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W
at ben ik dezer dagen blij
dat ik politieke weten-
schappen doceer en geen
staatsrecht. Want wie de
studenten vandaag weg-
wijs wil maken in het con-

stitutionele recht, moet bijna elke dag zijn cursus
herschrijven. Eergisteren nog schudde Kamer-
voorzitter Patrick Dewael (Open VLD) een instant
regeltje constitutioneel gewoonterecht uit zijn
mouw: als de regering ontslag neemt, mag de Ka-
mer niet vergaderen zolang de koning dat ontslag
in beraad houdt. Dat kunnen de studenten alvast
bijschrijven in hun syllabus staatsrecht.

Maar wel liefst in potlood.Want de kans is groot
dat dit stukje gewoonterecht vandaag alweer
wordt bijgestuurd: de Kamer mag niet vergaderen
tijdens de duur van een (in)formatieopdracht. Tot
vorige week moesten de studenten leren dat een
belangenconflict de parlementaire procedure 120
dagen opschort. Maar donderdag ging iedereen er
opeens van uit dat die periode eigenlijk veel korter
is en dat het parlement al meteen het splitsings-
voorstel kon stemmen. Maar is die periode niet
juist veel langer dan 120 dagen? Want enig telwerk
leert dat het vorige belangenconflict, van het
Waals Parlement, de parlementaire procedure
liefst 268 dagen heeft opgeschort. Hoe kan dat
dan?

GRONDWET
De waarheid is dat België een land geworden is

van institutionele klungelarij en bricolage. Als dat
in hun kraam past, vinden de particraten ter plek-
ke nieuw ‘gewoonterecht’ uit. En als een regel hun
niet aanstaat, leggen ze die gewoon naast zich
neer. De grondwet schrijft ondubbelzinnig voor
dat een van de senatoren van de Nederlandse taal-
groep in Brussel moet wonen. Als dat toevallig het
geval is, zoveel te beter. Indien niet (zoals in de pe-
riode 1999-2003), dan doen de politici simpelweg
alsof die regel niet bestaat.

Het gaat vandaag zelfs zover dat ook de funda-
menten van ons institutionele model op losse
schroeven komen te staan. Tot voor kort leerden

de studenten dat België een parlementair systeem
heeft, waarbij de regering uitvoert wat een meer-
derheid in het parlement beslist. Vandaag blijkt
dat niet meer het geval te zijn. BHV heeft ervoor
gezorgd dat we terecht zijn gekomen in een quasi-
presidentieel systeem, waarbij de uitvoerende
macht een veto kan stellen tegen een beslissing
van het parlement. Met dat verschil natuurlijk dat
de uitvoerende macht bij ons niet rechtstreeks
door de kiezer is verkozen, en dus geen directe de-
mocratische legitimiteit heeft.

Door de opeenvolgende staatshervormingen
zijn onze instellingen verworden tot een onont-
warbaar kluwen. Het is een hallucinante opeen-
stapeling van grendels, blokkeringsmechanismen,
speciale regelingen en uitzonderingen op de uit-
zonderingen. Het is een met elk institutioneel
compromis hoger geworden vuilnisbelt, met daar-
boven een zwerm politieke meeuwen op zoek naar
een bruikbare hap.

ROMEINEN
Deze verregaande institutionele normverva-

ging is symptomatisch voor het fin de régime dat
we momenteel beleven. Die decadentie van het
Belgische regime komt nog het best tot uiting in
de manier waarop sommigen nu nostalgisch te-
rugblikken naar vroegere tijden. Een beetje zoals
de Romeinen tijdens de crisissen van het keizer-
rijk de oude republiek idealiseerden. Waarbij ze
dan wel gemakshalve vergaten dat de keizers juist
aan de macht waren gekomen omdat de republiek
niet meer werkte.

