KAART KOSTELOZE BEGELEIDER
Voor personen met beperkte mobiliteit
Korting: je begeleider reist gratis mee (persoon of geleidehond)
 1e klas
 enkele reis
 2e klas
 heen- en terugreis

WAAR GEBRUIKEN?
Voor binnenlands verkeer: voor een traject* tussen twee Belgische stations* of stopplaatsen*. Ook geldig op de regionale
vervoersnetten van de MIVB, TEC en De Lijn.
Bij grensoverschrijdend reizen: zie de fiches van het grensoverschrijdend verkeer (Maastricht, Roosendaal, Aachen en
Luxembourg).

VOOR WIE?
Je bent in België gedomicilieerd
•

een zelfredzaamheid die met minstens 12 punten afgenomen is volgens de evaluatiegids (6 punten voor een kind
jonger dan 21);
een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 80 %;
een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en die leidt tot een
invaliditeitsgraad van minstens 50 %;
totale verlamming of amputatie van de bovenste ledematen;
een integratietegemoetkoming van categorie III of hoger.

•
•
•
•

*

* en kunt niet alleen reizen door een van de volgende handicaps:

Je moet in België gedomicilieerd zijn op het ogenblik van de aanvraag en tijdens de periode waarvoor je de uitkering
voor gehandicapten toegekend is.

HOE TE BEKOMEN?
1)

Vul het aanvraagformulier in en vul het in op naam van de persoon met beperkte mobiliteit*.

2)

Voeg het attest (origineel of kopie) toe dat afgeleverd werd door één van de volgende organismen:
-

FOD Sociale Zekerheid;

-

de rechtbanken die een invaliditeitspercentage erkend hebben;

-

de verzekeringsinstellingen die een uitkering toekennen op basis van een erkende invaliditeitsgraad;

-

het Fonds voor Arbeidsongevallen;

-

het Fonds voor Beroepsziekten;

-

de erkende voorzorgskassen die een uitkering toekennen aan mijnwerkers op basis van een erkende
invaliditeitsgraad;

-

de Administratie der Pensioenen van het ministerie van Financiën voor de personen die een pensioen
krijgen op basis van een erkende invaliditeitsgraad;

-

de organismen die verhoogde kinderbijslag toekennen;

-

de officiële organismen van de lidstaten van de Europese Unie die een uitkering uitbetalen en waarvan de
gelijkwaardigheid van de attesten erkend werd.
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3)

Bezorg het formulier en het attest:
-

hetzij via het loket van een station naar keuze
hetzij via de post naar het adres Free Carer Card, 10-14 B-MS.1322, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel
hetzij per e-mail: fcc@b-rail.be
hetzij per fax: 02/528.82.69

4)

Het bureau Free Carer Card onderzoekt je aanvraag. Als je voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, krijg je een
brief op naam met de vraag om je binnen de drie maanden aan te melden aan het loket van een station naar keuze
om je kaart op te halen.

5)

Aan het loket leg je het volgende voor:
- de toelatingsbrief van bureau Free Carer Card, B-MS.1322
- je elektronische identiteitskaart (e-ID);
- het bedrag om de kosten voor het opmaken van de kaart te dekken (bedrag vermeld in de brief).

Als je niet in staat bent zelf naar het loket te gaan, kun je iemand uit je omgeving in jouw plaats sturen. Die persoon heeft
daarvoor jouw identiteitskaart (aanvrager), de ontvangen toelatingsbrief en het bedrag van het maakloon* dat in de brief
vermeld wordt nodig.

GELDIGHEID EN VERNIEUWING VAN DE KAART
•

Je ‘Kaart Kosteloze Begeleider’ heeft een geldigheidsduur die overeenstemt met de periode aangegeven op het
ingediende attest, met een maximum van 5 jaar.

•

Vraag de hernieuwing van je kaart aan bij het bureau ‘Free Carer Card’ aan de hand van een nieuw attest (of kopie).

•

In geval van verlies of diefstal van je kaart, kan er een duplicaat afgeleverd worden mits betaling van het maakloon*
(zie “Tarieven”).

OP WELKE DRAGER?
Papieren drager: de kaart bestaat uit een geplastificeerde kaart met de foto van de rechthebbende en een papieren
valideringsbiljet.

HOE GEBRUIKEN?
•

Neem je geldig vervoerbewijs 1e of 2e klas mee, samen met je ‘Kaart Kosteloze Begeleider’.

•

De ‘Kaart Kosteloze Begeleider’ is op naam en niet overdraagbaar, en laat je begeleider toe om gratis mee te reizen.

•

Ze wordt uitgegeven op naam van de persoon met beperkte mobiliteit* (aanvrager) en niet op die van de begeleider.

•

Je ‘Kaart Kosteloze Begeleider’ geldt als vervoerbewijs voor je begeleider. Deze reist over hetzelfde traject* en in
dezelfde klas als jij, ongeacht je in eerste of tweede klas reist.

