
REGLEMENT OP HET RESERVEREN EN GEBRUIK VAN DE STADSBUSSEN. 
 
DOELDOELDOELDOEL    
 
Art. 1. Met dit reglement worden de afspraken met betrekking tot het reserveren en 

gebruiken van de autobussen die eigendom zijn van het stadsbestuur vastgelegd. 
Concretisering hiervan kan bij afzonderlijke beslissing gebeuren. 
Alle ritten dienen kosteloos te gebeuren, met uitzondering van het leerlingenvervoer, 
zoals door de hogere overheid vastgelegd. 
 

    
BUSSENBUSSENBUSSENBUSSEN    
    
Art. 2.  Het stadsbestuur beschikt over 2 bussen: 

a) De bus met nummerplaat 535 APC beschikt over 57 passagiersplaatsen en  
1 gidsstoel (= 58 zitplaatsen). 

b) De bus met nummerplaat 695 CAU beschikt over 57 passagiersplaatsen en  
1 gidsstoel (= 58 zitplaatsen). 

 
Art. 3. Het is streng verboden meer personen aan te bieden en aan boord te hebben dan 

er zitplaatsen zijn. Het aanbieden van meer personen voor een busrit heeft als 
onmiddellijk gevolg dat de rit vervalt.  

 
    
VERGUNNINGEN & ATTESTENVERGUNNINGEN & ATTESTENVERGUNNINGEN & ATTESTENVERGUNNINGEN & ATTESTEN 
 
Art. 4. Het stadsbestuur mag met bussen die eigendom zijn van de stad enkel en alleen 

onderstaand vervoer uitvoeren.  
    
a) Bijzondere vormen van geregeld vervoera) Bijzondere vormen van geregeld vervoera) Bijzondere vormen van geregeld vervoera) Bijzondere vormen van geregeld vervoer::::     

• leerlingenvervoer (kleuter- en lager onderwijs) – dagelijks, met uitzondering van 
de schoolvakanties; 

• zwembadvervoer (kleuter- en lager onderwijs) – dagelijks, met uitzondering van 
de schoolvakanties; 

• ophalen en terugbrengen van deelnemers aan de vakantiespeelpleinwerking; 

• rondrit nieuwe inwoners. 
  

b) Vervoer voor eigen rekeningb) Vervoer voor eigen rekeningb) Vervoer voor eigen rekeningb) Vervoer voor eigen rekening::::    
Onder “vervoer voor eigen rekening” valt al het vervoer dat niet op voorhand 
geregeld is (zie hierboven) en dat geen lucratieve of commerciële doeleinden 
nastreeft. De ritten mogen niet in concurrentie zijn met autocarbedrijven.   

 
 
WIE MAG GEBRUIK MAKEN VAN DE STADSBUSSEN WIE MAG GEBRUIK MAKEN VAN DE STADSBUSSEN WIE MAG GEBRUIK MAKEN VAN DE STADSBUSSEN WIE MAG GEBRUIK MAKEN VAN DE STADSBUSSEN     
    
Art. 5. Elke dienst/raad/instelling die valt onder het stadsorganigram.  
 
    
VOORWAARDEN VOORWAARDEN VOORWAARDEN VOORWAARDEN TOT GTOT GTOT GTOT GEBRUIK VAN DE BUSEBRUIK VAN DE BUSEBRUIK VAN DE BUSEBRUIK VAN DE BUS    
    
Art. 6. De rit kan enkel op Belgisch grondgebied. 
 
Art. 6bis. Het betreft een activiteit waarvan de dienst/raad/instelling eigen organisator is. 
 
Art. 7. De bus met chauffeur SWP kan gebruikt worden van maandag tot en met zaterdag, 

en dit van 06.00u (stelplaats) tot 22.00u. (stelplaats) De effectieve rijtijd mag niet 
meer bedragen dan 9 uur en de totale prestatietijd van de chauffeur mag niet meer 
dan 15 uur bedragen. 

 
Art. 8. De bus met chauffeur SWP kan niet gebruikt worden op zon- en feestdagen. 
 
 
 
 
    
    



    
    
RITTEN, AANVRAGEN & PLANNINGRITTEN, AANVRAGEN & PLANNINGRITTEN, AANVRAGEN & PLANNINGRITTEN, AANVRAGEN & PLANNING    
 
Art. 9. Alle ritten die vallen onder “bijzondere vormen van geregeld vervoer” hebben steeds 

voorrang op ritten die vallen onder “vervoer voor eigen rekening”.  
 
Art. 10. Alle ritten die vallen binnen de schooluren worden gepland en gecoördineerd door 

de coördinerend directeur stedelijk basisonderwijs. Alle andere ritten worden 
gepland en gecoördineerd door de ploegleider vervoer. 

 
Art. 11. Alle ritten, die vallen onder art. 4b, worden minsten 3 weken op voorhand 

aangevraagd: 
1) voor ritten binnen de schooluren, bij de  coördinerend directeur stedelijk 

basisonderwijs; 
2) voor ritten buiten de schooluren, bij de ploegleider vervoer.  

 
Art. 12. Elke aanvraag moet de volgende gegevens vermelden: 

• aantal personen; 

• locatie; 

• adres; 

• uren; 

• contactpersoon + GSM   
 
Art. 13.  Alle ritten moeten aangevraagd worden bij één van de respectievelijke 

coördinatoren. Deze ritten worden door de coördinatoren gepland in een 
gezamenlijke internetagenda minstens 2 werkdagen voor het uitvoeren van de rit. 
Ritten die niet in deze agenda voorkomen worden niet uitgevoerd. De agenda is 
door de aanvrager consulteerbaar na afspraak met één van de coördinatoren.       

 
    
CHAUFFEURCHAUFFEURCHAUFFEURCHAUFFEUR    
    
Art. 14. De chauffeur die de stadsbus bestuurt moet beschikken over het rijbewijs D en het 

vereiste rijgeschiktheidsattest. 
 
Art. 15. De chauffeur moet altijd een personeelslid zijn van de stad.  
 
Art. 16. De chauffeur houdt zich aan de wegcode, de rij- en rusttijden, het arbeidsreglement 

en aan de respectieve schoolreglementen. 
 
Art. 17. De chauffeur staat in voor een veilig vervoer naar de plaats van bestemming. 
 
Art. 18. De chauffeur neemt in overleg met de begeleider de nodige initiatieven als de 

veiligheid in het gedrang komt. 
 
Art. 19. De chauffeur beslist of er al dan niet muziek wordt afgespeeld op de bus. 
 
Art. 20. De chauffeur heeft een verzorgd voorkomen en houdt de sociale gesprekken 

beperkt. 
 
Art. 21. De chauffeur staat na elke rit in voor het onderhoud van de bus.   
 
    
BEGELEIDERBEGELEIDERBEGELEIDERBEGELEIDER    
    
Art. 22. Bij elke rit is er minstens één meerderjarige begeleider aanwezig die 

verantwoordelijk is voor de groep die wordt vervoerd. Bij het ontbreken van 
dergelijke  begeleider gaat de busrit niet door. 

 
Art. 23. De begeleider ziet erop toe dat het algemeen rookverbod op de bus wordt 

nageleefd. 
 
Art. 24. De begeleider is verantwoordelijk voor de passagiers op de bus en ziet erop toe dat 

de passagiers zich aan het geldende reglement houden. 
 



Art. 25. De begeleider begeleidt de passagiers bij het op- en afstappen van de bus. De 
begeleider ziet erop toe dat dit ordentelijk verloopt. Indien een minderjarige 
passagier de weg over moet dient de begeleider deze altijd te vergezellen. 

 
Art. 26. De begeleider beschikt over de nodige parkeergelden.  
 