Vandaag krijgen we te horen dat het vroeger
zoveel beter was met echte staatslieden die het al-
gemeen belang voor ogen hadden en nog in staat
waren ‘eerbare’ communautaire compromissen

te sluiten. Het gaat zelfs zover dat de politici van
weleer een nauwelijks verholen dedain tentoon-
spreiden voor de huidige politieke generatie. In de
plaats daarvan zouden juist die ‘staatslieden’ in de
grond moeten zinken van schaamte. Want wie
heeft ons anders met die institutionele vuilnisbelt
opgezadeld?

EXPORTPRODUCT
Er is een tijd geweest dat de Belgische elite

zichzelf wijs probeerde te maken dat België een
institutioneel gidsland was voor de wereld. De bri-
colage waarmee men het voortbestaan van een

pseudofederaal België
nu al veertig jaar kunst-
matig rekt, werd daarbij
verheven tot een hoog-
technologisch export-
product. En zie, heel de
wereld keek vol bewon-
dering toe hoe wij twee
verschillende culturen
op een vreedzame wijze
lieten samenleven. Als
dat al ooit het geval is ge-
weest, dan is daar toch
wel definitief een einde
aan gekomen tijdens de
politieke crisis van 2007.
Vandaag is het zover ge-

komen dat het Belgische institutionele ‘model’
zowat iedereen, in binnen- én buitenland, met
walging vervult.

Jean-Luc Dehaene wilde het probleem blijk-
baar oplossen door de vuilnisbelt nog wat op te ho-
gen met allerlei kronkelige regelingen. De voogdij
over de zes faciliteitengemeenten zou worden

overgedragen naar een schimmig college van pro-
vinciegouverneurs, en de Franse Gemeenschap
zou via het achterpoortje van een intercommuna-
le extraterritoriale bevoegdheden krijgen. Met dat
soort van ondoorzichtig geknutsel koopt men
hoogstens wat tijd en sleept men enkel maar mu-
nitie aan voor toekomstige communautaire con-
flicten. Wat een deprimerend vooruitzicht dat we
ons nog decennialang van het ene communautaire
conflict naar het andere zullen moeten voortsle-
pen…

Veel beter zou zijn die vuilnisbelt gewoonweg
op te ruimen en ‘from scratch’ een nieuw institu-
tioneel model op te bouwen. Gelukkig groeit stil-
aan een consensus over hoe dat model eruit zou
kunnen zien. In de feiten functioneert België van-
daag al als een confederaal systeem, met twee ver-
schillende publieke opinies, twee partijsystemen
en zelfs twee verschillende ‘federale’ coalities. De
kloof tussen het federale wettelijke land en het
confederale werkelijke land wordt met de dag gro-
ter.

CONFEDERATIE
Om die kloof te dichten moeten we België ver-

timmeren tot een echte confederatie. Tot een mo-
del waarbij Vlaanderen en Franstalig België twee
soevereine deelstaten vormen van de Europese
Unie, die in een grondwettelijk verdrag vastleggen
wat ze nog samen willen doen en hoe de gemeen-
schappelijke hoofdstad Brussel zal worden be-
stuurd. Een model waarbij enkel nog de deelpar-
lementen rechtstreeks worden verkozen, en waar-
bij de confederale regering, met zeer beperkte
bevoegdheden, bestaat uit de samengevoegde
deelregeringen.

Crisissen zijn uitdagingen, en de uitdaging van
vandaag bestaat erin om het volgekribbelde blad
van de Belgische pseudofederatie eindelijk om te
slaan, om voluit te kiezen voor een nieuw confe-
deraal partnership met de Franstaligen. Want de
historische woorden van Yves Leterme (op 14 juli
2008) zijn vandaag actueler dan ooit : ‘Het over-
legmodel op louter federaal niveau heeft zijn li-
mieten bereikt.’

Institutionele
vuilnisbelt
België is een land van institutionele klungelarij en bricolage. Niet alleen vinden parti-

craten er naar believen een soort ‘gewoonterecht’ uit, ook de fundamenten van onze

instellingen worden op losse schroeven gezet. Fin-de-régime-decadentie.

