Service aan de leden
Kortingskaarten

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
MOBILITEIT EN VERVOER
Vervoer te Land

Reglement voor de toekenning van een tariefkorting bij de N.M.B.S.
voor de leden van de grote gezinnen

Hoofdstuk 1
Algemeenheden
Artikel 1.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
- Administratie: de Directie Spoorvervoer van het Directoraat-generaal Vervoer te Land
van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;
- gezin: minimum één ouder of twee partners die op hetzelfde adres verblijven en
waarvan één van beiden ten minste één eigen kind heeft;
- ouder: persoon met ten minste één eigen kind;
- partner: wettelijk of feitelijk samenwonend;
- eigen kind: kind verkregen door huwelijk, wettelijke samenwoning, wettelijke adoptie,
erkenning, afstamming van ambtswege of bij vonnis;
- in België verblijven: luidens een door het gemeentebestuur afgeleverd attest zijn
hoofdverblijfplaats in België hebben;
- ongehuwde ouder: een ouder die één of meerdere kinderen heeft (gehad) zonder
getrouwd te zijn op het moment van de aanvraag;
- E.U.-lidstaten op 01/01/07: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland,
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.
- landen die op 01/01/07 het Sociaal Handvest van de Raad van Europa hebben
geratificeerd: de Europese Unie-lidstaten, Albanië, IJsland, Kroatië, Moldavië,
Noorwegen en Turkije.
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Hoofdstuk 1I
Algemene principes
Art. 2.
§ 1. De korting “groot gezin” wordt verleend door de NMBS op voorlegging van de
kortingskaart, waarvan het model moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de
Administratie.
§ 2. De korting (niet cumuleerbaar met een andere korting) wordt toegepast in functie
van de tariefstructuur, rekening houdend met de kosteloosheid en de voorgestelde
forfaitaire tarieven.
Art. 3.
§ 1. De korting “groot gezin” wordt verleend aan de kinderen die jonger zijn dan 25 jaar
en die recht geven op kinderbijslag, en aan hun ouders, ongeacht artikel 20.
§ 2. Om van de korting te kunnen genieten, moet het gezin aan de volgende
voorwaarden voldoen:
- in België verblijven, en
- minimum drie kinderen
§ 3. Een kind dat definitief als persoon met een handicap van ten minste 66% erkend is,
telt per definitie voor twee.
Art. 4.
De kinderen behouden het recht op de korting zolang zij voldoen aan de voorwaarden die
vermeld werden onder artikel 3.
Art. 5.
§ 1. De ouder die ten minste drie eigen kinderen gehad heeft, krijgt levenslang recht op
de korting.
§ 2. Alle andere ouders of partners en hun kinderen behouden tijdelijk de korting zolang
het op die manier samengesteld gezin tenminste één kind telt dat recht geeft op
kinderbijslag.
Art. 6.
§ 1. In de gevallen waar een tijdelijk recht op de korting wordt toegekend, wordt de
toekenning van de kaarten beperkt.
§ 2. Indien een gezin niet langer drie kinderen jonger dan 25 jaar heeft die recht geven
op kinderbijslag, behouden zowel de ouders als hun kinderen jonger dan 25 jaar die
recht geven op kinderbijslag, tijdelijk het recht op de korting (jaarkaart).
§ 3. Indien geen enkel kind meer recht geeft op kinderbijslag, verliezen ook de ouders
het recht op de korting.
Art. 7.
Er bestaan vier typen van kortingskaarten die zich onderscheiden volgens de duur van
hun geldigheid:
- kaarten die niet hernieuwd moeten worden, afgeleverd aan kinderen onder de 12 jaar;
- kaarten die niet hernieuwd moeten worden, afgeleverd aan kinderen tussen de 12 en
minder dan 18 jaar;
- kaarten die geldig zijn voor vijf jaar afgeleverd aan de ouders die levenslang recht
hebben op de korting (enkel bij de NMBS gebruikt men een moederkaart die 10 jaar
geldig is, en om de 5 jaar moet er een validatie gebeuren);
- kaarten die geldig zijn voor één jaar afgeleverd aan kinderen van 18 tot minder dan
25 jaar en aan kinderen en ouders waaraan een tijdelijk recht op de korting werd
toegestaan (enkel bij de NMBS gebruikt men een moederkaart die 5 jaar geldig is, en
elk jaar moet er een validatie gebeuren).
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Art. 8.
Bij de afgifte van de kortingskaarten mag per ingediend aanvraagformulier een maakloon
aangerekend worden, waarvan het bedrag meegedeeld wordt via de Officiële
Verzameling van de Tarieven van de NMBS.

