig afgerond. De noord-zuidverbinding is de 
draaischijf van de toekomstige hogesnelheidslijn tussen Antwerpen 
en de Nederlandse grens. Het project biedt Antwerpen nieuwe 
mobiliteitsperspectieven: de stad zal beschikken over een ultramodern 
station, dat vanuit twee richtingen toegankelijk is en 14 sporen telt 
verspreid over drie verdiepingen, in plaats van 10 sporen vóór de 
werken.

Vervolgens rijdt de HST verder richting noorden van Antwerpen. Eerst 
kruist de HSL de verkeerswisselaar E19/A12 om daarna ter hoogte van 
de Laaglandlaan naast de E19 te gaan rijden. De nieuwe lijn loopt dan 
parallel met de autosnelweg verder tot aan de Belgisch-Nederlandse 
grens.

België, centraal gelegen in het Europese spoorwegnet, 
is een van de belangrijke schakels van een 
interoperabel en uitgebreid netwerk van het Europees 
hogesnelheidsverkeer van morgen. Een opportuniteit 
die Infrabel ten volle wil benutten.

Zoals voor alle projecten van Infrabel is ook bij de hogesnelheidslijn 
Brussel-Nederland de milieubescherming een erg belangrijk item. 
Concreet uit zich dat in het behoud van het Peerdsbos, een van de 
rijkste natuurgebieden in het noorden van Antwerpen. Er werden 
specifi eke maatregelen genomen, zoals de constructie van een koker, 
om de invloed op het milieu bij de aanleg van de HSL zo veel mogelijk 
te beperken.

De HSL tussen Antwerpen en de Nederlandse grens wordt mee 
gefi nancierd door Nederland. Door de gezamenlijke keuze van het 
traject, dat langer is op het Belgische grondgebied, was Nederland in 
1996 akkoord om bij te dragen in de kosten van deze werken voor 
een bedrag van 823 miljoen gulden (459,8 miljoen €, interesten 
inbegrepen). Het nog niet geïnvesteerde gedeelte van het bedrag 
werd geplaatst tegen een behoorlijke intrest. Tenslotte heeft ook de 
Europese Unie een bijdrage geleverd ter ondersteuning van projecten 
van Europees belang (215 miljoen € voor de infrastructuur van het 
hogesnelheidsverkeer).

De bouwkundige werken en de spoorwerken aan de hogesnelheidslijn 
werden eind 2005 - begin 2006 afgerond. De werken aan de 
bovenleidingen werden in het voorjaar van 2006 beëindigd. De hele 
infrastructuur zal in april 2007 in dienst worden genomen en ter 
beschikking worden gesteld van de operatoren, in overeenstemming 
met de door België en Nederland hierover ondertekende 
overeenkomsten.
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De stiptheid als 
stokpaardje
Deze stiptheidsresultaten (vertragingen gelijk aan of minder dan 
5 minuten) liggen wel iets lager dan in het jaar 2004 dat een 
uitzonderlijk jaar was. Maar de treinen reden in 2005 tijdens 10 van de 
12 maanden even stipt of stipter dan in 2004. Zonder uitzonderlijke 
omstandigheden, met name het weer, zou het record nog eens zijn 
gebroken.

“Ondanks deze goede resultaten is er geen sprake van om op onze 
lauweren te gaan rusten”, zegt Marcel Baele. “Integendeel. Om 
de stiptheid te verbeteren is de directie Netwerk begonnen met de 
opstelling van een objectief rapport over alle belangrijke vertragen op 
het net. In het kader van de informaticatoepassing VOIC (Voorvallen – 
Incidents) wordt van elke trein met meer dan twee minuten vertraging 
een verantwoordingsnota gemaakt. Volgens deze bepaling moeten de 
seinhuizen en verkeersleidingen de oorzaak van de vertraging ingeven 
in de toepassing Artweb (die deel uitmaakt van het systeem Artemis, 
de databank van de dienstregeling van de treinen).”

In het verleden beperkten de verantwoordelijken voor het verkeer zich 
tot de bediening en besturing ervan. De controle was vaak willekeurig 
door gebrek aan gegevens, wat het coördinatie- en verbeteringswerk 
er niet eenvoudiger op maakte. Vandaag draait de werkingsmethode 
van de twee systemen VOIC en Artweb rond vier grote principes: 
bevelen, controleren, coördineren en verbeteren.

