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Dienstmededeling MVG/AZF/AAZ/2002/5 

Aan de personeelsleden van de 
diensten van de Vlaamse regering 

Datum: 25 juni 2002 

Betreft : gemengde treinkaarten NMBS/De Lijn vanaf 1 juli 2002 
gemengde abonnementen De Lijn/TEC vanaf 1 juli 2002 

Ingevolge nieuwe onderrichtingen en bijkomende informatie van De Lijn 
met betrekking tot de nieuwe regeling vanaf 1 juli 2002 vindt u hierna, 
ter aanvulling van de dienstmededeling MVG/AZF/AAZ/2002/4 van 23 mei 
2002, bijkomende informatie. 

1. prijzen: 
De in de dienstmededeling vermelde prijzen waren louter informatief. 
Het blijft uiteraard zo dat de werkgever de volledige kostprijs van 
een abonnement voor het woon-werkverkeer ten laste neemt (en recht- 
streeks aan de vervoermaatschappij betaalt) ( l ) .  

2. lopende gemengde treinkaarten (NMBS + De Lijn): 
In punt 3.1. van de dienstmededeling van 23 mei 2002 wordt gesteld 
dat-de lopende gemengde treinkaarten vanaf 1 juli 2002 op alle bussen 
en trams van De Lijn gebruikt kunnen worden. 

Ingevolge onderhandelingen tussen de NMBS en De Lijn werd thans door 
De Lijn meegedeeld dat de lopende gemengde treinkaarten ook na 1 juli 
2002 enkel op het daarop vermelde traject (of stadsvervoer of voor- 
stadsvervoer) kunnen gebruikt worden. 

Indien u na 1 juli 2002 een volledig nieuwe gemengde treinkaart aan- 
vraagt (ingevolge het vervallen van uw moederkaart) zal deze gemengde 
treinkaart wel op alle bussen en trams van De Lijn geldig zijn. 

3. gemengde abonnementen De Lijn - TEC ( ' ) :  
Een aantal trajecten (vb. Brussel Schuman - Overijse) worden zowel 
door De Lijn als door TEC aangedaan. 

Hiervoor bestaan gemengde abonnementen De Lijn - TEC, waarmee op deze 
specifieke trajecten gebruik kan worden gemaakt van de beide vervoer- 
maatschappijen. Dit abonnement is geldig voor een bepaalde reisweg. 

Vanaf 1 juli 2002 zullen deze specifieke abonnementen niet meer te 
koop zijn bij De Lijn maar enkel bij TEC. De lopende abonnementen 
blijven na 1 juli 2002 geldig en kunnen nog verlengd worden, maar 
zijn beperkt tot de daarop vermelde reisweg (De Lijn/TEC). 

Indien u na 1 juli 2002 verder van een gemengd abonnement De Lijn - 
TEC gebruik wenst te maken, moet u bij het vervallen van uw lopend 
abonnement een aanvraag indienen bij de TEC. In dit geval mag u de 
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bussen van De Lijn ook na 1 juli 2002 gebruiken, maar enkel op het 
aangeduide traject. Gelet op het beperkt aantal abonnementen bij de 
TEC bestaat er met deze vervoermaatschappij geen overeenkomst inzake 
"derde-betalerssysteem". U dient bijgevolg de volledige kostprijs van 
het abonnement aan de TEC te betalen, en het bedrag terugvorderen bij 
uw personeelsdienst via een schuldvordering. 

U kan vanaf 1 juli 2002 ook opteren voor een netabonnement De Lijn. U 
mag dan op alle bussen en trams van De Lijn reizen. Indien u voor de- 
ze optie opteert, betekent dit evenwel dat u geen gebruik meer mag 
maken van de bussen van de TEC. 

Roger Van den Tr 
directeur-genera 