Hoofdstuk III
Gemeenschappelijke bepalingen
Art. 9.
De korting “groot gezin” wordt verleend op vertoon van de voorgeschreven
kortingskaart.
Art. 10.
§ 1. Voor het jaar waarin het kind 25 jaar wordt, mag nog een kaart van dat jaar
worden uitgereikt, op voorwaarde dat ze vóór die verjaardag aangevraagd is.
§ 2. Een kaart voor het volgende jaar mag niet meer worden uitgereikt.

Hoofdstuk IV
Bijzondere toestanden
Art. 11.
Er kunnen zich bijzondere toestanden voordoen, waardoor het recht op de korting
voorwaardelijk wordt verleend of ingetrokken.
Art. 12.
Ontzetting uit ouderlijke macht.
De uit de ouderlijke macht ontzette ouders hebben geen recht meer op de korting.
Art. 13.
Gescheiden ouders.
De ouders die levenslang het recht op de korting hadden, behouden dat recht. De
kinderen hebben recht op de korting onder de gewone voorwaarden.
Art. 14.
§ 1. Feitelijk gescheiden ouders.
De ouders en de kinderen behouden onder de normale voorwaarden het recht op de
korting.
§ 2. Indien de ouders niet in dezelfde gemeente verblijven, kan het soms nodig zijn
twee verschillende aanvragen (één per gemeentebestuur) te laten invullen om de
volledige samenstelling van het gezin te staven. Beide aanvragen moeten
zorgvuldig aan elkaar gehecht worden. Het maakloon is hier evenwel slechts
éénmaal verschuldigd.
Art. 15.
§ 1. Co-ouderschap.
In geval van co-ouderschap door een gerechtelijke uitspraak of een notariële akte
behouden de twee ouders het recht op de korting.
§ 2. Bij gebrek aan een gerechtelijke uitspraak of een notariële akte nopens het coouderschap van de kinderen, worden de kinderen beschouwd als zijnde
toevertrouwd aan de ouder bij wie ze verblijven.
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Art. 16.
§ 1. Nieuw samengestelde gezinnen.
Als het nieuwe gezin ten minste drie kinderen heeft die aan de gestelde
voorwaarden voldoen, hebben de kinderen recht op de korting. Naargelang van het
aantal eigen kinderen hebben de ouders het recht op een jaarkaart of een korting
voor het leven.
§ 2. De aan één van de partijen toevertrouwde kinderen tellen niet meer mee om het
levenslange recht op de korting van de nieuwe partner van de andere partij te
bepalen. Alleen de gerechtelijke uitspraak of de notariële akte in verband met het
co-ouderschap komen in aanmerking en worden in voorkomend geval bijgevoegd.
Art. 17.
§ 1. Afstamming van ambtswege of bij vonnis.
Bij afstamming van ambtswege of bij vonnis buiten het huwelijk, krijgt de
ongehuwde vader of moeder met minstens drie eigen kinderen levenslang het recht
op de korting. De kinderen hebben recht op de korting onder de gewone
voorwaarden.
§ 2. In elk geval moet het formulier de naam, de afstamming, de burgerlijke stand, de
geboortedatum en het adres van ieder kind vermelden.
Art. 18.
Wezen.
De wezen behouden het recht op de korting onder de gewone voorwaarden.
Art. 19.
Pleegkinderen.
Kinderen die door een officiële instantie (vrederechter, kinderrechter, jeugdrechter,
Procureur des Konings of Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, …) in een
gezin geplaatst zijn, geven tijdelijk het recht op de korting voor henzelf, de pleegouders
