
 
(1) Aankruisen wat van toepassing is. 
(2) Het betreft hier bijzondere vormen van geregeld vervoer waarvoor geen overeenkomst tussen organisator en  
     vervoerder is  gesloten. 
(3) In voorkomend geval aangeven of het een deelnemende vervoerder of een onderaannemer betreft. 
(4) Lijst eventueel bijgevoegd. 

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING VOOR (1): 
 

 GEREGELD VERVOER 

 EEN BIJZONDERE VORM VAN GEREGELD VERVOER (2) 

 DE HERNIEUWING VAN EEN BESTAANDE  VERGUNNING VOOR VERVOER 

o verricht met autobussen op het Vlaamse grondgebied, op grond van artikel 19 tot en met 21 van het decreet van 20 april 
2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting  van de Mobiliteitsraad van 
Vlaanderen voor wat betreft het niet-grensoverschrijdend vervoer 
 

o verricht met touringcars en autobussen tussen lidstaten, op grond van Verordening (EEG) nr. 684/92 voor wat betreft het 
grensoverschrijdend vervoer 

 
aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de mobiliteit 
 
 

1 Naam en voornaam of firmanaam van de aanvragende onderneming en, in het geval van een samenwerkingsverband 
(pool), van de hoofdonderneming. 

  Naam en voornaam of firmanaam 
    …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                        Hoofdonderneming 
    …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2 Vervoersdiensten verzorgd 
 

 door een onderneming 

 in samenwerking met andere ondernemingen (pool) 

 als onderaannemer 

 
3 Namen en adressen van 

de vervoerder, de andere aan het samenwerkingsverband deelnemende vervoerder(s) of de onderaannemer(s) (3) (4) 
 

3.1. tel 
      …………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………………………………... 
3.2. tel 
      …………………………………………………………………………………………………………………..    ………………………………………………... 
3.3. tel 
      …………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………………………………... 
3.4. tel 
      …………………………………………………………………………………………………………………..    ………………………………………………...



 
(1)  De aandacht van de aanvrager wordt gevestigd op het feit dat de vergunning zich te allen tijde aan boord van het voertuig dient te 

bevinden en dat het aantal vergunningen waarover hij dient te beschikken moet overkomen met het aantal voertuigen dat zich op 
een gegeven datum voor het verrichten van de gevraagde vervoersdienst gelijktijdig op de weg bevindt. 

 

4 Ingeval van een bijzondere vorm van geregeld vervoer 

4.1 categorie reizigers: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5 Geldigheidsduur van de aangevraagde vergunning of laatste datum waarop het vervoer plaatsvindt (maximum 5 jaar): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

6 De route van de vervoersdienst (instappunten onderstrepen) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7 Exploitatietijdvak 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

8 Frequentie (dagelijks, wekelijks, enz)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

9 Tarieven     (gegevens in bijlage) 

      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

10 In de bijlage een reisschema bijvoegen aan de hand waarvan kan worden geverifieerd of de regeling van de 
Gemeenschap inzake rij- en rusttijden is nageleefd. 
 

11 Aantal aangevraagde vergunning of kopieën van vergunningen (1)  
 

12 Eventuele bijkomende inlichtingen: 
 

De vervoerder verklaart op erewoord dat hij voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de toegang tot het beroep van ondernemer 
van nationaal en/of internationaal personenvervoer over de weg, dat hij de geldende reglementering inzake verkeersveiligheid 
respecteert en dat hij de op het grondgebied van het Vlaams Gewest geldende collectieve arbeidsovereenkomsten naleeft. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 
 

13 Handtekening 
    

  
Plaats 

                      Handtekening van de aanvrager

  
datum dag 

    
maand 

    
jaar

          
 
 



 

Belangrijke opmerkingen 

1. De vergunningsaanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:  

a) de dienstregelingen; 

b) de tariefschalen; 

c) een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de communautaire vergunning voor het internationaal vervoer van 
personen over de weg voor rekening van derden, als bedoeld in artikel 3bis van Verordening (EEG) nr. 684/92 in het 
geval dat het een vergunningsaanvraag betreft op grond van Verordening (EEG) nr. 684/92; 

d) nadere bijzonderheden omtrent de aard en omvang van het vervoer dat de aanvrager voornemens is te verzorgen, indien 
het een aanvraag voor het instellen van een vervoersdienst betreft, of dat hij heeft verzorgd, indien het een aanvraag tot 
hernieuwing van de vergunning betreft; 

e) een kaart op een geëigende schaal waarop de reisweg en de stopplaatsen voor het instappen of uitstappen van reizigers 
zijn aangegeven; 

f) een reisschema aan de hand waarvan kan worden gecontroleerd of de communautaire voorschriften ten aanzien van rij- 
en rusttijden in acht zijn genomen. 

2. De aanvrager verschaft, ter ondersteuning van zijn aanvraag, alle aanvullende inlichtingen die hij dienstig acht of waarom hij door 
de vergunningverlenende instantie wordt verzocht. 

3. Verordening (EEG) nr. 684/92 bepaalt in artikel 4, lid 4, dat vergunningen vereist zijn voor: 

a) geregeld vervoer, dwz. vervoer van personen met een bepaalde regelmaat en langs een bepaalde reisweg, waarbij op 
vooraf vastgestelde stopplaatsen reizigers mogen worden opgenomen of mogen worden afgezet. Geregeld vervoer is 
voor iedereen toegankelijk, ongeacht, in voorkomend geval, de verplichting om de reis te boeken. Een aanpassing van 
de exploitatievoorwaarden voor het vervoer doet geen afbreuk aan het geregelde karakter van het vervoer. 

b) bijzondere vormen van geregeld vervoer waarvoor geen contract tussen organisator en vervoerder is gesloten. Tevens 
wordt als geregeld vervoer beschouwd, ongeacht door wie het wordt georganiseerd, vervoer van bepaalde categorieën 
reizigers met uitsluiting van andere reizigers, voor zover dat vervoer op de in punt 1.1 bepaalde wijze geschiedt. 
Dergelijk vervoer wordt ‹‹ bijzondere vorm van geregeld vervoer ›› genoemd. De bijzondere vorm van geregeld vervoer 
omvat onder meer: 

i) vervoer naar en van het werk van werknemers; 

ii) vervoer naar en van de onderwijsinstelling van scholieren en studenten; 

iii) vervoer tussen land van oorsprong en plaats van legering van militairen en hun gezinnen. 

De aanpassing van de organisatie van het vervoer aan de wisselende behoeft van de gebruikers doet aan het geregelde karakter 
van de bijzondere vorm van het vervoer geen afbreuk. 

4. De aanvraag wordt ingediend bij de bevoegde instantie van de lidstaat op wiens grondgebied zicht het vertrekpunt c.q. eindpunt 
van de vervoersdienst bevindt. 

5. De vergunning blijft ten hoogste vijf jaar geldig. 

 


