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Bijlage “Vervoerbewijzen uitgereikt door de MIVB”
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De prijzen van de vervoerbewijzen en de vervoerbewijsdragers, alsook andere kosten verbonden aan het
gebruik van deze vervoerbewijzen en dragers, wordt vastgelegd door het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering houdende de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en
streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beschikbaar hier.
De modaliteiten en voorwaarden van deze vervoerbewijzen worden hierna beschreven:

1. Vervoerbewijzen per prestatie
Brupass 1 of 10 Ritten
•

•

•
•
•

Aantal ritten: afhankelijk van het gekozen vervoerbewijs, 1 of 10 ritten, waarbij elke rit een maximale
duur heeft van twee uur te rekenen vanaf de eerste validering, waarbij de validering van de laatste
aansluiting kan plaatsvinden tot de 59e minuut vanaf de eerste validering.
Geografische omvang: de Brupass-zone, d.w.z. (i) heel het netwerk van de MIVB (met
uitzondering van de reis met vertrek op de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar
Brussel) met mogelijkheid van aansluiting, (ii) de stedelijke netten van de TEC en De Lijn in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en (iii) het spoorwegnet van de NMBS in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, in 2de klasse.
Drager: MOBIB- of MOBIB Basic-kaart.
Publiek: iedereen.
Geldigheid: 18 maanden vanaf de aankoop.

Brupass XL 1 of 10 Ritten
•

•

•
•
•

Aantal ritten: afhankelijk van het gekozen vervoerbewijs, 1 of 10 ritten, waarbij elke rit een maximale
duur heeft van twee uur te rekenen vanaf de eerste validering, waarbij de validering van de laatste
aansluiting kan plaatsvinden tot de 59e minuut vanaf de eerste validering.
Geografische omvang: de Brupass XL-zone, d.w.z. (i) heel het netwerk van de MIVB (met
uitzondering van de reis met vertrek op de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel)
met mogelijkheid van aansluiting, (ii) de voorstadsnetten van de TEC en De Lijn en (iii), het
voorstadsspoorwegnet van de NMBS, in 2de klasse.
Drager: MOBIB- of MOBIB Basic-kaart.
Publiek: iedereen.
Geldigheid: 18 maanden vanaf de aankoop.
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MIVB 1 Rit
•

•
•

•
•
•

Aantal ritten: 1 rit, waarbij elke rit een maximale duur heeft van twee uur te rekenen vanaf de eerste
validering, waarbij de validering van de laatste aansluiting kan plaatsvinden tot de 59e minuut vanaf
de eerste validering.
Geografische omvang: heel het netwerk van de MIVB (met uitzondering van de reis met vertrek op
de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel)
Drager: papieren ticket of betalingen met EMV-bankkaart, d.w.z. een bankkaart uitgerust met de NFCcontactloze technologie of een bankkaart opgenomen op een NFC-smartphone (of een ander
aangesloten voorwerp).
Publiek: iedereen.
Geldigheid: 18 maanden vanaf de aankoop.
In het geval van meerdere ritten uitgevoerd op eenzelfde dag die met dezelfde EMV-bankkaart
worden betaald, geldt een maximaal dagtarief (zie Maximaal dagtarief in geval van betaling met
EMV).

MIVB 100 Ritten (90 dagen geldig)
•

•
•
•
•

Aantal ritten: 100 ritten, die tijdens 90 dagen mogen worden uitgevoerd vanaf de eerste validering.
Elke rit heeft een maximale duur van twee uur te rekenen vanaf de eerste validering, waarbij de
validering van de laatste aansluiting kan plaatsvinden tot de 59e minuut vanaf de eerste validering.
Geografische omvang: heel het netwerk van de MIVB (met uitzondering van de reis met vertrek op
de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel)
Drager: persoonlijke MOBIB-kaart.
Publiek: iedereen.
Geldigheid: 18 maanden vanaf de aankoop.