en hun eigen kinderen die recht geven op kinderbijslag, zolang het aldus gevormde gezin
de vereiste voorwaarden vervult.
Art. 20.
§ 1. Overleden kinderen.
Overleden kinderen die bij naam in het bevolkingsregister werden ingeschreven,
tellen mee om het recht op de korting van de ouders of partners en de andere
kinderen te bepalen.
§ 2. Kinderen die levenloos geboren zijn en niet bij naam in het bevolkingsregister
werden ingeschreven, kunnen ook meetellen voor het recht op korting indien een
afschrift van de akte van aangifte van een levenloos kind of een attest van de
geneesheer die de bevalling heeft gedaan bij het aanvraagformulier gevoegd wordt.
Art. 21.
§ 1. Nationaliteit.
In de gevallen bedoeld bij artikelen 22 en 23 moet steeds rekening gehouden
worden met de nationaliteit van de gezinsleden, vooral indien de gezinsleden niet
de Belgische nationaliteit bezitten.
§ 2. Voor deze laatste is de toekenning van de korting in hoofdzaak afhankelijk van het
feit dat zij in België moeten verblijven.
§ 3. Voor ouders met de Belgische nationaliteit of deze met de nationaliteit die behoort
tot een land dat het Sociaal Handvest van de Raad van Europa geratificeerd heeft,
die recht hebben op een jaarlijkse kaart, wordt er aangenomen dat zij er aanspraak
blijven op maken, zolang één van de kinderen rechthebbende is.
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Art. 22.
§ 1. In het buitenland verblijvende Belgische gezinsleden met tijdelijke verblijfplaats in
België.
De aanvragen, vergezeld van een uittreksel uit de bevolkingsregisters met de
samenstelling van het gezin, mogen op ongezegeld papier aan één van de uitgifteinstanties vermeld in artikel 41, gericht worden.
§ 2. Het uittreksel uit de bevolkingsregisters moet opgemaakt worden hetzij door een
bevoegd Belgisch ambtenaar ter plaatse (consulair agent, militaire overheid voor
militairen in het buitenland, Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken,
Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel), hetzij door de gemeentelijke
overheid van de verblijfplaats.
Art. 23.
§ 1. Erkende politieke vluchtelingen.
Het tijdelijk recht op de korting wordt verleend aan de ouders en aan hun kinderen
jonger dan 25 jaar die erkend zijn als politieke vluchtelingen verblijvend in België
en vermeld in het vreemdelingenregister.
§ 2. Indien een gezin geen drie kinderen meer telt die aan de vereiste voorwaarden
voldoen, behouden de nog op kinderbijslag rechthebbende kinderen tot hun 25ste
verjaardag het tijdelijk recht op de korting.
§ 3. De ouders behouden het tijdelijk recht op de korting, zolang één van de kinderen
recht geeft op kinderbijslag.
§ 4. Bij de eerste aanvraag moet een fotokopie gevoegd worden van het speciaal
identiteitsbewijs dat door het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor
Vluchtelingen aan het gezinshoofd afgegeven is.
§ 5. Bij een aanvraag om vernieuwing moet het gezinshoofd alleen nog dit
identiteitsbewijs voorleggen opdat men zou kunnen nagaan of zijn gezin nog verder
op de kortingskaarten aanspraak kan maken.

