
PARKINGINKOMSTEN NMBS STEGEN 
OP 5 JAAR TIJD MET 75%
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De inkomsten van de stationsparkings van de NMBS stegen tussen 2015 en 2019 fors. 
Ze bedragen bijna 15 miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit cijfers die federaal PVDA-
volksvertegenwoordiger Maria Vindevoghel opvroeg. De PVDA wilde ook de cijfers per
parking kennen, maar minister van Mobiliteit Gilkinet (Ecolo) gaf enkel het totaalbedrag
vrij.

De NMBS baat, via B-Parkings, steeds meer betalende en automatische 
stationsparkings uit.  De duurste NMBS-parking van het land vind je in Luik. Een 
jaarabonnement voor de stationsparking in Luik-Guillemins kost maar liefst 738 euro. 
Een absurd hoog bedrag enkel en alleen om je auto te stallen, vindt de PVDA.

Uit een recente bevraging van de FOD Mobiliteit blijkt dat van wie dagelijks de wagen 
gebruikt, 50% het gebrek aan betaalbare parkeerplaatsen als een drempel ziet om de 
trein te nemen. De PVDA wil zo veel mogelijk pendelaars aantrekken in plaats van ze 
af te stoten door hoge parkeertarieven te hanteren, en pleit daarom voor gratis 
stationsparkings voor treinreizigers. 

“Het enige wat voor NMBS telt, is overal het rendement verhogen. Ze sluite bemande 
loketten in 44 stations. Ze verhoogt tegelijkertijd systematisch het aantal betalende 
stationsparkings. We zien niet alleen meer en meer betalende autoparkings maar ook 
betalende fetsparkings opduiken. Gaan we zo de klimaatproblematiek aanpakken?” 
vraagt federaal volksvertegenwoordiger Maria Vindevoghel (PVDA) zich af. 

Tabel: totale inkomsten NMBS-parkings van 2015 tot en met 2019

2015 8.485.153 euro

2016 9.646.183 euro

2017 11.260.505 euro

2018 12.227.712 euro

2019 14.842.897,45 euro

Stijging 2015-2019 74,92%

We zien dat de parkinginkomsten van de NMBS met bijna 75% stegen tussen 2015 en 
2019.

2



Op veel plaatsen waar de NMBS betalend parkeren invoert, wordt dit beantwoord met 
protest van treinreizigers, buurtbewoners en lokale besturen. Tal van lokale PVDA-
afdelingen startten ook petities en voerden protestacties. 

“Een duidelijk signaal dat de samenleving geen voordelen ziet in een betalende 
stationsparking”, aldus Maria Vindevoghel. “De NMBS gebruikt de automobilist als 
cashkoe, omdat men heel goed weet dat veel pendelaars geen alternatief hebben dan
met de wagen naar het station te komen.”

“De NMBS creëert dan ook een domino-efect met haar betaalparkings. Lokale 
besturen voeren op hun beurt in de stationsbuurt betalend parkeren in, omdat de 
treinreizigers op zoek gaan naar gratis parkeergelegenheid in de stationsbuurt. 
Uiteindelijk kan de automobilist niet meer ontsnappen aan het betalend parkeren en 
kiest hij misschien wel om opnieuw met de wagen naar het werk te rijden in plaats van 
het openbaar vervoer te nemen.”

Tegelijkertijd krijg je dan ook het fenomeen van de ‘spookparkings’, zoals in 
Oudenaarde. De betalende NMBS-parking staat er vaak verlaten bij. Een woestijn van 
ongebruikte openbare ruimte, in het bijzonder tijdens de weekends. 

Het nieuwe beheerscontract: een kans om de parkings 
gratis te maken
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw beheerscontract tussen de NMBS en de 
Belgische overheid. Dat is een gelegenheid om het tij te keren. “Wij vragen om alle 
stationsparkings gratis open te stellen voor de treinreizigers. Ook de fetsparkings, 
want aangezien de NMBS de treinreiziger steeds meer ziet als een geldkoe, is het niet 
denkbeeldig dat ook fetsers in de toekomst zullen moeten betalen om hun voertuig 
achter te laten aan het station. In Antwerpen is die evolutie trouwens al ingezet”, zegt 
volksvertegenwoordiger Maria Vindevoghel.

Het volgende beheerscontract moet er ook voor zorgen dat treinstations beter 
bereikbaar zijn met andere vormen van openbaar vervoer. “Stationsparkings kun je niet
eindeloos uitbreiden”, zegt Maria Vindevoghel. “Vandaag zijn te veel stations enkel 
bereikbaar met de auto. Door de stations beter bereikbaar te maken met de bus, en de
treinen beter te laten aansluiten op het andere openbaar vervoer, kunnen we ervoor 
zorgen dat mensen niet langer hun auto nodig hebben om naar het station te gaan. De 
regering en de NMBS moeten dat in het nieuwe beheerscontract uitwerken.”
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