“De systemen Artweb en Artemis hebben geleid tot een permanente 
controle van de regelmaat en verschillende opmerkingen worden 

Voor Infrabel is stiptheid niet zomaar een woord. 
Deze term is verankerd in de oprichtingswaarden 
van de onderneming en in de cultuur van iedere 
spoorwegbeambte. Het krijgt dan ook van alle instanties 
bijzonder veel aandacht. In die mate dat het Belgische 
spoorwegnet vandaag het meest stipte is van heel 
Europa. 2005 was dan ook een goed jaar met 94,8%* 
van de treinen die op tijd reden.

automatisch overgebracht”, vertelt Marcel Baele. “De feiten worden 
automatisch doorgegeven zonder dat er een verklaring is vereist. 
Deze werkwijze heeft twee grote voordelen: de stiptheid van de 
treinen kan erg precies worden opgevolgd en verschillende scenario’s 
kunnen worden opgesteld om de nodige verbeteringen aan te 
brengen. Dankzij dit systeem behoren foutieve informatie en andere 
communicatieproblemen defi nitief tot het verleden.”

Na de invoering van deze verschillende informaticasystemen is ook 
het verantwoordelijkheidsgevoel van de Task Forces er sterk op 
vooruit gegaan. Iedereen zoekt mee naar oplossingen en dat komt de 
stiptheid van de treinen alleen maar ten goede. In 2005 bereikten de 
Belgische spoorwegen op die manier een stiptheidsniveau van 94,8%, 
het beste in Europa. Het doel voor 2006 is 95%. 

Om het verantwoordelijkheidsgevoel van het personeel met betrekking 
tot deze prioriteit aan te scherpen, moet iedere directie zichzelf 
voortaan een doelstelling opleggen. Dankzij deze doelstellingen, die 
duidelijk worden omschreven binnen Infrabel, zal iedereen zijn rol 
optimaal kunnen vervullen en zijn prioritaire doelstellingen kunnen 
nastreven. “We zijn er ons ten zeerste van bewust dat dit een mes is 
dat aan twee kanten snijdt”, besluit Marcel Baele. “Deze methode, die 
een open mind en een zeker engagement vereist, zal ongetwijfeld de 
groepsgeest bevorderen.”

De stiptheid
2000 / 2005
% treinen met hoogstens 5 minuten 

vertraging

Stiptheid 
zonder 

neutralisatie

 Stiptheid 
met 

neutralisatie

2000 90,7 % 93,6%

2001 91,2% 94,2%

2002 92,6% 95,2%

2003 92,6% 95,3%

2004 93,2% 95,7%

2005 91,9% 94,8%
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Corporate Governance

1. Raad van Bestuur

A. Samenstelling

Het aantal bestuurders werd vastgelegd door de Koning in een 
Koninklijk Besluit en overlegd in de Ministerraad. Dit werd vastgesteld 
op 6 (art.1 KB 28 oktober 2004), waarbij de taalpariteit wordt 
nageleefd.

De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit: 

 Dhr.  Voorzitter van de Raad van Bestuur,

 Dhr. , Gedelegeerd Bestuurder,

 Mevr. NIL, Bestuurder,

 Dhr. , Bestuurder,

 Mevr. , Bestuurder,

 Dhr. , Bestuurder,

Wijzigingen in de loop van 2005

Als gevolg van het eervolle ontslag van Mevr. Anne VEREECKE 
benoemde het Koninklijk Besluit van 3 maart 2005 Mevr. 
Frédérique DENIL als Bestuurder van Infrabel.

