REGLEMENT VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN
BUSSEN, BESTELWAGENS EN VRACHTWAGENS VAN HET
AUTOPARK VAN DE STAD BRUSSEL.
Het volledige park van bussen en andere voertuigen, wordt beheerd door de Cel Autopark
van het Departement Wegeniswerken. Volgens de hierna weerhouden regels kunnen
voertuigen van de Stad, op verzoek gericht aan de Schepen bevoegd voor het Autopark, ter
beschikking gesteld worden van diensten en Brusselse verenigingen:
1. Het gebruik, van om het even welk voertuig voor persoonlijke doeleinden, is
verboden.
2. De Stad stelt gratis, en dit voor alle begunstigden zoals hierna vermeld onder punten
3 a) en 4a), de voertuigen ter beschikking die het voorwerp uitmaken van onderhavig
reglement.
3. Voertuigen voor de Stad, het OCMW, de paragemeentelijke vzw’s, de
sportverenigingen en de culturele verenigingen wiens activiteiten ondersteund worden
door de Stad Brussel:
a. De bussen zijn prioritair voorbehouden aan de diensten van de Stad, van het
OCMW, de paragemeentelijke vzw’s, scholen op het grondgebied van de Stad
Brussel, de sportverenigingen (waarbij de aanvragen van de sportclubs die in
1ste divisie spelen bij voorkeur zullen ingewilligd worden) en de culturele
verenigingen wiens activiteiten ondersteund worden door de Stad Brussel. Ook
vrachtwagens en bestelwagens kunnen ter beschikking gesteld worden.
Behoudens uitzondering, waarover het College van Burgemeester en
Schepenen beslist, worden bussen en voertuigen altijd ter beschikking gesteld
met chauffeur van de Stad.
b. Tijdens de vakantieperiodes rond Kerstmis en Pasen en in de maanden juli en
augustus, zijn alle bussen echter exclusief voorbehouden voor de diensten van
de Stad, van het OCMW en van de paragemeentelijke vzw's.
c. De aanvragen voor het ter beschikking stellen worden behandeld in functie van
de beschikbaarheid. Voor de toekenning van de beschikbare voertuigen op een
welbepaalde datum, wordt rekening gehouden met de chronologische volgorde
van de inkomende aanvragen. Daarnaast wordt rekening gehouden met het
aantal punten dat een vereniging binnen éénzelfde jaar al gebruikt heeft. Zo zal
de vereniging die op dat ogenblik het minste aantal punten binnen éénzelfde
jaar gebruikt heeft voorgaan op deze die al meer punten gebruikt heeft binnen
éénzelfde jaar. Bij gelijktijdig ingediende aanvragen zal het tijdstip van
indiening, het aantal punten waarvan de verenigingen al gebruik gemaakt
hebben en de aard van de activiteit in aanmerking genomen worden.

4. Voertuigen voor andere gebruikers:
a. Begunstigden:
Verenigingen die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:




(1) Verenigingen met maatschappelijke zetel gevestigd op het grondgebied van
de Stad Brussel en
(2) waarvan minstens één van de leden van de raad van bestuur gedomicilieerd
is in de Stad Brussel of waarvan de activiteit ten voordele is van de
inwoners van de Stad Brussel.
(3) Voor acties die educatief, sociaal, sportief of cultureel van aard zijn.
Bij de eerste aanvraag dienen de statuten ter staving van de huidige bepaling
bijgevoegd. Elke verandering van deze statuten dient vervolgens meegedeeld te
worden.

b. Aanvragen en Toewijzingen/Weigeringen:
 Er zijn twee mogelijke manieren om een aanvraag in te dienen: Aanvragen één
jaar op voorhand en aanvragen gedurende het jaar.
(1) Aanvragen één jaar op voorhand dienen uiterlijk te worden ingediend vóór
31 oktober van het jaar voorgaand op de gebruiksdatum. Deze aanvragen
worden ten laatste op 30 november van het voorgaande jaar op de
gebruiksdatum beantwoord.
(2) Aanvragen gedurende het jaar dienen uiterlijk 12 weken voor de datum van
ter beschikking stelling te worden ingediend. Deze aanvragen worden twee
maanden voor de gebruiksdatum beantwoord. Toewijzingen en weigeringen
gebeuren ten laatste twee maanden voor datum.
 Voor de prioritaire gebruikers vermeld in punt 3 a) wordt er geen termijn voor
de indiening van aanvragen vastgesteld.
 De aanvraag voor ter beschikking stelling van een voertuig dient vergezeld te
worden van de jaarkalender ingeval van een aanvraag op jaarbasis of van een
kopie van de uitnodiging van de activiteit ingeval van een aanvraag gedurende
het jaar.
 De begunstigde wordt schriftelijk in kennis gesteld van de toewijzing of
weigering.
c. Zijn automatisch onderwerp van een weigering:
 Aanvragen die later dan 12 weken voor de datum van de activiteit ontvangen
werden.
 Verplaatsingen waardoor de bus of het andere gevraagde voertuig meer dan 11
uur uit de stelplaats verwijderd is, behalve indien het voorwerp van de
aanvraag een verplaatsing naar het buitenland betreft, waarover enkel het
College zal beslissen.
 Verplaatsingen waarvoor een rechtstreekse treinverbinding bestaat tussen een
Brussels station en de bestemming en waarbij de plaats van de activiteit binnen
wandelafstand (500 meter) gelegen is van het station.
 Aanvragen voor bussen voor minder dan 20 passagiers. Ingeval voor een
aanvraag meer dan 20 passagiers aangegeven werden, maar waar bij vertrek
blijkt dat er minder dan 20 passagiers aanwezig zijn, wordt het vertrek
geannuleerd.

d. Annulaties:
 Annulaties kunnen uitsluitend schriftelijk gebeuren en uiterlijk 4 weken voor
de datum van de geplande activiteit.
 Wanneer geen schriftelijke annulatie werd ontvangen en de begunstigde op de
dag waarop de bus voorzien werd, verstek laat, zullen nieuwe aanvragen van
deze begunstigde voor een daaropvolgende periode van één jaar worden
geweigerd.
e. Binnen de grenzen van wat vooraf gaat, beschikt elke begunstigde over
maximum vier te besteden “punten” per jaar. Elke dag van gebruik van een bus
of ander voertuig betekent het gebruik van één punt. Het gebruik van een bus
of een ander voertuig op zondag telt dubbel. Het gebruik van een bus voor een
reis buiten België telt voor vier punten.
f. De begunstigde verbindt er zich toe het reglement voor het gebruik van
de autobussen en voertuigen van de stad Brussel na te leven. Dit reglement zal
hem ter gelegenheid van zijn eerste of eerstvolgende aanvraag meegedeeld
worden.
5. Interpretatie:
In geval van geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van onderhavig
reglement voor het ter beschikking stellen van autobussen, bestelwagens of
vrachtwagens van de Stad Brussel, is enkel het College van Burgemeester en Schepenen
bevoegd.