MIVB Maximaal dagtarief in geval van betaling met EMV
•
•
•

•

Aantal ritten: In het geval van meerdere ritten uitgevoerd op dezelfde dag (die loopt van het begintot
het einde van de dienst ) betaald met eenzelfde EMV-bankkaart, geldt dit maximaal dagtarief.
Geografische omvang: heel het netwerk van de MIVB (met uitzondering van de reis met vertrek op
de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel)
Drager: betaling met EMV-bankkaart, d.w.z. een bankkaart uitgerust met de NFC-contactloze
technologie of een bankkaart opgenomen op een NFC-smartphone (of een ander aangesloten
voorwerp).
Publiek: iedereen.
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MIVB 1 dag
•
•
•
•
•

Aantal ritten: onbeperkt aantal ritten op dezelfde dag (die loopt van het begin tot het einde van de
dienst), vanaf de eerste validering van de eerste reis.
Geografische omvang: heel het netwerk van de MIVB (met uitzondering van de reis met vertrek
op de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel) met mogelijkheid van aansluiting.
Drager: papieren ticket
Publiek: iedereen.
Geldigheid: 18 maanden vanaf de aankoop.

Brupass 1 dag
•
•

•
•
•

Aantal ritten: onbeperkt aantal ritten op dezelfde dag (die loopt van het begin tot het einde van de
dienst), vanaf de eerste validering van de eerste reis.
Geografische omvang: de Brupass-zone, d.w.z. (i) heel het netwerk van de MIVB (met uitzondering
van de reis met vertrek op de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel) met
mogelijkheid van aansluiting, (ii) de stedelijke netten van de TEC en De Lijn in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en (iii) het spoorwegnet van de NMBS in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
in 2de klasse.
Drager: MOBIB- of MOBIB Basic-kaart.
Publiek: iedereen.
Geldigheid: 18 maanden vanaf de aankoop.

Go2City 1 of 10 Ritten
•

•
•

•
•

Aantal ritten: afhankelijk van het gekozen vervoerbewijs, 1 of 10 ritten, waarbij elke rit een maximale
duur heeft van twee uur te rekenen vanaf de eerste validering, waarbij de validering van de laatste
aansluiting kan plaatsvinden tot de 59e minuut vanaf de eerste validering.
Geografische omvang: elke rit met vertrek op de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar
Brussel.
Drager: MOBIB of MOBIB Basic-kaart, papieren ticket of betalingen met EMV-bankkaart, d.w.z. een
bankkaart uitgerust met de NFC-contactloze technologie of een bankkaart opgenomen op een NFCsmartphone of een ander aangesloten voorwerp (enkel voor 1 rit Go2City wat betreft papieren ticket
en betaling met een EMV-bankkaart).
Publiek: iedereen.
Geldigheid: 18 maanden vanaf de aankoop.
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MIVB groep -18 jaar 1 dag
• Aantal ritten: onbeperkt aantal ritten op dezelfde dag (die loopt van het begin tot het einde van de
dienst) vanaf de eerste validering van de eerste reis.
• Geografische omvang: heel het netwerk van de MIVB (met uitzondering van de reis met vertrek op
de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel).
• Drager: MOBIB Basic-kaart.
• Publiek: leerlingen en studenten van kleuter-, lagere en middelbare scholen jonger dan 18 jaar die
zich verplaatsen met één of twee verantwoordelijke begeleiders van de betrokken school of jongeren
jonger dan 18 jaar die zich verplaatsen in het kader van educatieve en vrijetijdsactiviteiten. Het
vervoerbewijs is geldig voor een groep van maximum 30 personen onder wie maximaal 2 volwassen
begeleiders.
• Geldigheid: 18 maanden vanaf de aankoop.

2. Abonnementen
MIVB 1 of 12 maanden
•
•
•
•
•
•

Aantal ritten: onbeperkt aantal ritten die naargelang van de gekozen duur gemaakt kunnen worden.
Geografische omvang: heel het netwerk van de MIVB (met uitzondering van de reis met vertrek op
de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel).
Drager: MOBIB-kaart.
Publiek: iedereen.
Vereist document: elektronische identiteitskaart (eID) of bij gebreke daaraan, een ander
identiteitsbewijs en een foto.
Geldigheid: 1 maand of 12 maanden vanaf de door de gebruiker bij de aankoop vastgestelde datum
van inwerkingtreding van het abonnement.

