
- mevrouw Maggie De Block aan de minister 
van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 
over "de duurdere treintickets" (nr. 6707) 

(Uit Beknopt Verslag, commissie Infrastrctuur,
dinsdag 22 november 2011 in de namiddag)

13.03 Maggie De Block (Open Vld): Ik vond het 
ook een bizar idee. Wat is de bedoeling ervan? In 
de huidige regeling is er een duidelijke afspraak. 

13.04 Minister Inge Vervotte (Nederlands): Er 
bestaan meerdere misvattingen over dit project. 
Wie opstapt in een stopplaats, betaalt geen 
hoger tarief aan boord van de trein indien men de 
treinbegeleider voor het opstappen heeft 
verwittigd dat men niet over een treinticket 
beschikt. Verwittigt men de treinbegeleider niet, 
dan dient men een toeslag van 12,5 euro te 
betalen. Wie opstapt in een station betaalt altijd 
een toeslag van 3 euro indien men de 
treinbegeleider heeft verwittigd dat men niet over 
een treinticket beschikt. Doet men dat niet, dan 
betaalt men eveneens een toeslag van 12,5 euro. 
De NMBS heeft vastgesteld dat 71 procent van 
de reizigers dat een ticket aan boord van de trein 
koopt, opstapt in een station waar minstens een 
loket en een automaat beschikbaar zijn. 
Bovendien bestaat bijzonder veel discussie aan 
boord van de trein over het al dan niet verwittigen 
van de treinbegeleider voor het opstappen van 
de trein. 

Deze maatregel is dan ook geen pestmaatregel, 
maar ze wil een onhoudbare situatie rechtzetten. 
De automatische toeslag van 7 euro zal alleen 
worden geïnd als er minstens een automaat of 
een loket beschikbaar is. De reizigers moeten 
hierbij worden gesensibiliseerd dat zij een 
treinticket op voorhand moeten kopen. De rol van 
de treinbegeleider kan immers niet alleen uit de 
verkoop van tickets bestaan. 

Wij staan erop dat bij de introductie van zo’n 
systeem de reizigers moeten kunnen beschikken 
over aankoopmogelijkheden alvorens zij aan 
boord van de trein plaatsnemen. Alle 
stopplaatsen zullen om die reden uitgerust 
worden met de nieuwste generatie 
verkoopautomaten. En er moet inderdaad 



worden opgevolgd dat deze automaten effectief 
werken. De NMBS moet ons dit kunnen 
garanderen. Het project zal stelselmatig 
gelanceerd worden conform de installatie van de 
nieuwe automaten. 
Onlangs werd ook de applicatie mobile ticketing 
gelanceerd, waarmee reizigers in het bezit van 
een smartphone een treinticket kunnen 
aankopen via hun gsm-toestel. 
Sensibilisering en communicatiecampagnes 
zullen de introductie van dit project vergezellen. 
Daardoor zal de situatie duidelijker zijn voor 
iedereen. Hiermee moet het aantal discussies 
tussen reizigers en boordpersoneel drastisch 
dalen. Tevens zal het project een positieve 
invloed hebben op het aantal fraudegevallen. 

(Frans) De automaten van de nieuwe generatie 
zullen veel eenvoudiger zijn, zodat iedereen zich 
probleemloos een vervoerbewijs kan 
aanschaffen. De huidige situatie werkt discussies 
aan boord van de trein in de hand. Wanneer de 
situatie wordt verduidelijkt en eenvoudige regels 
rechtlijnig worden toepast, zal het aantal 
discussies en agressies verminderen. 
(Nederlands) De NMBS verwacht in eerste 
instantie een kleine meeropbrengst. Er wordt 
vervolgens ook een groot afschrikeffect 
verwacht. Hierdoor zullen de uiteindelijke 
meeropbrengsten beperkt blijven. Die 
meeropbrengsten zullen dienen om de 
investeringen die verbonden zijn aan dit project, 
te betalen. 

Er wordt een procedure vastgelegd voor niet-
functionerende automaten. Het hogere 
boordtarief zal enkel aangerekend worden indien 
ten minste één automaat of loket volledig 
operationeel is en correct werkt. 
Aangezien deze aangepaste regelgeving behoort 
tot de boetestructuur die de onderneming 
hanteert om fraude en agressie aan boord van 
haar treinen te verminderen, valt zij niet onder de 
bepalingen van het beheerscontract. Het is 
immers de bedoeling dat de reizigers vóór het 
opstappen al een treinticket kopen, aan de 
gangbare tarieven. Het kan dus bijgevolg ook 
niet gezien worden als een prijsverhoging. 

(Frans) Het beheerscontract bevat heel wat 
bepalingen om de kwaliteit van de 
dienstverlening te verbeteren. In het nieuwe 
beheerscontract zullen de kwaliteit en de 
veiligheid ongetwijfeld centraal staan. Het is aan 
de nieuwe toezichthoudende minister om 



hierover te 
onderhandelen. 

(Nederlands) Het is de bedoeling van deze 
maatregel ervoor te zorgen dat er geen 
automatisme ontstaat waarbij mensen alsmaar 
meer de tickets aan boord kopen. 

13.07 Maggie De Block (Open Vld): Ik wacht af 
hoe een en ander er in werkelijkheid zal uitzien. 


