ZAKELIJKE ASPECTEN

INFOFICHE

Alles wat je moet weten over de formele regels om jouw
werking te runnen.

Alles wat je moet weten over:
Update: Marjan Beullens, februari 2017

In deze infofiche…
Bij het organiseren van een speelpleinwerking komen heel wat reglementeringen kijken. Per item
verwijzen we door naar meer gespecialiseerde bronnen. Een overzicht vind je steeds op de
www.jeugdwerkregels.be, waaraan de VDS intensief meewerkte.
In deze
-

infofiche…
Spelen in en met water
Actieve ontspanningsevenementen
Spelen in een natuurreservaat
Verplaatsbare doelen
Speeltoestellen
Ambulante ruil- en handelstochen
Met kinderen naar het buitenland
Verzekering op het speelplein
Wie bepaalt de (gemeentelijke) inschrijvingsprijs?
Fiscale aftrekbaarheid van het speelplein
Animatoren: de verschillende statuten
VZW en feitelijke verzekering
SABAM en billijke vergoeding
Cd’s kopiëren voor eigen gebruik
Vertonen van films
Wet op privacy
Portretrecht
Rustverstoorders
Voedselinspectie
Rookverbod
Met een groep in het verkeer
Vervoer van kinderen

Laat het ons weten wanneer je zelf positieve of negatieve ervaringen hebt met allerlei
regelgevingen. Het geeft ons de kans om er iets mee te doen naar de overheid!

p.1/9

Lange Ridderstraat 22 - 2800 Mechelen
Tel 015 28 73 90 – vds@staf.speelplein.net

www.speelplein.net

ZAKELIJKE ASPECTEN

INFOFICHE

Alles wat je moet weten over de formele regels om jouw
werking te runnen.

Alles wat je moet weten over:

Spelen in en met water

Update: Marjan Beullens, februari 2017

Niets zo leuk om tijdens zonnige dagen te spelen met en in water. Spelen MET water vormt nooit
een probleem, maar als je wil gaan spelen IN water, dan duikt de VLAREM-wetgeving op. De
uitgebreide reglementering vind je hier: https://www.lne.be/milieuvergunningendecreet-vlarem-iii-en-iii (VLAREM II - deel 5 – 5.32.9. Zwembaden)
Goed nieuws echter: de tijdelijke zwembadjes vallen niet meer onder de VLAREM-wetgeving.
Eind 2009 besliste de Vlaamse regering dat de wetgeving voor dit soort zwembaden verandert. Enkel
de zwembaden die bestaan uit een vaste constructie, vallen onder de wetgeving, ook al gaat het
over een plonsbad van enkele tientallen centimeter diep.
Uiteraard blijft het belangrijk dat ook wie een tijdelijk zwembadje inricht voor kinderen, oog blijft
houden voor hygiëne en onderhoud. De VDS adviseert om vooral je gezond verstand te gebruiken,
het kleinschalig te houden en dagelijks het water te verversen.

Actieve ontspanningsevenementen
Enkele jaren terug verscheen het KB op de actieve ontspanningsevenementen in het Belgisch
Staatsblad, een strenge reglementering voor commerciële ontspanningsactiviteiten: muurklimmen,
kajakken, zweefvliegen, e.d. Die wet verplicht organisatoren van een ‘actief
ontspanningsevenement’ tot risicoanalyse en preventiemaatregelen. Dankzij een wetswijziging
moeten jeugdwerkinitiatieven, erkend door de overheid, niet voldoen aan die regel (opgepast: niet
automatisch voor een jeugddienst). Alle ruimte dus voor avontuurlijkheid! Je moet natuurlijk wel de
veiligheid blijven garanderen.

Spelen in het natuurreservaat
De laatste jaren steeg het aantal (beschermde) natuurreservaten. Uiteraard speel je beter niet op
plekken met een hoge ecologische waarde, maar sommige locaties kunnen best wel wat spelende
kinderen verdragen. De Vlaamse wetgever kwam gelukkig ook tot dat besef: de eigenaar/beheerder
van een natuurreservaat kan nu ook recreatief en educatief medegebruik opnemen in het
beheerplan van een natuurreservaat. Dit kan een zone zijn waar je (natuurvriendelijk) kunt spelen
of waar je speelplein een activiteit kan doen. Is er geen ‘speelzone’ opgenomen in het beheerplan
(of is er niet eens een beheerplan), dan kun je nog altijd toestemming vragen aan de beheerder
voor een bepaalde activiteit.
Meer info? https://ambrassade.be/thema-algemeen/ruimte-om/wat-weten-we/bos-en-natuur