Brupass 1 of 12 maanden
•
•

•
•
•

Aantal ritten: onbeperkt aantal ritten die naargelang van de gekozen duur gemaakt kunnen worden.
Geografische omvang: de Brupass-zone, d.w.z (i) heel het netwerk van de MIVB (met uitzondering
van de reis met vertrek op de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel), (ii) de
stedelijke netten van de TEC en De Lijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en (iii) het spoorwegnet
van de NMBS in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de 2e klasse.
Drager: MOBIB-kaart.
Publiek: iedereen.
Vereist document: elektronische identiteitskaart (eID) of bij gebreke daaraan, een ander
identiteitsbewijs en een foto.
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•

Geldigheid: 1 maand of 12 maanden vanaf de door de gebruiker bij de aankoop vastgestelde datum
van inwerkingtreding van het abonnement.

Brupass XL 1 of 12 maanden
•
•

•
•
•
•

Aantal ritten: onbeperkt aantal ritten die naargelang van de gekozen duur gemaakt kunnen worden.
Geografische omvang: de Brupass XL-zone, d.w.z (i) heel het netwerk van de MIVB (met
uitzondering van de reis met vertrek op de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel),
(ii) de voorstadsnetten van de TEC en De Lijn en (iii) het voorstadsspoorwegnet van de NMBS , in de
2e klasse.
Drager: MOBIB-kaart.
Publiek: iedereen.
Vereist document: elektronische identiteitskaart (eID) of bij gebreke daaraan, een ander
identiteitsbewijs en een foto.
Geldigheid: 1 maand of 12 maanden vanaf de door de gebruiker bij de aankoop vastgestelde datum
van inwerkingtreding van het abonnement.

MIVB RVV (verhoogde tegemoetkoming) 1 of 12 maanden
•
•
•
•
•
•

Aantal ritten: onbeperkt aantal ritten die naargelang van de gekozen duur gemaakt kunnen worden.
Geografische omvang: heel het netwerk van de MIVB (met uitzondering van de reis met vertrek op
de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel)
Drager: MOBIB-kaart.
Publiek: personen tot 64 jaar (inbegrepen) die beschikken over het RVV-statuut, erkend door de
ziekenfondsen.
Vereist document: elektronische identiteitskaart (eID) of bij gebreke daaraan, een ander
identiteitsbewijs en een foto.
Geldigheid: 1 maand of 12 maanden vanaf de door de gebruiker bij de aankoop vastgestelde datum
van inwerkingtreding van het abonnement.

MIVB sociaal tarief 12 maanden
•
•
•
•
•

Aantal ritten: onbeperkt aantal ritten.
Geografische omvang: heel het netwerk van de MIVB (met uitzondering van de reis met vertrek op
de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel).
Drager: MOBIB-kaart.
Publiek: personen, 65-plussers inbegrepen, die genieten van een inkomen inzake maatschappelijk
integratie vanwege een Brussels OCMW’s of een equivalent, alsook hun rechthebbenden.
Vereist document: elektronische identiteitskaart (eID) of bij gebreke daaraan, een ander
identiteitsbewijs en een foto.
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•

Geldigheid: 12 maanden vanaf de door de gebruiker bij de aankoop vastgestelde datum van
inwerkingtreding van het abonnement.

