Trein, tram of bus …

Hoe klaar je
de klus?
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Voorwoord
Je verplaatsen met het openbaar vervoer
is niet altijd even evident als je een handicap hebt. Het aanbod is niet voldoende
toegankelijk en je bent steeds verplicht je
reis voor te bereiden. Toegankelijkheid en
mobiliteit zijn thema’s die voor VFG een
topprioriteit zijn. Deze brochure is dan
ook een logische stap.
Al zitten we ook op het terrein niet stil.
Zo hebben we onder meer de toegankelijkheid van de ticketautomaten in de
treinstations mee op de politieke agenda
geplaatst. Het resultaat was een telefoonnummer om assistentie op te roepen bij
de aankoop. Meer info vind je in deze
brochure.
Ondertussen kijken we uit naar de
Europese regelgeving rond toegankelijkheid. We volgen het op de voet op en
zetten ook mee de krijtlijnen uit via onze
Europese vertegenwoordiging. Volgens
het VN-verdrag van de Rechten van Personen met een Handicap heeft elke persoon met een handicap immers het recht
zich te kunnen verplaatsen met de nodige
hulpmiddelen.

Er is dus nog een lange weg te gaan.
We blijven hiervoor ijveren, maar we
hebben jullie hier ook voor nodig. Want
deze brochure is meer dan informatief.
Het is een middel om in dialoog te gaan
over de knelpunten die jullie ervaren bij
het gebruik van het openbaar vervoer.
Aarzel dus niet om ons te contacteren bij
vragen of problemen. Wij bundelen alles
en nemen dit mee naar het bevoegde
beleidsniveau.
In deze brochure krijg je een overzicht van
alle mogelijkheden die er zijn om als persoon met een handicap vlot het openbaar vervoer te nemen. Je komt alles te
weten over toegankelijke ritten, assistentie, goedkopere tickets, dienstregelingen
enzovoort. En dit niet enkel voor het aanbod in België, maar ook om een tripje naar
het buitenland te organiseren.

Goede reis!
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MAV

Bij de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer, of kortweg MAV, kan je als persoon
met een mobiliteitsbeperking terecht
met al je vragen over openbaar vervoer.
In elke Vlaamse provincie is er een MAV.
De MAV zoekt samen met jou naar de
beste vervoersoplossing. Bij een concrete vervoersvraag gaan de medewerkers in eerste instantie analyseren of het
bestaande openbaar vervoersaanbod een
oplossing biedt voor jouw vervoersvraag.
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Als dit het geval is, krijg je alle nodige
informatie die jou in staat stelt om makkelijk en eenvoudig dit openbaar vervoer
te gebruiken.
Lukt het niet om jouw vervoersvraag
met het bestaand openbaar vervoer te
realiseren, dan wordt er gezocht naar
alternatieve oplossingen zoals een Minder Mobielen Centrale (MMC) bij jou
in de buurt. Dit is een dienstverlening

aangeboden door de gemeente, het
OCMW of een andere organisatie. Een
MMC biedt verplaatsingsmogelijkheden aan mensen met een laag inkomen
en een beperkte mobiliteit aan. Indien
jouw vervoersvraag nood heeft aan een
oplossing op maat (bv. aangepast vervoer), dan wordt er gekeken naar een taxi
die geschikt is voor aangepast vervoer.
Het is mogelijk dat je in aanmerking komt

voor een financiële vervoerscompensatie.
Verder kan de MAV ook gericht doorverwijzen naar een andere vervoersaanbieder bij specifieke vragen. Kortom: bij elke
vraag of bemerking over (aangepaste) vervoersmogelijkheden, kan je er terecht.
Op de website http://www.mav.info/
vind je meer informatie over de algemene
werking van de MAV.

Contactgegevens MAV:
• Limburg (MAV Limburg)
T 0800 17 666 (op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur)
E mav@limburg.be
F 011 23 73 99
• Antwerpen (MAV Antwerpen)
T 0800 32 732 (op werkdagen van 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur)
E mav@provincieantwerpen.be
• Vlaams-Brabant (MAV Vlaams Brabant)
T 0800 26 990 (op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur)
E vlaamsbrabant@mav.info
• Oost-Vlaanderen (Mobar vzw)
T 0800 95 996 (op werkdagen van 8.30 tot 12 uur en
van 13 tot 16.30 uur)
E info@mobar.eu
• West-Vlaanderen (Mobi West)
T 0800 99 028 (op werkdagen van 9 tot 12.30 uur en
van 13 tot 16.30 uur)
Via online formulier op mobiwest.be.
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Wat als je
de bus of tram
wil nemen?

In het Vlaamse gewest
De bussen en trams worden in Vlaanderen ingezet door De Lijn. Ze hebben vaste
halteplaatsen en vaste dienstregelingen. Trams rijden enkel aan de kust, in Gent en in
Antwerpen. Bussen rijden overal, al is er in de meer dunbevolkte gebieden enkel een
Belbus die op vraag rijdt.
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1. Voorzieningen voor
personen met een handicap
Voor rolstoelgebruikers
Een toegankelijke verplaatsing moet je
reserveren via de belbuscentrale. Een
medewerker van de belbuscentrale zal
nagaan of jouw verplaatsing toegankelijk
is. Dat is het geval als:
•• De op- en afstaphaltes toegankelijk zijn.
•• Het voorziene voertuig toegankelijk is.
•• De rolstoelplaats vrij is.
Op de voertuigen kunnen er volgende
voorzieningen zijn:
•• De meeste voertuigen zijn uitgerust
met een lage vloer, een oprijdplaat en
rolstoelplaats (niet altijd).
•• Er zijn speciale knoppen voor halteaanvraag.
•• Met een rolstoel of kinderwagen mag
je achteraan instappen.
•• Vlakbij de deur zijn er zitplaatsen voorbehouden voor mensen die minder
goed te been zijn. Reizigers zijn eigenlijk
verplicht om hun plaats af te staan aan
oudere mensen, zwangere vrouwen en
mensen die minder goed te been zijn.

Je rolstoel mag onder volgende voorwaarden mee de bus op:
•• De rolstoel is maximaal 80 cm breed
en 130 cm lang.
•• De rolstoel, inclusief gebruiker, mag
niet zwaarder zijn dan 300 kg.
•• Scootmobielen worden niet toegelaten op voertuigen van De Lijn.

Voor reizigers met een visuele of
auditieve handicap
•• Gesproken en geschreven halteaankondiging bij de Kusttram en de
nieuwe trams in Gent en Antwerpen.
•• Informatieborden aan haltes met realtime informatie.
•• Markering: de treden, handvaten, stangen en randen van de voertuigen zijn
met opvallende kleuren gemarkeerd.

Voor reizigers die moeilijkheden
hebben om te communiceren
BlueAssist is een hulpmiddel onder de
vorm van een blauw kaartje of een smartphone-applicatie, waarmee personen die
moeilijkheden hebben met communiceren eenvoudig een vraag kunnen stellen.
Meer informatie over de kaartjes en app
kan je terugvinden via www.blueassist.eu.
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Een halte is toegankelijk als:
••
••
••
••
••

Het perron verhoogd is.
De doorgang op het perron voldoende breed en obstakelvrij is.
Het oppervlak op het perron voldoende effen, aaneengesloten en slipvrij is.
Het perron drempelvrij bereikbaar is.
Het perron voorzien is van een geleidelijn en opstapvlak in rubbertegels.

2. Voordeeltarieven voor
personen met een handicap
Gratis netabonnement
(Buzzy Pass of Omnipas)
Voorwaarden:
•• Gedomicilieerd zijn in het Vlaamse
Gewest én ingeschreven zijn bij het
Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap of een tegemoetkoming krijgen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (bijvoorbeeld de inkomensvervangende
tegemoetkoming die je kan aanvragen
als je door je handicap moeilijkheden
ondervindt om betaald te gaan werken).
•• Of door de VDAB erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming krijgen die je tewerkstelling ondersteunt.
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Je krijgt het abonnement automatisch gratis thuis gestuurd. Neem contact op met
de dienst Abonnementen van De Lijn
indien je recht hebt op een gratis abonnement maar dit nog niet gekregen hebt.

