KIEZERSBILJET
Voor de reiziger die dient te stemmen voor de gemeentelijke, provinciale, regionale,
federale en/of Europese verkiezingen
Gratis vervoer
 2e klas

 heen- en terugreis

WAAR GEBRUIKEN?
Voor een traject* naar het station dat zich het dichtst bij de plaats bevindt waar je dient te gaan stemmen. Voor reizigers
die uit het buitenland komen, dient het eerste station of de eerste stopplaats in België als vertrekpunt beschouwd te
worden.

VOOR WIE?
Kiezers die niet meer in de gemeente verblijven waar ze moeten gaan stemmen.
Studenten die omwille van hun studies in een andere gemeente verblijven dan die waar ze op de kiezerslijsten

1.
2.

staan ingeschreven.

Personen die verblijven in een ziekenhuis of een gezondheidsinrichting gelegen in een andere gemeente dan deze

3.

waar zij op de kiezerslijsten staan ingeschreven.

Kiezers die loon- of weddetrekkenden zijn en die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente

4.

dan die waar ze moeten gaan stemmen, alsook hun inwonende familieleden.

WAAR AANKOPEN?
Op vertoon van je oproepingsbrief en je identiteitskaart, zal(zullen) je gratis ‘Kiezersbiljet” (biljetten: zie punt 4 hierboven)
e
worden uitgegeven, geldig voor een heen- en terugreis in 2 klas, aan de loketten of in de trein (zonder de “Toeslag
Boordtarief*).
De kiezers bedoeld onder punten 2, 3 en 4 moeten bovendien, naargelang het geval, in het bezit zijn van:
•
•
•

een attest van inschrijving voor de cursussen uitgereikt door de directie van de onderwijsinstelling ;
een attest van de directie van het ziekenhuis of van de gezondheidsinrichting waar ze in behandeling zijn;
een attest van de werkgever

Je kunt je biljet enkele dagen vóór de datum van de betrokken verkiezingen aankopen.

OP WELKE DRAGER?
Papier en elektronische chipkaart uitgegeven in de trein*.
De oproepingsbrief is geen vervoerbewijs.

HOE GEBRUIKEN?
•

Je biljet is geldig voor het traject*, de datum en de klas die erop vermeld staan:


de heenreis: af te leggen op de datum die op het biljet vermeld staat, nl. vrijdag vóór de dag van de verkiezingen
vanaf 19.00 uur, zaterdag of zondag.
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de terugreis : op de dag van de verkiezingen tot de nachtelijke onderbreking van de treindienst. De terugreis is
enkel geldig indien je je oproepingsbrief kan voorleggen waarop de stempel van het stembureau werd
aangebracht.

•

Je “Kiezersbiljet” zal altijd worden uitgegeven met bestemming het station dat zich het dichtst bij de plaats bevindt waar
je dient te gaan stemmen.

•

Indien je enkel de ‘terugreis’ aflegt en je je “Kiezersbiljet” vraagt in het station van de terugreis, waarna de verkoper (of
de treinbegeleider) een heen- en terugbiljet afgeeft in de oorspronkelijk bedoelde richting (met andere woorden vanaf de
verblijfplaats naar het station dat zich het dichtst bij de gemeente bevindt waar je gestemd hebt).

•

Je kunt naar je bestemming rijden via de in kilometer kortste reisweg of via een alternatieve reisweg*.

•

Als je vertrek- en/of bestemmingsstation* deel uitmaakt van een Zone*, kun je de ganse dag onbeperkt reizen binnen de
zone* zonder deze te verlaten.

•

Indien het bestemmingsstation van je heen- en terugbiljet een kuststation is, kan je de terugreis vanuit om het even welk
kuststation afleggen. De betrokken kuststations zijn: De Panne, Koksijde, Oostende, Blankenberge, Veurne, Heist,
Duinbergen, Knokke, Zeebrugge-Strand/Dorp.

•

Je mag je niet van je vertrekstation* verwijderen om er later opnieuw langs te reizen, of het bestemmingsstation voorbijrijden
om er daarna opnieuw langs te reizen, zonder je een bijkomend vervoerbewijs dat dit (deze) heen- en terugtraject(en) dekt
aan te schaffen.

•

Je kunt reizen tot de nachtelijke* onderbreking van de treindienst.