Belangrijkste functie in 2005 van de niet-uitvoerende 
Bestuurders buiten Infrabel

 Dhr.  Havencommissaris – Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap;

 Mevr. , Medewerkster van de Groep CDH in de 
Kamer en de Senaat;

 Dhr. , Bijzonder Mandataris voor de hervorming 
van de Civiele Veiligheid op het Kabinet van Vice-Eerste Minister 
en Minister van Binnenlandse Zaken  en, tot op 
1 september 2005, Kabinetschef van Vice-Minister-President van 
de Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Minister van Economie, 
Ondernemen, Wetenschapsbeleid, Innovatie en Buitenlandse 

;

Dit hoofdstuk gaat over het bedrijfsbestuur, dat 
algemeen Corporate Governance wordt genoemd. 
Hier wordt uitgelegd wat de werkingsregels van de 
onderneming zijn in het licht van de principes van de 
Corporate Governance.

 Mevr. , Zaakvoerder van MDL BVBA;

 Dhr. , Medewerker van het Kabinet van Vice-
Eerste Minister en Minister van Financiën Didier REYNDERS.

B. Benoeming van de Bestuurders

In overeenstemming met artikel 207 van de wet van 21 maart 1991 
benoemt de Koning met een Koninklijk Besluit dat wordt overlegd in de 
Ministerraad een aantal bestuurders in verhouding tot het aantal stemmen 
dat verbonden is met de aandelen in het bezit van de Staat. De andere 
bestuurders worden vervolgens benoemd door de andere aandeelhouders.

Gezien de Belgische Staat 80% + 1 stem van de stemrechten binnen 
Infrabel bezit, worden 5 van de 6 leden van de Raad van Bestuur 
benoemd door de Koning, krachtens het Koninklijk Besluit overlegd 
in de Ministerraad. Een lid van de Raad werd benoemd door de 
Algemene Vergadering en op voorstel van de NMBS-Holding, dat 
de rest van de stemmen in handen heeft. De bestuurders worden 
gekozen op basis van de complementariteit van hun bekwaamheden 
inzake fi nanciële en boekhoudkundige analyse, juridische 
aspecten, kennis van de transportsector, ervaring inzake mobiliteit, 
personeelsstrategie en sociale relaties.

De mandaten van de leden van de Raad van Bestuur, in zijn huidige 
samenstelling, lopen op 29 oktober 2010 ten einde.

C. Werking

Frequentie van de vergaderingen

“De Raad vergadert ten minste zesmaal per jaar.” (artikel 24 van de 
statuten). De Raad van Bestuur vergadert in principe iedere laatste 
donderdag van de maand. Bijzondere vergaderingen worden belegd 
om bijzondere dossiers te bespreken.

In 2005 vergaderde de Raad van Bestuur 13 keer.

Bevoegdheden

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 handelingen te 
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel 
van het overheidsbedrijf.
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De Raad van Bestuur houdt toezicht op het beleid van het 
directiecomité. Het directiecomité doet op geregelde tijdstippen 
verslag aan de Raad.

De Raad, of zijn Voorzitter, onverminderd de bevoegdheden van 
laatstgenoemde, hem toegekend krachtens artikel 18 § 5 (van de wet 
van 21 maart 1991), kan op elk ogenblik van het directiecomité een 
verslag vragen over de activiteiten van het bedrijf of van sommige 
ervan.”

Beslissingen binnen de Raad van Bestuur

Quorum: “De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en 
beslissen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig 
of vertegenwoordigd is. Zo hieraan niet is voldaan, kan een nieuwe 
vergadering worden bijeengeroepen. De Raad beraadslaagt en 
beslist geldig over de agendapunten van de vorige vergadering op 
voorwaarde dat ten minste één derde van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is.”

De bestuurders kunnen aan de vergaderingen van de raad deelnemen 
per telefoon of via soortgelijke middelen van communicatie welke 
alle personen die aan de vergadering deelnemen, in de mogelijkheid 
stellen om elkaar op hetzelfde moment te horen. Iedere persoon die 
aan een vergadering deelneemt overeenkomstig § 2, wordt geacht op 
deze vergadering aanwezig te zijn.

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

Meerderheid: “De beslissingen van de Raad van Bestuur worden 
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

In afwijking van voorgaande regel worden de volgende beslissingen 
van de Raad genomen met een meerderheid van twee derden van de 
uitgebrachte stemmen:

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

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

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter of de bestuurder 
die hem vervangt, doorslaggevend” (artikel 27 van de statuten).