Kaart voor begeleider
•• Kan je gratis aanvragen als persoon
met een handicap voor de persoon die
jou begeleidt op bus of tram.
•• Kan je verkrijgen bij de NMBS
(zie verder).

Nationale verminderingskaart op
het openbaar vervoer
•• Met een visuele handicap kan je gratis reizen op het hele net van De Lijn
en gratis een geleidehond meenemen.
•• Deze verminderingskaart kan je aanvragen bij FOD Sociale Zekerheid. Het
aanvraagformulier kan je verkrijgen bij
jouw gemeentebestuur.

Vervoersgarantie of Verhoogde
tegemoetkoming
Je kan een abonnement (Buzzy Pazz of
Omnipas) aan verminderd tarief krijgen.
•• Vervoersgarantie (41 euro per jaar): als
je recht hebt op het leefloon of gelijkgesteld bent door inwonende schoolgaande kinderen, inwonende ouders,
personen met wie je een gezin vormt,
voor zover hun inkomsten meegerekend werden. Als je recht hebt op het

equivalent leefloon; als je verblijft in
een lokaal opvanginitiatief (LOI) ; als je
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) ontvangt of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt.
•• Verhoogde tegemoetkoming (51 euro
per jaar): als je houder bent van een
'attest verhoogde tegemoetkoming
geneeskundige zorgen' (maximum
drie maanden oud), het zogenaamde
OMNIO-attest, uitgereikt door je ziekenfonds; houder van een geldige kaart
voor verhoogde tegemoetkoming van
NMBS; houders van geldige WIGWkaart (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen).
Je kan dit aanvragen in één van de Lijnwinkels of schriftelijk via de post of per
mail.

Derdebetalerssyteem
Heel wat steden en gemeenten, werkgevers of andere instanties betalen helemaal
of gedeeltelijk de vervoerkosten van hun
inwoners of reizigers op hun grondgebied –
bv. in de vorm van een Gemeentekaart
(10 ritten voor € 10).
Je kunt een overzicht van de deelnemende gemeenten terugvinden op de
website van De Lijn (Vervoerbewijzen –
Kortingen en voordeeltarieven – Goedkoper reizen – Derdebetalerssyteem).
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3. Reserveren van een
toegankelijke rit of een
rit met de belbus
Zolang niet alle haltes en voertuigen
toegankelijk zijn, reserveer je best als
rolstoelgebruiker je rit. Op die manier ben
je er altijd zeker van dat de bus- en tramhalte vlot toegankelijk zijn.

Stappen voor het reserveren van
een belbus of toegankelijke rit
1. Contacteer de centrale in de provincie waar je de rit wil nemen. Voor de
belbus doe je dit minstens 2 uur op
voorhand (in Limburg 1 uur). Voor een
gewone lijnbus minstens 24 uur (liefst
48 uur) op voorhand.
2. Geef jouw naam, adres, telefoonnummer, datum en uur van vertrek, op- en
afstaphalte en aantal reizigers door.
3. Een medewerker kijkt na of het voertuig en de halte toegankelijk zijn en
of de plaats voor de rolstoelgebruiker nog vrij is (bij een toegankelijke
rit). Indien dit het geval is, kan je veilig meereizen en is de rit gereserveerd.

Per fax of email
Enkel doven, slechthorenden en mensen
met een afasie kunnen via fax of email
reserveren. Dit doe je best zeker 2 dagen
op voorhand. Je bezorgt dan eerst een
attest aan de centrale waarin een arts
bevestigt dat je voldoet aan de voorwaarden. Pas daarna mag je reserveren via fax
en e- mail.

Tips
•• Reserveer ook steeds je terugreis.
•• Plan je reis buiten de spitsuren
om overvolle bussen te mijden.
•• Voor een rit op een zon- of
feestdag neem je best telefonisch contact op met de centrale (belbussen rijden niet altijd
op deze dagen).
•• Je kunt maximaal 8 dagen op
voorhand reserveren in Vlaams
Brabant, 14 dagen op voorhand in Antwerpen, Oost- en
West-Vlaanderen, en 30 dagen
op voorhand in Limburg.
•• Reis indien mogelijk met een
begeleider (gratis op vertoon van
een kaart voor Begeleider).

12 - Bond Moyson

Contactgegevens centrales:
• Limburg
Bereikbaar op weekdagen
tussen 6 en 19.30 uur, op zaterdag van van 7.30 tot 17 uur en niet
mogelijk op zon- en feestdagen.
T 011 85 03 00
F 011 85 03 02
E belbus.limburg@delijn.be
• Antwerpen
Bereikbaar op weekdagen
tussen 7.30 en tot 18 uur, op
zaterdag van 7.30 tot 16 uur en
gesloten op zon- en feestdagen.
T 03 218 14 94
F 03 218 14 29
E belbus.ant@delijn.be
• Vlaams-Brabant
Bereikbaar op weekdagen tussen
6 en 19 uur, tijdens weekends en
op feestdagen van 9 tot 16 uur.

T 016 31 37 00
F 016 31 37 05
• Oost-Vlaanderen
Bereikbaar op weekdagen tussen
6 en 20 uur, op zaterdag van
7 tot 20 uur en op zon- en feestdagen van 7 tot 13.30 uur.
T 09 211 91 93 (enkel voor rolstoelgebruiker), anders 09 211 91 91
F 09 211 91 90
E belbus.ovl@delijn.be
• West-Vlaanderen
Bereikbaar op weekdagen
tussen 6.30 en tot 19 uur,
tijdens weekends en op feestdagen van 8 tot 19 uur.
T 059 56 52 56
F 059 56 52 36
E belbus.wvl@delijn.be

4. Informatie om jouw
reis te plannen
Via de website: www.delijn.be (toegankelijk voor mensen met een visuele handicap).
Via je gsm of smartphone: via de mobiele
website m.delijn.be.

Per telefoon op de klantendienst:
070 220 200 (€ 0,30 per minuut; bereikbaar op weekdagen van van 7 tot 18 uur,
en op zaterdag van 10 tot 18 uur).
In één van de Lijnwinkels.
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Bij de bus- of trambestuurder.
Op de informatieborden op de haltepalen of in schuilhuisjes.
In een lijnfolder: gratis te downloaden via
www.delijn.be of af te halen in één van de
Lijnwinkels.
Via de applicatie van De Lijn: met de app
kan je de meest interessante route laten
uitstippelen naar jouw bestemming; ook
als je moet overstappen op de trein of
bus of tram in Brussel of Wallonië (Plan
route). De applicatie verwittigt je wanneer je moet afstappen (start halte-aankondiging), en je kan ze ook gebruiken om
een SMS-ticket aan te kopen (Koop SMS

Aandachtspunten:
•• Als je een reis maakt, zoek dan
informatie voor zowel de heenrit als de terugrit.
•• Hou er steeds rekening mee dat
de dienstregeling kan verschillen tussen schooldagen, schoolvakanties, weekends en feestdagen.
•• Zorg dat je minstens 5 minuten
voor het vertrek aan de bushalte
bent en hou er rekening mee dat
de bus soms vertraging oploopt
tijdens de rit.
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ticket) of om haltes of locaties in de buurt
te zoeken via de GPS (Haltes of Locaties).

