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Voorlopig conceptvoorstel Besluit
personenvervoer

Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz..

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van

Gelet op de artikelen

van de Wet perso-

nenvervoer ;

Gezien de adviezen van

De Raad van State gehoord (advies

);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van

Hebben goedgevonden en verstaan;

;

- 2 -

HOOFDSTUK 1

S_i._De.Hnit ie, s.
Artikel 1

1. In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: Wet personenvervoer;
b. vervoermiddel: trein, metro, tram, bus of auto;
c. Lid-Staat: een staat, lid van de Europese Gemeenschappen;
d. Derde land: een staat, niet lid van de Europese Gemeenschappen;
e. Verordening

(EEG) nr. 1191/69: de Verordening

(EEG) nr.

1191/69 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26
juni 1969 betreffende het optreden van de Lid-Staten ten
aanzien van met het begrip openbare dienst verbonden verplichtingen op het gebied van het vervoer per spoor, over
de weg én over de binnenwateren;
f. Richtlijn 77/796/EEG: dè Richtlijn 77/796/EEG van de Raad
van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1977 inzake
de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels van ondernemer van goederenvervoer over de weg
en van ondernemer van personenvervoer over de weg houdende
maatregelen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vrije vestiging van die vervoerondernemers (Pb. EG nr. L 230 van 5.08.83).

2. Onder taxivervoer wordt niet verstaan vervoer van personen per
auto bij wijze van vriendendienst

of daarmee vergelijkbaar

dienstbetoon tegen een vergoeding die de kosten van de auto
per kilometer niet te boven gaat of vervoer van personen per
auto dat wordt verricht als nevenactiviteit

ten behoeve van

een hoofdactiviteit die niet bestaat uit het vervoer van personen .
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Artikel 2

Door Onze Minister krachtens dit besluit gegeven regels worden in
de Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt.

HOOFDSTUK 2

WERKINGSSFEER

Artikel 3

De wet is niet van toepassing:
a. op vervoer met vervoermiddelen voorzien van een militair kenteken, op vervoer met door een militaire autoriteit gevorderd
vervoermiddel en op door een militaire autoriteit: gevorderd
vervoer;
b. op vervoer van ambtenaren van rijks- en gemeentepolitie in de
uitoefening van hun functie en van personen onder geleide van
politie of justitie met daarvoor bestemde vervoermiddelen;
c. op vervoer voor de uitoefening van brandweerdiensten en door
Onze Minister aan te wijzen diensten ter bescherming van de
bevolking met daarvoor bestemde vervoermiddelen;
d. op overig vervoer voor de uitoefening van de openbare dienst
in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet met daarvoor bestemde vervoermiddelen;
e. op vervoer van zieken of ongevalslachtoffers in déi zin van de
Wet ambulancevervoer en hun begeleiders met in het bijzonder
daarvoor ingerichte vervoermiddelen;
f. op vervoer met vervoermiddelen die zijn ingericht en worden
gebruikt voor het geven van onderricht in praktische rijvaardigheid onder toezicht;
g. op vervoer voor de uitvoering van begrafenissen en van crematies met inbegrip van het afhalen en terugbrengen van de deelnemers .
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Artikel 4

In afwijking van het bepaalde in artikel 1, onderdeel h, van de
wet,

wordt openbaar vervoer per trein uitsluitend binnen één ge-

meente, voor zover verricht door de N.V. Nederlandse Spoorwegen,
voor de toepassing van het bij de wet en het bij of krachtens dit
besluit bepaalde gelijkgesteld met interlokaal openbaar vervoer.

Artikel 5

Het bepaalde in de artikelen 16 tot en met 22 en 79 tot en met 82
is niet van toepassing op de verlening van vergunningen voor het
verrichten van besloten busvervoer ten behoeve van particuliere
doeleinden, alsmede indien besloten busvervoer wordt verricht als
nevenactiviteit ten behoeve van een hoofdactiviteit die niet bestaat uit het vervoer van personen.

