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KAART VOOR VADERLANDSLIEVENDE 

REDEN 
Voor houders van een statuut van nationale erkenning 

 

 

  

  

  

WAAR GEBRUIKEN?   

Binnenlands verkeer: tussen twee Belgische stations* of stopplaatsen*.  Ook geldig op de netten van de MIVB, TEC en De  
Lijn. 

Buitenlands verkeer: voor trajecten tot aan het grenspunt* in de klassieke internationale treinen. 
  
 

VOOR WIE?  

  Voor de houders van een statuut van nationale erkenning en zijn/haar weduwe/weduwnaar. 
 

 

 HOE TE BEKOMEN?  
 
 Aan een stationsloket, mits voorlegging van: 
 

 het attest, afgeleverd door een van de drie overheidsinstanties (Defensie, de Pensioendienst voor de 
Overheidssector of de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid); 

 

 de identiteitskaart.  
 
 

Als je niet in staat bent zelf naar het loket te gaan, kun je iemand uit je omgeving in jouw plaats sturen. Die persoon heeft 
daarvoor je identiteitskaart nodig (identiteitskaart van de aanvrager). 
 
De verkoper linkt je 'Kaart voor Vaderlandslievende Reden' aan je MOBIB-kaart*. 
 

 Heb je nog geen gepersonaliseerde MOBIB-kaart* die geregistreerd is bij NMBS? Dan maakt de verkoper er een 
aan aan het loket. Daarvoor wordt  een maakloon* aangerekend (zie “Tarieven”). 

 

 Heb je al een gepersonaliseerde MOBIB-kaart* van NMBS? Dan linkt de verkoper de 'Kaart voor 
Vaderlandslievende Reden'” gratis aan je MOBIB-kaart*. 

 

 Heb je al een gepersonaliseerde MOBIB-kaart* van de MIVB/TEC/De Lijn die nog niet geregistreerd is bij NMBS? 
Dan registreert de verkoper die en vervolgens linkt hij de 'Kaart voor Vaderlandslievende Redenen' gratis aan je 
MOBIB-kaart*. 

 
De 'Kaart voor Vaderlandslievende Reden’ is 5 jaar geldig. 

 

 

 

 OP WELKE DRAGER?  
 

De 'Kaart voor Vaderlandslievende Reden' wordt geladen op een gepersonaliseerde, bij NMBS geregistreerde MOBIB-kaart*. 

 
 
 

 Korting: Gratis op vertoon van de kaart 
1e klas   enkele reis 
    2e klas   heen- en terugreis 
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 HOE GEBRUIKEN?  
 
 

 De 'Kaart voor Vaderlandslievende Reden’ die aan de MOBIB-kaart gekoppeld is, staat op naam en is niet 
overdraagbaar. De Kaart geldt als vervoerbewijs in 1e en 2e klas; met deze Kaart is het vervoer bij NMBS gratis.  

 

 Met de kaart kan je onbeperkt reizen in 1e en 2e klas op het NMBS-net. 
 

 De kaart laat je eveneens toe op de netten van De Lijn en TEC te reizen. Deze regionale vervoermaatschappijen* 
kunnen het NMBS-contract voor “Vaderlandslievende Reden” lezen.  

 

 Voor het MIVB-net dient u zich tot de MIVB te wenden om het contract “Vaderlandslievende Reden ”te linken aan de 
MOBIB-kaart*. 

 

 Als je vertrek- of bestemmingsstation Brussels Airport - Zaventem is (zie rubriek “Moet ik een supplement 

betalen?” hieronder), bevat je kaart een toegangsrecht waarmee je de toegangspoortjes in de luchthaven kunt 

openen. Hou je MOBIB*-kaart voor de lezer om de poortjes te openen.  

 

 De 'Voorrangskaart voor het innemen van een zitplaats' en de 'Kaart Kosteloze Begeleider' kunnen tegelijkertijd 
gebruikt worden met de 'Kaart voor Vaderlandslievende Reden'. 

 
 
 

 HOEVEEL KOST HET?   
 

De 'Kaart voor Vaderlandslievende Reden' wordt gratis op je MOBIB-kaart* geladen. 

 

 

BESCHADIGING, VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE MOBIB-KAART? 
 
Zie fiche ‘MOBIB-kaart*’ 
 
 
 EN DE TERUGBETALING?  

 Niet van toepassing. Het maakloon* voor de kaart is niet terugbetaalbaar. 
 
 

 MOET IK EEN SUPPLEMENT BETALEN?  
 

Als je vanuit of naar Brussels Airport - Zaventem reist, hoef je de Diabolotoeslag* niet te betalen.  

 

Als je je 'Kaart voor Vaderlandslievende Reden' gebruikt op de hogesnelheidstrein 'ICE' voor het traject tussen Brussel-Zuid 
en Liège-Guillemins of omgekeerd, koop dan een afzonderlijk supplement. Voor meer info over deze aankoop, zie www.b-
europe.be. De specifieke voorwaarden die bepaald zijn door de vervoerder die deze treinen beheert, zijn van toepassing (zie 
www.bahn.com).  
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