Informatie in de lijnfolders
Linkse kolom:
Zoek naar de halte waar je gaat opstappen (bv. Hasselt Station) en de halte waar
je wil afstappen (bv. Genk Station).
Rechtse kolommen:
•• Volg de witte of gele balk voor je
opstaphalte tot het uur dat je wil vertrekken (bv. 9.12 uur).
•• Volg de witte of gele balk voor het
aankomstuur op jouw bestemming
(bv. 9.50 uur).
LET OP:
•• Bovenaan staat ‘maandag – vrijdag
(schooldagen)’ vermeld. De uren tijdens
schoolvakanties of tijdens het weekend
kunnen immers verschillend zijn.
•• Kleine letters en cijfers voor de uren
geven belangrijke informatie over
deze bus of tram. Dit kan je aflezen
onder de kolommen (bv. A: Rijdt vanaf
14/09/2015).

5. Verkooppunten
vervoersbewijzen
In Lijnwinkels, krantenwinkels, supermarkten, tankstations en NMBS-stations.
Via de dienst Online Abonnementen
van De Lijn (zie www.delijn.be - Vervoerbewijzen – Verkooppunten – Online
abonnementen).
Bij de bus- of trambestuurder kan je een
biljet enkele rit of dagpas aankopen. Het
is goedkoper om de dagpas in voorverkoop (niet bij de bestuurder) aan te kopen.
Via de eShop van bpost.
Via de SMS-dienst kan je een SMS-ticket
aankopen (geldig voor een enkele rit met
eventuele overstap, met tijdstarief van
60 minuten).

SMS-ticket bestellen?
Stap 1: Sms DL naar het nummer 4884 (voor je opstapt).
Stap 2: Je ontvangt een bevestigingsbericht per sms met het uur van aanvraag.
Stap 3: Toon jouw bevestigingsbericht aan de chauffeur.
LET OP: Wis het bericht niet, want dit is jouw vervoersbewijs voor de hele rit.
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In het Waals gewest
De bus en tram in Wallonië wordt verzorgd door de TEC. In heel Wallonië rijden bussen en in de stad Charleroi rijden ook trams.

1. Voorzieningen voor
personen met een handicap

2. Voordeeltarieven
voor personen met een
mobiliteitshandicap

Rolstoelgebruikers
De nieuwe bussen zijn toegankelijk voor
rolstoelgebruikers (o.a. met oprijvlak en
rolstoelplatform) bij reservatie. Toegankelijke voertuigen worden aangeduid door
een pictogram vooraan.
De TEC biedt een dienstverlening op maat
aan met een aangepast minibusje door
samen te werken met gespecialiseerde
organisaties. Dit aan hetzelfde tarief als
een gewone verplaatsing.

Reizigers met een visuele
handicap
Als je een visuele handicap hebt, mag je
gratis je assistentie- of geleidehond vervoeren bij TEC, op vertoon van een geldig attest.
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Grote gezinnen: op vertoon van de
Kortingskaart Grote Gezinnen kan je rittenkaarten en abonnementen aankopen
aan het kortingstarief.
Mensen met een OMNIO- of BIMstatuut: op vertoon van de OMNIO- of
BIM-kaart kan je rittenkaarten aankopen
aan het kortingstarief. 65-plussers met
dit statuut hebben recht op een gratis
Horizon-abonnement.

Begeleiderskaart: op vertoon van de
Begeleiderskaart van de NMBS kan een
begeleider gratis meereizen met de persoon met handicap.

3. Reserveren van een
toegankelijke rit
Een toegankelijke rit (met aangepast minibusje) moet je minstens 48 uur op voorhand aanvragen. Voor meer informatie en
voorwaarden, neem je best contact op
met het TEC-vervoersbedrijf in jouw regio:
Via de website www.infotec.be kan je
rechtsboven bij ‘Mijn TEC’ je vervoersregio invullen.
Telefonisch
•• TEC Brabant-Wallon (Waals-Brabant):
010 23 53 53 of 010 88 13 13. Bereikbaar
op weekdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

•• TEC Charleroi: 071 23 41 15
•• TEC Hainaut (Henegouwen):
065 38 88 15
•• TEC Liège-Verviers (Luik-Verviers):
043 61 94 44
•• TEC Namur-Luxembourg (NamenLuxemburg): 081 25 35 55

4. Informatie om jouw
reis te plannen
Via de website: www.infotec.be.
Via je gsm of smartphone: via de mobiele
website www.infotec.be: informatie over
buslijnen (Lignes), haltes in de omgeving
(Arrêts), een routeplanner (Itéraire) en
realtime informatie over vertragingen
(Actualités).
Telefonisch door contact op te nemen
met het vervoersbedrijf van de betreffende regio:
•• TEC Brabant-Wallon (Waals-Brabant):
010 23 53 53
•• TEC Charleroi: 071 23 41 15
•• TEC Hainaut (Henegouwen): 065 38 88 15
•• TEC Liège-Verviers (Luik-Verviers):
043 61 94 44
•• TEC Namur-Luxembourg
(Namen-Luxemburg): 081 25 35 55
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Via het online contactformulier op de
website: zie www.infotec.be.

5. Verkooppunten
vervoersbewijzen

Bij de bus- of trambestuurder.

In een POINT TEC (een voorverkooppunt
in de buurt zoals krantenwinkels, tankstations, supermarkten enzovoort).

In één van de TEC Espaces.
Op de informatieborden aan de haltes
vind je informatie over dienstregelingen
en soms ook netplannen (enkel voor de
bus- en tramlijnen langs deze halte).

In één van de TEC Espaces verkooppunten.
Bij de rode SELF ticketautomaten, verspreid over Wallonië.
Bij de bus- of trambestuurder als je zo
gepast mogelijk kan betalen. Het is goedkoper om tickets op voorhand (dus niet
bij de bestuurder) aan te kopen.

18 - Bond Moyson

In Brussel
De tram, bus en metro binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden georganiseerd door de MIVB.

1. Voorzieningen voor
personen met een handicap
Rolstoelgebruikers
Assistentie in de metro
•• Als de afstand tussen het perron en
metrorijtuig een probleem kan vormen,
kan je een beroep doen op assistentie
van het MIVB-personeel.
•• Opgelet: het aantal personen met een
rolstoel is beperkt tot één per metrostel.
Toegankelijke buslijnen (Accessibuslijnen)
•• Accessibussen hebben een verlaagde
vloer, knielsysteem en uitschuifbare
oprijplaat. Er is ook een gereserveerde
ruimte voor rolstoelgebruikers.
•• Een overzicht van de Accessibuslijnen
vind je via de website www.stib-mivb.be.
Bij ‘Zich verplaatsen – Het net – Toegankelijkheid – Accessibus’.
Toegankelijke haltes
Het toegankelijkheidsniveau van de halte
wordt weergegeven op de website, in de
rijtuigen en aan de haltes zelf met de volgende pictogrammen. Het toegankelijkheidsniveau is echter nog niet op alle lijnen beoordeeld.

•• Toegankelijke halte: rolstoelgebruikers kunnen zich
gemakkelijk alleen verplaatsen (alleenreizende rolstoelgebruikers of reizigers
met een elektrische rolstoel).
•• Begaanbare halte: rolstoelgebruikers kunnen zich hier verplaatsen mits ondersteuning van een
begeleider.
•• Ontoegankelijke halte: zelfs zeer
mobiele rolstoelgebruikers hebben aan
deze halte problemen met op- en afrijden. Bestuurders/conducteurs mogen
de in-/uitstapmechanismen van hun
voertuig niet gebruiken bij een halte
die ontoegankelijk geacht wordt.