België is een
hallucinante
opeenstapeling
van grendels,
blokkeringen,
speciale
regelingen en
uitzonderingen
op de
uitzondering.

COLUMN

ROLAND DUCHÂTELET

Duizend mensen samenbrengen, informeren
en unaniem laten beslissen over een ingewik-
keld onderwerp is normaal niet mogelijk. Met
een groep van tien bestaat die kans, maar het is
een uitdaging. Met vijf lukt het soms, met twee
lukt het vaak. Dat is ook de reden waarom grote
raden van bestuur niet als werkbaar gelden en
het dagelijks bestuur van een bedrijf typisch bij
één of twee personen geconcentreerd wordt.

In de politiek zijn de kiezers de aandeelhou-
ders, de parlementen de raden van bestuur en
de regering(en) het dagelijks bestuur.

De omvang van de structuren in de politiek
zijn een beduidende handicap in de besluitvor-
ming en dus voor de efficiëntie van de organisa-
tie van onze maatschappij.

Tegenover andere landen is de situatie in Bel-
gië dubbel zo moeilijk. Inderdaad, in ons parle-
ment stemmen socialisten tegen iets waar an-
dere socialisten voor zijn. Dat komt omdat de
Franstalige socialisten in de regering zitten, de
sp.a niet. Dat zou echter niet anders zijn voor de
liberalen of de christendemocraten, wanneer
bijvoorbeeld de MR in
de regering zou zitten
en Open VLD niet.

In geen enkel ander
land zijn partijen op-
gesplitst naar taal,
ook al spreekt men er
verschillende talen,
zoals in Zwitserland.
Ook in België waren
de partijen tot 50 jaar
geleden niet opge-
splitst. Er waren bij-
gevolg minder partij-
en nodig om een rege-
ring te vormen, en er
waren minder partij-
voorzitters. Het is duidelijk dat een land bestu-
ren gemakkelijker gaat met minder partijen.

De splitsing van de partijen naar taalrol en de
federalisering hebben niet tot meer welvaart ge-
leid, integendeel. Onze geldelijk uitgedrukte
welvaart, het bbp, is er in verhouding tot andere
landen op achteruitgegaan. Dat is uiteraard te
wijten aan de vermeerdering van het ‘bestuur-
lijk apparaat’, dat sindsdien meer dan verdub-
belde in omvang, maar ook aan de meer inge-
wikkelde besluitvorming.

De vraag is of anno 2010 de taal een funda-
menteler element is in de politieke keuze dan
de typisch maatschappelijke waarden volgens
dewelke de politieke partijen in andere landen
zijn opgedeeld. Het is in die zin moeilijk te be-
grijpen dat liberalen van alle landen in het Eu-
ropees Parlement één fractie vormen onder lei-
ding van Guy Verhofstadt, terwijl de MR en de
Open VLD géén gemeenschappelijke fractie
hebben in het Belgische parlement. Hetzelfde
is waar voor socialisten en christendemocraten.

Als dit land de voorbije 50 jaar maar één so-
cialistische, één christendemocratische en één
liberale partij zou hebben gehad, zou er nooit
een BHV-probleem zijn geweest. Dat is zeker.

■ Roland Duchâtelet leidt Melexis, de fabrikant van compu-
terchips voor de autosector. Hij is senator voor Open VLD.

Andere werelden,
andere

besluitvorming

De splitsing
van de partijen
en de federali-
sering hebben
niet tot meer
welvaart geleid,
integendeel.
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D
e poging om een oplossing te vin-
den voor de kieskring Brussel-
Halle-Vilvoorde is mislukt. De
kansen op een akkoord zijn in elk
geval zeer klein. Hoe moeten we
die nieuwe mislukking opvatten?

Er zijn vele antwoorden, met twee belangrijke
nieuwe elementen.