“In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid 
en het belang van de vennootschap dit 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 aanwending van het toegestane kapitaal, noch 
op de goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de 
vennootschap of enige wijziging hiervan” (artikel 28 van de statuten).

In 2005 heeft de Raad geen beroep gedaan op deze methode.

Handvest van de bestuurder

Om de bestuurders bij te staan in het uitvoeren van hun taak en 
zich daarbij te houden aan de regels inzake onafhankelijkheid, 
bevoegdheid, ethiek en integriteit, heeft de Raad tijdens zijn 
vergadering van 25 november 2004, het “Handvest van de 
bestuurder” aangenomen als onderdeel van het huishoudelijke 
reglement.

Dit Handvest is van toepassing op alle leden van de Raad van Bestuur 
van Infrabel en op iedere bestuurder die door Infrabel is aangesteld in 
een onderneming.

In dit Handvest verbinden de bestuurders zich ertoe om, bij de 
uitoefening van hun functies:

1. in iedere situatie onafhankelijk te handelen;

2. actief over de belangen van de onderneming te waken;

3. te waken over de efficiënte werking van de Raad van Bestuur;

4. de belangen van alle aandeelhouders te beschermen;

5. rekening te houden met de wettelijke verwachtingen van alle 
partners van de onderneming (groep, klanten, kaderleden, 
werknemers, leveranciers en schuldeisers);

6. erover te waken dat de onderneming haar verplichtingen en 
verbintenissen nakomt en wetten, reglementen en gedragscodes 
naleeft;

7. ieder conflict tussen directe of indirecte persoonlijke belangen en 
de belangen van de onderneming te vermijden;

8. een onjuist gebruik van informatie en handelen met voorkennis 
te vermijden;

9. onafgebroken hun professionele bekwaamheden te ontwikkelen;

10.  zich te houden aan de geest van het Handvest.

Comités van de Raad van Bestuur

Om de Raad van Bestuur bij te staan en raad te geven in de 
uitoefening van zijn functies heeft de Raad, in overeenstemming met 
artikel 210 en 211 van de wet van 21 maart 1991 een Auditcomité 
én een Benoemings- en Bezoldigingscomité opgericht.
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2. Auditcomité

De oprichting van dit Comité is voorzien in artikel 210 van de wet van 
21 maart 1991.

A. Samenstelling

Het Comité is samengesteld uit vier bestuurders – anderen dan de 
Gedelegeerd Bestuurder – die door de Raad van Bestuur worden 
benoemd. De taalpariteit wordt hierbij nageleefd.

Het Comité is momenteel als volgt samengesteld:

 Dhr. , Voorzitter van het Auditcomité;

 Dhr. ;

 Mevr. ;

 Mevr. .

Het Auditcomité mag de Gedelegeerd Bestuurder uitnodigen op 
zijn vergaderingen, die er dan zetelt met raadgevende stem. De 
Regeringscommissarissen nemen eveneens met raadgevende stem 
deel aan de vergaderingen van dit comité.

Op dezelfde wijze mag het Auditcomité elke persoon uitnodigen 
die kan bijdragen tot de goede uitvoering van de taken die hem zijn 
toevertrouwd door de Raad van Bestuur.

B. Werking

Frequentie van de vergaderingen

Het Comité vergadert op regelmatige basis, in principe eenmaal per 
semester. Zijn Voorzitter kan speciale vergaderingen beleggen opdat 
het Comité zijn missie tot een goed einde zou brengen.

In de loop van 2005 kwam het Comité vijf keer samen.

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 door onderzoek van de financiële informatie, met 
name de jaarrekeningen, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen. 
Het Auditcomité staat ook in voor de betrouwbaarheid en de 
integriteit van de financiële verslagen inzake risicobeheer.

Ten minste veertien dagen vóór de vergadering waarop de Raad van 
Bestuur de jaarrekeningen vaststelt, legt de raad deze rekeningen ter 
advies voor aan het Auditcomité.

Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur met name bij voor de 
uitoefening van volgende taken:

 In samenwerking met de directie en het College van 
Commissarissen het waken over de betrouwbaarheid en integriteit 
van de jaarrekeningen en de geconsolideerde rekeningen van 
Infrabel en voor de tussentijdse verslagen, vooraleer die worden 
voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

 Het onderzoeken van financiële informatie, met name de 
jaarrekeningen, en hierover een advies te formuleren aan de Raad 
van Bestuur.

