
Overzicht abonnementen voor gebruik openbaar vervoer door 65-plussers in België 
 
Deze tabel geeft een algemeen overzicht van de verschillende abonnementen voor 65-plussers. In grensgebieden kan een uitzonderingsregel van kracht zijn. 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de vervoersaanbieder. Reis je niet zo vaak met het openbaar vervoer, dan kan je een rittenkaart kopen in 
plaats van een abonnement. 
 
 Trein Bus, tram, metro, belbus 

 Seniorenbiljet NMBS Omnipas 65+ De Lijn 65+-abonnement MIVB Horizon+ TEC 

Wat is dit? Treinticket om op dezelfde dag één 
heen- en terugreis af te leggen 
tussen twee Belgische stations 
naar keuze (uitz. grenspunten) 

 maandag t.e.m vrijdag vanaf 
9.00 uur 

 op zaterdag en zondag zonder 
uurbeperking  

 van 13 juli t.e.m. 18 augustus 
niet geldig op zaterdag en 
zondag 

Jaarabonnement voor bus, tram, 
belbus 
 

Jaarabonnement voor bus, tram, metro 
 
Wordt opgeladen op elektronische 
MOBIB-kaart 

Jaarabonnement voor bus, tram 

Wie heeft er recht 
op? 

Alle 65-plussers Voor 65-plussers gedomicilieerd in 
het Vlaams Gewest (zelfs met kaart 
waarop staat dat ze geldig is tot 
eind 2012) 

Alle 65-plussers  
 

Alle 65-plussers  
 

Wat kost dit?  6 euro voor een heen- en 
terugreis in tweede klasse* 

 13 euro voor een heen- en 
terugreis in eerste klasse* 

 
*extra diabolo-toeslag van 4,44 
euro per rit als je van of naar 
Brussel-Nationaal-Luchthaven reist 

 Gratis 

 36 euro voor 65-plussers die 
gedomicilieerd zijn in Brussel, 
Wallonië of in het buitenland 

 60 euro* 

 Gratis voor ouderen met laag 
inkomen* (OMNIO, leefloon, 
rechthebbende verhoogde 
tegemoetkoming - RVV) 

 
*+ 5 euro indien nog geen MOBIB-
kaart) 

 36 euro 

 Gratis voor ouderen met 
OMNIO en rechthebbende 
verhoogde tegemoetkoming - 
RVV 

Waar kan ik dit 
verkrijgen? 

In elk station en via het internet  Wordt automatisch en gratis per 
post toegestuurd 

In een KIOSK, BOOTIK of GO-
verkoopautomaat (de MOBIB-kaart 
kan je enkel kopen in een BOOTIK-
verkooppunt) 

In elk TEC-verkooppunt, in de 
supermarkten Delhaize De Leeuw 
in Wallonië en Brussel,  
via de post door een betaling 
vooraf op de bankrekening van 
TEC 

Meer informatie? 02 528 28 28, www.nmbs.be 070 22 02 00, www.delijn.be 070 23 20 00, www.mivb.be TEC-verkooppunten, 
www.infotec.be 

 
 