De regionalisering, de communautarisering en
het federalisme beginnen grote politieke en insti-
tutionele effecten voort te brengen. Het louter be-
staan van de gewesten en de gemeenschappen
maakt onderhandelingen complexer omdat de
aanpak van problemen nu minder globaal en min-
der geïntegreerd is. Minder geïntegreerd, omdat
nu in elke partij verantwoordelijken zijn die de fe-
derale visie verdedigen en anderen die de regio-
naal-communautaire zienswijze verdedigen.

Bovendien heeft de ontkoppeling van de ver-
kiezingen de asymmetrie geïntroduceerd. Die tus-
sen de federale regering en de regio’s is er geko-
men na de regionale verkiezingen van 2004. In
2009 is die asymmetrie nog versterkt. Open VLD
zit (zat) federaal in de meerderheid en zit regio-
naal in de oppositie. Voor de MR geldt aan Frans-
talige kant hetzelfde. Voor de sp.a, de N-VA en
Ecolo geldt het omgekeerde. CD&V, PS en cdH zit-
ten overal in de meerderheid, en Vlaams Belang,
LDD en Groen! (Brussel uitgezonderd) zitten
overal in de oppositie.

Door d nauwe verwevenheid van het politieke

op federaal en op regionaal niveau wijzigt deze
situatie de werking van de politiek aanzienlijk.

Een ander belangrijk element is de steeds gro-
tere politieke versnippering. In het federale par-
lement zitten nu vertegenwoordigers van liefst
twaalf partijen: CD&V, Open VLD, sp.a, LDD,
Vlaams Belang, Groen!, N-VA, PS, MR, Ecolo, cdH
en Front National. Bij de verkiezingen van 1950
haalde de CVP in Vlaanderen 60 procent van de
stemmen en had ze bijna
35 procentpunten voor-
sprong op de tweede, de
BSP. Bij de regionale
verkiezingen van 2009
kreeg CD&V 22,9 pro-
cent van de stemmen,
een belachelijk zwakke
score voor de grootste
formatie. In de jaren 50
haalden de belangrijkste
politieke families, de socialisten en de christen-
democraten, samen 85 procent. Vandaag geen
40 procent.

Die fragmentatie heeft enorme gevolgen. Ze
maakt het noodzakelijk verschillende partners sa-
men te brengen om aan een parlementaire meer-
derheid te geraken, en er zijn aanzienlijk wat part-
ners nodig bij onderhandelingen. Aan speciale
meerderheden komen lijkt onmogelijk geworden.

Kunnen die fragmentatie en haar gevolgen
worden vermeden? Er zijn twee stromingen. In-

stitutionalisten menen dat de juridische en insti-
tutionele contrainte sterke effecten heeft. Ande-
ren zien instituties vooral als product van de
maatschappij.

Volgen we de eerste school, dan zou de kieswet
wijzigen naar meerderheidsmodel laten vermoe-
den dat een verkiezing volgens het meerderheids-
principe (‘the winner takes it all’) de parlementai-
re vertegenwoordiging zou kunnen wijzigen: er
zouden zich duidelijke meerderheden aftekenen.
De politieke versnippering zou dus simpelweg
worden tegengaan door de kieswet te wijzigen.

De andere school zal opmerken dat de politie-
ke fragmentatie toch is geëvolueerd, zonder dat
het kiessysteem is gewijzigd. Wat zou aantonen
dat het kiesstelsel op zich geen effecten teweeg-
brengt, wel dat die effecten variëren in functie van
maatschappelijke ontwikkelingen en van de na-
tionale cultuur. Het verkiezingssysteem is iden-
tiek in Groot-Brittannië, India en Canada, maar
resulteert toch niet in dezelfde politieke configu-
raties. Voor Griekenland, Spanje en Portugal geldt
dan weer dat hun proportionele systemen van-
daag quasitweepartijenstelsels baren.