 In samenwerking met het College van Commissarissen en de 
verantwoordelijke van de Interne Audit, I-AI, het evalueren, 
superviseren en bespreken van het interne controlesysteem 
van Infrabel, van de vaststellingen en aanbevelingen die hierop 
betrekking hebben en die worden geformuleerd door het College 
van Commissarissen, en van de antwoorden die het management 
hierop geeft.

 Het onderzoeken en goedkeuren van het auditprogramma dat 
wordt voorbereid door de verantwoordelijke van de Interne 
Audit I-AI.

 Het onderzoeken van de belangrijke besluiten en aanbevelingen 
die worden gedaan in de auditrapporten; het waken over de 
opvolging van deze aanbevelingen en over de uitvoering door het 
management van de met de Interne Audit I-AI overeengekomen 
acties in antwoord op deze auditaanbevelingen en door 
het management ondernomen acties in antwoord op deze 
aanbevelingen; het belasten van de Interne Audit I-AI met de 
taak om op te treden bij het Directiecomité in geval van lacunes 
en/of aanzienlijke vertragingen bij het uitvoeren van deze 
aanbevelingen.

 Het evalueren van de manier waarop de risico’s (financiële, 
operationele en andere) waaraan Infrabel wordt blootgesteld, 
worden bepaald, geëvalueerd en beheerd. Voorts omvat dit ook 
het verzekeren van de betrouwbaarheid en de integriteit van de 
financiële rapporten inzake risicobeheer.

 Het waken over de coördinatie van de taken van de Interne Audit, 
de taken die worden toevertrouwd aan externe consultants en de 
taken van het College van Commissarissen.

 Het goedkeuren van de structuur van de Interne Audit van 
Infrabel en het budget ervan in zijn bestanddelen met betrekking 
tot het personeel, de opleiding van het personeel en de materiële 
ondersteuning.

 Het geven van een gemotiveerd advies aan de Raad van Bestuur 
over de aanstelling en vervanging van de verantwoordelijke van 
de Interne Audit van Infrabel na advies van het Benoemings- en 
Bezoldigingscomité; het waken over de onafhankelijkheid en 
objectiviteit van de interne en externe auditeurs.

 Het goedkeuren van het Handvest van de Interne Audit van 
Infrabel en de wijzigingen die er nadien in worden aangebracht.

 Het geven van een gemotiveerd advies aan de Raad van Bestuur 
over de benoeming van de revisors van Infrabel en over hun 
salarissen.

 Het uitvoeren van de controle en het onderzoek van ieder 
specifiek dossier wanneer dat nodig wordt geacht door de Raad 
van Bestuur.
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3. Benoemings- en bezoldigingscomité

De oprichting van dit Comité is voorzien in artikel 211 van de wet van 
21 maart 1991.

A. Samenstelling

Dit Comité is samengesteld uit vier bestuurders waaronder de 
Voorzitter van de Raad van Bestuur die het Comité voorzit en de 
Gedelegeerd Bestuurder. De taalpariteit wordt hierbij nageleefd.

Het Comité is als volgt samengesteld:

 Dhr.  Voorzitter van het Benoemings- 
en Bezoldigingscomité;

 Dhr. ;

 Dhr. ;

 Mevr. IL.

B. Werking

Frequentie van de vergaderingen

Het Comité vergadert zo vaak als het belang van de onderneming dat 
vereist.

In 2005 gebeurde dit eenmaal.

Bevoegdheid

Het benoemings- en bezoldigingscomité brengt een advies uit over de 
kandidaturen die door de Gedelegeerd Bestuurder worden voorgesteld 
met het oog op de benoeming van de leden van het Directiecomité.

Het doet voorstellen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de 
bezoldiging en de voordelen die worden toegekend aan de leden van 
het Directiecomité en aan de hogere kaderleden. Het comité volgt 
deze aangelegenheden continu op (artikel 211 § 2 van de wet van 21 
maart 1991).

Daarnaast voert het de taken uit die de Raad van Bestuur het 
toevertrouwt.

