Betreft: aanvraag kortingskaarten openbaar vervoer 2022

Beste mevrouw, mijnheer,
Het is weer tijd om de kortingskaarten 2022 voor gezinnen met drie of meer kinderen te
vernieuwen.
Niet zeker of je in aanmerking komt? Andere vragen bij de kortingskaarten? Neem dan
eerst de ‘Infofiche kortingskaarten’ door als bijlage bij deze brief.
Hoe vraag je kortingskaarten aan?
1. Documenten


Een formulier gezinssamenstelling, gelegaliseerd door de dienst Bevolking van de
gemeente ( attest mag niet ouder dan 3 maanden zijn). Dit formulier kan je
downloaden via

https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/kortingen/mobiliteit/kortingskaarten-groot-gezinnmbs


Voor kinderen vanaf 18 jaar ( geboren in 1997-2003): attest van kinderbijslag
AAN TE VRAGEN bij uw Kinderbijslagfonds
Bezorg de documenten aan de verantwoordelijke van de Kortingskaarten samen
met een aan uw gezin geadresseerde en gefrankeerde omslag.

2. De prijs per dossier (gezin), ongeacht het aantal kaarten dat je aanvraagt,
bedraagt 6 euro en dient overgeschreven te worden op
IBAN : BE09 7343 5705 2157
Van Gezinsbond LINDEN
Mededeling “ kortingskaarten 2022”

Vraag je kortingskaarten op tijd aan en zorg dat de noodzakelijke attesten bijgevoegd zijn,
zo krijg je ze voor de start van het nieuwe jaar in de bus !

Met vriendelijke groeten,

Leen Wouters
Kortingskaarten Gezinsbond Linden
Rozenweg 31
3212 Pellenberg

Infofiche Kortingskaarten
Wie komt in aanmerking
Je komt als gezin in aanmerking voor kortingskaarten wanneer er minstens drie
kinderen zijn. Dit is de basisvoorwaarde. Ook kinderen die niet meer ten laste zijn,
tellen mee. Een kind met een handicap (66%) telt voor twee kinderen.

Voorwaarden voor ouders
 Ouders met minimum drie eigen kinderen hebben levenslang recht. De kortingskaart
wordt dan om de vijf jaar vernieuwd.
 Ouders in een nieuw samengesteld gezin die samen drie kinderen hebben maar zelf
geen eigen drie kinderen hebben, hebben een jaarrecht. Dit jaarrecht blijft zolang er
tenminste één kind ten laste is. Elk jaar moet de kaart vernieuwd worden.

Voorwaarden voor kinderen
 Een kind heeft recht op een kortingskaart zolang het ten laste is en maximaal 25 jaar.
 In geval van co-ouderschap (gerechtelijk of notarieel) maakt het kind deel uit van het
gezin van beide ouders. In de andere gevallen van echtscheiding behoort het kind tot
het gezin van de ouder waar het verblijft.
 Pleegkinderen en hun pleegouders hebben een jaarrecht, indien voldaan is aan de
basisvoorwaarde; minimum drie kinderen.

4 types van kaarten afhankelijk van jullie situatie
 Type 039. Voor kinderen van 6-12 jaar. Geldig van aanvraag tot het einde van het jaar
waarin het 12 jaar wordt.
 Type 042. Voor kinderen van 12-18 jaar. Geldig van aanvraag tot het einde van het
jaar waarin het 18 jaar wordt.
 Type 041. Tijdelijk jaarrecht voor kinderen 18-25 jaar en ouders en kinderen uit een
nieuw samengesteld gezin.
 Type 040. Voor ouders met levenslang recht. Dit zijn 5-jaarlijkse kaarten. De huidige
kaarten zijn geldig tot eind 2020.

Tarief
 Voor aanmaak en vernieuwing van kortingskaarten wordt 6 euro per dossier/gezin.
gevraagd onafhankelijk van het aantal kaarten.
 Bij verlies of diefstal kan een duplicaat worden aangemaakt voor 5 euro.
Extra tips
In een aantal gevallen kan een ander “product” uit het servicepakket van de Gezinsbond
voordeliger zijn dan de kortingskaart op het openbaar vervoer. Dat geldt bijvoorbeeld voor
de Go Pass en Rail Pass voor lange afstanden en de Key Card voor zeer korte afstanden.

