
23 JULI 1926. - WET betreffende N.M.B.S. Holding en haar verbonden vennootschappen <Opschrift 

vervangen bij KB 2004-10-16/30, art. 8, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2005>  

(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1990 en tekstbijwerking tot 17-07-2007). 

Publicatie : 24-07-1926 nummer : 1926072350 

Dossiernummer : 1926-07-23/30 

Inwerkingtreding : 24-07-1926 

Artikel 1. 

De regeering is gemachtigd tot het oprichten van eene maatschappij, waaraan zij als inbreng (de 

eigendom van het Staatsspoorwegnet afstaat).<KB 1992-09-30/31, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 

14-10-1992> 

De statuten van die maatschappij worden door de (Koning) opgemaakt en kunnen door haar 

slechts worden gewijzigd in overeenstemming met de bepalingen van deze wet, die essentieel zijn. 

<W 1991-03-21/30, art. 167, 002; Inwerkingtreding : 14-10-1992> (...) <W 1991-03-21/30, art. 167, 

002; Inwerkingtreding : 14-10-1992> 

 

Art. 1bis. <KB 2004-10-18/32, art. 8, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2005> De vennootschap heeft 

tot doel : 

1° deelnemingen te verwerven, aan te houden en te beheren in Belgische of buitenlandse 

vennootschappen of verenigingen waarvan de activiteit zich geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of 

onrechtstreeks, situeert op het vlak van het vervoer per spoor van reizigers of goederen, van het 

vervoer van goederen in het algemeen en de logistieke diensten die daarop betrekking hebben, of 

van de verwerving, de bouw, het onderhoud, het beheer of de financiering van 

spoorweginfrastructuur of rollend spoorwegmaterieel, en alle verrichtingen te verwezenlijken die 

rechtstreeks of onrechtstreeks met deze deelnemingen verband houden; 

2° alle activiteiten uit te oefenen inzake coördinatie, financiering en ondersteuning van verbonden 

vennootschappen of vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, met 

inbegrip van de terbeschikkingstelling van personeel aan deze vennootschappen en het stellen van 

zekerheden voor hun schulden; 

3° activiteiten uit te oefenen inzake veiligheid en bewaking op het gebied van de spoorwegen; 

4° stations en hun aanhorigheden te verwerven, te bouwen, te onderhouden, te beheren en uit te 

baten; 

5° informatiesystemen en telecommunicatienetwerken te verwerven, te ontwikkelen, te 

onderhouden, te beheren en uit te baten en, in het algemeen, haar onroerend en roerend 

patrimonium te valoriseren; 

6° alle andere activiteiten op het gebied van de spoorwegen uit te oefenen die een meerwaarde 

voor haar groep kunnen creëren. De vennootschap mag, in Belgiè en in het buitenland, alle 
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handelingen stellen en verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van 

haar doel. 

Art. 1ter. (opgeheven) <W 1991-03-21/30, art. 164, 002; Inwerkingtreding : 14-10-1992> 

Art. 2. (De vennootschap draagt de naam N.M.B.S. Holding.) <KB 2004-10-18/32, art. 8, 005; 

Inwerkingtreding : 01-01-2005> Haar zetel is gevestigd in de Brusselsche agglomeratie. 

 

Art. 3. <KB 1992-09-30/31, art. 13, 003; Inwerkingtreding : 14-10-1992> De N.M.B.S. wordt 

omgezet in naamloze vennootschap van publiek recht in de zin van de wet van 21 maart 1991 

betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. 

Art. 4. <KB 1992-09-30/31, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 14-10-1992> De Staat draagt de 

eigendom van het Staatsspoorwegnet, met inbegrip van de Noord-Zuidverbinding, zonder 

vergoeding over aan de N.M.B.S. Deze overdracht heeft van rechtswege plaats. Zij is zonder 

verdere formaliteiten tegenstelbaar aan derden vanaf de dag waarop dit artikel in werking treedt. 

De lijst van de goederen die het voorwerp van deze overdracht uitmaken, wordt, op voorstel van 

de N.M.B.S. bij koninklijk besluit vastgesteld. De N.M.B.S. neemt de rechten en verplichtingen van 

de Staat betreffende de haar krachtens dit artikel overgedragen goederen over, met inbegrip van 

de rechten en verplichtingen verbonden aan hangende en toekomstige gerechtelijke procedures. 