HOOFDSTUK 3

^ .J Yl?.T.§li02i!}ëv.e£i£n.inS
Art ijke l^ 6

!. Aanvragen om verlening, wijziging of intrekking van een vergunning voor interlokaal openbaar vervoer en besloten busvervoer worden ingediend bij Onze Minister.
2. Onze Minister stelt de formulieren vast die bij een aanvraag
als bedoeld in het eerste lid dienen te worden gebruikt. Op
.leze formulieren wordt aangegeven welke gegevens de aanvrager
dient te verstrekken en welke bescheiden hij dient te overleggen .
). Onz<' Minister kan bij de aanvrager nadere inlichtingen inwinnen die voor een juiste beoordeling van de aanvraag van belang
r i in.
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Artikel 7
1. Aanvragen om verlening, wijziging of intrekking van een vergunning voor lokaal openbaar vervoer worden ingediend bij burgemeester en wethouders.
2.

Burgemeester en weüiouders stellen de formulieren vast die bij
een aanvraag als bedoelt! in het eerste lid dienen te worden
gebruikt. Op deze formulieren wordt aangegeven welke gegevens
de aanvrager dient te verstrekken en welke bescheiden

hij

dient te overleggen,
3. Burgemeester en wethouders kunnen bij de aanvrager nadere inlichtingen inwinnen die voor een juiste beoordeling van de
aanvraag van belang zijn.
Artikel 8
1. Aanvragen om verlening, wijziging of intrekking van een vergunning voor taxivervoer

worden

ingediend bij gedeputeerde

staten.
2. Gedeputeerde staten stellen de formulieren vast die bij een
aanvraag als bedoeld in het eerste lid dienen te worden gebruikt. Op deze formulieren wordt aangegeven welke gegevens de
aanvrager dient te verstrekken en welke bescheiden hij dient
te overleggen.
3. Gedeputeerde staten kunnen bij de aanvrager nadere, inlichtingen inwinnen die voor een juiste beoordeling van de aanvraag
van belang zijn.
Artikel 9
Het orgaan dat de vergunning verleent, stelt de vergoeding vast
die is verschuldigd voor de behandeling van aanvragen met betrekking tot een vergunning als bedoeld in de artikelen 9, 13, 18,
22, 44, 48 en 85 van de wet alsmede in de artikelen 92, 93, 96,
98 van dit besluit. De vergoeding wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt.
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Artikel 10

Het orgaan dat de vergunning verleent, neemt

een aanvraag om

verlening, wijziging of intrekking van een vergunning eerst in
behandeling indien de gevraagde gegevens zijn verstrekt en nadat
de verschuldigde vergoeding is ontvangen.

Artikel 11

Het orgaan dat de vergunning verleent, beslist binnen zes maanden
op een aanvraag om verlening, wijziging of intrekking van een
vergunning.

Artikel 12

Indien de bevoegdheid tot verlening van een vergunning ingevolge
de artikelen 18, 22 en 53 van de wet is overgedragen, is het bepaalde in de artikelen 6 tot en met 11 van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

P.M.
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Artikel 13

In bussen en auto's waarmee besloten busvervoer of taxivervoer
wordt verricht alsmede in auto's waarmee openbaar vervoer wordt
verricht dient een vergunningbewijs aanwezig te zijn.

Artikel 14

Vergunningbewijzen worden verstrekt door of namens het orgaan
dat de vergunning heeft verleend na betaling van een door het bestuur

te bepalen vergoeding, die wordt

bekend

gemaakt

in de

Nederlandse Staatscourant en na overlegging van de vergunning en
het kentekenbewijs van de bus of auto waarvoor het vergunningbewijs is bestemd.

Artikel 15

In het vergunningbewijs wordt vermeld:
a. de naam en het adres van de vervoerder aan wie de vergunning
is verleend;
b. het

vervoer

waarvoor de vergunning

is verleend

alsmede de

voorschriften die in de vergunning zijn opgenomen voor zover
van belang voor het verrichten van het vervoer;
c. de beschikking waarbij de vergunning is verleend of laatstelijk is gewijzigd;
d. het kenteken van de bus of de auto waarmee het vervoer wordt
verricht;
e. de geldigheidsduur.
P.M.
Reserve vergunningbewijs.
P.M.
Vervoer voor onderhoud of reparatie.
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?.M.
Inlevering verguriningbewijs.

HOOFDSTUK 4 EISEN VAM BETROUWBAARHEID, KREDIETWAARDIGHEID EH VAKBEKWAAMHEID

Artikel 16

Aan de eis van betrouwbaarheid moet worden voldaan:
a. door de vervoerder;
b. indien er meer natuurlijke personen gezamenlijk als vervoerder
optreden door ieder van hen;
c. indien de vervoerder een rechtspersoon is, door ieder van de
bestuurders van deze rechtspersoon;
d. indien de vervoerder als bedoeld in de onderdelen a en b een
bestuurder heeft

aangewezen, door deze bestuurder en indien

meer bestuurders zijn aangewezen door ieder van deze bestuurders .

