
 

 

NMBS en Infrabel passen het treinaanbod aan 
BRUSSEL, 15 maart 2020 – NMBS en Infrabel gaan vanaf maandagochtend hun treinaanbod 
aanpassen door het aantal P-treinen van en naar Brussel te verminderen.  

Sinds het begin van de Coronaviruscrisis werken Infrabel en NMBS nauw samen met de autoriteiten 
om in real-time de situatie in de spoorsector op te volgen, cruciaal voor de goede werking van het 
land. Het is belangrijk dat de continuïteit van het openbaar vervoer op het Belgisch grondgebied 
gedurende de loop van de crisis kan worden verzekerd en dat de vervoersvoorwaarden een goede 
capaciteit kunnen blijven aanleveren om reizigers te vervoeren die hun verplaatsingen dienen uit te 
voeren.   

NMBS en Infrabel stellen een forse daling vast van het treingebruik (30-35% bezettingsgraad van de 
treinen tijdens de piekperiode op vrijdag 13 maart). In navolging van wat vrijwel alle andere naburige 
treinoperatoren doen, hebben Infrabel en NMBS - in samenwerking met de regering - beslist om 
vanaf maandag 16 maart het treinaanbod aan te passen. Concreet zullen 90 P-treinen van en naar 
Brussel worden geschrapt.  

Deze maatregel moet toelaten 97% van het normale aanbod te verzekeren; alle lijnen zullen bediend 
blijven en de samenstelling van de treinen zal indien nodig versterkt worden om een matige 
bezettingsgraad te behouden en op die manier het risico op besmetting tussen de reizigers te 
beperken.   

Deze aanpassing van 16 maart is een eerste fase die kan evolueren in functie van de evolutie van de 
situatie, het absenteïsme omwille van ziekte van personeelsleden van beide spoorondernemingen 
alsook de bezettingsgraad van de treinen. NMBS en Infrabel blijven de situatie in real-time opvolgen 
en zullen bijkomende aanpassingen doorvoeren indien de situatie dit vereist, dit met het oog op het 
kunnen blijven aanbieden van een dienst van nationaal belang op alle belangrijke assen. 
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