4. Aanwezigheid op vergaderingen en 
bezoldiging op individuele basis van de 
bestuurders

De Algemene Vergadering van 31 december 2004 legde de hieronder 
uiteengezette principes vast voor de bezoldiging van de bestuurders, 
met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder.

De bezoldiging van de Voorzitter bestaat uit een vast jaaraandeel 
van 24 000 € en uit een variabel deel van aanwezigheidsgeld voor 
vergaderingen. Dit aanwezigheidsgeld bedraagt: 

 500 € per Raad;

 400 € per Comité waaraan hij deelneemt.

Daarnaast ontvangt hij een jaarlijkse vergoeding voor werkingskosten 
van 4 000 €. In het geval van een dubbel mandaat binnen de NMBS-
Groep, mag de vaste jaarlijkse bezoldiging niet worden gecumuleerd.

De bezoldiging van de andere bestuurders bestaat uit een vast 
jaaraandeel van 12 000 € en een variabel deel van aanwezigheidsgeld. 
Dit aanwezigheidsgeld bedraagt:

 500 € per Raad;

 400 € per Comité waaraan hij deelneemt.

Daarnaast ontvangen zij een jaarlijkse vergoeding voor werkingskosten 
van 2 000 €.

De Raad van 26 januari 2006 besliste dat vanaf 1 januari 2006 de 
forfaitaire jaarlijkse vergoedingen zullen worden teruggebracht tot 
1 200 € voor de bestuurders en 2 400 € voor de Voorzitter.

Naam

Aanwezigheid op vergaderingen van de 
Raad en de Comités van Infrabel

Bezoldiging van 
de Bestuurders

Raad
(totaal 13)

Auditcomité
(totaal 6)

Benoem. 
en Bezold.

comité
(totaal 1)

Raad en andere 
Comités (€)

13/13 6/6 1/1 33 300,00

0/1 0/1 0/1 1 821,43

11/12 4/5 0/0 18 278,57

S 13/13 - 1/1 18 900,00

11/13 5/6 - 19 500,00

13/13 6/6 - 20 900,00

5. Directiecomité

A. Samenstelling

Artikel 208 van de wet van 21 maart 1991 bepaalt dat “dit wordt 
voorgezeten door de Gedelegeerd Bestuurder. De Raad van Bestuur 
bepaalt het aantal overige leden van het Directiecomité.”

Artikel 16 van de wet van 21 maart 1991 vereist een taalpariteit.

In overeenstemming met de wet en de statuten behoort de 
Gedelegeerd Bestuurder tot een andere taalrol als de Voorzitter van de 
Raad van Bestuur (artikel 207 § 4 van de wet van 21 maart 1991).

1 Voor rekening van MDL bvba, Kerkstraat 161, 2060 Antwerpen
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Het Directiecomité is als volgt samengesteld: 

 Dhr. , Gedelegeerd Bestuurder,

 Dhr. , Directeur-Generaal Netwerk,

 Dhr.  Directeur-Generaal Infrastructuur & 
Aankopen,

 Dhr. , Directeur-Generaal Toegang tot het Net.

Regels inzake hun benoeming en ontslag

De Directeurs-Generaal worden benoemd door de Raad van Bestuur, 
op voorstel van de Gedelegeerd Bestuurder en na advies van het 
Benoemings- en Bezoldigingscomité. Hun ontslag wordt gevraagd 
door de Raad van Bestuur (artikel 208 van de wet van 21 maart 1991).

B. Werking

Frequentie van de vergaderingen

Het Directiecomité vergadert in principe eenmaal per week, gewoonlijk 
op dinsdag.

In 2005 vergaderde het Directiecomité 49 keer.

Bevoegdheden

In overeenstemming met artikel 208 van de wet van 21 maart 1991 
“is het Directiecomité belast met het dagelijkse bestuur en de 
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, 
alsmede met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van 
Bestuur.

De leden van het Directiecomité vormen een college en kunnen de 
taken onderling verdelen.”

Vertegenwoordiging

Volgens artikel 208 van de wet van 21 maart 1991 vertegenwoordigen 
de Directeur-Generaal die daartoe werd aangesteld door de Raad van 
Bestuur, en de Gedelegeerd Bestuurder gezamenlijk de onderneming 
in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in 
rechte.