Artikel 17

1. Ter voldoening aan de eis van betrouwbaarheid wordt vereist
een verklaring omtrent het gedrag, die dient tot het verkrijgen van een vergunning voor openbaar vervoer, besloten busvervoer of taxivervoer en die is afgegeven overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de justitiële documentatie en op de
verklaringen omtrent het gedrag. De verklaring dient niet ouder te zijn dan twee maanden.
2. De vervoerder of de bestuurder wiens land van oorsprong of
herkomst een andere Lidstaat is dan Nederland, voldoet aan de
eis van betrouwbaarheid indien hij een document of verklaring
overlegt die overeenkomstig het eerste, tweede en derde lid
van artikel 3 van de Richtlijn 77/796/EEG in die andere Lidstaat is afgegeven en die niet ouder is dan drie maanden.
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Artikel 18

1. Aan de eis van kredietwaardigheid moet worden voldaan door de
vervoerder, die openbaar vervoer met bussen of besloten busvervoer verricht.
2. Indien er meer natuurlijke personen gezamenlijk als vervoerder
optreden dient door hen gezamenlijk aan de eis van kredietwaardigheid te worden voldaan.

Artikel 19

1. Ter voldoening

aan de eis van kredietwaardigheid

wordt de

overlegging vereist van een bewijs van kredietwaardigheid dat
na onderzoek wordt afgegeven door de Kamr van Koophandel en
Fabrieken van het gebied waarin de vervoerder is gevestigd;
het bewijs dient niet onder te zijn dan twee maanden.
2. De Kamer van Koophandel en Fabrieken geeft eeh bewijs van kredietwaardigheid af aan de vervoerder die openbaar vervoer met
bussen of besloten busvervoer verricht, indien deze beschikt
over een bedrijfskapitaal van

f 80.000,—, vermeerderd met

f 10.000,— voor elke bus, met dien verstande dat het hele bedrag ten minste f 100.000,— bedraagt.
3. Het bedrijfskapitaal mag niet voor meer dan 4e helft uit geleende gelden bestaan en de geleende gelden mogen niet binnen
twee jaar opeisbaar zijn.
4. De vervoerder die openbaar vervoer met bussen of besloten busvervoer verricht tegen vergoeding en wier l^nd van oorsprong
of herkomst een andere Lidstaat is dan Nederland, voldoet aan
de

eis van

kredietwaardigheid,

indien dèjse een

verklaring

overlegt die overeenkomstig artikel 4 van de Richtlijn 77/796/
EEG in die andere Lidstaat is afgegeven en die niet ouder is
dan drie maanden.

Artikel 20

Aan de eis van vakbekwaamheid moet worden voldaan:
a. door de vervoerder;

- 10 -

b. indien er meer natuurlijke personen gezamenlijk als vervoerder
optreden door één van hen;
c. indien de vervoerder een rechtspersoon is, door een bestuurder
van de rechtspersoon;
d. indien de vervoerder als bedoeld in de onderdelen a en b een
bestuurder heeft

aangewezen

door deze bestuurder

en indien

meer bestuurders zijn aangewezen door één van deze bestuurders.

Artikel 21

1. Ter voldoening aan de eis van vakbekwaamheid voor het verrichten van openbaar vervoer, besloten busvervoer of taxivervoer
wordt de overlegging vereist van een door Onze Minister erkend
getuigschrift van een met goed gevolg voltooide opleiding.
2. De vervoerder die openbaar vervoer met bussen of besloten busvervoer verricht en wiens land van oorsprong of herkomst een
andere Lidstaat is dan Nederland, voldoet aan de eis van vakbekwaamheid indien hij een verklaring overlegt die overeenkomstig artikel 5 van de Richtlijn 77/796/EEG in die andere Lidstaat is afgegeven.
3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing indien een
bestuurder als bedoeld in artikel 20, onderdelen c of d aan de
eis van vakbekwaamheid dient te voldoen.