Reizigers met een visuele of auditieve handicap
Als je een handicap (visueel of fysiek)
hebt, mag je gratis je assistentie- of geleidehond vervoeren bij MIVB.
Als blinde of slechtziende ben je niet verplicht om je vervoerbewijs te valideren.
Je moet wel in het bezit zijn van je nationale verminderingskaart op het openbaar
vervoer en van een geldig vervoerbewijs
op je MOBIB-kaart in geval van controle.
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2. Voordeeltarieven
voor personen met een
mobiliteitshandicap
RVV/OMNIO-abonnement
Geldig op heel het netwerk van de MIVB
(behalve Bourget-Brussels Airport); voor
een onbeperkt aantal ritten die gemaakt
kunnen worden. Je kan kiezen voor een
maand- of jaarabonnement. Na aankoop
kan je zelf beslissen wanneer je het abonnement activeert.
Voor personen tot en met 64 jaar die over
het RVV- of OMNIO- statuut beschikken,
oud-strijders of gelijkgestelden (personen
ten laste inbegrepen).
Kostprijs: € 8,10 voor één maand en
€ 85 voor één jaar (+ € 5 aankoop MOBIBkaart).

Gratis voor 65-plussers en personen die
het RVV- of OMNIO-statuut hebben.
De aankoop van een abonnement kan
enkel online of in een BOOTIK.

65+ abonnement
Abonnement voor 65-plussers. Geldig op
heel het netwerk van de MIVB (behalve
Bourget-Brussels Airport). Je kan kiezen
voor een maand- of jaarabonnement. Na
aankoop kan je zelf beslissen wanneer je
het abonnement activeert.
Kostprijs: € 60 voor één jaar (+ € 5 aankoop MOBIB-kaart).
De aankoop van een abonnement kan
online, in een BOOTIK, KIOSK, GO of
SHOP.

S-abonnement
De aankoop van een abonnement kan
online, in een BOOTIK of een KIOSK.
In een GO of een SHOP zijn er enkel
maandabonnementen te koop.

65+RVV/OMNIO abonnement

Geldig op heel het netwerk van de MIVB
(behalve Bourget-Brussels Airport). Je kan
kiezen voor een maand of jaar abonnement. Na aankoop kan je zelf beslissen
wanneer je het abonnement activeert.

Geldig op heel het netwerk van de MIVB
(behalve Bourget-Brussels het abonnement). Je kan kiezen voor een maand- of
jaarabonnement. Na aankoop kan je zelf
beslissen wanneer je het abonnement
activeert.

Gratis voor personen, incl. 65-plussers,
die gedomicilieerd zijn in één van de
19 gemeenten van Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ten laste zijn van één van de
19 Brusselse OCMW’s en het Leefloon of
Gelijk Leefloon ontvangen (enkel € 5 voor
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aankoop van MOBIB-kaart). De aankoop
van het abonnement kan enkel online of
in een BOOTIK.

Taxibus
Collectieve transportdienst van deur tot
deur via minibus op of taxi: geldig voor
één Taxibus-rit van maandag tot zaterdag
(van 5 tot 1 uur).
Kostprijs: € 1,70 per rit (via overschrijving
ter waarde van 10 ritten of een veelvoud
hiervan).
Voor mensen met een mobiliteitshandicap die in het bezit zijn van een geldig
attest afgeleverd door de FOD Sociale
Zekerheid of van een “Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer”.

3. Reserveren van een
toegankelijke rit
Assistentie in de metro
Assistentie moet je maximum 1 dag en
minimum 1 uur voor de aanvang van de reis
aanvragen. Assistentie is dagelijks beschikbaar tussen tussen 7 en 20.45 uur. Het is
enkel mogelijk tussen 2 stations die met de
nodige voorzieningen zijn uitgerust.
Reservatie kan:
•• Telefonisch via 02 515 23 65 (bereikbaar
op weekdagen van 11 tot 17.30 uur).
•• Via de website door het reservatieformulier in te vullen (Zich verplaatsen –
Het net – Toegankelijkheid – Assistentie in de metro).
•• Via de assistentietelefoon die zich
in de nabije omgeving van het loket
bevindt. Een personeelslid zal jou dan
zo snel mogelijk helpen.
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Reservatie van een rit met Taxibus
De aanvraag voor een Taxibus-rit moet
gebeuren ten laatste om 19 uur de dag
voordien. Reserveren kan:
•• via de website www.taxibus.be.
•• telefonisch op 02 515 23 65 (bereikbaar
op weekdagen van 11 tot 17.30 uur).

4. Informatie om jouw
reis te plannen
Via de website www.stib-mivb.be.
Via je gsm of smartphone via de mobiele
website m.mivb.be.
Telefonisch via het Contact Centrum
op 070 23 2000 (€ 0,30 per minuut;
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bereikbaar op weekdagen van 7 tot 19 uur,
op zaterdag van 8 tot 16 uur).
Facebook (www.facebook.com/mijnmivb) en Twitter (twitter.com/STIBMIVB).
KIOSK of BOOTIK: in één van de zes
BOOTIKS (handelsagentschappen) of één
van de 14 KIOSK-loketten.
Via de applicatie van MIVB-STIB kan
je jouw reis plannen, de dichtstbijzijnde
halte opzoeken (via GPS), realtime vertragingen ontvangen door het scannen van
de QR-code aan de halte.
Op de informatieborden aan de haltes:
informatie over dienstregelingen en netplannen (enkel voor de bus- en tramlijnen

langs deze halte). De papieren posters
geven slechts een indicatie van de dienstregeling, gezien afwijkingen steeds kunnen
optreden door onvoorziene omstandigheden (files, ongevallen, werken, etc.).
Digitale realtime borden daarentegen
geven de wachttijden weer tot het volgende voertuig aankomt.

5. Verkooppunten
vervoersbewijzen

Informatie aan de haltepalen

Bij de loketten van BOOTIK of KIOSK
(gelegen in de belangrijkste metrostations).

Bovenaan staat het nummer van de bus,
tram of metro met de bestemming. In de
(witte) kolom links zie je de doorkomsthaltes van de specifieke lijn: de halte waar je
bent, is in het vet aangeduid. De haltes die
nog moeten komen, staan in het blauw.
Kijk goed naar de kleuren in de tabel die
aangeven voor welke dag van de week de
dienstregeling geldt (bv. paars = woensdag, groen = zaterdag).

Via de website www.stib-mivb.be. Bij
‘Vervoersbewijzen – Verkooppunten –
Online kopen’ (zowel zonder account als
met een MyBOOTIK account) met je eID
en elektronische kaartlezer.

Bij de SHOP-voorverkooppunten (meeste
dagbladhandels en supermarkten).
Via de GO-verkoopautomaten (alle
metrostations en belangrijkste tram- en
bushaltes).
Bij de bus- of trambestuurder. Het is
goedkoper om het ticket op voorhand
aan te kopen (niet bij de bestuurder).

In de tabel zie je vervolgens op welk tijdstip de bus, tram of metro zal passeren
aan de halte. Onderaan links kan je de QR
code inscannen om in realtime te zien
wanneer het volgende voertuig aankomt.
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Nationaal en
internationaal
vervoer met
de trein

In België
Het is de NMBS die instaat voor de treinen in heel België. De trein is de ideale keuze om
snel en comfortabel lange afstanden te overbruggen, zowel voor een uitstap in België
(bv. naar de kust) als naar het buitenland.
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1. Voorzieningen voor
personen met een handicap
Assistentie 7 dagen op 7
In 131 stations is gratis assistentie voorzien.
Hierbij zijn 114 stations toegankelijk voor
personen met een niet-plooibare of elektrische rolstoel. 17 stations werken samen
met taxiondernemingen voor het transport van personen met een rolstoel van
een station zonder assistentie naar een
station met assistentie.
Heb je geen of een plooibare rolstoel
wordt er in alle Belgische stations assistentie voorzien, afhankelijk van beschikbaar personeel en mits reservatie vooraf.

Rolstoelgebruikers
Je rolstoel mag onder volgende voorwaarden mee op de trein:
•• De rolstoel is maximaal 75 cm breed en
120 cm lang.
•• De rolstoel, inclusief gebruiker, mag
niet zwaarder zijn dan 300 kg.
Er zijn aangepaste treinstellen waar plaatsen voor rolstoelgebruikers voorzien zijn.
Stations hebben mobiele laadbruggen die
het in- en uitstappen vergemakkelijken.