Verplaatsbare doelen
Wanneer je gebruik maakt van verplaatsbare doelen moet je aan een aantal eisen voldoen (vallen
onder de regelgeving voor speeltoestellen).
Deze eisen hebben vooral te maken met het vastzetten van de doelen, zodat er geen ongelukken
kunnen gebeuren. Daarbij kun je gebruik maken van verschillende soorten ankers. Ook de doelen
zelf moeten aan een aantal eisen voldoen. Dit is echter de verantwoordelijkheid van de leverancier
van de doelen.
Je hebt meldingsplicht: bij een ernstig ongeval of incident – iemand krijgt bijvoorbeeld een doel op
zijn hoofd of raakt bekneld – moet je dat zo spoedig mogelijk melden bij het Ministerie van
Economische Zaken, Afdeling Veiligheid.
Een ernstig incident is een incident dat aanleiding geeft tot of zou kunnen geven tot een ernstig
ongeval. Een ernstig ongeval is een dodelijk ongeval of een ongeval dat een blijvend letsel
veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken.
Meer info vind je hier: https://www.jeugdwerkregels.be/regel/verplaatsbare-voetbaldoelen
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Speeltoestellen

Elk speelterrein is sedert 2003 onderworpen aan 2 KB’s die de speelveiligheid nastreven. Dit
betekent dat al je speeltoestellen ondertussen een code kregen, dat je een risicoanalyse deed en
dat er geregeld controle op speeltoestellen en -terrein is. Je dient daarvoor ook een logboek bij te
houden. Bij de VDS kun je het ‘Handboek Veiligheid van Speelterreinen’ uitlenen om o.a. zelf een
risicoanalyse te doen of om je speelterrein te testen.
Alle regelgeving staat verzameld op https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteitveiligheid/veiligheid-van-goederen-en/veiligheid-van-speelterreinen
Bij Speelom vzw kan je vorming volgen over de veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen om
de speelwaarde en de veiligheid van speelomgevingen te bevorderen.
Omdat we af en toe horen van al te ijverige inspecteurs, willen we je vragen ons op de hoogte te
houden. Als je inspectie krijgt, mail ons dan het inspectieverslag (vds@staf.speelplein.net). Zo
kunnen we op landelijk vlak proberen om de ‘speelterreinpolitie’ op het juiste spoor te houden.
Want de VDS wil bewaken dat speelterreinen avontuurlijk kunnen blijven!

Ambulante handel en ruiltochten
Sinds 01-10-2006 is het nieuwe KB op de Ambulante Activiteiten van kracht: jeugdwerkinitiatieven
die erkend zijn door een openbaar bestuur (gemeente, provincie, Vlaanderen) worden vrijgesteld
van alle administratieve verplichtingen als zij deur aan deur willen verkopen. Opgelet: je kan dit
slechts enkele keren per jaar doen en moet dan als jeugdwerker herkenbaar zijn, de
voedselveiligheid respecteren en mag niet verkopen voor commerciële doeleinden.
Ook ruiltochten vallen onder deze regelgeving, gemeenten kunnen in hun politiereglement
opnemen dat die niet toegelaten zijn in de gemeente. Dus eerst navraag doen bij de politie alvorens
op ruiltocht te gaan!
Meer info?
http://www.vvsg.be/economie/economie/Pages/Ambulante_handel-.aspx

Met kinderen naar het buitenland
Ga je met kinderen op uitstap naar het buitenland, heb je best ook een schriftelijke toestemming
van de ouders, zeker als ze jonger zijn dan 12 jaar. Officiële documenten heb je daar niet direct
voor, een handgeschreven briefje is voldoende. Al bestaat er nu ook de Kids-id. Dit is een
elektronische identiteitskaart voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In sommige landen is de schriftelijke
toestemming alleen, niet meer voldoende en moet je (ook) de Kids-id voorleggen. Best op voorhand
informeren dus!
Meer info vind je in de infofiche “op uitstap” of hier:
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/kids-id/

Verzekering op het speelplein
Er zijn heel wat soorten verzekeringen: een aantal zijn verplicht, een aantal aanbevolen en een
aantal facultatief.
Je bent voor je begeleiding sowieso verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te
hebben (verplicht door de nieuwe vrijwilligerswetgeving) als je met vrijwilligers werkt. Een
verzekering lichamelijke ongevallen is sterk aan te bevelen!
Werk je met jobstudenten dan ben je verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
en lichamelijke ongevallen af te sluiten.
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Rond verzekering van kinderen wordt niks bepaald, maar hopelijk heeft elke werking een
verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Een gouden tip: Maak zeker eens een afspraak met je verzekeringsagent of de bevoegde diensten
om goed te weten waarvoor je al dan niet gedekt bent door de verzekeringen.