De Staat blijft echter verantwoordelijkheid dragen voor de verplichtingen waarvan de betaling of 

de uitvoering kon worden geëist vóór de eigendomsoverdracht. Indien er een geschil rijst in 

verband met een overgedragen goed (kan N.M.B.S. Holding of, in voorkomend geval, Infrabel) de 

Staat bij de zaak betrekken en kan deze laatste steeds in de zaak tussenkomen. <KB 2004-10-

18/32, art. 8, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2005> 

Art. 5. (opgeheven) <W 1991-03-21/30, art. 168, 002; Inwerkingtreding : onbepaald> 

Art. 6. (opgeheven) <KB 1992-09-30/31, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 14-10-1992> 

Art. 7. (opgeheven) <W 1991-03-21/30, art. 168, 002; Inwerkingtreding : onbepaald> 

Art. 7bis. (opgeheven) <W 1991-03-21/30, art. 168, 002; Inwerkingtreding : onbepaald> 

Art. 7ter. (opgeheven) <W 1991-03-21/30, art. 168, 002; ED : onbepaald> 

Art. 7quater. (opgeheven) <W 1991-03-21/30, art. 168, 002; Inwerkingtreding : onbepaald> 

Art. 7quinquies. (opgeheven) <W 1991-03-21/30, art. 168, 002; Inwerkingtreding : onbepaald> 

Art. 8. (opgeheven) <KB 1992-09-30/31, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 14-10-1992> 

Art. 8bis. (opgeheven) <KB 1992-09-30/31, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 14-10-1992> 

Art. 9. <KB 1992-09-30/31, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 14-10-1992> De preferente aandelen 

uitgegeven vóór de inwerkingtreding van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 

van sommige economische overheidsbedrijven : 

1° (...); <KB 2007-07-06/33, art. 3, 006; Inwerkingtreding : 17-07-2007> 
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2° hebben elk een nominale waarde van vijfhonderd frank; 

3° kunnen verdeeld worden in vijf gelijke delen met een nominale waarde van honderd frank, die 

elk recht geven op een vijfde van de aan het aandeel verbonden rechten, zowel wat interest, 

dividend, terugbetaling, premie wegens terugkoop en vervanging door bewijzen van 

deelgerechtigdheid betreft, als met het oog op de uitoefening van het recht om de vergaderingen 

bij te wonen en er aan de stemmingen deel te nemen; 

4° geven recht op het bij elke uitgifte door de Koning bepaald vast dividend in de uitbetaling 

waarvan de Staat voorziet; 

5° geven recht op de helft van het overschot van de netto-winst, na de door de statuten bepaalde 

afhoudingen. Zij worden terugbetaald in vijfenzestig jaar tot in het jaar 2001 door uitloting of 

wederinkoop op de Beurs; de terugbetaalde aandelen worden vervangen door bewijzen van 

deelgerechtigdheid, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als aan de preferente aandelen, 

behalve het recht op vast dividend en terugbetaling. De in vijf delen verdeelde aandelen worden 

vervangen door vijf bewijzen van deelgerechtigdheid. De Staat neemt de terugbetaling van de 

preferente aandelen ten laste. Elke groep van tien preferente aandelen of bewijzen van 

deelgerechtigdheid geeft recht op één stem in de algemene vergadering. 

Art. 10. (opgeheven) <W 1997-03-17/35, art. 5, § 3, 004; Inwerkingtreding : 12-04-1997> 

Art. 11. (opgeheven) <KB 1992-09-30/31, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 14-10-1992> 

Art. 12. (opgeheven) <KB 1992-09-30/31, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 14-10-1992> 

Art. 13. (leden 1 tot 5 opgeheven) <KB 1992-09-30/31, art. 7, 1°, 003; Inwerkingtreding : 14-10-

1992> (De Nationale Paritaire Commissie is bevoegd om :) <W 21-04-1965, art. 2> (1° Al de 

kwesties te onderzoeken betreffende de arbeidsovereenkomst, met inbegrip van de regelen inzake 

de vergoeding van schade naar aanleiding van arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en 

van het werk en van beroepsziekten, en betreffende de veiligheid, de hygiëne en over het 

algemeen al de kwesties die voor het personeel rechtstreeks van belang zijn, kwesties die haar 

worden overgemaakt (door de raad van bestuur, de voorzitter van de raad of het directiecomité 

van N.M.B.S. Holding, door de gewestelijke commissies bedoeld in het tweede lid of door de raad 

van bestuur of het directiecomité van Infrabel of van de Nationale Maatschappij der Belgische 