Alle akten van beheer of akten die de onderneming verbinden, 
worden gezamenlijk ondertekend door de Gedelegeerd Bestuurder en 
een Directeur-Generaal die daartoe werd aangesteld door de Raad van 
Bestuur.

De Directeur-Generaal behoort tot een andere taalrol als de 
Gedelegeerd Bestuurder.

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad, de akten waarvan de goedkeuringswijze afwijkt van dit 
artikel.

De Raad van 8 november 2004 heeft dhr. Luc VANSTEENKISTE 
benoemd tot Directeur-Generaal met dubbele procuratie.

C. Bezoldiging van de leden van het Directiecomité

Bezoldiging van de Gedelegeerd Bestuurder

Het globale brutobedrag, met inbegrip van de voordelen in natura, dat 
werd uitgekeerd aan de Gedelegeerd Bestuurder in 2005, bedraagt 
376 174,03 €. De premies van het tweede semester van 2004 zijn 
inbegrepen in de variabele bezoldiging. De premies voor 2005 worden 
vastgelegd in 2006.

Bezoldiging van de Directeurs-Generaal

De Raad van 27 januari 2005 stelde de bezoldiging van de leden van 
het Directiecomité vast.

Het bezoldigingssysteem omvat:

1. een vast gedeelte, namelijk:

 het basissalaris;

 een maandelijks toegekende beheerstoelage;

 een functievergoeding: forfaitair maandelijkse bedrag.

2. een variabel gedeelte, namelijk:

 de functietoelage: 0 tot 100% van het maandelijkse basissalaris. 
Het toekenningspercentage wordt bepaald door het Benoemings- 
en Bezoldigingscomité, op voorstel van de Gedelegeerd 
Bestuurder, rekening houdend met de moeilijkheidsgraad en 
sociale complexiteit van de uitgeoefende functie. Het percentage 
wordt jaarlijks herzien; 

 de productiviteitspremie: variabel volgens een 
appreciatiecoëffi ciënt van 0 tot 3. De productiviteitspremie wordt 
jaarlijks vastgesteld na publicatie van de Bedrijfsresultaten.

Het variabele gedeelte vertegenwoordigt ongeveer 30% van de 
bezoldiging.

Het vakantiegeld, de jaarlijkse premie en de andere toelagen en 
eventuele vergoedingen worden bepaald volgens de toepasbare 
reglementaire beschikkingen. De ambtenaren genieten van een 
groepsverzekering.

Het globale brutobedrag dat wordt toegekend aan de leden van het 
Directiecomité, hierbij inbegrepen dat van de Gedelegeerd Bestuurder, 
bedraagt, voor het jaar 2005, 1 037 078,91 €.

6. Controle

Regeringscommissarissen

Artikel 213 van de wet van 21 maart 1991 voorziet dat “Infrabel 
onder de controlebevoegdheid van de minister staat onder wie de 
spoorwegen ressorteren. Deze controle gebeurt door bemiddeling van 
een Regeringscommissaris, die wordt benoemd en ontslagen door de 
Koning op voordracht van de betrokken minister.”
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De Regeringscommissarissen voor Infrabel zijn mevr. Christine SERVATY 
en mevr. Carole MACZKOVICS.

De Regeringscommissarissen worden uitgenodigd op alle 
vergaderingen van de Raad van Bestuur en het Directiecomité en 
hebben er een raadgevende stem. (artikel 213 § 3 van de wet van 
21 maart 1991). De Regeringscommissarissen worden ook uitgenodigd 
op alle vergaderingen van het Auditcomité en hebben er een 
raadgevende stem (artikel 210 § 1 van de wet van 21 maart 1991).

De Regeringscommissarissen waken over de naleving van de wet, de 
statuten en het beheerscontract. Zij zien er op toe dat het beleid van 
Infrabel de uitvoering van de taken van openbare dienstverlening niet 
in het gedrang brengt, in het bijzonder wat het beleid bij toepassing 
van artikel 13 betreft.