Wie bepaalt de (gemeentelijke) speelpleinprijs?
Vanaf 1 juli 2009 mag het college de concrete tarieven van retributies bepalen.
De machtiging om retributies te heffen en de voorwaarden ervan, blijft een bevoegdheid van de
gemeenteraad. Maar binnen de voorwaarden gesteld door de gemeenteraad, kan het College de
concrete tarieven voor het speelplein bepalen.
Meer info kan je vinden op www.vvj.be
Bij particuliere speelpleinen is het aan de verantwoordelijken (bij feitelijke vereniging) of de raad
van bestuur (vzw) om de prijs te bepalen. Overleg met de gemeente en omliggende speelpleinen is
natuurlijk aan te raden!

Fiscale aftrekbaarheid van het speelplein
Alles over fiscale attesten vind je hier:
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/fiscaleaftrek_attesten.aspx#uitgebreid

Animatoren op het speelplein – de verschillende statuten
Op het speelplein kunnen animatoren aan de slag als vrijwilliger of als werknemer. Een beknopt
overzicht van de mogelijke statuten:
 Vrijwilliger: Alle info over het vrijwilligersstatuut (wie is vrijwilliger, wettelijke kantjes …) vind
je in de VDS infofiche over het vrijwilligersstatuut
 Werknemer: Hierbij heb je de keuze tussen:
- Jobstudent
- Tijdelijke tewerkstelling sociaal-culturele sector
(ook gekend als “monitorenstatuut” of “25-dagenregel”)
 Voortaan ben je verplicht om een online registratie en een voorafgaandelijke online aangifte
te doen bij FOD Sociale Zekerheid.
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Meer informatie over de vrijwilligerswet kun je steeds bij de VDS opvragen, bij het provinciaal
Steunpunt Vrijwilligerswerk van het provinciebestuur of bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
(www.vrijwilligersweb.be) of www.vrijwilligerswetgeving.be.

De VDS stimuleert vooral om op het speelplein op een coachende manier om te gaan met jongeren,
of ze nu vrijwilliger zijn dan wel een betaald statuut hebben.
Hoe jong/oud mogen vrijwilligers of jobstudenten zijn? Vraag ernaar bij je lokale VDS-steunpunt.

VZW en feitelijke vereniging
Particuliere speelpleinwerkingen kunnen zich organiseren als feitelijke vereniging of als vzw.
Meer info over de vzw-wetgeving vind je in onze infobundel over de vzw-wetgeving.
Ook hier vind je veel nuttige informatie:
www.devzw.be
www.vereniginginfo.be
www.vsdc.be

SABAM en de Billijke Vergoeding
Ook deze regelgevingen kwamen de laatste jaren geregeld in het nieuws. Het verschil tussen beide?
 SABAM: bescherming van de auteurs en componisten
 Billijke vergoeding: bescherming van de artiesten en producenten
In principe moet je voor activiteiten die de privéruimte verlaten (‘je eigen huis’ - familiekring)
Billijke Vergoeding en SABAM betalen, ook voor muziek op het speelplein, animatorenactiviteiten,
een speelpleinfuif, ouderavond …
MAAR: We willen geen slapende honden wakker maken … Jeugdwerk (en dus ook speelpleinwerk)
wordt “niet geviseerd” door de Beheersvennootschappen Billijke Vergoeding . Dat betekent dat ze
volgens de letter van de wet moeten betalen, maar dat er door die beheersvennootschappen geen
klopjacht wordt georganiseerd. Dat is vastgelegd in een document dat in de sector bekendstaat als
de “grijze zones”.
Anders is het natuurlijk als je speelplein een fuif, slotfeest met heel wat persaandacht of dergelijke
organiseert. Die moeten steeds worden aangeven en billijke vergoeding moet betaald worden. Let
daarbij op wat je allemaal in de (lokale en sociale) media zet.
Recente info kan je vinden op www.sabam.be of www.bvergoed.be. Op beide sites kan je de
tarieven online berekenen. Meer info vind je: www.ikgebruikmuziek.be of
www.eengemaakteaangifte.be.