MIVB school 12 maanden
•
•
•
•
•

•
•

Aantal ritten: onbeperkt aantal ritten
Geografische omvang: heel het netwerk van de MIVB (met uitzondering van de reis met vertrek op
de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel).
Drager: MOBIB-kaart.
Publiek: Studenten van 12 tot 24 jaar (inbegrepen).
Vereist document:
• elektronische identiteitskaart (eID) of bij gebreke daaraan, een ander identiteitsbewijs en een
foto.
• schoolattest voor 18-plussers: Studenten ouder dan 18 jaar en die ingeschreven zijn in het
secundair of hoger dagonderwijs (van minimum 20 uur/4 dagen per week) of avondonderwijs
(minimum 9 uur/3 dagen per week) in de Europese Unie moeten een schoolattest voorleggen
(volgens het model van de MIVB hier beschikbaar) voor het lopende schooljaar (eindigend op
30 juni) dat volledig ingevuld is door de onderwijsinstelling. Enkel het door de MIVB vereist
document zal de hoedanigheid van student kunnen bewijzen.
Geldigheid: 12 maanden vanaf de door de gebruiker bij de aankoop vastgestelde datum van
inwerkingtreding van het abonnement.
Verminderd tarief vanaf de 3de aankoop: een vermindering wordt toegekend vanaf de aankoop van
het 3de MIVB 18-24 jaar Brusselaar, MIVB-school of Brupassschoolabonnement binnen eenzelfde
gezin op basis van de gezinssamenstelling die de MIVB kan raadplegen via de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid en waarop het kind vermeld staat als zoon, dochter, schoonzoon of
schoondochter van het gezinshoofd vermelden of zijn of haar wettelijke echtgenoot of
samenwonende. Voor elke andere situatie moet een plaatsingsattest door de rechter voorgelegd
worden. Het eerste MIVB 18-24 jaar Brusselaar, MIVB-school of Brupass-schoolabonnement dat
door het gezin aangekocht wordt vanaf de 1e februari van elk jaar zal beschouwd worden als het
“eerste abonnement” en zal dus tegen de voor de eerste aankoop vastgelegde prijs verkocht worden.
Hetzelfde geldt voor de aankoop van een tweede abonnement binnen eenzelfde gezin. Vervolgens,
tot 31 januari van het volgende jaar, zullen de schoolabonnementen die binnen het gezin worden
aangeschaft genieten van een tarief 3e aankoop en volgende.

Brupass school 12 maanden
• Aantal ritten: onbeperkt aantal ritten.
• Geografische omvang: de Brupass-zone (i) heel het netwerk van de MIVB (met uitzondering van de
reis met vertrek op de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel), (ii) de stedelijke
netten van de TEC en De Lijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en (iii), het spoorwegnet van de
NMBS in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in 2de klasse.
• Drager: MOBIB-kaart.
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•
•

•
•

Publiek: studenten van 12 tot 24 jaar (inbegrepen).
Vereist document:
• elektronische identiteitskaart (eID) of bij gebreke daaraan, een ander identiteitsbewijs en een
foto.
• schoolattest voor 18-plussers: Studenten ouder dan 18 jaar en die ingeschreven zijn in het
secundair of hoger dagonderwijs (van minimum 20 uur/4 dagen per week) of avondonderwijs
(minimum 9 uur/3 dagen per week) in de Europese Unie moeten een schoolattest voorleggen
(volgens het model van de MIVB hier beschikbaar) voor het lopende schooljaar (eindigend op
30 juni) dat volledig ingevuld is door de onderwijsinstelling. Enkel het door de MIVB vereist
document zal de hoedanigheid van student kunnen bewijzen.
Geldigheid: 12 maanden vanaf de door de gebruiker bij de aankoop vastgestelde datum van
inwerkingtreding van het abonnement.
Verminderd tarief vanaf de3de aankoop: een vermindering wordt toegekend vanaf de aankoop van
het 3de MIVB 18-24 jaar Brusselaar, MIVB-school of Brupass-schoolabonnement binnen eenzelfde
gezin op basis van de gezinssamenstelling die de MIVB kan raadplegen via de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid en waarop het kind vermeld staat als zoon, dochter, schoonzoon of
schoondochter van het gezinshoofd vermelden of zijn of haar wettelijke echtgenoot of
samenwonende. Voor elke andere situatie moet een plaatsingsattest door de rechter voorgelegd
worden. Het eerste MIVB 18-24 jaar Brusselaar, MIVB school of Brupass-schoolabonnement dat door
het gezin aangekocht wordt vanaf de 1e februari van elk jaar zal beschouwd worden als het “eerste
abonnement” en zal dus tegen de voor de eerste aankoop vastgelegde prijs verkocht worden.
Hetzelfde geldt voor de aankoop van een tweede abonnement binnen eenzelfde gezin. Vervolgens,
tot 31 januari van het volgende jaar, zullen de schoolabonnementen die binnen het gezin worden
aangeschaft genieten van een tarief 3e aankoop en volgende.

MIVB 18-24 jaar Brusselaar 12 maanden
•
•
•
•
•
•
•

Aantal ritten: onbeperkt aantal ritten.
Geografische omvang: heel het netwerk van de MIVB (met uitzondering van de reis met vertrek op
de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel).
Drager: MOBIB-kaart.
Publiek: Personen van 18 tot 24 jaar (inbegrepen) gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Vereist document: elektronische identiteitskaart (eID).
Geldigheid: 12 maanden vanaf de door de gebruiker bij de aankoop vastgestelde datum van
inwerkingtreding van het abonnement.
Verminderd tarief vanaf de 3de aankoop: een vermindering wordt toegekend vanaf de aankoop van
het 3de MIVB 18-24 jaar Brusselaar, MIVB school of Brupass schoolabonnement binnen eenzelfde
gezin op basis van de gezinssamenstelling die de MIVB kan raadplegen via de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid en waarop het kind vermeld staat als zoon, dochter, schoonzoon of
schoondochter van het gezinshoofd vermelden of zijn of haar wettelijke echtgenoot of
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samenwonende. Voor elke andere situatie moet een plaatsingsattest door de rechter voorgelegd
worden. Het eerste MIVB 18-24 jaar Brusselaar, MIVB school of Brupass-schoolabonnement dat
door het gezin aangekocht wordt vanaf de 1e februari van elk jaar zal beschouwd worden als het
“eerste abonnement” en zal dus tegen de voor de eerste aankoop vastgelegde prijs verkocht worden.
Hetzelfde geldt voor de aankoop van een tweede abonnement binnen eenzelfde gezin. Vervolgens,
tot 31 januari van het volgende jaar, zullen de abonnementen MIVB 18-24 jaar Brusselaar die binnen
het gezin worden aangeschaft genieten van een tarief 3e aankoop en volgende.
MIVB -12 jaar
•
•
•
•
•
•

Aantal ritten: onbeperkt aantal ritten.
Geografische omvang: heel het netwerk van de MIVB (met uitzondering van de reis met vertrek op
de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel).
Drager: MOBIB-kaart.
Publiek: kinderen van 6 tot 11 jaar inbegrepen.
Vereist document: elektronische identiteitskaart (Kids ID) of bij gebreke daaraan, een
gezinssamenstelling en een foto.
Geldigheid: Geldig vanaf de datum waarop het abonnement start tot ten laatste de dag voor de 12e
verjaardag van het betrokken kind, wanneer het abonnement automatisch vervalt.

MIVB 65+ 12 maanden
•
•
•
•
•
•

Aantal ritten: onbeperkt aantal ritten.
Geografische omvang: heel het netwerk van de MIVB (met uitzondering van de reis met vertrek op
de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel).
Drager: MOBIB-kaart.
Publiek: 65-plussers.
Vereist document: elektronische identiteitskaart (eID) of bij gebreke daaraan, een ander
identiteitsbewijs en een foto.
Geldigheid: 12 maanden vanaf de door de gebruiker bij de aankoop vastgestelde datum van
inwerkingtreding van het abonnement.

MIVB 65+ RVV (verhoogde tegemoetkoming) 12 maanden
•
•
•
•
•

Aantal ritten: onbeperkt aantal.
Geografische omvang: heel het netwerk van de MIVB (met uitzondering van de reis met vertrek op
de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel).
Drager: MOBIB-kaart.
Publiek: 65-plussers die over het RVV-statuut, erkend door de mutualiteiten, beschikken.
Vereist document: elektronische identiteitskaart (eID) of bij gebreke daaraan, een ander
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•

identiteitsbewijs en een foto.
Geldigheid: 12 maanden vanaf de door de gebruiker bij de aankoop vastgestelde datum van
inwerkingtreding van het abonnement.

MIVB 1 maand + Airport line
• Aantal ritten: onbeperkt aantal ritten.
• Geografische omvang: heel het netwerk van de MIVB (met inbegrip van elke reis met vertrek op de
luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel).
• Drager: MOBIB-kaart.
• Publiek: iedereen.
• Geldigheid: 1 maand vanaf de door de gebruiker bij de aankoop vastgestelde datum van
inwerkingtreding van het abonnement.
“Gratis begeleider”
•
•
•
•
•

