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NMBS
bijlage bij online ingevuld klachtenformulier

Groot-Bijgaarden,  17 oktober 2015.

Betreft: aanrekenen boordtarief voor weekendbiljet, terug uit een andere station dan de heenreis.

Mevrouw, mijnheer,

Voor de aankoop van en weekendbiljet wordt door de treinbegeleider een boordtoeslag van 7 euro 
aangerekend, ook indien het terugreisstation verschillend is van het station van de heenreis. Nochthans is dit 
een biljet dat niet online kan aangekocht worden en niet verkrijgbaar is aan de automaten.
We hebben u een paar jaar geleden gevraagd om uw software aan te passen, zodat dit type biljet wél aan de 
automaten én online te koop is. Tot heden is dat niet het geval.
We verzoeken u dan ook om alsnog de nodige aanpassingen te doen. Zolang aankoop via de automaten
niet mogelijk is, mag er géén boordtoeslag worden aangerekend, zoals 
http://www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/boordtarief.aspx
duidelijk vermeldt: 
Dit supplement van € 7 wordt niet aangerekend voor:

• Producten die niet via de verkoopautomaat te verkrijgen zijn

In het kader van de denkpistes van de NMBS om de diversiteit van biljetten en kortingen te 
verminderen, wensen we er op te wijzen dat het weekendbiljet, met de mogelijkheid om terug te keren 
vanuit een ander station, uiterst belangrijk is voor heel wat wandelaars (en fietsers).
Heel de werking van o.a. onze vereniging is daarop gebaseerd: zowat de helft van onze activiteiten start te 
voet (of met de fiets) aan een station (of soms aansluitend een bus), om na een dag of weekend wandelen te 
eindigen we aan een ander station. Onze vereniging heeft een 400tal leden en organiseert meer dan 50 
activiteiten per jaar.

Ook alle lange afstandspaden, Streekpaden, Grote Routepaden http://www.groteroutepaden.be/ , de Groene 
Haltewandelingen van TreintramBus in samenwerking met de NMBS en De Lijn http://www.groenehalte.be/ 
zijn gebaseerd op het principe van starten aan station X en eindigen aan station Y.



De mogelijkheid van het weekendbiljet met terugkeer uit een ander station bestaat reeds meer dan 30 
jaar, maar wordt stiefmoederlijk behandeld: 
-op www.belgianrail.be is dit onduidelijk: 
http://www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/biljetten/weekendbiljet/gebruiksvoorwaarden-
weekendbiljet.aspx 
'Alternatieve terugreis: Toegestaan. Als het bestemmingsstation een kuststation is, mag de terugreis afgelegd
worden vanuit om het even welk kuststation'.
Geeft de indruk dat dit enkel voor kuststations zou geldig zijn, wat niet het geval is. Voor andere 
bestemmingen moet bij de aanschaf het terugreisstation vermeldt worden, voor reizen naar de kust is dat niet 
nodig. 
In 2013 was deze informatie nog wel duidelijk, zie de publiciteit van NMBS Mobility in het boek 
'Stationsstapper', uitgave 2013 (bijlage 2 op volgende bladzijde): 
'Wandelen van A naar B? Met de trein stap je af in A én weer op in B. 
Met het Weekendbiljet kan je je terugreis aanvangen vanuit een ander sttion dan het station waar je de 
heenreis beëindigd hebt, voor zover je dit vraagt op het moment dat je je biljet aankoopt (enkel mogelijk bij 
aankoop aan het loket en in de trein).'
-een deel van de loketbeambten en treinbegeleiders blijkt dit niet te kennen. Vaak moeten we als 
reiziger zelf uitleggen dat er éérst het type biljet (Weekendbiljet) moet ingegeven worden, en dan op de 
plaats van 'VIA” er  'TERUG VAN' verschijnt.
Regelmatig wordt er een foutief biljet afgeleverd (via-biljet of toch heen-en-terug naar eenzelfde 
bestemming).
Ingeval van terugkeren van een station op dezelfde lijn vragen een aantal reizigers, om discussies te 
vermijden, of als beambte volhoudt dat dit niet kan, een weekendbiljet heen- en terug naar de verste 
bestemming.
Mocht uit statistieken blijken dat zo'n biljet weinig verkocht wordt, kloppen deze cijfers niet: de vraag is 
beduidend groter dan het aantal dat er afgeleverd wordt.
Deze klacht gaat niet over één specifiek verkeerd afgeleverd biljet, maar is een verzoek om
1. te voorzien dat weekendbiljet naar station A en terug uit station B wél te koop is online en aan de 
automaten;
2. zolang dat niet in orde is, er geen boordtarief voor aan te rekenen.
3. bij herziening van het biljettenaanbod, deze mogelijkheid te behouden.
We rekenen er op dat deze klacht behandeld wordt, en we hierover spoedig een antwoord mogen ontvangen.

 Vriendelijke groeten,

Hugo Marissens
Schampavie vzw
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Bijlage 1: 
Links weekendbiljet vanuit Dilbeek, heen naar Viane-Moerbeke, terug van Edingen, bij de treinbegeleider aangekocht 
op 21/12/2014 (toen er nog geen boordtoeslag was).
Rechts weekendbiljet aangekocht bij de treinbegeleider op 26/9/2015. Opgestapt in Groot-Bijgaarden, treinbegeleider 
heeft de boordtoeslag omzeild door een biljet vanaf Sint-Agatha-Berchem (zone Brussel) te geven, omdat op dat 
ogenblik de automaat daar als defect geregistreerd stond.

Bijlage 2:
publiciteit van NMBS Mobility in het boek 'Stationsstapper, Groene Haltewandelingen van station naar station 
langs Grote routepaden', een uitgave van juni 2013 van Grote rotepaden vzw en Bond van Trein-, Tram- en 
busgebruikers, met de steun van NMBS Mobility.