Cd’s kopiëren voor eigen gebruik
Kopiëren voor eigen gebruik dien je zeer strikt te nemen. Je moet de kopie thuis maken en hij mag
enkel voor jezelf zijn (én beperkte familiale kring). Bovendien moet je in het bezit blijven van het
origineel exemplaar. Verkoop je het origineel exemplaar, dan worden ook de kopieën illegaal.
Dezelfde regeling geldt voor het kopiëren van muziek van een cd naar een mp3-speler ed.
Enige lichtpunt: het begrip ‘beperkte familiale kring’ wordt door sommige rechters nogal breed
geïnterpreteerd: gebruik in het jeugdwerk voor de gewone dagdagelijkse activiteiten wordt wel
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eens door de vingers gezien. Meer info: https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectueleeigendom/auteursrecht/gebruik-van-beschermde-werken/privekopie-en-reprografie

Vertonen van films
Dankzij de moderne technologie is het erg makkelijk geworden om films te projecteren. Op het
speelplein wordt wel eens van de gelegenheid gebruik gemaakt om een film te tonen in de tv-hoek.
Het vertonen van films mag echter niet zomaar, het is aan een aantal regels gebonden.
Je mag alleen maar films vertonen als je hiervoor een vergunning hebt. Deze vergunning moet je
aanvragen bij Bevrijdingsfilms (http://www.bevrijdingsfilms.be). Dit is de enige instantie die deze
vergunning verstrekt.
Voor vertoningen van minder dan 4 keer per jaar is het mogelijk om een bedrijf of instantie in te
schakelen die over een vertoningsvergunning beschikt of om een éénmalige toestemming aan te
vragen bij Bevrijdingsfilms als je wel over het materiaal beschikt om films te vertonen (kostprijs:
12,50 euro). Ook al bied je de film gratis aan, je moet toch minstens toestemming hebben.
Voor vertoningen van meer dan 4 keer per jaar ben je verplicht een vergunning aan te vragen bij
Bevrijdingsfilms. Je hebt daarnaast de mogelijkheid om een vertoningsplan in te dienen. Hierin
worden gegevens vermeld over het aantal films dat je wanneer wilt vertonen en of ze opgestuurd of
opgehaald moeten worden.
Kijk hier voor meer informatie:
http://www.steunpuntjeugd.be/index.php?a=regelgeving/regel/39749

Wet op de privacy
De bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens is zeer uitgebreid. Het geeft iedereen de mogelijkheid te reageren of klacht in te
dienen wanneer zijn/haar gegevens op een of andere manier verwerkt worden. De gegevens die je
nodig hebt om op een degelijke manier de administratie van een speelplein te doen, verkrijg je dus
best schriftelijk van de persoon zelf.
Opgelet! Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe, Europese, privacywetgeving van kracht! Ook wel eens de
GDPR genoemd: General Data Protection Regulation. Daarmee wil Europa de persoonlijke gegevens
van de Europese burger beter beschermen. Alle info:
https://www.speelplein.net/ondersteuning/infofiche/GDPR

Portretrecht
Zonder toestemming van een persoon (of zijn ouder/voogd) onder de 18 jaar mag je geen
afbeelding van hem/haar maken, verwerken, doorgeven, opslaan, reproduceren. Vooral opletten
bij het publiceren van foto’s in brochures of websites. Je kan ook hier op je folder /
inschrijvingsformulier / huishoudelijk reglement een standaardomschrijving zetten, bvb “De
speelpleinwerking gebruikt foto’s en bewegende beelden van de kinderen enkel voor eigen
publicaties. Wil je niet dat de afbeeldingen van je kind hiervoor worden gebruikt, laat dit dan
schriftelijk weten op het secretariaat”.
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Rustverstoorders

Ze zijn er al jaren, maar staken de laatste tijd opnieuw meer de kop op: Eikenprocessierupsen,
insecten, teken, giftige planten, zonnebrand, …



Eikenprocessierupsen - https://www.zorg-engezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Eikenprocessierupsen_1998_23_5_Noorts.F..
pdf