In stations waar de liften ontbreken of
tijdelijk buiten gebruik zijn, beschikt de
NMBS over ‘trappenklimmers’. Dit zijn
toestellen om met je rolstoel veilig op of
af de trappen te komen.
In sommige stations heeft de NMBS rolstoelen ter beschikking.
Bij het in- en uitstappen in de trein volgt
het personeel een veiligheidsprocedure,
waarbij een mobiele signalisatielamp
geplaatst wordt op de trein die de treinbegeleider verwittigt dat een persoon
met een handicap de trein in- of uitstapt.

Reizigers met een visuele of
auditieve handicap
In de nieuwe treinstellen worden berichten omgeroepen en aankondigingen visueel getoond.
Ringleidingsystemen worden geleidelijk aan geïnstalleerd aan de loketten
zodat slechthorenden met een hoorapparaat beter kunnen horen zonder storend omgevingsgeluid. Om te weten in
welk station je al gebruik kan maken van
Ringleidingsystemen neem je best contact op met de NMBS op het nummer
02 528 28 28.
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Wist je dat?
Verschillende mensen met
een handicap slaagden er niet
in om een vervoersbewijs aan
te kopen bij de ticketautomaten van de NMBS, waardoor
zij genoodzaakt waren om een
extra (boord)tarief te betalen bovenop de prijs van een
gewoon ticket.
VFG heeft daarom samen met
de Nationale Hoge Raad voor
Personen met een Handicap
de problemen rond het gebruik
van ticketautomaten aangekaart
bij de NMBS. Het resultaat hiervan is dat reizigers die op dit
moment problemen ondervinden met het gebruik van deze
automaten, nu assistentie kunnen inroepen via het telefoonnummer 02 555 25 55 (dagelijks
bereikbaar van 7 tot 21.30 uur).
Het call center kan vervolgens
het commando van de automaat ter plaatse overnemen.
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2. Voordeeltarieven
voor personen met een
mobiliteitshandicap
Verhoogde Tegemoetkoming
Geldig voor personen met een beperkt
beroepsinkomen of verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van
gezondheidszorg.
Op vertoon van deze kaart kunnen jij,
jouw partner en alle andere personen
ten laste, aan de helft van de prijs reizen
in heel België.

Verminderingskaart voor mensen
met een visuele handicap
Geldig bij een definitieve invaliditeit van
het gezichtsvermogen van tenminste 90 %,
erkend door FOD Sociale Economie.
Met deze kaart kan je gratis reizen op het
hele net van de NMBS in 2de klasse.

Deze verminderingskaart kan je aanvragen bij FOD Sociale Zekerheid. Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij jouw
gemeentebestuur.

Kosteloze begeleider
Als je een begeleider hebt, reist deze gratis met jou mee, in dezelfde klasse en op
hetzelfde traject.
Deze kaart kan je schriftelijk aanvragen bij NMBS, B-MS, 1322 sectie 13/5,
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel; vergezeld met een attest afgeleverd door een
erkende instelling als bewijs van:
•• vermindering van de zelfredzaamheid
van tenminste 12 punten volgens de
handleiding voor evaluatie van graad
van zelfredzaamheid;
•• blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van tenminste 80 %;
•• blijvende invaliditeit van onderste
ledematen van tenminste 50 %;
•• volledige verlamming of amputatie van
de bovenste ledematen;
•• integratietegemoetkoming categorie
III of IV.

Voorrang op een zitplaats
Bij overvolle treinen zijn er soms te weinig
zitplaatsen waardoor mensen recht moeten staan in de trein. Daarom is er de kaart
'garantie op een zitplaats' in de trein voor
mensen die om medische redenen niet in
staat zijn lang rechtop te staan.
Deze voorrangskaart kan aangevraagd
worden bij NMBS, B-MS, 1322 sectie 13/5,
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, als je een
doktersattest hebt.

3. Reserveren van een
toegankelijke rit
Voor 18 stations is het mogelijk om bij
rechtstreekse verbindingen ten laatste 3u
voor vertrek assistentie aan te vragen via
het Contact Center 02 528 28 28 (bereikbaar van 7 tot 21.30 uur, 7 dagen op 7).
Namelijk in Antwerpen-Centraal, Brugge,
Brussel-Centraal, Brussel-Noord, Brussel-Zuid, Charleroi-Zuid, Denderleeuw,
Dendermonde, Gent-St-Pieters, Hasselt,
Kortrijk, Leuven, Luik-Guillemins, Mechelen,
Bergen, Namen, Oostende en Sint-Niklaas.
Voor 131 stations moet je assistentie voor
een reis met of zonder overstap minstens
24u vooraf aanvragen; ofwel via het Contact Center 02 528 28 28 (bereikbaar van
7 tot 21.30 uur, 7 dagen op 7), ofwel via
het reservatieformulier op www.nmbs.be
bij MyNMBS. Voor een overzicht van deze
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131 stations, ga je naar www.nmbs.be en
vervolgens ‘Klantendienst – Reizigers met
beperkte mobiliteit’.
Geef bij de aanvraag jouw persoonsgegevens, datum en uur van vertrek, op- en
afstaphalte, gewenste assistentie (plooibare, vaste of elektrische rolstoel, blinde
of slechtziende reiziger, reiziger met
beperkte mobiliteit zonder rolstoel) en
aantal reizigers door.
•• Plan je een heen- en terugreis op
dezelfde dag, dan volstaat één aanvraag. Plan je een terugreis op een
andere datum, dan vul je een aparte
aanvraag in.
•• Je kan maximaal 30 dagen op voorhand
een reis plannen.
Meld je op de dag van jouw reis minstens
20 minuten voor het vertrek aan het afgesproken ontmoetingspunt (assistentiezuil).

4. Informatie om jouw
reis te plannen
Via de website www.nmbs.be (toegankelijk
voor mensen met een visuele handicap).
Via je gsm of smartphone: via de mobiele
website m.nmbs.be.
Via een contactformulier op de website
www.belgianrail.be.
Via Twitter (twitter.com/NMBS) en
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Facebook (www.facebook.com/NMBS)
(bereikbaar 7 dagen op 7; op weekdagen
van 6 tot 22 uur en tijdens het weekend
van 8 tot 22 uur).
Via de SMS-dienst '2828': realtime informatie opvragen overal in België.
Telefonisch op de klantendienst:
02 528 28 28 voor binnenlandse reizen
(€ 0,30 per minuut; 7 dagen op 7 van 7 tot
21.30 uur) en 070 79 79 79 voor buitenlandse reizen (€ 0,30 per minuut; bereikbaar van 8u tot 20u op weekdagen, weekend en feestdagen van 9 tot 16.30 uur).
Aan het loket in de NMBS-stations (niet
elk NMBS station beschikt echter over
loketten).
Aan de automaten in de NMBS-stations.
Bij de treinbegeleider.
Op de informatieborden (gele affiches)
en realtime informatieborden (digitale
borden) in de NMBS-stations: informatie
over de dienstregeling van de treinen die
het station passeren.
Via de brochures (zowel lijnfolders als
IC-brochures): papieren versies zijn te verkrijgen in het station. Je kan ook terecht
op de website www.nmbs.be via Klantendienst – Infodiensten en reistools – Lijnfolders of IC-brochures.

Een persoonlijke dienstregelingsbrochure
kan je online opvragen voor het gekozen
traject. Deze brochure geeft je een aangepaste dienstregeling voor een door
jouw gekozen periode. Ga hiervoor naar
www.nmbs.be via Dienstregeling & tickets kopen – Dienstregeling zoeken – Persoonlijke dienstregelingsbrochure.