De Regeringscommissarissen brengen verslag uit bij de minister die 
bevoegd is voor de spoorwegen. Die brengt verslag uit bij de minister 
van Begroting aangaande alle beslissingen van de Raad van Bestuur, 
het Directiecomité, het Strategisch Comité of het Oriënteringscomité 
die een weerslag hebben op de algemene uitgavenbegroting van de 
Staat.

De Regeringscommissarissen tekenen binnen een termijn van 
vier dagen beroep aan bij de minister, waaronder zij ressorteren, 
tegen elke beslissing waarvan ze oordelen dat die strijdig is met de 
wet, de statuten of het beheerscontract of waarvan zij oordelen 
dat die de uitvoering van de openbare missie van Infrabel schade 
toebrengt. Iedere Regeringscommissaris kan, binnen dezelfde 
termijn, beroep aantekenen tegen iedere beslissing tot verhoging 
van de gebruikskosten voor de spoorweginfrastructuur. Het beroep is 
opschortend.

Mevrouw Christine SERVATY werd benoemd als Regeringscommissaris 
voor Infrabel op 4 februari 2005 volgens het Koninklijk Besluit van 
3 februari 2005.

Mevrouw Carole MACZKOVICS werd benoemd als 
Regeringscommissaris voor Infrabel op 9 december 2004 krachtens het 
Koninklijk Besluit van 18 november 2004.

College van Commissarissen

Artikel 25 §1 van de wet van 21 maart 1991 voorziet dat “De controle 
op de fi nanciële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid, 
vanuit het oogpunt van de wet en het (organiek) statuut, om de 
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt in elk autonoom 
overheidsbedrijf opgedragen aan een college van commissarissen 
dat vier leden telt. De leden van het college hebben de titel van 
commissaris.”

Dit College is samengesteld uit vier leden waarvan er twee worden 
benoemd door het Rekenhof onder zijn leden en twee door 
de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren.

De leden van het College zijn: 

 Dhr. , Voorzitter van het College, bedrijfsrevisor,

 Dhr. , bedrijfsrevisor,

 Dhr. , lid van het Rekenhof,

 Dhr. , Voorzitter van het Rekenhof.

De statuten hebben de duur van de mandaten voor de leden van het 
College van Commissarissen vastgesteld op 3 jaar.

 Mandaten in de dochterondernemingen 
en ondernemingen met participatie

1. Ondernemingen waarin mandaten worden uitgeoefend 
(directe en indirecte participatie) door de leden van de 
beheersorganen of van het personeel van Infrabel

 Infrabel beschikt over twee directe dochterondernemingen: 
de N.V. TUC RAIL en de N.V. CHANTIER DE CREOSOTAGE DE 
BRUXELLES (CCB). Bovendien bezit Infrabel indirecte participaties 
in de nv. Woodprotect Belgium – dochteronderneming van de 
nv. CCB – en in EESV IV-Infra/TUC – dochteronderneming van 
de nv. TUC RAIL. In iedere onderneming worden de mandaten 
uitgeoefend door de leden van de beheersorganen of door 
vertegenwoordigers van Infrabel.

2. Leden van de beheersorganen of van het personeel van 
Infrabel met mandaten

 Dhr. , Voorzitter TUC RAIL

 Dhr. , Bestuurder TUC RAIL

 Dhr. , Voorzitter CCB en Woodprotect, 
Bestuurder TUC RAIL,

 Dhr. , Bestuurder TUC RAIL

 Dhr. , Gedelegeerd Bestuurder TUC RAIL, 
Bestuurder IV-Infra/TUC

 Dhr. , Bestuurder CCB en Woodprotect

 Dhr. IS, Bestuurder CCB en Woodprotect

 Dhr. , Bestuurder IV-Infra/TUC

 Dhr. , Bestuurder IV-Infra/TUC

 Dhr. , Bestuurder IV-Infra/TUC

3. Bezoldigingen

De bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd.

Het globale brutobedrag voor 2005 dat werd toegekend aan de 
Gedelegeerd Bestuurder van TUC RAIL bedraagt 180 274,97 €.

De Gedelegeerde Bestuurders van CCB en WOODPROTECT ontvangen 
geen bezoldiging voor hun functie.
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