•

Zonder geplastificeerde kaart en valideringsbiljet, die beide geldig moeten zijn tijdens de betreffende periode, is je
‘Kaart Kosteloze Begeleider’ niet geldig.

•

Je begeleider kan een persoon van 12 jaar of ouder zijn en/of een hond aan de leiband.

•

Je gehandicapte kind jonger dan 12 jaar kan de voordelen van de ‘Kaart Kosteloze Begeleider’ genieten:
- in 2e klas, als je kind gratis zonder vervoersbewijs reist, OF
- in 2e klas, als je kind reist met zijn ‘Kaart Grote Gezinnen’ (deze geldt als vervoerbewijs), en dit tot 31/12 van
het jaar van zijn 12e verjaardag; OF
- in 1e klas, als je kind reist met een biljet aan Tarief 50%*; OF
- in 1e klas, als je kind reist met een biljet aan Tarief 50 %* met de ‘Kaart Grote Gezinnen’, en dit tot 31/12 van
het jaar van zijn twaalfde verjaardag.

•

Ben je slechtziend en heb je een ‘Nationale Verminderingskaart voor het openbaar vervoer’ (afgeleverd door de FOD
Sociale Zekerheid), dan kan je die samen gebruiken met je ‘Kaart Kosteloze Begeleider’.
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•

Als je met zijn drieën reist: jij, een begeleider van 12 jaar of ouder en een geleidehond, dan reizen je begeleider en je
geleidehond gratis op voorlegging van de ‘Kaart Kosteloze Begeleider’ en van het persoonlijke
‘toegankelijkheidsattest’ afgeleverd door een erkend opleidingscentrum voor geleidehonden.

•

Als je vertrek- of bestemmingsstation* Brussels Airport - Zaventem is (zie rubriek “Moet ik een supplement betalen?”
hieronder), is de ‘Kaart Kosteloze Begeleider’ voorzien van een barcode waarmee je de toegangspoortjes in de
luchthaven kunt openen. Houd de barcode op je valideringsbiljet voor de lezer om de toegangspoortjes in de
luchthaven te openen.

•

Om op het MIVB-net te reizen, heb je een MOBIB-kaart nodig.
Ga naar de MIVB met je ‘Kaart Kosteloze Begeleider’ uitgegeven door NMBS om je MOBIB-kaart aan te vragen
waarop een betalend contract voor jou en een gratis contract voor de begeleider geladen worden.

HOEVEEL KOST HET?
•

Er is een maakloon* verbonden aan de aanmaak van je kaart ‘Kosteloze Begeleider’ (zie “Tarieven”).

•

Jouw ‘Kaart Kosteloze Begeleider’ geldt als vervoerbewijs voor je begeleider wanneer jij een betalend vervoerbewijs
hebt, tegen Standaardtarief* of tegen een tarief met korting, afhankelijk van het geval, of van een kortingskaart die
geldt als vervoerbewijs.

BESCHADIGING, VERLIES OF DIEFSTAL?
Zie fiche ‘Papieren drager’

EN DE TERUGBETALING?
•

Het maakloon* voor de uitgifte van jouw ‘Kaart Kosteloze Begeleider’ kan niet terugbetaald worden.

•

Je vervoerbewijs is onderworpen aan de terugbetalingsvoorwaarden van dat vervoerbewijs.

HOE OVERGAAN VAN 2E NAAR 1E KLAS?
•

Je hebt al een vervoerbewijs geldig in 2e klas.

•

Je koopt een biljet 'klasverhoging*' voor een enkele reis of heen en terug (aan een automaat, aan het loket, online op
nmbs.be of in de trein tegen Boordtarief bij vertrek vanuit een Belgisch station*). De prijs wordt berekend op basis
van het verschil:
-

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 minstens gelijk aan de minimumprijs voor een biljet in eerste klas.

•

Als je een geldig vervoerbewijs voor eerste klas hebt, dan mag je begeleider met jou in eerste klas meereizen.

•

Aan de automaat of het loket kan je ook een kaart van 10 klasverhogingen* aan Standaardtarief* kopen voor een
specifiek traject.

MOET IK EEN SUPPLEMENT BETALEN?
•

Toegang tot Brussels Airport - Zaventem: geen Diabolotoeslag* voor de kosteloze begeleider. Tijdens de
geldigheidsperiode kun je met de barcode op het valideringsbiljet van de ‘Kaart kosteloze begeleider’ of met de hulp
van de steward, onbeperkt door de poortjes.

•

Houders van de 'Kaart Kosteloze Begeleider', moeten afhankelijk van het vervoerbewijs dat ze gebruiken, ook de
Diabolotoeslag* betalen. De poortjes worden geopend met de barcode op het gebruikte vervoerbewijs, of door de
steward, wanneer er geen barcode aanwezig is.

•

Als je je biljet gebruikt op de hogesnelheidstrein 'ICE' voor het traject tussen Brussel-Zuid en Liège-Guillemins of
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omgekeerd, koop dan een afzonderlijk supplement voor jezelf en je begeleider. 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).
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