Informatie via de gele affiches in
het station
Bovenaan op de affiche (zie links op de
figuur) geeft een blauwe balk de dienstregeling weer tijdens weekdagen, en een
oranje balk tijdens weekends en feestdagen. In de eerste kolom staat het vertrekuur van de trein vermeld (in een apart
kader per uur).
In de tweede kolom staat aangegeven
welk soort trein het betreft: L = lokaal
(een stoptrein die in alle stations onderweg stopt), P = piekuurtrein (een extra
trein tijdens de spits), IC = InterCity (verbindt grote steden zonder veel tussenstops).
In de derde kolom staat de bestemming
van de trein en het aankomstuur in het
vet, en staan daaronder alle tussenliggende haltes met aankomstuur. In de
vierde kolom rechts staat vermeld op
welk perron de trein stopt.
Let op: controleer via de digitale borden
telkens of dit perron nog klopt.
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5. Verkooppunten
vervoersbewijzen
Via de website www.nmbs.be kan je na
het invullen van jouw route in de routeplanner klikken op “Biljet kopen”. Op basis
van de gegevens over vertrek- en eindstation, datum, soort biljet, heen- en (terug)
reis, 1ste of 2de klasse kan je vervolgens op
“Bereken prijs” klikken en eventueel prijzen vergelijken via “Prijzen vergelijken”.
Via de mobiele website m.nmbs.be kan
je met jouw smartphone een biljet kopen
via “Koop je biljet”. Let op: Bij de eerste
aankoop moet je aan de hand van een
Digipass en een kredietkaart een ticket
aankopen; voor de volgende aankopen
heb je enkel jouw kredietkaart nodig. Je
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ontvangt een bevestigingsbericht per
SMS, dat je kan tonen aan de treinbegeleider.
Via de reisplanner op de NMBS applicatie kan je een biljet kopen, waarbij je zoals
op de mobiele website een bevestigingsbericht per SMS ontvangt.
In één van de NMBS-stations aan de
loketten of aan de automaten. Aan de
loketten kan je jouw abonnementen aankopen; bij de automaten kan je deze enkel
verlengen.
Bij de conducteur kan je een ticket aankopen tegen een boordtarief. Let op: dit
is een automatisch tarief van € 7 bovenop
de prijs van een gewoon biljet.

Eurostar
De Eurostar brengt je naar hartje Londen.

1. Voorzieningen voor
personen met een handicap
Alle teams zijn opgeleid om reizigers met
een rolstoel, mobiliteitsproblemen, een
visuele handicap, een gehoorprobleem,
of een mentale handicap te assisteren.
Er is assistentie voorzien in alle stations.
De voorschriften rond het vervoer van
medische apparatuur zijn vrij strikt. Meer
informatie hierover vind je in de vervoersvoorwaarden van Eurostar of bij de ‘Q&A
Vragen en Antwoorden’ op de website
www.eurostar.com. In sommige gevallen
zal je een officieel attest moeten voorleggen dat zegt dat je moet reizen met
gespecialiseerde apparatuur.

Rolstoelgebruikers
Er zijn twee toegankelijke rolstoelplaatsen
in de Standard Premier en Business Premier
klasse, voor zowel reiziger in rolstoel als de
begeleider. De afmetingen van deze rolstoelplaatsen bedragen 72 cm x 122,6 cm.
Er zijn in de nabijheid ook brede, voor
rolstoelen toegankelijke toiletten in de rijtuigen.

Scootmobielgebruikers
Je scootmobiel kan veilig en gratis opgeborgen worden in de bagageruimte van de
trein. Hiervoor moet je op voorhand contact opnemen met het EuroDespatch Centre (+44 (0)844 822 5822 St Pancras International (bereikbaar dagelijks van 8 tot 22 uur),
+32 (0)2 224 88 62 Brussel-Zuid) om er zeker
van te zijn dat er genoeg plaats is in de bagageruimte.
Enkel batterij aangedreven scooters
mogen mee (dus niet aangedreven op
brandstof) en ze mogen niet breder zijn
dan 100 cm.
Je dient jouw scooter zelf te hanteren;
medewerkers helpen jou wel in en uit de
trein.

Reizigers met een visuele handicap
Geleide- en assistentiehonden zijn toegelaten op de volgende Eurostar-routes:
•• Londen & Ebbsfleet à Brussel
•• Londen & Ebbsfleet à Rijsel
•• Londen & Ebbsfleet à Calais
•• Londen & Ebbsfleet à Parijs
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Maximaal 4 personen kunnen met
een geleide- of assistentiehond in een
Eurostar-trein meereizen. Je kan een reis
best op voorhand boeken in de stations
of door te bellen naar het contact center
op 02 400 67 31 of +44 1233 617 575.
Je moet de nodige papieren kunnen
voorleggen om het Verenigd Koninkrijk
in en uit te reizen. Zo moeten de dieren
beschikken over een elektronische chip;
een certificaat om het Verenigd Koninkrijk binnen te mogen; een certificaat
tegen Ecto- en Endoparasieten; en dient
de persoon die het dier in Engeland binnenbrengt een verklaring in te vullen (mag
bij aankomst in Londen worden ingevuld).

2. Voordeeltarieven
voor personen met een
mobiliteitshandicap
Rolstoeltarieven
Alle rolstoelruimtes bevinden zich in Standard Premier en Business Premier, terwijl
rolstoeltarieven gebaseerd zijn op laagste Standard-tarieven. Je betaalt dus niet
meer, maar krijgt toch betere plaatsen.
Dit tarief is speciaal voorzien voor mensen die zonder hulp geen 200 meter kunnen lopen en in hun eigen rolstoel moeten reizen. Er kunnen per rit maximaal
twee rolstoelgebruikers toegelaten worden met het rolstoeltarief.
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Bij de boeking moet je specifiek naar
de rolstoelplaatsen vragen zodat deze
(op basis van beschikbaarheid) voor jou
gereserveerd kunnen worden.

Begeleiderstarieven
Eén begeleider kan mee reizen aan hetzelfde verminderde tarief.
Een begeleidersticket kan je boeken via
het contact center op +32 (0)70 79 79 89.

3. Reserveren van een
toegankelijke rit
Boeken van tickets, rolstoel- en
begeleidersplaatsen
Via de website www.eurostar.com: klik
op ‘Treinen - Boeken voor groepen of rolstoelgebruikers’. Vervolgens kan je jouw
reisgegevens invullen, en aangeven met
welk type rolstoel (elektrisch of handmatig) je reist en of het een volwassen of kinder-rolstoelgebruiker betreft.
In Eurostar-stations (in België: Brussel-Zuid).
Telefonisch: bellen naar het contact
center van Eurostar op +32 (0)70 79 79 89
(€ 0,30 per minuut; bereikbaar op weekdagen van 9 tot 20 uur en op weekends
van 10 tot 17.30 uur).

Assistentie tijdens de reis
Mensen met een visuele of auditieve handicap
Als je een visuele handicap hebt of auditieve handicap hebt, betaal je de normale
prijs. Indien je een begeleider nodig hebt,
kan die reizen tegen een verminderd tarief
(dezelfde prijs als een rolstoelbegeleider).
Voor het vervoer van een blindengeleidehond moet je een speciaal gratis ticket hebben.

Eurostar heeft een ‘turn up and go’dienst waarbij reizigers gewoon naar
het station komen en assistentie krijgen.
Op de dag van jouw vertrek kom je
best één uur vroeger (i.p.v. de normale
inchecktijd van 30 minuten) naar het ontmoetingspunt voor assistentie van het
station (Eurostar Assist).
Je kan ook op voorhand al assistentie
vastleggen door minstens 48 uur voor
vertrek te bellen naar +32 (0)2 400 67 31
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(bereikbaar op weekdagen van 9 tot 20
uur en op weekends van 10 tot 17.30 uur).
Je kan de aangepaste faciliteiten voor elk
station (bv. ontmoetingspunt voor assistentie, toegankelijke infrastructuur) en het
beleid m.b.t. assistentie, terugvinden op
de website: www.eurostar.be.
Als je aansluitingen nodig hebt, neem je
contact op met de spoorwegmaatschappij van het betrokken land.

