
 

Herstructurering van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI) 
 
Situering 
 
Met haar brief van 25 juni 2008 gaf Mevrouw Vervotte, Minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven, toelichting bij de voorgenomen herstructurering en legde zij twee vragen ter 
advies voor aan het INR. 
 
De herstructurering omvat volgende drie onderdelen: 
 
a) Het nog uitstaande saldo van de historische NMBS-schuld die per 1.1.2005 aan het FSI werd 

toegekend zou formeel door de Federale Overheid worden overgenomen, weze het dat deze 
schuld door Eurostat en het INR eerder al geconsolideerd werd met de overheidsschuld. 

 
b)  De op 1.1.2005 aan het FSI overgedragen spoorweginfrastructuur zou aan Infrabel, de 

infrastructuurbeheerder, worden overgedragen in de vorm van een gift (ten gratis titel = 
voorkeuroptie) of als inbreng in natura in het kapitaal van Infrabel (tegen aandelen van die 
laatste). 

 
c)  Het FSI staat voortaan nog enkel in voor het beheer van de per 1.1.2005 aan haar toegekende 

gedesaffecteerde spoorwegterreinen. Daartoe zou het FSI omgebouwd worden tot een NV van 
publiek recht en de aandelen die de Staat daarbij verwerft zouden door deze laatste worden 
ingebracht in het kapitaal van de FPIM. 

 
Advies van het INR 
 
- In de hoofdvraag wenst men bevestigd te zien dat de registratie van de transfers vermeld in b) 

en c) geen weerslag hebben op het vorderingensaldo van de (federale) overheid. 
 

Wat betreft de verrichtingen vermeld onder punt b) gaat het in beide gevallen volgens het 
ESR95 en het Handboek Overheidstekort & Overheidsschuld om "kapitaalinjecties in natura" 
(HOO- II.3.2). 
Noch bij de transfer in de vorm van een gift (waarbij gelijktijdig een investeringsbijdrage in 
natura en een desinvestering worden geregistreerd) noch bij de inbreng in natura tegen 
aandelen (niet-financiële activa worden geruild voor een gelijkwaardig bedrag aan financiële 
activa) is er enige invloed op het vorderingensaldo van de federale overheid. 

 
Inzake de verrichting vermeld onder punt c) kan gesteld worden dat het gaat om transacties 
intern in de overheid vermits de FPIM eveneens geklasseerd wordt in de sector overheid 
(S1311) - omwille van de interne consolidatie hebben de vermelde verrichtingen geen weerslag 
op het vorderingensaldo van de overheid. 

 
- De bijvraag blijft zonder voorwerp gelet op het antwoord hierboven verstrekt op de hoofdvraag. 
 
-  Het INR wenst ten gepaste tijde op de hoogte gehouden te worden van de verdere ontwikkeling 

van het FSI (omvorming tot NV van publiek recht, relatie met de FPIM, ....) en verzoekt de 
desbetreffende documenten (statuten, oprichtingsakte, beheersovereenkomst met FPIM, ....) te 
willen bezorgen. 
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