KANALISEREN
Bovendien valt af te wachten of de effecten wel

dezelfde zouden zijn bij Franstaligen en Vlamin-
gen. Men zal opwerpen dat er dan een andere in-
stitutionele weg kan worden ingeslagen: die van
een doorgedreven federalisme - verkeerdelijk
‘confederalisme’ genoemd. Daar is toch een sterke
vraag naar in Vlaanderen. Maar bijt de slang zich
dan niet in de eigen staart? Want waar is de poli-
tieke versnippering het indrukwekkendst in Bel-
gië en Europa? In Vlaanderen, en ook meer en
meer in Nederland, dat er vaak model staat.

Deze kanttekeningen hoeven natuurlijk een
institutioneel debat niet te verhinderen. Maar ze
moeten ons ook hoeden voor naïviteit: politieke
versnippering is een culturele en politieke verta-
ling van fundamentele wijzigingen in de maat-
schappij, vooral in Vlaanderen. Een institutionele
verandering kan die misschien wel kanaliseren,
maar ze kan hun uitdrukking niet verhinderen.

Politieke versnippering weerspiegelt grondige maatschappelijke veranderingen. Die tover je niet institutioneel weg.

Politieke versnippering
tegengaan is geen panacee

Bijt de slang
zich bij door-
gedreven
federalisme
niet in de
eigen staart?

Pascal Delwit
■ Is politicoloog aan de Université

Libre de Bruxelles (ULB).

■ Acht onderhandelingen complexer
omdat ze nu minder globaal en
geïntegreerd moeten verlopen.

■ Vindt ook de asymmetrische
regeringen en de politieke versnip-
pering pijnpunten.

Bart Maddens
■ Is politicoloog aan de KULeuven.

■ Stelt vast dat België door BHV
in een quasi-presidentieel
systeem is beland.

■ Vindt het opruimen van de
steeds hoger wordende institu-
tionele vuilnisbelt een betere
oplossing dan zich nog decennia
van het ene communautaire
conflict naar het andere te
moeten slepen.
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De IJslandse overheid heeft de
controle over de spaarbanken Byr
and Keflavik overgenomen. De be-
slissing kwam er nadat verschillen-
de schuldeisers een herstructure-
ringsplan voor die financiële instel-
lingen hadden verworpen. De
toezichthoudende overheid heeft
de deposito’s en de activa van de
twee spaarbanken overgeheveld
naar twee nieuw opgerichte finan-
ciële instellingen die volledig ei-
gendom zijn van en gecontroleerd
zullen worden door de staat, deel-
de het ministerie van Economische
Zaken mee. De klanten behouden
de toegang tot hun spaargeld en
de banken zetten hun gewone
dienstverlening verder.

Twee IJslandse
spaarbanken
genationaliseerd

André Bergen, de vroegere top-
man van KBC, wordt binnenkort
bestuurder bij de beurs van Brus-
sel. Tenminste als de algemene
vergadering van NYSE Euronext
het voorstel op 29 april goedkeurt.
Bergen en Jackson P. Tai komen in
de plaats van Dominique Hoënn
en Baron Peterbroeck en van Shir-
ley Ann Jackson en Alice M. Rivlin,
die geen kandidaat meer waren.
De mandaten gelden voor een
jaar. De aandeelhouders moeten
zich ook uitspreken over de ver-
nieuwing van de mandaten van
onder meer voorzitter Jan-Michiel
Hessels , vicevoorzitter Marshall
N. Carter en algemeen directeur
Duncan L. Niederauer.

André Bergen
in raad van bestuur
NYSE Euronext

De Amerikaanse printerfabri-
kant Xerox Corporation boekte in
het eerste kwartaal een nettover-
lies van 42 miljoen dollar (32 mil-
joen euro). Het verlies is een ge-
volg van herstructureringslasten
en kosten voor de overname van
ACS.
Zonder die buitengewone items
werd een winst per aandeel van
0,18 dollar gerealiseerd, wat beter
is dan de analistenverwachtingen.
De omzet steeg 33 procent tot
4,68 miljard dollar dankzij de over-
name van ACS. Op pro forma ba-
sis zou de omzet met 5 procent
zijn gestegen.
Xerox voorziet voor het tweede
kwartaal een aangepaste winst per
aandeel van 20 tot 22 dollarcent,
tegen een analistenverwachting
van 18 cent. De resultaten stuw-
den het aandeel van Xerox 8,3 pro-
cent hoger tot 11,32 dollar.