Koninkrijk) (op weekdagen van 9 tot 20 uur,
weekend- en Britse feestdagen van 10 tot
18 uur).
Via Facebook (facebook.com/thecreamoflondonbyeurostar/) en Twitter (twitter.
com/Eurostar) Verkooppunten vervoersbewijzen.

5. Verkooppunten
vervoersbewijzen
Via de website: www.eurostar.be.

Meer informatie vind je in de speciale
assistentiegids: www.eurostar.com.

4. Informatie om jouw
reis te plannen
Via de website: www.eurostar.com.
Via je gsm of smartphone: via de mobiele
website: m.eurostar.com.
Via de applicatie van Eurostar.
In één van de Eurostar-stations (in België:
Brussel-Zuid).
Via een online contactformulier op de
website.
Telefonisch op de klantendienst:
02 400 67 31 of +44 1233 617 575 in België (of 03432 186 186 vanuit het Verenigd
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In één van de Eurostar of NMBS-stations
met een loket voor internationale reizen.
Via de mobiele website www.eurostar.be.
Via de Eurostar applicatie.

Thalys
Met de Thalys kan je vanuit België reizen naar: Amsterdam, Parijs en Keulen.

1. Voorzieningen voor
personen met een handicap
Rolstoelgebruikers
Aangepaste rolstoelplaatsen bevinden
zich in de Comfort 1-zone (rijtuigen 1, 11 en
21), waarbij ook aangepaste toiletten voor
rolstoelgebruikers zijn en de maaltijden
aan de zitplaatsen worden gereserveerd.
(Elektrische) rolstoelen en scootmobielen
mogen niet breder zijn dan 70 cm.

Reizigers met een visuele handicap

Het kortingstarief is niet verkrijgbaar op
internet, maar moet je telefonisch (NMBS
Europe contact center +32 (0)70 79 79 79)
aanvragen of bij de verschillende verkooppunten (1 van de internationale
NMBS-stations of door Thalys erkende
reisbureaus).

Begeleiders
Je begeleiders kunnen van een speciaal
tarief genieten (Comfort 1-klasse voor
de prijs van Comfort 2-klasse). Het kortingstarief is niet verkrijgbaar op internet,
maar moet je telefonisch aanvragen of in
de verschillende verkooppunten.

Honden die blinde reizigers begeleiden
mogen gratis en zonder muilkorf mee.
Er zijn geen dieren toegelaten aan boord
van Thalys Zon en Thalys Sneeuw.

2. Voordeeltarieven voor
personen met een mobiliteitshandicap
Rolstoelgebruikers
Automatisch toegang tot Comfort 1-klasse
voor de prijs van Comfort 2-klasse.
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3. Reserveren van een
toegankelijke rit

4. Informatie om jouw
reis te plannen

Via het online aanvraagformulier voor
assistentie van NMBS Europe: beschikbaar via de website www.b-europe.com
en vervolgens ‘Praktisch – Reisvoorbereiding – Reizigers met beperkte mobiliteit
– Assistentie Buitenland'.

Via de website www.thalys.com.

In België: +32 (0)2 528 28 28
(bereikbaar dagelijks van 7 tot 21.30 uur.
De assistentie kan aangevraagd worden
vanaf jouw biljetaankoop en ten laatste
48 uur voor de reis).

Via de klantendienst:
•• Telefonisch +3270 66 77 88 (€ 0,17 per
minuut; bereikbaar op weekdagen van
8.30 tot 18.30 uur).
•• Per post: Thalys Klantendienst, Postbus
14, B-1050 Brussel 5, België.
•• Per fax: +3225 04 05 00.
Via de SMS-dienst.
Via de applicatie van Thalys.

In Duitsland: +49 (0)180 6 512 512
(bereikbaar op weekdagen van 6 tot
22 uur en op zaterdag van 8 tot 14 uur.
Ten laatste om 20 uur de dag voor uw
reis).
In Frankrijk: +33 (0) 890 640 650
(reservering mogelijk bij reservatie van
jouw treinticket en ten laatste 24u voor
de reis) of via www.accessibilite.sncf.com
(in het Frans).
In Nederland: +31 (0) 30 235 78 22
(ten laatste 24 uur voor de reis).
In Groot-Brittannië: reservatie van assistentie niet mogelijk op voorhand. Meld je
ten laatste 60 minuten voor het vertrek
aan de check-in balie.
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5. Verkooppunten
vervoersbewijzen
Via de website: www.thalys.com.
Via de mobiele website: m.thalys.com.
Via de Thalys applicatie.
Telefonisch: NMBS Europe Contact Center +32 (0)70 79 79 79 (reservatiekosten: € 7).
In één van de NMBS-stations met een internationaal aanbod (Brussel-Zuid, Antwerpen
Centraal of Luik - reservatiekosten: € 7 per
dossier) of in een door Thalys erkend reisbureau of de RailEurope boetiek (reservatiekosten bepaald door het reisbureau).

TGV
De TGV is een hogesnelheidstreinen die internationaal rijdt.

1. Voorzieningen voor
personen met een handicap

3. Reserveren van een
toegankelijke rit

Rolstoelgebruikers
In elke wagon is een ruimte met vier ingedeelde stoelen voor rolstoelgebruikers.

Er is gratis assistentie voor personen
in een rolstoel, blinden, slechtzienden,
en personen met een verstandelijke
handicap.

Er is hierbij ook een knop waarmee je de
hoofdconducteur kan roepen om jou te
helpen om naar de vlakbij gelegen aangepaste toiletten te gaan.

Reserveer jouw assistentie minstens
48 uur voor het vertrek.

Je rolstoel mag mee de TGV op als die
max. 70 cm breed en 120 cm lang is.

Accès Plus verwacht jou minstens 30min
voor het vertrek op de afgesproken locatie. De dienst is bereikbaar 7 dagen op
7 van 7 tot 23 uur.

Reizigers met een visuele handicap
Honden die blinde reizigers begeleiden
mogen gratis en zonder muilkorf mee.

2. Voordeeltarieven
voor personen met een
mobiliteitshandicap
Rolstoelgebruikers
De ruimte met vier ingedeelde stoelen
bevindt zich in de eerste klasse, maar
is toegankelijk met een ticket voor de
tweede klasse.

Assistentie-aanvraag
•• België (Brussel Zuid):
T +32 70 79 79 79
•• Frankrijk (Parijs Noord):
Parijs-Noord: T +33 890 640 650
Alle stations: T+33 890 640 650
F +33 825 825 957
E accesplus@sncf.fr
•• Duitsland (alle stations):
T +49 1805 512 512
•• Nederland (alle stations):
T +31 30 235 78 22
•• Zwitserland (alle stations):
T +41 51 225 78 44
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4. Informatie om jouw
reis te plannen

5. Verkooppunten
vervoersbewijzen

Via de website tgv.be.voyages-sncf.com/nl.

Via de website: tgv.be.voyages-sncf.com/nl.
•• Via de lageprijzenkalender op de website.
•• Via de reguliere kalender op de website.

In één van de TGV- of NMBS-stations
(België: Brussel-Noord, Brussel-Zuid, Brussel Luchthaven en Brussel Luxemburg), of
in één van de TGV reisagentschappen in
de Benelux. Papieren TGV-tickets die je
thuis hebt ontvangen of hebt gekocht in
het station, moeten vooraf worden afgestempeld bij een ‘composteur’ (gele of
rode machine te vinden in de buurt van
het perron).
Via de applicatie van Voyages-sncf.
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In één van de TGV- of NMBS-stations
(België: Brussel-Noord, Brussel-Zuid, Brussel Luchthaven en Brussel Luxemburg) of
TGV reisagentschappen in de Benelux.
Via de Voyages-sncf applicatie. Kies voor
m-tickets of ticketless als afhaalwijze. Via
‘Mijn tickets’ kan je jouw tickets terugvinden en tonen bij de kaartcontrole.

