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Kortingskaart NMBS 'Verhoogde
tegemoetkoming'
De NMBS-kortingskaart ‘Verhoogde tegemoetkoming’ geeft recht op 50% korting bij aankoop van biljetten
in 2de klas op het Belgische spoorwegnet.
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Voorwaarden
Deze NMBS-kortingskaart is er enkel voor personen die recht hebben op de verhoogde
tegemoetkoming in de terugbetaling van de gezondheidskosten.
De levenspartner en de personen ten laste hebben ook recht op de kortingskaart.
Deze NMBS-kortingskaart is 5 jaar geldig. Bij de NMBS-kortingskaart hoort een valideringsbiljet. Dat
valideringsbiljet is 1 jaar geldig. Vanaf 65 jaar is het valideringsbiljet 5 jaar geldig.
Als u een gevalideerde NMBS-kortingskaart 'Verhoogde tegemoetkoming' hebt kunt u een biljet
'Verhoogde tegemoetkoming' kopen (ook online). Op de trein moet u altijd uw NMBS-kortingskaart
kunnen tonen aan de treinbegeleider.

Procedure
Er zijn 2 manieren om de NMBS-kortingskaart 'Verhoogde tegemoetkoming' aan te vragen.

Met elektronische identiteitskaart (eID)
Aan het NMBS-loket zal de loketbediende aan de hand van uw eID uw aanvraag onderzoeken. Dat
gebeurt door via uw rijksregisternummer verbinding te maken met de Kruispuntdatabank Sociale
Zekerheid. In die databank worden de sociale gegevens van persoonlijke aard bewaard en beheerd door
het betrokken ziekenfonds. Bij een positief antwoord van de databank zal de moederkaart worden
afgedrukt. Opgelet: er kan slechts een verbinding gemaakt worden met de Kruispuntbank van 7.30 tot 19
uur.

Met attest van het ziekenfonds
Indien er geen verbinding kan gemaakt worden met de Kruispuntdatabank, moet u bij uw ziekenfonds
langsgaan om een attest aan te vragen. Dat attest is 3 maand geldig. U hebt een attest nodig per
rechthebbende. Met dat attest gaat u naar een NMBS-loket om de kortingskaart aan te vragen.
Wenst u een kortingskaart "Verhoogde tegemoetkoming" voor uzelf, uw echtgeno(o)t(e) of levenspartner
en de personen ten laste, dan dienen de namen van alle begunstigden op dit attest te staan.
De kortingkaart "Verhoogde tegemoetkoming" bestaat uit een moederkaart en een valideringsbiljet.
op de moederkaart vindt u de toekenningsvoorwaarden van de vermindering, uw pasfoto, naam en
voornaam, geboortedatum en de geldigheidsperiode. De moederkaart is 10 jaar geldig, te rekenen
vanaf de datum van uitgifte
het valideringsbiljet vermeldt de periode waarbinnen u recht hebt op de vermindering, naargelang de

periode die vermeld staat op het attest van uw mutualiteit. Het valideringsbiljet is 1 jaar geldig. Bent
u 65 jaar of ouder, dan ontvangt u automatisch een valideringsbiljet voor 5 jaar.

Meebrengen
Aan het NMBS-loket moet u volgende documenten voorleggen.
Aanvraag met eID: enkel uw elektronische identiteitskaart (eID).
Aanvraag met attest van het ziekenfonds:
origineel en geldig attest van het ziekenfonds
recente pasfoto of foto via e-id
identiteitsbewijs of een gelijkwaardig document
ingevuld aanvraagformulier.
identiteitskaart
attest van de mutualiteit
pasfoto

Bedrag
De NMBS-kortingskaart 'Verhoogde tegemoetkoming' (moederkaart en valideringsbiljet) is gratis.

Regelgeving
Aan het loket van een NMBS-station