Hoofdstuk V
Geldigheidsduur van de kaarten en tariefcode
Art. 24.
Overeenkomstig artikel 7 bestaan vier typen van kortingskaarten die zich onderscheiden
volgens de duur van hun geldigheid:
- De kaarten, geldig voor vijf jaar, vermelden de prijscode 040 en « geldig tot
31/12/2005 », « geldig tot 31/12/2010 », enz.
- De kaarten, geldig voor één jaar vermelden de prijscode 041 en « geldig tot
31/12/2007 », « geldig tot 31/12/2008 », enz.
- De kaarten die niet hernieuwd moeten worden, afgeleverd aan kinderen onder de 12
jaar, vermelden de prijscode 039 en « geldig tot 31/12/…. » [jaar waarin ze 12 jaar
worden].
- De kaarten die niet hernieuwd moeten worden, afgeleverd aan kinderen tussen de 12
en minder dan 18 jaar, vermelden de prijscode 042 en « geldig tot 31/12/…. » [jaar
waarin ze 18 jaar worden].
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Hoofdstuk VI
Aanvragen
Art. 25.
§ 1. De kortingskaarten moeten, aan de hand van een voorgeschreven formulier, dat
alle vereiste informatie bevat aangevraagd worden.
§ 2. De behandeling zal gebeuren volgens een interne procedure, eigen aan elke
uitgifte-instantie.
§ 3. Het formulier moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Administratie.
§ 4. Wat betreft de eerste aanvraag van kaarten mag de indiening van de aanvraag
gebeuren op elk moment van het jaar.
Art. 26.
§ 1. Het vak betreffende de gezinssamenstelling dient door het gemeentebestuur te
worden bevestigd.
§ 2. Een officieel attest van de gezinssamenstelling kan eventueel in de plaats ervan
worden toegevoegd.
§ 3. Voor de kinderen van 18 tot 25 jaar dient het vak betreffende de kinderbijslag door
de kinderbijslagkas te worden ingevuld en ondertekend.
§ 4. Een attest van de kinderbijslagkas kan eventueel in de plaats ervan worden
toegevoegd.
§ 5. Iedere aanvraag dient te worden ondertekend door het gezinshoofd.
Art. 27.
De attesten van het gemeentebestuur en van de kinderbijslagkas mogen niet ouder zijn
dan drie maanden te rekenen vanaf de aanvraagdatum.
Art. 28.
De uitgifte-instantie ziet na of het formulier degelijk ingevuld is en of de eventueel
vereiste bewijsstukken aanwezig zijn.
Art. 29.
Het maakloon voorzien bij artikel 8 mag verworven blijven, zelfs indien achteraf blijkt dat
de aanvraag werd ingediend door een gezin dat niet aan de gestelde voorwaarden
voldoet.
Art. 30.
§ 1. De uitgifte-instantie wijst de belanghebbende op het feit dat de kaarten op de
voorziene plaats moeten ondertekend worden.
§ 2. De kaart is persoonlijk en onoverdraagbaar.
§ 3. Van zodra de titularis zijn kaart ontvangen en ondertekend heeft, kan hij ze
gebruiken.
Art. 31.
Gezinsleden die in de loop van het jaar het recht op de korting verliezen, mogen de kaart
nog behouden tot 31 december van het lopende geldigheidsjaar.
Art. 32.
Kinderen worden, zolang zij schoolplichtig zijn (tot 18 jaar), als “rechtgevende op
kinderbijslag” beschouwd.
Art. 33.
Gezinnen met de nationaliteit van een land dat het Europees Sociaal Handvest
geratificeerd heeft, mogen de gegevens betreffende de samenstelling van het gezin
vervangen worden door een uittreksel uit het bevolkingsregister, opgesteld door een
bevoegde buitenlandse dienst, vergezeld van een attest van verblijf in België.
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Hoofdstuk VII
Hernieuwing en verandering van de kortingskaarten
Art. 34.
Overeenkomstig artikel 7 bestaan vier typen van kortingskaarten die zich onderscheiden
volgens de duur van hun geldigheid:
- Kortingskaart afgeleverd aan kinderen onder de 12 jaar: deze kaarten moeten niet
hernieuwd worden.
- Kortingskaarten afgeleverd aan kinderen tussen de 12 en 18 jaar: deze kaarten
moeten niet hernieuwd worden.
- Kortingskaart afgeleverd aan ouders die levenslang recht hebben op de korting: deze
kaarten moeten om de 5 jaar hernieuwd worden. Het gaat om een automatische
hernieuwing, dwz. zonder dat de aanvrager opnieuw het bewijs moet leveren dat hij
de uitgiftevoorwaarden vervult. Enkel bij de NMBS gebruikt men een moederkaart die
10 jaar geldig is, en om de 5 jaar moet er een validatie gebeuren.
- Kortingskaart afgeleverd aan kinderen van 18 tot 25 jaar en aan kinderen en ouders
waaraan een tijdelijk recht op de korting werd toegestaan: deze kaarten moeten elk
jaar hernieuwd worden. Enkel bij de NMBS gebruikt men een moederkaart die 5 jaar
geldig is, maar die in dat geval elk jaar moet gevalideerd worden.