De Zweedse vrachtwagencon-
structeur Volvo, het nummer twee
in de wereld, heeft in het eerste
kwartaal opnieuw winst geboekt.
De operationele winst van 2,8 mil-
jard Zweedse kronen (291 miljoen
euro) was veel groter dan ver-
wacht. Het aandeel Volvo sloot
gisteren dan ook 10 procent hoger
op 90 Zweedse kronen.
De beter dan verwachte resul-
taten zijn geen gevolg van stevige
kostenbesparingen en een voor-
zichtig herstel van de vraag
naar vrachtwagens. In opkomende
markten als Azië en Latijns-Ame-
rika zijn de eerste tekenen van
herstel te bespeuren.
Volvo herhaalde gisteren de ver-
wachting dat de vrachtwagen-
markt dit jaar zowat 10 procent
groeit in Europa en 20 tot 30 pro-
cent in Noord-Amerika.

Herstellende
truckmarkt geeft
Volvo duw in de rug

H et budget van een
groot bedrijf als de
NMBS kan er al
eens enkele mil-
joenen naast zit-
ten. Maar als de

spoorwegmaatschappij binnenkort einde-
lijk haar nettoverlies aankondigt, zal blij-
ken dat er een kloof gaapt van 305 miljoen
euro tussen de definitieve ebitda of be-
drijfskasstroom van het voorbije boekjaar
en de prognose van het meerjarenplan
2008-2012. Als het tekort van 2008 daar-
bij geteld wordt, levert dat een put op van
465 miljoen in twee jaar.

De NMBS Holding boekte in 2009 een
positieve ebitda van 121 miljoen, iets beter
dan gebudgetteerd. De infrastructuurbe-
heerder Infrabel komt waarschijnlijk met
een winst van 49 miljoen euro, 19 miljoen
slechter dan het meerjarenplan. De
NMBS boekt wellicht 229 miljoen euro

verlies, tegenover een
geplande winst van 76
miljoen. De resultaten
van NMBS en Infrabel
zijn nog niet goedge-
keurd door de raden van
bestuur. Door het zware
tekort van de NMBS
duikt de geconsolideer-
de ebitda van de groep
voor het eerst sinds de
opsplitsing van de oude
NMBS eind 2004 in het
rood.

Over 2009 tekent de
groep 53 miljoen euro
verlies op. In 2008 was
er nog 86 miljoen winst. Die toestand is
onhoudbaar. Want een eenvoudig reken-
sommetje leert dat de groep bij een schul-
denlast van 3 miljard euro - eind 2009 was
dat 2,7 miljard - tegen een gemiddelde in-
trest van 4 procent een kasstroom van 120
miljoen euro nodig heeft om de financiële
lasten te dragen. Wordt de intrest 5 pro-
cent, dan moet 150 miljoen euro winst ge-
maakt worden. Dat cijfer wil de groep in
2012 bereiken, staat in de studie.

SLEUTEL

Daarvoor doen de drie maatschappijen
een inspanning, maar de grootste last ligt
toch op de schouders van de vervoers-
maatschappij NMBS. Vorig jaar viel het
NMBS-verlies van 229 miljoen uiteen in
een tekort van 138 miljoen voor het goe-
derenvervoer NMBS Logistics en een te-
kort van 91 miljoen voor binnenlands
(NMBS Mobility) en buitenlands reizi-
gersverkeer (NMBS Europe). Tegen 2012
zou de NMBS dat verlies van 229 miljoen

moeten reduceren tot 48 miljoen. Een in-
spanning van 181 miljoen dus.

