
  

 

 

 

 

 

 

Schriftelijke vraag van volksvertegenwoordiger Roel Deseyn 

aan de heer François Bellot, Minister van Mobiliteit, belast met de NMBS 

betreffende de nood aan uitbreiding en toegankelijkheid in het systeem van de 

Trampoline-tickets 

 

Geachte heer Minister, 

 

Met haar Trampolinetickets stelt de NMBS een antwoord te willen bieden op het dure 

grensoverschrijdend vervoer voor reizigers die zich occasioneel verplaatsen tot net over 

de grens.  In tegenstelling tot de formule Trampoline Weekend, zijn de mogelijkheden voor 

het gebruik van een regulier Trampolineticket eerder beperkt.  Zo worden deze tickets 

enkel te koop aangeboden in de stations die zeer dicht tegen de grens gelegen zijn.  Wie 

naar de Rijselse agglomeratie wil reizen of via Rijsel wil doorreizen naar Parijs kan een 

Trampolineticket aanschaffen in de stations van Kortrijk, Moeskroen en Doornik.  De 

computersoftware in omliggende stations (die amper verder gelegen zijn) maakt de 

aanschaf onmogelijk en ook online is het niet mogelijk om een ticket op te delen tot het 

goedkopere Trampolineticket. 

Wie bovendien de NMBS-reisplanner raadpleegt vanuit omliggende stations in Henegouwen 

en Oost- en West-Vlaanderen, krijgt de Trampoline-formule niet voorgeschoteld. 

 

Reizigers die het traject willen afleggen worden dus voor de keuze gesteld: 

- Ofwel reizen zij eerst naar het station van Kortrijk, Doornik of Moeskroen en 

schaffen zij daar een grensoverschrijdend Trampolineticket aan.  Veel tijdverlies is 

het gevolg. 

- Ofwel betaalt men dure tickets om via de snelste reisweg de grens over te steken 

- Ofwel maakt men een eerder onlogische omweg via Brussel-Zuid die enigszins tijd- 

en kostenbesparend is. 

 

Trampolinetickets doen op heden dus helemaal niet waarvoor ze in het leven geroepen 

zijn: ze bieden amper antwoord op duur grensoverschrijdend vervoer voor reizigers die 

zich net over de grens willen verplaatsen. 

 

Graag had ik dan ook aan de Minister volgende vragen willen stellen: 

1. Betreffende de aankoop van het Trampolineticket: 

a. Waarom kunnen deze niet in alle stations worden aangekocht? 

b. Waarom is er een limitering tot een beperkt aantal stations in de 

grensregio? 

c. Kan het mogelijk worden gemaakt om ook online een ticket in 2 delen te 

kopen?  Wat is hiervoor desgevallend de motivatie? 

2. Betreffende de onlogische organisatie van reisroute, -kost, en –duur: 

a. Staat de Minister achter het principe dat de kortste weg ook de snelste 

en goedkoopste oplossing moet bieden? 

b. Welke initiatieven wil hij nemen om dit in de praktijk van het 

internationaal reizigersvervoer te bewerkstelligen? 

 
 

Ik dank de Minister voor zijn antwoord. 
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