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Aan de personeelsleden van de 
diensten van de Vlaamse regering 

Datum: 23 mei 2002 

Betreft : abonnementen De Lijn vanaf 1 juli 2002 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz - s@laanderen.be 

Ik wil u meedelen dat er vanaf 1 juli 2002 een dubbele wijziging op- 
treedt met betrekking tot de abonnementen van De Lijn: 
- enerzijds worden alle bestaande types van abonnementen vervangen door 

één netabonnement; 
- anderzijds worden nieuwe prijzen vastgelegd afhankelijk van uw leef- 

tijd. 

1. één soort van abonnement - netabonnement: 
Vanaf 1 juli 2002 worden alle bestaande types van abonnementen vervangen 
door één netabonnement. Concreet betekent dit dat u met uw abonnement in 
heel Vlaanderen onbeperkt mag reizen op alle bussen en trams van De 
Lijn. 

1.1. lopende abonnemen ten: 
De lopende abonnementen kunnen tot en met 30 juni 2002 nog tegen de hui- 
dige prijs voor één jaar worden verlengd. Deze abonnementen zullen vanaf 
1 juli 2002, zonder bijkomende formaliteiten, als netabonnement geldig 
zijn. Dit betekent concreet dat u tot en met 30 juni 2002 met uw huidig 
abonnement slechts de bus/tram mag gebruiken op één bepaald traject (ge- 
woon abonnement) of in een bepaald gebied (stadsabonnement). Vanaf 1 ju- 
li 2002 mag u met hetzelfde abonnement reizen op alle bussen en trams 
van De Lijn. 

1.2. nieuwe abonnementen: 
Indien u vanaf 1 juli 2002 een abonnement aanvraagt zal dit automatisch 
een netabonnement zijn en mag u hiermee onbeperkt reizen. 

2. prijs van een netabonnement: 
Hierna vindt u een schematisch overzicht van de kostprijs van een net- 
abonnement, die afhankelijk is van uw leeftijd. 

3. gemengde abonnementen (NMBS + De Lijn) : 
Wat betreft de gemengde abonnementen moet een onderscheid worden gemaakt 
tussen de lopende abonnementen (tot en met de geldigheidsduur van de 

maand 
3 maanden 
1 jaar 

moederkaart) en de nieuwe abonnementen. 

3.1. lopende abonnementen: 
Tot en met de einddatum van de moederkaart kunnen de lopende abonnemen- 

< 25 jaar 
19,30 euro 
53/20 euro 
149,90 euro 

25 - 59 jaar 
24/50 euro 
67,60 euro 
190,30 euro 

60 - 64 jaar 
21,60 euro 
59,40 euro 
167,20 euro 



ten nog tegen dezelfde prijs worden verlengd ( l ) .  Vanaf 1 juli 2002 zul- 
len deze abonnementen op alle bussen en trams van De Lijn gebruikt kun- 
nen worden. 

3 . 2 .  nieuwe abonnementen: 
Voor de nieuwe abonnementen wordt vanaf 1 juli 2002 de kostprijs van een 
abonnement van de NMBS (afhankelijk van de afstand) verhoogd met volgen- 
de forfaitaire bedragen: 

De afstand van het traject met De Lijn speelt daarbij geen enkele rol 
meer voor de prijsbepaling. 

1 week 
maand 
3 maanden 
1 jaar 

Voorbeeld: 
afstand traject NMBS: 38 km. 
afstand traject De Lijn: 12  km. 

1 )  huidige prijs: 
886 euro per jaar (voor een totale afstand van 50 km.) 

< 25 jaar 
3 / 5 0  euro 
1 1 / 5 0  euro 
3 1 / 5 0  euro 
80,OO euro 

2 )  nieuwe prijs: 
766 euro per jaar (afstand NMBS 38 km) + 130,OO euro (surplus voor De 
Lijn tussen 25 jaar en 60 jaar) = 896,OO euro. 

4.  attesten voor de aanvraag van een abonnement: 
Aangezien de abonnementen op alle bussen en trams kunnen worden ge- 

25 - 59 jaar 
5 / 4 0  euro 
1 7 / 8 0  euro 
4 9 / 0 0  euro 
130,OO euro 

bruikt, is de aanduiding van de reisweg of de vermelding dat het gaat om 
stadsvervoer of voorstadsvervoer op de attesten voor de aanvraag van een 

60 - 64 jaar 
4 / 5 0  euro 
1 4 / 9 0  euro 
40,50 euro 
107,OO euro 

abonnement niet meer nodig. 

Mits akkoord van de vervoermaatschappijen (NMBS en De Lijn) zullen de 
attesten (blauwe en bruine) dan ook in die zin aangepast worden. 

Roger Van den Troost 
directeur-generaal 

de p r i j s  voor h e t  t r a j e c t  met D e  L i j n  i s  a f h a n k e l i j k  van de a f s t a n d  d i e  wordt a f g e l e g d .  


