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WOON-WERKVERKEER OPENBAARVERVOER 

Derdebetalersregeling NMBS 

 

Trotseert u dagelijks de files om tot kantoor te geraken? Het woon-werktraject kan ook 

ecologisch en ontspannend zijn! Daikin heeft een derdebetalersovereenkomst afgesloten 

met de NMBS waardoor u als werknemer kan beroep doen op een gratis treinabonnement 

eventueel in combinatie met de tram, bus en metro. Zo kan u vlot van deur-tot-deur reizen 

en wint u aan tijd en rust voor uzelf.  

Spoor je altijd op hetzelfde traject?  

Met het Standardabonnement (Trajectabonnement) reis je dit traject zo vaak je wilt! 

1, 3 of 12 maanden onbeperkt reizen op een vast traject 

1e of 2e klas 

Combineerbaar met De Lijn, MIVB en TEC 

 

Hoe ga je van start? 

1. De aanvraag van een derdebetalersattest: 

U kan het derdebetalersattest bekomen door onderstaande link aan te vullen. 

 

https://daikin.formstack.com/forms/es_aanvraag_abonnement_openbaar_vervoer_requ

est_public_transport_subscription 

 

Met deze informatie zal Employee Services uw abonnement bij de NMBS bestellen. 

Via mail ontvangt u het attest waarmee u aan het loket van het station uw abonnement kan 

ophalen. Wij vragen u nog om het onderste luik van het attest in te vullen en door te mailen 

naar es@daikineurope.com. 

 

2. Haal uw abonnement op:  

Voor de aankoop van je abonnement kun je enkel aan het loket terecht. Breng een geldig 

identiteitsbewijs en je persoonlijke MOBIB-kaart mee, als je er al een hebt.  

Heb je nog geen MOBIB-kaart, dan kun je aan het loket een nieuwe kopen mits betaling van 

de kost voor de aanmaak ervan (op vandaag 5 euro). Je kunt je eerste abonnement 

maximaal 31 dagen op voorhand aankopen.  

Je overhandigt het door je werkgever ingevulde derdebetalersattest.  

Als je dat wil, kun je je abonnement combineren met maximum twee van de drie regionale 

vervoersmaatschappijen: TEC/MIVB/De Lijn*.  

https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/train-and-other-transport/train-bus-tram-metro
https://daikin.formstack.com/forms/es_aanvraag_abonnement_openbaar_vervoer_request_public_transport_subscription
https://daikin.formstack.com/forms/es_aanvraag_abonnement_openbaar_vervoer_request_public_transport_subscription
mailto:es@daikineurope.com
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Dezelfde derdebetalersregeling 80/20 geldt voor gecombineerde treinabonnementen met 

MIVB, maar niet voor combinaties met De Lijn en TEC. Een upgrade naar eerste klas, door u 

betaald is ook mogelijk. 

Voor de combinatie met TEC, vermeld je aan het loket de exacte namen van de twee TEC-

stopplaatsen van je traject.  

De combinatie met de MIVB kan voor een abonnement met een van de stations van de Zone 

Brussel, Ruisbroek, Lot, Buda of Vilvoorde als vertrek- of bestemmingsstation. 

Kosten ten laste van de werkgever 

80% van de prijs van het valideringsbiljet dat betrekking heeft op de waarde van het NMBS 

traject 2de klas en het vervoer georganiseerd door het MIVB 

Kosten ten laste van de werknemer 

- Indien de werknemer opteert voor een  

o Valideringsbiljet 2de klas beperkt zijn bijdrage zich tot het eventuele traject 

De Lijn (100% min het wettelijk minimum betaald door de werkgever) en het 

eventuele traject TEC (100% min het wettelijk minimum betaald door de 

werkgever) 

o Valideringsbiljet 1ste klas is het verschil tussen de volle prijs in 1ste klas en 2de 

klas evenals het eventuele traject De Lijn (100% min het wettelijk minimum 

betaald door de werkgever) en het eventuele traject TEC (100% min het 

wettelijk minimum betaald door de werkgever) ten laste van de werknemer 

- Maakloon moederkaart 

- Waarborg MOBIB-kaart 

Bij je aankoop krijg je altijd een betalingsbewijs met de kenmerken van je vervoerbewijs. We 

bevelen aan om dit bewijs te bewaren. Het geldt echter niet als vervoerbewijs. 

 

3. Verlenging van uw abonnement 

Bij een verlenging van uw abonnement hoeft u geen nieuwe aanvraag meer te doen via de 

formstack. U kan uw abonnement gemakkelijk zelf verlengen online, aan de automaat of 

aan het loket. 

 

Een abonnement in combinatie met MIVB, TEC of De Lijn moet minstens 5 dagen voor 

vervaldatum worden verlengd.  

Voor een niet-gecombineerd NMBS abonnement kan je deze op de dag zelf van je gewenste 

stardatum verlengen. 

 
De werkgever wordt op de hoogte gebracht en ontvangt hiervan de factuur. 
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4. Voordeel:  

De wettelijke werkgeversbijdrage voor werkgevers uit de private sector is gemiddeld 70% 

van de prijs van een abonnement voor 2e klas. Werkgevers kunnen hun werkgeversbijdrage 

optrekken van 70% naar 80% van de abonnementsprijs. Dit kan via 

een Derdebetalersovereenkomst 80/20 voor gratis woon-werkverkeer met NMBS, waarbij 

de overige 20% van de abonnementsprijs in 2e klasse vergoed wordt door de overheid. U als  

werknemer kan dankzij deze 80/20-regeling gratis reizen in 2e klas met NMBS. 

Het resultaat is een win-winsituatie voor iedereen: 

• De onderneming betaalt maar 80 procent van de werkelijke prijs 

• De werknemer heeft helemaal geen kosten meer 

• Het is een auto minder op de weg 

 

5. Combinaties: 

In functie van de uitbetaling van uw transportkost per maand zijn niet alle combinaties van 

woon-werkverkeer mogelijk. 

- Zijn niet mogelijk te combineren:  

o Abonnement trein + bus + fiets 100%/50% 

o Abonnement openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro) + gewone 

transportvergoeding 

o Abonnement openbaar vervoer + carpool 

 

- Zijn wel te combineren: 

o Treinabonnement + fietsvergoeding 100%/50%  

(afstand station – Daikin = 5km) 

 

6. Einde contract: 

Bij vertrek van de werknemer zal de werkgever toezien op de teruggave van de treinkaart. 

De werkgever zal de NMBS op de hoogte brengen zodat de treinkaart geblokkeerd kan 

worden.  

Het eventuele terug te betalen bedrag wordt proportioneel verdeeld tussen de werknemer 

en de werkgever volgens de percentages vermeld in de overeenkomst. 

Indien er een bijdrage is vanwege de werknemer in de prijs van het valideringsbiljet, dan 

moet hij de terugbetaling aanvragen aan het loket in een station naar keuze.  

 

https://alicia.belgiantrain.be/alicia-internet/InitStrutsActionToWelcome.do?lang=1