ICE
Deze hogesnelheidstrein verbindt Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk en
Zwitserland.

1. Voorzieningen voor
personen met een handicap
Rolstoelgebruikers
Er zijn twee aangepaste zitplaatsen voor
rolstoelgebruikers in de 2de klasse (vier
in IC Berlijn). Bij de rolstoelplaats zijn ook
begeleidersplaatsen voorzien, en er zijn
ook aangepaste toiletten in de buurt.
De afmetingen van de rolstoel mogen
maximaal 125 cm lang en 70 cm breed
bedragen, en de rolstoel mag maximaal
250 kg wegen.
Assistentie wordt voorzien bij het in- en
uitstappen.

Reizigers met een scootmobiel
Er zijn beperkte mogelijkheden om scootmobielen mee te nemen. Hiervoor dien je
telefonisch contact op te nemen via 030
235 78 22 (bereikbaar 7 dagen op 7, 24 uur
op 24) voor advies.

2. Voordeeltarieven
voor personen met een
mobiliteitshandicap
Rolstoelgebruikers
Als rolstoelgebruiker betaal je je reis
aan het gewone tarief. Begeleiders kunnen gratis mee op vertoon van de kaart
‘Kosteloze begeleider’ van de rolstoelgebruiker.

Personen met een visuele handicap
Blinde of slechtziende reizigers betalen
hun reis aan het gewone tarief.
Begeleiders kunnen gratis mee als de
blinde of slechtziende reiziger in het bezit
is van een verminderingskaart op het
gemeenschappelijk vervoer, en van een
nationale Belgische blindenkaart. Blindengeleidehonden en andere assistentiehonden reizen gratis mee zonder muilkorf, op
vertoon van een certificaat.
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3. Reserveren van een
toegankelijke rit
Vanuit België:
Via het online aanvraagformulier in op de
website www.b-europe.com.
Telefonisch via 030-235 78 22 (bereikbaar
7 dagen op 7, 24 uur op 24).
Per fax op het nummer 030 235 39 35
(je ontvangt een fax ter bevestiging).
Vraag jouw assistentie minstens 48 uur
op voorhand aan, en meld je minstens
30 minuten voor het vertrek aan op het
afgesproken punt.

Vanuit het buitenland:
minstens één week voor het
vertrek aanvragen
Duitsland (enkel in Engels en Duits)
•• Telefonisch via +49 1805 512 512 –
per fax via +49 1805 159 357
•• Dagelijks bereikbaar van
van 8 tot 16 uur, op
weekdagen tot 20
uur.
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Frankrijk (enkel in Frans):
•• T +33 890 640 650
F +33 825 825 957
•• Dagelijks bereikbaar van 7 tot 22 uur.
Luxemburg (Luxemburgs, Frans, Duits en
Engels):
•• T +352 4990 3737
F +352 4990 3489
•• Dagelijks bereikbaar 24 uur op 24.
Nederland (Nederlands):
•• T +31 30 235 78 24
F +31 30 235 39 35
•• Dagelijks bereikbaar 24 uur op 24.
Oostenrijk (Duits):
•• T +43 5 17 17
F +43 15800 830 05555
•• Dagelijks bereikbaar van 7 tot 22 uur.

Verenigd Koninkrijk (Engels):
•• T +44 8455 678 6976
F +44 207 843 7715
Zwitserland (Frans, Duits en Italiaans):
•• T +41 51 225 71 50
F +41 51 225 70 90
•• Dagelijks bereikbaar van 6 tot 22 uur.

4. Informatie om jouw
reis te plannen
Via de website www.nmbs-europe.com/
ICE.
In één van de NMBS-stations met een
internationaal aanbod, of in één van de
door NMBS Europe erkende reisagentschappen.

Via de B-Europe applicatie.
Telefonisch via het contact center NMBS
Europe: 070 654 321 (€ 0.15 per minuut;
bereikbaar op weekdagen van 8 tot
20 uur, in het weekend en op feestdagen
van 9 tot 16.30 uur).

5. Verkooppunten
vervoersbewijzen
Via de website: www.nmbs-europe.com/
ICE.
In één van de TGV- of NMBS-stations
(België: Brussel-Noord, Brussel-Zuid, Brussel Luchthaven en Brussel Luxemburg) of
TGV reisagentschappen in de Benelux.
Telefonisch via het nummer 070 654 321
(Contact center NMBS Europe).
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Mobilitas

Wanneer kan je op Mobilitas rekenen?
Je kan op Mobilitas rekenen wanneer er geen bus noch station in jouw buurt is of wanneer het voor jou fysiek zeer moeilijk is om hiervan gebruik te maken. De vrijwilligers
van Mobilitas zorgen onder andere voor vervoer in functie van een doktersbezoek,
familiebezoek, of brengen jou naar een activiteit.
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Wie kan er gebruik van
maken?
De persoon kan gebruik maken op de
diensten van Mobilitas als je lid bent van
Bond Moyson West-Vlaanderen OF lid is
van één van de socioculturele verenigingen van Bond Moyson West-Vlaanderen :
VFG, VIVA-SVV of S-Plus. Als niet onder
deze voorwaarden valt kan lid worden
van de vzw’s Voluntas of de rode mantel.
Dit lidmaatschap kost 20 per jaar.

Hoe werkt Mobilitas?
Mobilitas is van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 08h15 en 16h30,
vrijdag van 08h15 tot 12h00. In het weekend en ‘s avonds is er permanentie voor
de op voorhand geregelde ritten. Een rit
wordt steeds via de centrale en minstens
2 werkdagen op voorhand aangevraagd.
Bij je aanvraag geef je steeds alle nodige
gegevens op, zodat wij jouw vervoer kunnen regelen.

Hoeveel kost het?
•• € 0,3468 per km
•• € 2,00 per wachtend uur
•• € 0,75 administratiekost per dag
(index 01/07/2016)

Contacteer Mobilitas Brugge

Contacteer Mobilitas Kortrijk

Zilverstraat 43
8000 Brugge
T 050 44 79 53
mobilitas.brugge@bondmoyson.be

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk
T 056 23 03 74
mobilitas.kortrijk@bondmoyson.be
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Nota
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Goede reis
van VFG!
VFG pleit ervoor dat de reservatieplicht bij het openbaar
vervoer wordt afgeschaft. Wanneer je niet op tijd je rit kan
reserveren, mag dit je niet verhinderen om toch de verplaatsing te maken. Bij een onvoorziene verplaatsing kan je ook
nog altijd je medereiziger aanspreken om je even te helpen.
Volgens het VN-verdrag voor de rechten van personen met
een handicap moet je in feite op elk moment een verplaatsing kunnen doen met het openbaar vervoer. Ook wanneer
je dit op voorhand niet had voorzien. Het openbaar vervoer
moet hieraan zijn aangepast. Zolang de verplaatsing veilig kan
gebeuren, mag de chauffeur je trouwens niet weigeren. Ook
al heb je de rit niet gereserveerd. Doet hij dat wel, dan is dat
discriminatie en dat mag natuurlijk niet.
Al onze standpunten, waaronder het volledige standpunt
over het openbaar vervoer, kan je terugvinden op onze
website: www.vfg.be.
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VFG West Vlaanderen
Pres. Kennedypark 2
8500 Kortrijk
T 056 23 03 87
w-vl@vfg.be

V.U. Karin Van Mossevelde, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel

Heb je zelf vragen, suggesties,
ideeën of opmerkingen neem
dan contact op met:

