
Kortingskaarten “grote gezinnen” 2023 
We mogen de kaarten pas vanaf 2 november 2022 aanvragen in Brussel. 

- enkel voor gezinnen met 3 of meer kinderen 

- gehandicapt kind minimum 66% telt voor 2 kinderen) 

- kindje overleden kort na geboorte maar wel in bevolkingsregister telt ook mee 

Wat moet U doen ? 

1. Formulier “samenstelling gezin” vragen op ’t Stadhuis dienst bevolking.(gratis) 
NIEUW:  U kan dit attest ook aanvragen of afdrukken per computer via het e-loket 
van de Stad door middel van een elektronische identiteitskaartlezer. 

2. Lidnummer Gezinsbond, mailadres, telefoon of GSM, eveneens aanbrengen op 
dit formulier. 

3. Voor de kinderen ouder dan 18 jaar, dient een bewijs bijgevoegd dat ze werkelijk 
nog ten laste zijn, studieattest, kopie studentenkaart of bewijs van 
kinderbijslag, gedateerd ten vroegste 1.9.2022 of later, vroeger is niet geldig. 

4. Bezorg deze formulieren met 6 euro per gezin, ongeacht het aantal kaarten, bij 
de verantwoordelijke. 

5. Ouders. 
6. Wij kunnen zonder kinderlast kunnen hun 5-jaarlijkse kaarten (2023-2028) 

bestellen zonder formulier enkel kaarten aanvragen voor Gezinsbondleden. 
 

Verantwoordelijke : VERHEYEN  Pierre, Frankenstraat 16, 3290 Diest.   

tel 013-33.44.18 

Je krijgt korting met deze kaarten op :  

- Individuele treintickets tussen 2 Belgische stations; 

- meerrittenkaarten van de Lijn; 

- kinderen van 6 tem 11 jaar kan ‘Vrijkaart De Lijn’ worden aangevraagd waarmee 

zij gratis De Lijn kunnen gebruiken.  

Aan te vragen bij kantoor “De Lijn”; met pasfoto. 

 

Je krijgt géén korting op :  

treinabonnementen, busabonnementen, Buzzy Pass +12, énkele rittenkaarten De Lijn. 

10-rittenkaarten De Lijn kunnen worden aangekocht met korting op 

gezinsspaarkaart/lidkaart bij de plaatselijke afgevaardigde op hetzelfde adres.  

De aanvragen worden door de verantwoordelijke doorgestuurd naar Brussel waar de 
kaarten gedrukt worden en teruggestuurd naar de verantwoordelijke vanaf 1 november 
2022. Indien de kaarten betaald werden, worden ze bij u afgeleverd of in de bus 
gestoken; werden ze niet betaald, dan dient u ze zelf te komen afhalen. 