Artikel 22

1. Onze. Minister kan ontheffing verlenen van de eis van vakbekwaamheid aan degene die beschikt over een langdurige ervaring
in het openbaar vervoer, besloten busvervoer of taxivervoer en
van wie in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij het in
artikel 21, eerste

lid, bedoelde getuigschrift

alsnog ver-

werft.

2. Indien de vervoerder of de bestuurder die op grond van het bepaalde in de artikelen 16 en 20, moet voldoen aan de eisen van
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betrouwbaarheid

of vakbekwaamheid, wegvalt door overlijden,

wettelijke onbekwaamheid of een andere vergelijkbare omstandigheid waardoor niet meer wordt voldaan aan de in artikel 8
van de wet bedoelde eisen van betrouwbaarheid, kredietwaardig;*heid en vakbekwaamheid, kan Onze Minister belanghebbenden voor
de duur van ten hoogste één jaar op verzoek ontheffing verlenen van de desbetreffende eis, opdat het vervoer gedurende die
periode mag worden voortgezet.

3. De in het tweede lid genoemde periode kan eenmaal met ten
hoogste één jaar worden verlengd.

HOOFDSTUK 5 VASTSTELLING EN OPENBAARMAKING VAM PK DflïNSTREGELING

Artikel 23

1. Een dienstregeling houdt tenminste in een aanduiding van de
plaatsen waartussen en van de tijden waarop gedurende een bepaalde periode openbaar vervoer wordt verricht.
2. Een dienstregeling houdt, in afwijking van het bepaalde in het
eerste lid, geen aanduiding van de tijden in, indien openbaar
vervoer wordt verricht op verzoek van de reiziger.

Artikel 24

Het orgaan dat de dienstregeling vaststelt, geeft belanghebbenden
de gelegenheid schriftelijk wensen kenbaar te maken ten behoeve
van de voorbereiding van de dienstregeling. Het bestuur maakt
tijdig de procedure en het tijdschema bekend die met het oog op
de vaststelling van de dienstregeling zullen worden gevolgd.

Artikel 25

Onze Minister vraagt gedeputeerde staten advies ten behoeve van
de voorbereiding van de dienstregeling voor interlokaal openbaar
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vervoer voor zover deze dienstregeling binnen de provincie wordt
uitgevoerd over:
a. het niveau van het te bieden openbaar vervoer dat is afgestemd
op het te verwachten gebruik ervan, waaronder begrepen elementen als lijnvoering, frequenties met inachtneming van de vast
te stellen regels als bedoeld in artikel 68, aansluitingen en
halteplaatsen;
b. door belanghebbenden aan Onze Minister kenbaare gemaakte wensen ten behoeve van de voorbereiding van de dienstregeling.

Artikel 26

1. Het orgaan dat de dienstregeling vaststelt, verzoekt de vervoerder, die een vergunning voor het verrichten van openbaar
vervoer heeft, een dienstregeling voor te bereiden.
2. Het orgaan kan richtlijnen geven die de vervoerder bij het
voorbereiden van de dienstregeling in acht dient te nemen. Deae richtlijnen hebben onder meer betrekking op:
a. het gebied waarvoor de dienstregeling wordt voorbereid;
b. het niveau van het te bieden openbaar vervoer dat is afgestemd op het gebruik ervan;
c. de voor het uitvoeren van de op te stellen dienstregeling
naar verwachting beschikbare financiële middelen;
d. door belanghebbenden kenbaar gemaakte wensen als bedoeld in
artikel 24.

Artikel 27

De vervoerder betrekt bij de voorbereiding van de dienstregeling
de aan hem kenbaar gemaakte wensen van belanghebbenden.

Artikel 28

1. De vervoerder betrekt bij de voorbereiding van de dienstregeling voor interlokaal openbaar vervoer de adviezen van gedeputeerde staten.
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2. De vervoerder pleegt bij de voorbereiding van de dienstregeling overleg met gedeputeerde staten van de provincie waarin
de dienstregeling voor interlokaal openbaar vervoer wordt uitgevoerd,
3. Indien gedeputeerde staten bij het in het tweede lid bedoelde
overleg van oordeel zijn dat de vervoerder de door gedeputeerde

staten

uitgebrachte

adviezen

onvoldoende

in

aanmerking

neemt, kunnen zij met Onze Minister nader overleg plegen over
de verwerking van deze adviezen in de dienstregeling.

