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Richtlijnen voor gebruik van de NS-Business Card door personeel van de 

provincie Noord-Brabant 

 
1. Verstrekken 

1.1 De Provincie verstrekt aan alle provinciale medewerkers voor het maken van dienstreizen en 

woon-werkverkeer met het OV een NS Business card, hierna te noemen B-card. De B-card staat 

op naam van de medewerker. 

1.2 Voor incidenteel gebruik en ter overbrugging bij een aanvraag van een persoonlijke business 

kaart, zijn er enkele, niet op naam gestelde B-cards beschikbaar. 

1.3 De incidentele B-card is aan te vragen bij het Dienstenplein en wordt afgegeven voor maximaal 2 

weken. Voor een langer gebruik van de B-card kan je een Persoonlijke B-card aanvragen. 

(Xential-formulier nr 0137). Door het formulier te ondertekenen ga je akkoord met de richtlijnen. 

 

2. Gebruik 

2.1 De B-card is voor het maken van dienstreizen en voor het boeken van een dienstreis naar het 

buitenland, voor woon-werkverkeer en voor reizen voor cursus of studie. 

 

3. Beperkingen m.b.t. het gebruik 

3.1 Het is niet toegestaan de persoonlijke B-card aan derden uit te lenen of er derden van gebruik te 

laten maken.  

3.2 De B-card mag niet gebruikt worden voor: 

 - het huren van een vergaderruimte; 

 - privé doeleinden. 

3.3 Bij incidenteel oneigenlijk gebruik van de B-card worden de gemaakte kosten ingehouden op het 

salaris van de eigenaar van de B-card.  

3.4 Herhaald oneigenlijk gebruik wordt beschouwd als plichtsverzuim in de zin van artikel 1.1 sub w 

van de CAP, op grond waarvan disciplinaire bestraffing kan plaatsvinden. 

 

4. Declaraties 

4.1 De eigenaar van een B-card kan geen OV kosten declareren. 

 

5. Diefstal, verlies of beschadiging 

5.1 In geval van diefstal of vermissing, beschadiging of bij een defecte B-card dient onmiddellijk 

contact te worden opgenomen met de medewerkerker vervoer en reizen. 

5.2 Vervanging van de B-card zoals hierboven omschreven geschiedt via de medewerker vervoer en 

reizen. 

5.3 Via het Dienstenplein kan – in afwachting van een duplicaat B-card – tijdelijk een incidentele  

B-card worden verkregen. 

 

6. Inleveren 

6.1 De B-card moet door de eigenaar ingeleverd worden: 

 - bij beëindiging van het dienstverband; 

 - bij het bereiken van de vervaldatum; 

 - bij oneigenlijk gebruik van de B-card. 

6.2 De B-card wordt ingeleverd bij het Dienstenplein of bij de medewerker vervoer en reizen. De 

medewerker vervoer en reizen zorgt voor beëindiging van de B-card bij de NS. 

 

https://xential.brabant.nl/xential/?startApplication=documentsApplication&selection_bypath=Algemene%20formulieren/Formulier%20Aanvraag%20Persoonlijke%20Businesscard%20OV%20%5b0137%5d

