NATIONALE VERMINDERINGSKAART
VOOR HET OPENBAAR VERVOER
Voor slechtzienden
Korting: Gratis op vertoon van de kaart
2e klas

enkele reis
 heen- en terugreis

WAAR GEBRUIKEN?
•
•
•

Binnenlands verkeer: geldig op het volledige NMBS-net*.
Internationaal verkeer: voor trajecten tot aan het grenspunt* in de klassieke internationale treinen.
In de voertuigen van de regionale vervoersmaatschappijen* (TEC, De Lijn, MIVB).

VOOR WIE?
Voor slechtzienden met een permanente invaliditeit van ten minste 90 % als gevolg van een oogaandoening.

HOE TE BEKOMEN?
De ‘Nationale Verminderingskaart voor het openbaar vervoer’ voor slechtzienden wordt uitgereikt door de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een handicap, en niet door NMBS.
Om een aanvraag in te dienen:
•

Heb je al een algemeen attest van erkenning van de handicap van de FOD? Neem telefonisch of per brief
contact op met de FOD om een verminderingskaart te krijgen:
FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap,
Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 - bus 150, 1000 Brussel
Tel.: 0800 987 99 (van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 uur tot 13.00 uur)

•

Heb je nog geen algemeen attest van erkenning van de handicap van de FOD? Neem contact op met een
Vereniging voor slechtzienden of maak een afspraak met je gemeentelijke overheid om een aanvraag in te dienen.

OP WELKE DRAGER?
Op een blauwe, geplastificeerde kaart met het logo ‘persoon met stok’, uitgegeven door de FOD Sociale Zekerheid.

HOE GEBRUIKEN?
•

De kaart staat op naam en is niet overdraagbaar. Ze is geldig voor onbepaalde duur. De oude kaarten die werden
opgesteld voor 10 jaar, blijven ook na de vervaldatum geldig.

•

De kaart komt overeen met een geldig vervoerbewijs in 2e klas en kan gebruikt worden als vrijkaart op het
volledige Belgische net*.

Opmerkingen:
•

Een geleidehond mag gratis mee, zelfs als je in 1e klas reist.

•

Je kunt de ‘Nationale Verminderingskaart voor het openbaar vervoer’ en de ‘kaart 'Kosteloze Begeleider’
tegelijkertijd gebruiken. De voordelen van deze twee kaarten kunnen gecumuleerd worden.

•

Toegang tot Brussels Airport-Zaventem via de poortjes: er staat geen barcode op de ‘Nationale Verminderingskaart

* zie Lexicon

Geldig vanaf 10.11.2017

voor het openbaar vervoer’ uitgegeven door de FOD Sociale Zekerheid. Gelieve je dan ook rechtstreeks tot de
steward te wenden om je door de poortjes te helpen. De toegang zal steeds verzekerd worden.
Daarnaast kun je via een assistentiezuil met intercomsysteem steeds contact opnemen met een loketmedewerker
om hulp te vragen in geval van problemen.

HOEVEEL KOST HET?
•

Met de Nationale Verminderingskaart voor het openbaar vervoer reis je gratis in 2e klas.

EN DE TERUGBETALING?
•

Bij het ontbreken van een eersteklasrijtuig of bij een gedeclasseerd rijtuig wordt je biljet ‘klasverhoging’* dat volledig
of gedeeltelijk in 2e klas werd gebruikt, terugbetaald voor het prijsverschil tussen de 2 klassen van het biljet aan
Standaardtarief* of aan het Tarief 50 %* voor het werkelijk afgelegde traject. Vraag een bewijs aan de
treinbegeleider en ga binnen de 14 kalenderdagen, reisdatum inbegrepen, naar een loket.

•

Volledig ongebruikte Kaarten voor 10 klasverhogingen* zijn integraal terugbetaalbaar de dag zelf, binnen de 30
minuten na aankoop. Eenmaal deze termijn verstreken zijn deze kaarten niet meer terugbetaalbaar. Gedeeltelijk
gebruikte kaarten zijn nooit terugbetaalbaar.

HOE OVERGAAN VAN 2E NAAR 1E KLAS?
•

Je beschikt al over je Nationale Verminderingskaart voor het openbaar vervoer; die komt overeen met een geldig
vervoerbewijs 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:
-

tijdens de week: tussen de prijzen van de 2 klassen van het Standaardtarief* voor het traject dat je werkelijk
aflegt in 1e klas.

-

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 1e klas.

De prijs van deze klasverhoging* is gelijk aan of hoger dan de minimumprijs voor een biljet 1e klas.
•

Je kunt aan het loket of de automaat ook een kaart van 10 klasverhogingen* aan Standaardtarief* kopen voor een
specifiek traject*.

MOET IK EEN SUPPLEMENT BETALEN?
•
•
•
•

Als je als slechtziende met een ‘Nationale Verminderingskaart voor het openbaar vervoer’ vanuit of naar Brussels
Airport - Zaventem reist in 2e klas, hoef je geen Diabolotoeslag *te betalen.
In 1e klas koop je een vervoerbewijs 1e klas tegen het tarief waar je recht op hebt. Al naargelang het geval is de
Diabolotoeslag* inbegrepen in de totale prijs van je vervoerbewijs of koop je een Biljet 'Diabolotoeslag*' per traject.
Als je het station Brussels Airport - Zaventem alleen gebruikt om een aansluiting* te nemen, hoef je geen
Diabolotoeslag* te betalen.
Als je je ‘Nationale Verminderingskaart voor het openbaar vervoer’ 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 vervoerder die
deze treinen beheert, zijn van toepassing (zie www.bahn.com).

* zie Lexicon
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