Artikel 29

Het orgaan dat de dienstregeling vaststelt, neemt bij de vaststelling van de dienstregeling in ieder geval in aanmerking:
a. het gewenste niveau van het te bieden openbaar vervoer;
b. het te verwachten gebruik van openbaar vervoer;
c. de voor het uitvoeren van de vast te stellen dienstregeling
beschikbare financiële middelen;
d. de samenhang met andere dienstregelingen van openbaar vervoer;
e. de door de vervoerder verrichte voorbereiding van de dienstregeling;
f. de door belanghebbenden kenbaar gemaakte wensen;
g. voor zover van toepassing de door gedeputeerde staten uitgebrachte, adviezen inzake interlokaal openbaar vervoer.

Artikel 30

1. Het orgaan dat de dienstregeling vaststelt, maakt de datum
van ingang en de geldigheidsduur van de dienstregeling

ten

minste één maand voor de datum van ingang openbaar.
2. Indien voor het verstrijken van de door het in het eerste lid
bedoelde

orgaan

openbaar

gemaakte

geldigheidsduur nog geen

nieuwe dienstregeling is vastgesteld, blijft in afwijking van
die geldigheidsduur een vastgestelde dienstregeling ook na het
verstrijken daarvan gelden, tot het tijdstip waarop de nieuwe
dienstregeling ingaat.
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Artikel 31

1. De vervoerder stelt de dienstregeling algemeen verkrijgbaar of
maakt deze anderszins kenbaar op zodanige wijze de reiziger
kennis kan nemen van de reismogelijkheden met inbegrip van de
mogelijkheden om over te stappen.
2. Het bestuur dat de dienstregeling vaststelt, kan richtlijnen
geven over de wijze waarop de vervoerder gevolg dient te geven
aan het in het eerste lid bepaalde.

Artikel 32

1. De vervoerder kan afwijken van de dienstregeling indien werkzaamheden ten aanzien van de in de dienstregeling voorziene
trajecten of andere vergelijkbare bijzondere

omstandigheden

dit noodzakelijk maken.
2. De vervoerder maakt zo mogelijk afwijkingen van de dienstrege1 ing bekend.

Artikel.33

1. Het orgaan dat de dienstregeling vaststelt is na de vaststelling daarvan bevoegd

daarin wijzigingen

aan te brengen op

grond van dringende omstandigheden. In dat geval zijn de artikelen 24 tot en met 31 niet van toepassing.
2. Het orgaanraa.aktzo mogelijk wijzigingen van de dienstregeling
bekend.

Artikel 34

Onder voornemens die zullen leiden tot ingrijpende wijzigingen
van dienstregelingen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van
de wet zijn in ieder geval begrepen:
a. integratieprojecten;
b. ontsluiting van nieuwe woongebieden;
c. systeemwijziging en verandering van vervoertechniek;
d. opening en sluiting van stations.
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HOOFDSTUK 6

^_i_ïHi!?Y£2_e.0 vervoerbewijzen
Artikel 35

1. Onze Minister laat de vaststelling van de tarieven en modellen
van

vervoerbewijzen

als

bedoeld

in

artikel

23 van de wet

achterwege voor openbaar vervoer waarvoor geen rijksbijdrage
voor exploitatie wordt verleend.
2. In bijzondere gevallen kan Onze Minister de vaststelling van
tarieven en modellen van vervoerbewijzen eveneens achterwege
laten.

Artikel 36

1. Ten aanzien van het openbaar vervoer per trein, voor zover
verricht door de N.V. Nederlandse Spoorwegen, stelt Onze Minister de algemene tariefhoogte vast.
2. Met betrekking tot de door de N.V. Nederlandse Spoorwegen vast
te stellen tarieven kan Onze Minister regels geven over het te
voeren tariefbeleid.
3. De N.V. Nederlandse Spoorwegen legt de door haar vast te stellen tarieven aan Onze Minister voor ter goedkeuring met uitzondering van gecombineerde aanbiedingen van door haar aangeboden vervoer en niet uit vervoer bestaande daaraan aansluitende andere voorzieningen.

Artikel 37

Onze Minister, gemeenten en vervoerders maken de door hen vastgestelde tarieven tijdig openbaar op zodanige wijze dat deze voor
een ieder kenbaar zijn.