Art. 35.
Voor de hernieuwing en de verandering van kaarten mag de indiening van de aanvraag
ten vroegste gebeuren:
- vanaf 1 juli voor de kaarten geldig voor vijf jaar;
- vanaf 1 november voor alle andere kaarten.

Hoofdstuk VIII
Vervanging van verloren of beschadigde kortingskaarten
Art. 36.
Indien een kortingskaart verloren of beschadigd is, moet het gezinshoofd of de houder de
uitreiker van de kaart daarvan verwittigen.
Art. 37.
Voor het afgeven van een duplicaat mag een maakloon gevraagd worden indien er een
nieuw formulier ingediend moet worden.
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Hoofdstuk IX
Overgangsbepalingen
Art. 38.
Binnen een overgangsperiode tot 1 november 2007, blijft het huidige kaartmodel
(tariefcodes 040 en 041) geldig en de geldigheidsduur van de kaarten afgeleverd aan
kinderen wordt voorlopig tot één jaar beperkt.
Art. 39.
§ 1. Van zodra de procedure operationeel zal zijn om de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid te raadplegen door de uitgifte-instanties, worden de voorschriften van §
2 en 3 van dit artikel van kracht in plaats van artikelen 26 en 27.
§ 2. In eerste instantie maken de uitgifte-instanties de dossiers op door al de gegevens
te noteren die voor hen toegankelijk zijn. Daarna wordt aan de aanvragers
gevraagd om de andere vereiste gegevens te vervolledigen.
§ 3. In elk geval kunnen de aanvragers gevraagd worden elk document mee te brengen
dat hun situatie bevestigt en hun recht geeft op de korting.

Hoofdstuk X
Slotbepalingen
Art. 40.
Gevallen die niet voorzien zijn.
In alle andere gevallen niet voorzien in dit reglement, en in laatste instantie bij een
eventueel geschil, wordt dit voorgelegd aan de Administratie, die een eindbeslissing
uitspreekt.
Art. 41.
Controle.
De uitgifte-instanties moeten er over waken dat de dossiers betreffende de aanvraag van
de kortingskaart goed opgevolgd worden. Zij zijn gehouden alle daarop betrekking
hebbende stukken te laten zien op verzoek van de Administratie of een afgevaardigde
ervan in hun kantoor te ontvangen.
Art. 42.
Erkende uitgifte-instanties.
De uitreiking van de kortingskaart gebeurt door tussenkomst van de volgende instanties:
- N.M.B.S.
- Gezinsbond vzw
- Ligue des Familles asbl
- L.O.G.A. (Liberaal Overleg voor Gezinsbeleid en Algemeen Welzijnswerk vzw).

Art. 43.
Deze bepalingen treden in werking op 1 november 2006.
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