Hoe komt de NMBS aan die 181 mil-
joen? De goederendivisie moet haar re-
sultaat in drie jaar tijd met liefst 168 mil-
joen opkrikken tot een winst van 30 mil-
joen. Dat cijfer komt uit het industrieel
plan van Logistics dat bij de Europese
Commissie werd ingediend. Het reizi-
gersverkeer zou in 2012 nog altijd 78 mil-
joen in het rood blijven. Samen geeft dat
een tekort van 48 miljoen euro. De twee
grote onbekende factoren daarbij zijn:
slaagt Logistics erin zijn ontvangsten
weer fors te verhogen en de beloofde be-
sparingen te realiseren? Dat kan enkel
als de conjunctuur aantrekt en de goede-
rendivisie zijn efficiëntie blijvend kan
verbeteren. En intussen is er ook nog al-
tijd geen sociaal akkoord over de nieuwe
arbeidsorganisatie bij NMBS Logistics.

Van Infrabel wordt een inspanning van
slechts 13 miljoen gevraagd. NMBS Hol-
ding belooft 20 miljoen te vinden vooral
via besparingen. De 181 miljoen van

NMBS, samen met de 13 miljoen van In-
frabel en de 20 miljoen van Holding, leve-
ren een totaal van 214 miljoen op. Als dat
lukt, haalt de groep in 2012 een winst van
om en bij de 150 miljoen.

SCHULDENLAST

Anders dan de ebitda evolueerde de
schuldenlast van de groep wel volgens het
plan 2008-2012, staat in de Boston-studie.
Eind 2009 bedroeg ze 2,7 miljard euro of
18 miljoen minder dan begroot. Maar dat
was wel het resultaat van twee tegenge-
stelde ontwikkelingen: een beter dan ver-
wachte schuldenevolutie bij NMBS Hol-
ding (+437 miljoen euro ) en een slechter
dan gebudgetteerde ontwikkeling bij de
NMBS (-470 miljoen euro). NMBS Hol-
ding incasseerde 142 miljoen euro uit de
verkoop van het gebouw tussen de Bara-

en de Fonsnystraat en verminderde zijn
schulden met 154 miljoen door infrastruc-
tuurwerken later te financieren. De
NMBS moest dan weer de staat voor 146
miljoen prefinancieren, maar zag zijn
schuld oplopen door een ebitda die lager
was dan geraamd (-465 miljoen).

De komende weken bespreken de ra-
den van bestuur van de drie maatschappij-
en de studie. Het rapport belandt onge-
twijfeld ook op het bureau van Inge Ver-
votte (CD&V), minister van Overheids-
bedrijven. Intussen is het nog altijd wach-
ten op de definitieve cijfers van NMBS en
Infrabel. Een eindresultaat van 2009 voor
de groep is er dus ook nog niet, al zal dat
niet ver af liggen van een verlies van 53
miljoen. En dat op een ogenblik dat bijna
alle grote beursgenoteerde groepen hun
cijfers voor het eerste kwartaal al gepubli-
ceerd hebben.

NMBS-groep op zoek
naar verloren miljoenen
Goederendivisie maakt of breekt financiële gezondmaking Belgische spoorgroep

GUIDO MEEUSSEN

De Belgische spoorwegen
moeten op zoek naar 214 mil-
joen euro, anders dreigt de
schuldenlast van de NMBS-
groep ondraaglijk te worden.
Dat blijkt uit een studie van
Boston Consulting. Alle ogen
zijn gericht op de NMBS. Be-
gin 2008 zag het er nog mooi
uit, maar sindsdien raakte het
grootste transportbedrijf van
ons land het spoor bijster.

De NMBS kijkt aan tegen een put van 465 miljoen euro ten opzichte van haar meerjarenplan 2008-2012. © WIM KEMPENAERS

De geconsolideerde
schuld van de NMBS-
groep moet op het
niveau van juni 2008
blijven en mag niet
aangroeien.
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