•

Als je vertrek- of bestemmingsstation Brussels Airport - Zaventem is dien je bijkomend een biljet “Diabolotoeslag” aan te
kopen: zie rubriek 'Moet ik een supplement betalen?' hieronder,

HOEVEEL KOST HET?
•

e

Je oproepingsbrief is nominatief en niet overdraagbaar. Hiermee kan je je een gratis heen- en terugbiljet in 2 klas
aanschaffen. Indien je je “Kiezersbiljet” in de trein vraagt, wordt dit uitgegeven zonder de “Toeslag Boordtarief*.

EN DE TERUGBETALING?
Bij gebrek aan bewijsstukken (vb. geen oproepingsbrief), kan het “Kiezersbiljet” niet worden uitgegeven. Je kan een ander
vervoerbewijs aankopen, nl. een Weekendbiljet of een Seniorenbiljet.
Indien je opteert voor een ander vervoerbewijs (vb. regel invullen op je Go Pass of Campuskaart) kan je bij de hieronder
vermelde dienst de terugbetaling ervan aanvragen nadat je kaart volledig is opgebruikt, rekening houdend met de
terugbetalingstermijn van 3 maanden.
De terugbetalingsaanvraag kan worden ingediend BINNEN EEN TERMIJN VAN 3 MAANDEN bij:
-

Service Public de Wallonie en bij het provinciebestuur van de plaats waar ze moeten stemmen in Vlaanderen
(in de regio Brussel Hoofdstad: bij de gemeente waar hij opgeroepen werd als kiezer)
(gemeentelijke en provinciale verkiezingen).
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel (regionale,
federale en Europese verkiezingen).

HOE OVERGAAN VAN 2E NAAR 1E KLAS?
•

Je bent al in het bezit van je “Kiezersbiljet”, geldig in 2e klas.

•

Je koopt bijkomend een biljet 'klasverhoging’* voor een enkele reis of een reis heen en terug (aan een automaat, aan het
loket, online op nmbs.be of in de trein tegen Boordtarief*). De prijs wordt berekend op basis van het prijsverschil:
* Zie Lexicon
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-

tijdens het weekend en op feestdagen: tussen de prijzen van de 2 klassen van het Tarief 50 %* voor het traject
dat je werkelijk aflegt in eerste klas.

De prijs van de klasverhoging* is minstens gelijk aan de minimumprijs voor een biljet in eerste klas.

MOET IK EEN SUPPLEMENT BETALEN?
•

Als je vertrek- of bestemmingsstation Brussels Airport - Zaventem is, dien je eveneens een biljet “Diabolotoeslag” aan
te kopen bovenop je “Kiezersbiljet” (per traject). Je biljet is voorzien van een barcode waarmee je de toegangspoortjes
in de luchthaven kan openen.

•

Als je het station Brussels Airport – Zaventem alleen gebruikt om een aansluiting* te nemen, hoef je de Diabolotoeslag*
niet te betalen.

•

Als Brussels Airport-Zaventem een station* is op je in kilometer kortste reisweg en je daar je reis onderbreekt*, koop dan
ook een biljet 'Diabolotoeslag*'.

•

Als je je biljet gebruikt op de hogesnelheidstrein 'ICE' voor het traject* tussen Brussel-Zuid en Liège-Guillemins of
omgekeerd, koop dan een afzonderlijk supplement. Voor meer info over deze aankoop, zie www.b-europe.be. De
specifieke voorwaarden die bepaald zijn door de verantwoordelijke vervoerder van deze treinen zijn van toepassing (zie
www.bahn.be ).

WAT LAAT MIJN BILJET TOE?
•

MAG IK MIJN REIS ONDERBREKEN?
Ja. Je mag je reis onderbreken* in om het even welk(e) station* of stopplaats* op je in kilometer kortste reisweg, en dit in
de richting van je bestemming.

•

MAG IK VAN BESTEMMING VERANDEREN TIJDENS MIJN REIS?
Neen.

•

MAG IK 2 OPEENVOLGENDE VERVOERBEWIJZEN GEBRUIKEN?
Ja. Je kunt een ander vervoerbewijs gebruiken vóór of na je biljet. Indien een ander vervoerbewijs gebruikt wordt vóór of
na je “Kiezersbiljet”, dan worden beiden beschouwd als één enkel vervoerbewijs en zijn de voordelen van de alternatieve
reisweg* van toepassing. Toon steeds je twee vervoerbewijzen bij controle in de trein..
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