Artikel 38

1. Een vervoerbewijs vermeldt de prijs, de geldigheidsduur, de
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naam van de vervoerder die het openbaar vervoer verricht waarvoor het afgegeven vervoerbewijs is bestemd of van een door
Onze Minister of een gemeente aangewezen

instantie, alsmede

zonodig voorschriften van de vervoerder omtrent het gebruik.
2. Een vervoerbewijs kan uit meer delen zijn samengesteld en kan
op naam worden gesteld.

Artikel 39

Een vervoerbewijs is slechts geldig indien:
a. het door of vanwege de vervoerder die het openbaar vervoer
verricht waarvoor het is bestemd is afgegeven;
b. het één of meer tijdaanduidingën en plaats- of trajectaanduidingen bevat;
c. het tijdstip waarop wordt gereisd, valt binnen de op het vervoerbewijs aangegeven geldigheidsduur.
d. het vervoermiddel of de vervoermiddelen waarvoor het vervoerbewijs is bestemd, zijn vermeld alsmede zonodig de klasse;
e. het vervoerbewijs en de daarop door of vanwege de vervoerder
aangebrachte gegevens niet zijn beschadigd of onbevoegd gewijzigd;
f. het zonodig is ingevuld overeenkomstig de door de vervoerder
gegeven voorschriften.

Artikel 40

1. Een vervoerbewijs geeft de houder mede recht op vervoer van
zijn handbagage.
2. Met

handbagage

worden

gelijkgesteld

kleine

levende

dieren

waarvoor geen eigen zit- of staanplaats wordt verlangd alsmede
vouwfietsen en kinderwagens.

Artikel 41

Voor voorwerpen die de afmetingen van handbagage te boven gaan
kan de vervoerder, behoudens in de gevallen bedoeld in artikel
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42, onderdeel e, een afzonderlijk door of namens hem tegen betaling afgegeven vervoerbewijs verlangen. Het bepaalde in de artikelen 37, 38 en 39 is in een zondanig geval, van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 42

Een vervoerbewijs is niet vereist voor:
a. kinderen onder geleide, die de leeftijd van vier jaren nog
niet hebben bereikt en waarvoor geen zitplaats wordt verlangd;
b. personen die de leeftijd van ten minste tien jaren hebben bereikt en honden, mits zij een persoon begeleiden die is voorzien van een legitimatiebewijs voor gehandicapten, afgegeven
door een door Onze Minister aangewezen instantie;
c. ambtenaren en personen als bedoeld in de artikelen 65 en 67
van de wet belast met toezicht en opsporing bij de uitoefening
van de hun opgedragen taak;
d. het personeel van de vervoerder bij het verrichten van hun
werkzaamheden;
e. voorwerpen die de afmetingen van handbagage te boven gaan voor
zover deze naar het oordeel van de vervoerder geen hinder of
gevaar veroorzaken.

Artikel 43

1. De reiziger die het vervoerbewijs waarvan hij moet zijn voorzien desgevraagd niet toont of overhandigt, is onverminderd
het in het tweede lid bepaalde verschuldigd:
a. de vervoerprijs van het vertrekpunt tot het eindpunt van
het vervoermiddel, of
b. indien hij ten genoegen van een door de vervoerder aangewezen persoon als bedoeld in artikel 65, tweede lid, van de
wet, meedeelt waar hij is ingestapt en waar bij voornemens
is uit te stappen: de vervoerprijs van het af te leggen
traject.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, is de reiziger
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die het vervoerbewijs waarvan hij moet zijn voorzien desgevraagd niet toont of overhandigt, een onbevoegd gewijzigd of
anderszins bewerkt vervoerbewijs gebruikt, een vervoerbewijs
misbruikt of controle van vervoerbewijzen belemmert of verhindert, een nader door Onze Minister te bepalen bedrag verschuldigd.
3. De vervoerder is verplicht een betalingsbewijs af te geven,
indien de reiziger de in het eerste en tweede lid bedoelde betaling heeft Verricht.
4. Indien de reiziger

de betalingsverplichting

bedoeld

in het

eerste en tweede lid niet nakomt, zijn de door de vervoerder
aangewezen personen als bedoeld in artikel 65, tweede lid, van
de wet bevoegd hem zonodig met behulp van de sterke arm het
gebruik van het openbaar vervoer te ontzeggen.