Teken: Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid roept op om tekenbeten te
registreren. Deze worden op een kaart van België nauwkeurig bijgehouden, wat meer
nauwkeurige informatie geeft over waar en wanneer teken actief zijn. Zo kan het instituut
gerichter en actiever aan preventie doen. Alle info over tekenbeten en registeren via
www.tekennet.be of sinds kort via een app op je smartphone. Meer info:
https://www.zorg-en-gezondheid.be/studiedag-teken-en-tekenziekten-in-vlaanderen
 Download de app hier voor Android
 Download de app hier voor iOS



Zonnebrand: https://www.zorg-en-gezondheid.be/hitte-en-ozon

Voedselinspectie
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (www.favv.be) waakt over de
algemene voedselveiligheid in België en dus ook op het speelplein.
Als je zelf geen bereidingen doet op het speelplein moet je je niet registreren bij dit agentschap.
Ook verenigingen die uitzonderlijk voedsel bereiden (bijvoorbeeld je jaarlijkse spaghettislag)
hoeven zich niet te registreren. Het enige wat men vraagt, is om aandacht te hebben voor bewaring
en hygiëne bij bedeling van bijvoorbeeld drankjes, vieruurtjes …
Traiteurdiensten die voedsel leveren op je speelplein of speelpleinen waar te plaatse voedsel wordt
bereid, dienen zicht echter wel te registreren. Meer info? www.favv.be.
Voor kampen is er de brochure ‘Bederf je kamp niet’, maar die geeft ook voor het speelpleinwerk
de essentiële veiligheidsvoorschriften weer: http://www.favvafsca.be/thematischepublicaties/kamp.asp

Rookverbod
Sinds 1 januari 2006 mag je niet meer roken in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk
zijn: alle plaatsen waarvan de toegang niet beperkt is tot de gezinssfeer. Op het speelplein moet
je dus het rookverbod binnen (doen) naleven, ook in het animatorenlokaal. De bevoegde
inspectiedienst blijft dan soms wel informeren en sensibiliseren, maar kan toch tot proces-verbaal
overgaan als blijkt dat er nog gerookt wordt (asbakken binnen, geen rookverbodstekens …). Als je
asbakken in je materiaallokaal opslaat voor ander gebruik, maak dan bij een eventuele controle
duidelijk dat die gebruikt worden in een andere functie (bvb bij het knutselen).
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Met een groep in het verkeer
Onderweg met een groep speelpleinkinderen is altijd een beetje uitkijken! Volgens de
verkeersreglementering:
 De plaats van een voetganger in het verkeer is uiteraard het voetpad. Bij gebrek aan een
trottoir wandel je op de verhoogde of gelijkgrondse berm. Is ook dit onmogelijk, dan ga je op
zoek naar alternatieven zoals het fietspad of de parkeerstrook. Is er echter geen goed alternatief
voorhanden, dan kan je niet anders dan op de rijbaan te lopen. Je stapt dan links van de baan
en achter elkaar. Begeleide groepen mogen ook rechts op de rijbaan naast elkaar lopen maar we
raden toch aan om links te lopen omdat dit veiliger is.
Fietsen doe je op het fietspad of op een fietsstrook. Ontbreekt dit, dan mag je de rijbaan
volgen. Zijn er parkeerzones of gelijkgrondse bermen, dan mag je die ook gebruiken. Je fietst
steeds rechts (in de rijrichting). Binnen de bebouwde kom mag je niet op het voetpad fietsen,
maar buiten de bebouwde kom mogen deze (of de verhoogde bermen) wel gebruikt worden.
Als je in groep (minstens 15) fietst, mag je met twee naast elkaar rijden, tenzij je dan het
kruisen met een tegenligger onmogelijk maakt en tenzij er achteropkomend verkeer in aantocht
is (dit is enkel buiten de bebouwde kom, dan moet je achter elkaar beginnen rijden als er auto's
aankomen). Je moet er wel voor zorgen dat je werkelijk in één groep blijft. Dus geen lang gerekt
lint met hier en daar een groepje!
 In het donker of wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is (minder dan 200 meter), ben je
verplicht als voetganger reflecterend materiaal te dragen! Voor fietsers is dit niet verplicht maar
wel ten sterkste aan te raden.
 De rijbaan oversteken is een hele klus en vaak gevaarlijk. Verzamel altijd eerst de groep zodat
je niet als een langgerekt lint de rijbaan kruist. Let erop dat de leiding over de groep verspreid
is als je gaat oversteken. Oversteken doe je bij voorkeur op een zebrapad met verkeerslichten.
Ga met de begeleiding tussen het verkeer en je leden staan, zo zorg je ervoor dat je zelf een
goed zicht hebt en kan je aanwijzingen geven aan je groep. Vertrekken tussen geparkeerde
auto's, in bochten of op hellingen ... is sterk af te raden.
 Een groep voetgangers kan begeleid worden door een groepsleider. Mits gebruik van een C3-bord
mag een volwassen groepsleider het verkeer tijdelijk stil leggen om zijn groep te laten
oversteken, maar enkel op plaatsen waar geen verkeerslichten zijn. De aanwijzingen van een
'groepsleider' gaan niet boven verkeerstekens en verkeersregels.
Een groep fietsers kan begeleid worden door een wegkapitein. Deze persoon moet ouder zijn
dan 21 jaar. Hij draagt een band met de nationale driekleur en het woord ‘wegkapitein’ rond de
linkerbovenarm. Een wegkapitein is gemachtigd om met een C3-bord het verkeer stil te leggen
op kruispunten zonder verkeerslichten om een groep fietsers te laten oversteken.
Tussen de 15 en 50 fietsers wordt gevraagd (is niet verplicht) je te laten begeleiden door
minstens twee wegkapiteins en één of twee begeleidende auto’s. Ben je met meer dan 50 (maar
minder dan 150) dan is een begeleiding van ten minste twee wegkapiteins en twee begeleidende
auto’s verplicht. (Een begeleidende auto rijdt op ongeveer 30 meter voor of na de groep met
een speciaal bord op het dak). Groepen van meer dan 150 fietsers moeten zich opsplitsen.



