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NMBS Logistics wint in kortgeding het juridische dispuut over legitimiteit 

detachering statutaire NMBS-personeelsleden naar het vrachtfiliaal 

Brussel – 10 november 2011 - In de afloop van een stakingsvordering die werd ingesteld 

door een concurrent van NMBS Logistics, heeft de Brusselse rechtbank van koophandel in 

kortgeding in eerste aanleg een vonnis uitgesproken ten gunste van NMBS Logistics. De 

rechtbank bekrachtigt in het vonnis de legitimiteit van de detachering van statutaire NMBS-

medewerkers op lange termijn, een sleutelelement in de filialisering van de vrachtactiviteiten 

van NMBS. NMBS Logistics wenst momenteel 350 treinbestuurders van NMBS aan te 

trekken. Voor hen betekent dit vonnis een bijkomende zekerheid om zich duurzaam te 

engageren voor het vrachtvervoer. 

De oprichting van het zelfstandige filiaal van privaat recht, NMBS Logistics nv, op 1 februari 2011, 

maakte deel uit van een ingrijpende herstructurering die drie jaar geleden werd aangevat om de reeds 

lange tijd verlieslatende activiteit te redden. In lijn met het sociaal akkoord, wordt personeel dat 

voorheen werkzaam was bij NMBS, maar en juridische band heeft met de NMBS-Holding, in fases ter 

beschikking gesteld van NMBS Logistics. Momenteel beschikt de onderneming zowel over 

gedetacheerde statutaire medewerkers als contractuele medewerkers die met haar een 

arbeidsovereenkomst sloten. Op korte termijn plant NMBS Logistics maximaal 350 gedetacheerde 

treinbestuurders in het filiaal te ontvangen. Voor deze treinbestuurders biedt dit vonnis bijkomende 

garanties om zich in de toekomst duurzaam te engageren voor het vrachtvervoer. 

De rechtbank heeft immers geoordeeld dat een detachering van statutair personeel van de NMBS 

Holding naar een verbonden onderneming – de NMBS Holding en NMBS zijn beide aandeelhouder 

van NMBS Logistics – wettelijk toegelaten is en dat de betrokken personeelsleden daarbij hun statuut 

en daaraan verbonden voordelen kunnen blijven behouden. 

Geert Pauwels, CEO NMBS Logistics: “Sinds 2008 voeren we het herstelplan uit, dat opeenvolgend 

werd gevalideerd door de raden van bestuur van NMBS en de NMBS-Holding, de voogdijminister en 

de Europese Commissie. Het is een solide plan, dat ook het sociaal akkoord dat werd afgesloten in 

november 2010 respecteert. Dit vonnis bekrachtigt dat eens te meer. Het feit dat we de treinbesturing 

in eigen beheer zullen nemen, en dus zelf treinbestuurders in dienst zullen nemen, is een belangrijk 

element om de productiviteit en de kwaliteit van onze diensten verder te verbeteren. We zijn daarom 

blij met dit vonnis dat meer duidelijkheid biedt voor de statutaire treinbestuurders binnen NMBS 

Logistics. Dit is opnieuw een belangrijke stap richting de gezondmaking van de vrachtactiviteit, na een 

resultaatsverbetering van om en bij de 100 miljoen euro in de laatste 2 jaar.” 

Over NMBS Logistics : 
NMBS Logistics is een autonome, performante, internationale logistieke groep die deel uitmaakt van de NMBS groep. Het 
hoofdkantoor is gevestigd te Brussel, maar de groep is actief in 11 Europese landen. De groep werd in 2008 gecreëerd door het 

integreren van alle ondernemingen die actief waren in de vrachtdivisie van de NMBS, met als doel de sterktes en de 
complementaire activiteiten te bundelen onder één daadkrachtige structuur. Op 1 februari 2011 werd de onderneming NMBS 
Logistics operationeel als spooroperator en internationale groep. Alle entiteiten van de groep werken aan dezelfde duidelijke 

missie om uit te groeien tot een rendabele, autonome, performante en internationale transportgroep die logistieke 
totaaloplossingen en klantgerichte diensten biedt aan ondernemingen en grote industriële groepen (op basis van spoor, 
binnenvaart, wegvervoer, terminals, warehousing, on site operaties,…). Om dit te realiseren zal NMBS Logistics continu 

inzetten op het verhogen van de kwaliteit, de productiviteit en de kostenefficiëntie alsook het uitbreiden van haar internationale 
aanbod en netwerk. Veiligheid staat daarbij centraal. De commerciële uithangborden van de groep zijn IFB voor 
containervervoer en Xpedys voor logistieke oplossingen voor conventioneel vervoer (bulk-, staal- en chemische producten, 

automotive en consumentengoederen. NMBS Logistics staat zelf in voor de spoorproductie in België. Voor het internationale 
spoorvervoer doet NMBS Logistics beroep op betrouwbare partners, o.a. Cobra en Sibelit.  
www.nmbslogistics.be – www.interferryboats.be – www.xpedys.be  

 
Voor alle bijkomende informatie: 
NMBS Logistics – Veerle Van Mierlo – Tel. 00 32 (0)2 528 37 37 – 00 32 (0)472 92 02 29 – E-mail: 

veerle.vanmierlo@blogistics.be – Hallepoortlaan 40 – 1060 Brussel 
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