Artikel 44
1. Indien van een vervoerbewijs, door welke oorzaak ook, geen of
slechts gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt, vervalt de betalingsverplichting of ontstaat een recht op terugbetaling indien:
2. De reiziger aan wie ingevolge artikel 74 van de wet het gebruik van het openbaar vervoer is ontzegd, heeft geen recht op
terugbetaling of op enige ander vergoeding.

S£ëSë-2S4EÜlSBSïïS
Artikel 45
1. Als verstoring van orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang als bedoeld in artikel 26 van de wet worden beschouwd :
a. gedragingen die gevaar of hinder opleveren voor zichzelf of
een ander;
b. het meenemen van voorwerpen of dieren die gevaar of hinder
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opleveren voor zichzelf of een ander;
c. het veroorzaken van verontreinigingen of beschadigingen;
d. het ontvreemden van een onderdeel of toebehoren van een
vervoermiddel;
e. het gebruiken van een vervoermiddel op een andere wijze dan
waarvoor het bestemd is;
f. het uitoefenen van een beroep of bedrijf;
g. het reclame- of propaganda maken, het houden van inzamelingen of soortgelijke daarmee samenhangende activiteiten.
2. Het bepaalde in het eerste lid, onderdelen e, f en g is niet
van toepassing voor zover de vervoerder daarvoor toestemming
heeft gegeven.

Artikel 46
Als aanwijzingen betreffende orde, rust, veiligheid of een goede
bedrij fsgang worden mede beschouwd aanduidingen in beeld en geschrift met de daarbij vermelde betekenis als aangegeven in de
bijlage bij dit besluit en in bijlage II bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

£_2_5SY254®3_v22EïêIEe.2
Artikel 47

1. De reiziger is bevoegd een door hem op een station of halte of
in een vervoermiddel gevonden voorwerp of geldsom aan de vervoerder af te geven.
2. De vervoerder is verplicht een tet afgifte aangeboden gevonden
voorwerp of geldsom aan te nemen.

Artikel 48

De vervoerder is bevoegd een door zijn personeel • gèvojwtó* of door
een ander aan hem gegeven voorwerp waarvan hij kan vermoeden dat
het niet enig in zijn soort is, na drie maanden of - indien het
voorwerp niet geschikt is voor bewaring - eerder te verkopen.
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Artikel 49

1. De vervoerder is verplicht een gevonden woorwerp, de opbrengst
van het verkochte

voorwerp

of het bedrag van een gevonden

geldsom aan de rechthebbende, indien deze zich binnen drie jaren na afgifte aanmeldt, af te geven. De rechthebbende is bij
inontvangstneming verplicht een vergoeding voor de bewaarkosten en de kosten van eventuele verkoop aan de vervoerder te
betalen.
2. De vervoerder kan voor de behandeling van een verzoek met betrekking tot een verloren voorwerp of geldsom een vergoeding
voor administratiekosten in rekening brengen.

HOOFDSTUK 7 RIJKSBIJDRAGE VOOR EXPLOITATIE VAN OPENBAAR VERVOER
AAN QEMBENTEN

Artikel 50

1. Met het

oog op de vaststelling

van de grondslag voor

een

financiële bijdrage voor exploitatie van openbaar vervoer aan
een gemeente stelt Onze Minister per gemeente en per vervoertechniek in enig jaar vast de kosten van exploitatie van openbaar vervoer alsmede de inkomsten anders dan opbrengsten uit
verkoop van vervoerbewijzen, die hij in aanmerking neemt overeenkomstig de door hem na overleg met vertegenwoordigers van
gemeenten vast te stellen omschrijving van het begrip explotatietekorten van openbaar vervoer.
2. Bij omschrijving van het begrip exploitatietekorten van openbaar vervoer neemt Onze Minister in ieder geval in aanmerking
kosten van:
a. personeel, materieel en energie, die rechtstreeks samenhangen met verrichten van openbaar vervoer;
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b. algemeen beheer voorzover verbonden aan het verrichten van
openbaar vervoer;
c. afschrijvingen van gebouwen en materieel op basis van his-

3. Bij de vaststelling van de kosten als bedoeld in het eerste
lid, gaat Onze Minister uit van door hem vast te stellen regels over de door hem na overleg met vertegenwoordigers van
gemeenten

wenselijk

geachte

afstemming

van het

aanbod

van

openbaar vervoer op het gebruik ervan.