Art. 27. De begeleider draagt steeds een fluohesje indien deze instaat voor het 

leerlingenvervoer of voor het vervoer van deelnemers aan de 
vakantiespeelpleinwerking. 

 
Art. 28. Indien meerdere begeleiders meerijden, verspreiden deze zich over de bus. 
 
    
PASSAGIERSPASSAGIERSPASSAGIERSPASSAGIERS    
    
Art. 29. De passagiers blijven tijdens de busrit neerzitten. 
 
Art. 30. De passagiers zijn verplicht de gordel te dragen indien deze op de bus aanwezig is. 
 
Art. 31. Enkel handbagage, in de vorm van schooltassen, rugzakken, sporttassen en 

plastiekzakken, zijn toegelaten op de bus. Andere bagage dient in de kofferruimte te 
worden opgeborgen. 

 
Art. 32. Alle handbagage dient in het bagagerek boven de zitplaatsen te worden opgeborgen 

indien deze op de bus voorzien zijn. In het andere geval dient de handbagage op de 
schoot of tussen de benen van de passagier bijgehouden worden. In geen geval mag 
deze in het gangpad of op de zetels worden geplaatst. 

 
Art. 33. Er wordt onder geen enkel beding gegeten, gesnoept of gedronken op de bus. 
 
Art. 34. De passagiers tekenen niet op de aangeslagen ramen of op het koetswerk van de 

bus. 
 
Art. 35. De passagiers blijven van alle bedieningknopjes op de bus af tenzij in geval van nood. 
 
Art. 36. Er wordt om veiligheids- en hygiënische redenen niet toegelaten haar te kammen op 

de bus (vb. na het zwemmen). 
 
Art. 37. De passagiers houden het rustig op de bus. Roepen en tieren of ander geluid of 

gedrag dat de chauffeur kan afleiden zijn uit den boze. 
 
    
VASTE VASTE VASTE VASTE HALTEPLAATSENHALTEPLAATSENHALTEPLAATSENHALTEPLAATSEN    
    
Art. 38. Zowel voor het leerlingenvervoer als voor de het vervoer voor de 

vakantiespeelpleinwerking zijn er vaste op- en afstapplaatsen.  
 
Art. 39. De bus vervolgt onmiddellijk zijn weg na het afzetten van de passagier(s) op het 

voetpad rechts van de rijbaan of parkeerplaats. Het stadsbestuur is enkel 
verantwoordelijk voor de tijd die de passagier op de bus doorbrengt. 

 
Art. 40. Passagiers worden enkel en alleen opgehaald en afgezet op de vaste halteplaatsen.   
    
    
ONGEVAL & PECHONGEVAL & PECHONGEVAL & PECHONGEVAL & PECH    

Art. 41. Bij pech op een snelweg dient iedereen de bus te verlaten en zich achter de vangrail 
op te stellen. Iedereen is verplicht een fluohesje aan te trekken. De hesjes zijn 
aanwezig in de kofferruimte van de bus. De begeleider is hiervoor verantwoordelijk. 

 
Art. 42. Bij pech op een gewestweg of gemeenteweg beslist de chauffeur in samenspraak 

met de begeleider(s) of de passagiers moeten uitstappen of dienen te blijven zitten. 
Indien er wordt uitgestapt dient iedereen een fluohesje aan te trekken. De hesjes 
zijn aanwezig in de kofferruimte van de bus. De begeleider is hiervoor 
verantwoordelijk. 

 



Art. 43. Bij pech neemt de chauffeur contact op met de stedelijke werkplaatsen en de 
betrokken dienst of aanvrager van de rit. 

 
Art. 44. Bij een ongeval wordt altijd de politie verwittigd.  
 
 

 
Art; 45.    Alle niet in dit reglement voorziene gevallen of betwistingen worden voorgelegd aan 

het CBS. 
 

------------------------------------------------------------ 
 
Aldus vastgesteld in zitting van het college van burgmeester en schepenen, d.d. 18 juli 2011. 
    

        

 