Op www.veiligopstap.be vind je alle informatie over veilig op stap gaan (te voet of per
fiets, alleen of in groep).
www.wegcode.be informeert je over de verkeerswetgeving
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ZAKELIJKE ASPECTEN

INFOFICHE

Alles wat je moet weten over de formele regels om jouw
werking te runnen.

Alles wat je moet weten over:

Vervoer van kinderen?

Update: Marjan Beullens, februari 2017

Op het speelplein gebeurt het soms dat ouders van speelpleinkinderen en animatoren worden
ingeschakeld om met hun eigen wagen het vervoer te doen naar het zwembad, uitstap …
Sinds 01/09/06 is het verplicht kinderen tot 1,35 m met de auto te vervoeren in een kinderzitje.
Enkel ‘incidenteel vervoer over korte afstand’ krijgt een uitzondering: bvb animatoren of ouders
die (andere dan hun eigen) kinderen eens naar het zwembad voeren. Zij moeten dan wel een
autogordel dragen. Het is niet meer ‘incidenteel’ als dat elke week gebeurt of als ouders dagelijks
hun (en andere) kinderen naar het speelplein brengen.
Meer info vind je hier: https://wegcode.be/actueel/1960-zwaardere-boetes-voor-inbreukenveiligheidsgordel-en-kinderbeveiligingssystemen
Een ingewikkelde regelgeving maakt het zeer moeilijk om met een eigen bus (bvb van de
gemeenteschool) op regelmatige basis uitstappen te doen met de kinderen, zeker als je daar een
(extra) vergoeding voor vraagt. De beste tip die we kunnen geven, is om dergelijke uitstappen (met
eigen bus) slechts occasioneel te doen en er niks extra voor te vragen. Wil je toch alle nodige
vergunningen aanvragen, kan je surfen naar:
http://www.mobielvlaanderen.be/personenvervoer/a1-formulieren.php?a=30
Kan een animator die een rijbewijs heeft kinderen met een bus vervoeren of moet hij medisch
gekeurd zijn?
Vanuit de Vlaamse regering is er geen éénduidig antwoord hieromtrent. Volgens de ingewikkelde
regelgeving van hierboven blijkt dat een gemeente zelf bevoegd is om dit te regelen. Als gemeente
dien je dus zelf na te gaan welke regels je hieromtrent gemaakt hebt. De regering zelf legt geen
regels op.

Meer info?!
Wens je nog meer duidelijkheid rond een bepaald thema surf naar
https://www.speelplein.net/ondersteuning/infofiche
Nog iets onduidelijks gevonden? Neem dan zeker contact op met ons. We zoeken met alle plezier
een antwoord op jouw vraag.

p.9/9

Lange Ridderstraat 22 - 2800 Mechelen
Tel 015 28 73 90 – vds@staf.speelplein.net

www.speelplein.net

