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Voordelig reizen voor
senioren

Verminderingskaart voor rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming in de ZIV
Voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van de
gezondheidskosten evenals hun personen ten laste.

Aanvraag : Met je eID en/of een geldig WIGW
attest van het ziekenfonds en een recente pasfoto
in het station van de NMBS.

Voordelen : 50% korting in de 2de klas

Kaart kosteloze begeleider
Voor personen die niet alleen kunnen reizen omwille van :

een vermindering van zelfredzaamheid met
tenminste 12 punten.

een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van tenminste 80%.

een blijvende invaliditeit van de onderste ledematen van tenminste 50%.

een volledige verlamming of amputatie van
de bovenste ledematen.

een integratie tegemoetkoming categorie III
of hoger.
Aanvraag : Via het loket in elk station van
NMBS, schriftelijk of per email, met een geldig attest van een erkende instelling

Nationale verminderingskaart voor
het openbaar vervoer :
Je hebt recht op een nationale verminderingskaart
voor het openbaar vervoer als je blind of slechtziende bent, met een blijvende invaliditeit van
minstens 90%. In principe levenslang geldig. U
reist gratis in 2de klas. Een geleidehond mag gratis mee. Ook geldig op de netten van de MIVB,
TEC en De Lijn.
Aanvraag :
Federale Overheidsdienst Sociale Zeker
heid
DG Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel

tel. 02/507 87 99
tel. 0800 987 99

NMBS Mobility
10-14 B-MS.1322
Hallepoortlaan 40
1060 Brussel
www.nmbs.be
fcc@b-rail.be
Voordelen : M et de kaart kosteloze begeleider op naam van de persoon m et een handicap kan deze met één vervoersbewijs samen reizen met een ander persoon (of assistentiehond
aan de leiband). Deze kaart is maximaal 5 jaar geldig.

Verminderingskaart om vaderlandslievende redenen :
Voor houders van een statuut van nationale erkenning en zijn/haar weduwe/weduwnaar. U reist
gratis in 1ste en 2de klas. Ook geldig op de netten van de MIVB, TEC en De Lijn.
Aanvraag : in een station van de N M BS,
met de identiteitskaart en een attest afgeleverd
door een van de drie overheidsinstanties
(Defensie, de Pensioendienst voor de Overheidssector of de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid).