Spoorwegen) <W 04-07-1962, art. 1> <W 1991-03-21/30, art. 163, 002; Inwerkingtreding : 14-10-

1992> <KB 452 29-08-1986, art. 10> <KB 1992-09-30/31, art. 7, 2°, 003; Inwerkingtreding : 14-10-

1992> <KB 2004-10-18/32, art. 8, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2005> 2° Haar advies uit te brengen 

over al de kwesties van algemeenen aard, die de Minister van Spoorwegen, de raad van beheer of 

(het directiecomité) (van N.M.B.S. Holding, Infrabel of de Nationale Maatschappij der Belgische 

Spoorwegen) meent haar te moeten voorleggen, onder meer in de gevallen waarin die hooge 

overheden oordeelen dat die zaken voor het personeel onrechtstreeks van belang kunnen zijn; <KB 

1992-09-30/31, art. 7, 3°, 003; Inwerkingtreding : 14-10-1992> <KB 2004-10-18/32, art. 8, 005; 

Inwerkingtreding : 01-01-2005> 3° Deel te nemen aan het beheer van de ten behoeve van het 

personeel opgerichte of op te richten instellingen. In de statuten moet insgelijk de oprichting 

voorzien worden van gewestelijke paritaire commissies, die voor opdracht hebben de voorstellen 

en bezwaren van het personeel betreffende de hygiëne, de veiligheid, de regeling van den arbeid 
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en de verbetering der productie te onderzoeken. Die adviezen en bezwaren, wanneer er door de 

bevoegde overheid geen gevolg wordt aangegeven, worden langs hierarchischen weg, aan den 

raad van beheer overgemaakt. Dat overmaken geschiedt zonder uitstel, derwijze dat het hooger 

beheer zijn beslissingen kunne mededeelen binnen den tijd van ten hoogste vijftien dagen. 

De gewestelijke commissies helpen de diensthoofden bij het opmaken van de lijsten van bijslagen, 

vergoeding voor dienstouderdom, dienststrepen en van de bevorderingstabellen. Bedoelde 

commissies geven bovendien haar advies over al de vraagstukken betreffende de werkregeling, 

telkens ze haar door den gewestelijken overste worden voorgelegd en inzonderheid wanneer die 

overste van oordeel is dat bedoelde vraagstukken voor het personeel onrechtstreeks van belang 

kunnen zijn. 

De nationale paritaire commissie en de gewestelijke commissie komen op de geregelde tijdstippen 

bijeen. Wanneer het statuut van het personeel eenmaal bepaald is, kunnen er geen wijzigingen 

meer worden aan toegebracht zonder de toestemming van de paritaire commissie, die bij 

meerderheid van twee derden beslist. (N.M.B.S. Holding, Infrabel en de Nationale Maatschappij 

der Belgische Spoorwegen zijn onderworpen aan het gemeen recht wat de arbeidsduur en de 

vrijheid van vereniging betreft.) <KB 2004-10-18/32, art. 8, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2005> 

(N.M.B.S. Holding) is onderworpen aan de rechtsmacht van de arbeidshoven en -rechtbanken, zelfs 

wat betreft haar vast personeel.) <W 10-10-1967, art. 58> <KB 2004-10-18/32, art. 8, 005; 

Inwerkingtreding : 01-01-2005> 

Art. 13bis. <ingevoegd bij bij KB 2004-06-14/31, art. 17; Inwerkingtreding : 24-06-2004> De 

samenstelling van de Nationale Paritaire Commissie wordt vanaf 1 januari 2005 als volgt 

aangepast: 

 1° vier leden worden benoemd door de raad van bestuur (van N.M.B.S. Holding); <KB 2004-10-

18/32, art. 8, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2005> 

2° drie leden worden benoemd door de raad van bestuur van Infrabel; 

3° (drie leden worden benoemd door de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der 

Belgische Spoorwegen.) <KB 2004-10-18/32, art. 8, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2005> 

 

Art. 14. <W 01-08-1960, art. 4> Onverminderd de bepalingen van de Wetboeken der registratie-, 

hypotheek- en griffierechten, der successierechten, der zegelrechten en der met het zegel 

gelijkgestelde taxen, wordt (N.M.B.S. Holding) met de Staat gelijkgesteld voor de toepassing der 

wetten inzake directe of indirecte belastingen. Zij is vrijgesteld van alle belastingen en taxen ten 

bate van provinciën en gemeenten, met uitzondering echter van heffingen ter vergoeding van op 

haar verzoek verstrekte diensten. <KB 2004-10-18/32, art. 8, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2005> 

