
 

 

BEWAARGEVING VAN BAGAGE  
 

 

  

  

  

 

 
WAAR ?  

 
Enkel in het station* van Brussel-Zuid.  

 

VOOR WIE ?  

Iedereen. 

 
WELKE BAGAGE MAG JE IN BEWAARGEVING PLAATSEN ?  

Voorwerpen met een gewicht van minder dan 30 kg. 

Opgelet : volgende bagage kan geweigerd worden om in bewaargeving te nemen :  

- Voorwerpen met een gewicht van meer dan 30 kilogram; 

- Voorwerpen omwille van hun aard, waarde, volume, afmetingen of toestand; 

- Bagage die in slechte toestand verkeert, die onvoldoende is verpakt of die duidelijk sporen van beschadiging 
vertoont.   

 

WELKE BAGAGE MAG JE NIET IN BEWAARGEVING PLAATSEN ?  

- Gevaarlijke stoffen en voorwerpen, waaronder wapens, ontplofbare of ontvlambare stoffen en voorwerpen, 
brandverwekkende, giftige, radioactieve en bijtende stoffen. 

Indien er een ernstig vermoeden bestaat omtrent de aanwezigheid van deze stoffen of voorwerpen heeft het 
bevoegd NMBS-personeel het recht om, in jouw aanwezigheid, de aard van de in bewaring gegeven 
voorwerpen na te gaan.  Indien je dit weigert of niet aanwezig bent, mag de tussenkomst van een officier van de 
gerechtelijke politie worden ingeroepen. De kosten die de opsporing hiervan veroorzaken, worden op jou 
verhaald. 

- Geld, cheques, bank- en kredietkaarten, sieraden, edelstenen enz.  

- In geval van niet naleving van voorgaande bepalingen,  zal je de heffing die voorzien is in de “Tarieven” dienen 
te betalen, bovenop de eventuele vergoeding voor de schade veroorzaakt aan NMBS. 

 

 AAN WELKE PRIJS ?   

Je betaalt een forfaitaire prijs per voorwerp en per kalenderdag. 

 

TE VOLGEN PROCEDURE  

Bij het in bewaring geven van je voorwerp ontvang je een bewaringsbewijs waarop de aard, het aantal en - indien je 
dit wenst - het totaal gewicht van je voorwerpen zijn vermeld. 

* zie lexicon 

 Reductie: geen, forfaitaire prijs  Enkel in het station van Brussel-Zuid 
                  
     



 
 

 

De voorwerpen die je in bewaring hebt gegeven, worden bijgehouden in het station waar je het bewijs hebt 
ontvangen en worden je teruggeven in ruil voor dit bewijs.  NMBS dient niet te onderzoeken of de houder van het 
bewijs eveneens de rechthebbende is. 

Indien NMBS toch jouw voorwerpen in bewaring neemt die in slechte toestand verkeren, onvoldoende verpakt zijn 
of sporen van beschadiging vertonen, zal hiervan een vermelding gemaakt worden op het bewaargevingsbewijs.  
Het in ontvangst nemen van het bewaargevingsbewijs dat voorzien is van dergelijke melding, betekent dat je 
akkoord gaat met de juistheid van deze vermeldingen.  

 

BETWISTING BIJ DE TERUGGAVE VAN JE VOORWERP 

Indien je de in bewaring gegeven bagage weigert terug te nemen of de staat ervan betwist,  kan je beroep doen op 
de procedure die voorzien is in de wet van 6 april 2010 (Wet met betrekking tot de verplichte bewaring door een 
spoorwegvervoerder van verloren, achtergelaten of niet afgehaalde bagage en goederen). 

NMBS zal de voorwerpen die binnen een termijn van 50 dagen, vanaf de dag van bewaargeving, niet worden 
afgehaald, toewijzen aan de onderneming waarmee zij een recyclageovereenkomst heeft afgesloten (VZW 
Spullenhulp). 

 

AANSPRAKELIJKHEID VAN NMBS 

De aansprakelijkheid van NMBS voor de door jou in bewaring gegeven voorwerpen is beperkt tot de verplichtingen 
als bewaarnemer. 

In geval van geheel of gedeeltelijk verlies of van beschadiging van de bagage door NMBS is de schadevergoeding 
die zij uitkeert, beperkt tot een vast bedrag per collo, zoals vermeld in de “Tarieven”. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 