•

Aantal ritten: onbeperkt aantal ritten.
Geografische omvang: heel het netwerk van de MIVB (met inbegrip van de reis met vertrek op de
luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel).
Drager: MOBIB-kaart van de person met een handicap.
Publiek: begeleiders van personen met een handicap en/of personen met een statuut van nationale
erkentelijkheid die in het bezit zijn van een begeleiderskaart.
Vereist document:
• elektronische identiteitskaart (eID) of bij gebreke daaraan, een ander identiteitsbewijs en een
foto.
• een kopie van de kaart Kosteloze begeleider uitgegeven door de NMBS. U kunt bijkomende
informatie (voorwaarden, hoe uw aanvraag doen, …) op de website van de NMBS.
• MOBIB-kaart van de persoon met een handicap.
Geldigheid: Geldig vanaf de door de gebruiker bij de aankoop vastgestelde datum van
inwerkingtreding van het abonnement tot de vervaldatum van de door de NMBS uitgegeven kaart
Kosteloze begeleider.

“Personen met visuele beperking”
•
•
•
•
•

Aantal ritten: onbeperkt aantal ritten die gemaakt kunnen worden gedurende.
Geografische omvang: heel het netwerk van de MIVB (met inbegrip van de reis met vertrek op de
luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel).
Drager: MOBIB-kaart.
Publiek: personen met een visuele handicap met een blijvende handicap van ten minste 90%.
Vereist document:
• elektronische identiteitskaart (eID) of bij gebreke daaraan, een ander identiteitsbewijs en een
foto.
Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel
Maatschappelijke zetel : Koningsstraat nr. 76, 1000 Brussel
BTW BE 0247.499.953 RPR Brussel
www.stib-mivb.be

11

•

•

een kopie van uw nationale kortingskaart voor het openbaar vervoer (blauwe kaart)
uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
Geldigheid : 36 maanden vanaf de door de gebruiker bij de aankoop vastgestelde datum van
inwerkingtreding van het abonnement.

“Vaderlandslievende redenen ”
•
•
•
•
•

•

Aantal ritten: onbeperkt aantal ritten.
Geografische omvang: heel het netwerk van de MIVB (met inbegrip van de reis met vertrek op
de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel).
Drager: MOBIB-kaart.
Publiek: verleend aan de houders van een statuut van nationale erkentelijkheid.
Vereist document:
• elektronische identiteitskaart (eID) of bij gebreke daaraan, een ander identiteitsbewijs en een
foto.
• het document “aanvraag voor een contract Vaderlandslievende Redenen”. Kader I moet door
de begunstigde of de bevoegde autoriteit worden ingevuld met alle nodige gegevens. De
begunstigde moet in de daarvoor bestemde ruimte onder kader I tekenen. Kader II moet door
de bevoegde autoriteit worden ingevuld, ondertekend en afgestempeld met de datum van
ondertekening.
Geldigheid : 60 maanden vanaf de door de gebruiker bij de aankoop vastgestelde datum van
inwerkingtreding van het abonnement.

“Slachtoffers van terrorisme”
•
•
•
•
•

•

Aantal ritten: onbeperkt aantal ritten die gemaakt kunnen worden gedurende 60 maanden vanaf de
door de gebruiker bij de aankoop vastgestelde datum van inwerkingtreding van het abonnement.
Geografische omvang: heel het netwerk van de MIVB (met inbegrip van elke reis van de
luchthaven van Zaventem (Brussels Airport) naar Brussel).
Drager: MOBIB-kaart.
Publiek: verleend aan de houders van een statuut van nationale solidariteit voor de slachtoffers van
daden van terrorisme.
Vereist document:
• elektronische identiteitskaart (eID) of bij gebreke daaraan, een ander identiteitsbewijs en een
foto.
• Een kaart overeenkomstig de modellen opgenomen in het koninklijk besluit van 9 januari 2018
tot vaststelling van een kaart betreffende de toekenning van het statuut van nationale
solidariteit voor de slachtoffers van daden van terrorisme.
Geldigheid : 60 maanden vanaf de door de gebruiker bij de aankoop vastgestelde datum van
inwerkingtreding van het abonnement.
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3. TAXIBUS
TaxiBus is een openbaar vervoerdienst van deur-tot-deur, op aanvraag, exclusief bestemd voor mensen met
een handicap.
De toepassingsvoorwaarden van de TaxiBus-dienst zijn te raadplegen in het TaxiBusreglement dat hier
beschikbaar is.
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