(tweede lid opgeheven) <KB 2004-10-18/32, art. 8, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2005> 

De akten van de hier genoemde maatschappij worden in het Belgisch Staatsblad en zijn bijlagen 

kosteloos bekendgemaakt. De handelingen door de Europese Maatschappij tot financiering van 

spoorwegmaterieel verricht met het oog op de verschaffing, door die maatschappij, aan de 

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, van spoorwegmaterieel, - hetzij de eigendom 

daarvan onmiddellijk dan wel eerst later overgaat, - geschieden op zodanige wijze dat dit noch 

voor de Europese Maatschappij tot financiering van spoorwegmaterieel, noch voor de Nationale 

Maatschappij der Belgische Spoorwegen, meer fiscale lasten medebrengt dan indien de Nationale 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1926072330&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.13
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Maatschappij der Belgische Spoorwegen dat materieel rechtstreeks zou aanschaffen. 

De in- en uitvoer van spoorwegmaterieel, die plaatsvindt binnen het raam van de in het vorig lid 

bedoelde handelingen, geschiedt eveneens op zodanige wijze dat dit noch voor de Europese 

Maatschappij tot financiering van spoorwegmaterieel, noch voor de Nationale Maatschappij der 

Belgische Spoorwegen, meer fiscale lasten en douanerechten medebrengt dan indien de Nationale 

Maatschappij der Belgische Spoorwegen dat materieel rechtstreeks zou in- en uitvoeren. 

Art. 15. (Opgeheven). <KB 2004-10-18/32, art. 8, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2005> 

Art. 16. (Opgeheven). <KB 1992-09-30/31, art. 8, 003; Inwerkingtreding : 14-10-1992> 

Art. 17. <W 01-08-1960, art. 5> De Koning regelt de politie en verzekert de veiligheid van de 

spoorwegen en van de door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (of Infrabel, of 

door hun toedoen) geëxploiteerde autovervoerdiensten, onverminderd de van kracht zijnde 

wettelijke bepalingen en met name het Algemeen Reglement op de politie van het vervoer. <KB 

2004-10-18/32, art. 8, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2005> 

Art. 18. (opgeheven) <KB 1992-09-30/31, art. 8, 003; Inwerkingtreding : 14-10-1992> 

Art. 19. (opgeheven) <KB 1992-09-30/31, art. 8, 003; Inwerkingtreding : 14-10-1992> 

Art. 20. Deze wet is uitvoerbaar van af den dag harer bekendmaking. 

  KB VAN 06-07-2007 GEPUBL. OP 17-07-2007 

(GEWIJZ. ART: 9)  

  KB VAN 18-10-2004 GEPUBL. OP 20-10-2004 

(GEWIJZ. ART: OPSCHRIFT; 1BIS; 2; 4; 13; 13BIS; ) 

(GEWIJZ. ART: 14; 15; 17)  

  KB VAN 14-06-2004 GEPUBL. OP 24-06-2004 

(GEWIJZ. ART: 13BIS)  

1997014079; 1997-04-02  

  WET VAN 17-03-1997 GEPUBL. OP 02-04-1997 

(GEWIJZ. ART: 10)  

  KB VAN 30-09-1992 GEPUBL. OP 14-10-1992 

(GEWIJZ. ART: 1; 3; 4; 6; 8; 8BIS; 9; 11; 12; 13; 16) 

(GEWIJZ. ART: 18; 19)  

  WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991 

(GEWIJZ. ART: 1; 1BIS; 1TER; 13)  

  WET VAN 30-12-1988 GEPUBL. OP 05-01-1989 

(GEWIJZ. ART: 4)  

  KONINKLIJK BESLUIT 452 VAN 29-08-1986 GEPUBL. OP 16-09-1986  

  KONINKLIJK BESLUIT 238 VAN 31-12-1983 GEPUBL. OP 13-01-1984 
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Zittijd 1925-1926. Kamer der Volksvertegenwoordigers. Bescheiden. - Nrs 384, 397 en 418. 

Handelingen. - Vergadering : van 16 en 17 Juli 1926. Senaat. Bescheiden. - Nrs 208 en 227. 

Handelingen. - Vergadering van 22 Juli 1926. 


