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Betreft: promotieactie NMBS 2 0 0 3  

1. Inleiding: 
Om haar "trouwe" klanten te belonen, en omdat ernaar gestreefd wordt 
het persoonlijk aandeel van de werknemer in een treinkaart drastisch 
te verlagen, wordt bij elke validering vanaf 1 januari 2 0 0 3  een kor- 
t ing toegekend. 

De NMBS kent deze korting toe aan diegene die de kost van de trein- 
kaart ten laste neemt. 

2 .  Toepassing van de vermindering: 
2 . 1 .  Voor gemengde treinkaarten (NMBS t De Lijn of NMBS t MIVB) zal 
de vermindering enkel slaan op het "aandeel NMBS". Dit wil zeggen dat 
de vermindering niet slaat op de totale kostprijs van de gemengde 
treinkaart. 

2 . 2 .  De vermindering bedraagt 1 0 %  van de kostprijs van een jaartrein- 
kaart. Voor andere verlengingen dan een jaar is de vermindering lager 
(vb. maandtreinkaart : 7,5%) . 

Deze maatregel heeft dus tot gevolg dat het nog meer dan vroeger aan- 
gewezen is om zoveel als mogelijk gebruik te maken van jaartreinkaar- 
ten. 

3. Wat geldt voor u als personeelslid van de Vlaamse Gemeenschap? 
3 . 1 .  u r i j d t  zde klasse: 
Aangezien u als personeelslid geen enkel bedrag meer betaalt, maar de 
volledige kostprijs ten laste wordt genomen door de werkgever, zal de 
korting in vermindering worden gebracht bij de facturatie aan de 
werkgever. 

3 . 2 .  u r i j d t  lSte klasse: 
Aangezien u zelf nog het verschil betaalt tussen de kostprijs van een 
treinkaart 2de klasse en een treinkaart lSte klasse, zal u wel een ver- 
mindering worden toegekend waarvan de waarde wordt bepaald volgens 
het percentage overeenkomstig de validatieperiode. In dit geval wordt 
het voordeel dus deels toegekend aan de werkgever en deels aan de 



werknemer wat het bedrag van de klasverhoging betreft. 

4. Wat doet de NMBS wel voor u als personeelslid van de Vlaamse over- 
heid? - 
Om u toch als "klant" enige tegemoetkoming te geven, zal de NMBS in 
de loop van 2003 een afzonderlijke promotionele actie houden. Er 
wordt gedacht aan een "interessante promotie" voor de Eurostar en/of 
Thalys. Meer informatie hieromtrent volgt van zodra concrete gegevens 
beschikbaar zijn. 

5. Bonuspass: 
Vanaf 1 januari 2003 wordt het principe van de "Bonuspass" afge- 
schaft. Enkel de qeldigheidsdagen die vóór deze datum vallen komen in 
aanmerking voor d6 berekening van het aantal reizen van de Bonuspass 
waarop de klant recht heeft (eventueel afgerond naar boven in het 
voordeel van de klant). De bonuspassen kunnen tot 31 mei 2003 worden 
afgehaald aan het loket, en blijven één jaar geldig vanaf de afha- 
ling . 

6. bijkomende inlichtingen: 
U moet zich voor bijkomende informatie N= tot het loket van de NMBS 
wenden. Hiervoor kan u terecht bij Koen De Lange, adjunct van de di- 
recteur bij de afdeling Statutaire Aangelegenheden van mijn admini- 
stratie (te1.50.08 - koen.delange@azf.vlaanderen.be). 

Hetgeen voorafgaat stoelt op een mededeling van de NMBS ontvangen op 7 
januari 2003. 

Roger Van den Tro st 
directeur-generaa 1 