Artikel 51

1. Het gebruik van openbaar vervoer wordt vastgesteld op grond
van telling van gerealiseerde reizigerskilometers of van aantallen reizigers.
2. Onze Minister geeft aan op welke wijze de telling van gerealiseerde reizigerskilometers of van aantallen reizigers dient te
geschieden.

§2

BSEfkêSiDS^YiHLil^-JSft^

Artikel 52

Berekening van de kosten van exploitatie van openbaar vervoer per
jaar geschiedt door aanpassing van de grondslag als bedoeld in
artikel 50, eerste lid, in verband met:
a. wijzigingen van het vervoergebruik;
b. wijzigingen van loonkosten en prijzen;
c. wijzigingen van kapitaallaste»;
d. effecten van investeringen;
e. andere in deze paragraaf aangegeven ontwikkelingen.

- 22 -

Artikel 53

1. Doorberekening van de kosten van wijzigingen van het vervoergebruik
Minister

geschiedt

jaarlijks

per vervoertechniek

met
per

behulp van

een door

gemeente vast

te

Onze

stellen

rekenfactor, die wordt bepaald door een verondersteld gemiddeld verband tussen het gebruik dat geschiedt met een geldig
vervoerbewijs en de kosten. Daarbij maakt Onze Minister per
gemeente gebruik van kengetallen met betrekking tot de verhouding van vraag en aanbod waarbij rekening wordt gehouden met
het peil van het geboden openbaar vervoer.
2. Wijziging van in het vervoergebruik als gevolg van onder meer
het ontsluiten van nieuwe woonwijken of het veranderen van
vervoertechniek worden mede in aanmerking genomen.

Artikel 54

Doorberekening van wijzigingen van loonkosten geschiedt:
a. voor een gemeentelijk vervoerbedrijf overeenkomstig de door
Onze Minister van Binnenlandse Zaken vastgestelde richtlijnen;
b. ten

behoeve

van

een vervoerbedrijf

in

de

gepremieerde

en

gesubsidieerde sector overeenkomstig de door Onze Minister van
Sociale Zaken, handelende in overeenstemming met Onze Minister
en Onze Minister die het verder mede aangaat, vastgestelde
richtlijnen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet
arbeidsvoorwaarden-ontwikkeling gepremieerde en gesubsidieerde
sector.

Artikel 55

Doorberekening van wijzigingen van prijzen geschiedt

tenminste

één maal per jaar met behulp van

Artikel 56

1. Bij de berekening van de kosten van exploitatie van openbaar
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vervoer per jaar worden mede in aanmerking genomen:
a. kapitaallas ten, ontstaan door het verschil tussen kosten
van vervanging van gebouwen en materieel en de hiervoor
verrichte

afschrijvingen

op

basis

van historische kost-

prijs;
b. de te verwachten effecten op de kosten van exploitatie van
openbaar vervoer als gevolg van investeringen in gebouwen
en materieel alsmede van investeringen in infrastructuur.

Artikel 57

Tot wijziging van de voor een financiële bijdrage in aanmerking
te nemen kosten kunnen mede aanleiding geven:
a. een aanmerkelijke verandering van de dienstregeling die voortvloeit uit een wijziging van de taakverdeling tussen lokaalen iriterlokaal openbaar vervoer;
b. een ontwikkeling van algemene aard die buiten de gemeente ligt
en die van invloed is op de hoogte van de kosten van exploitatie van openbaar vervoer;
c. een door Onze Minister bij de vaststelling van de kosten van
exploitatie van openbaar vervoer na overleg met vertegenwoordigers van gemeenten toe te passen normering.

Artikel,58

1. Onze Minister stelt de toe te rekenen vervoeropbrengsten van
openbaar vervoer, waarvoor een financiële bijdrage wordt verleend, jaarlijks vast voor de aanvang van het jaar waarin deze
vervoeropbrengsten dienen te worden gerealiseerd.
2. Bij de berekening

van de

toe te rekenen totale vervoerop-

brengst gaat Onze Minister uit van:
a. de verkoop van vervoerbewijzen in de période juni tot en
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met mei voorafgaande aan het jaar waarop de te verlenen
financiële bijdrage betrekking heeft;
b. de verwachte wijziging in de vervoeropbrengsten als gevolg
van een tot stand te brengen wijziging van tarieven, met
dien verstande dat correctie zal worden aangebracht zodra
de gewijzigde tarieven definitief zijn vastgesteld;
c. overige te verwachten wijzigingen in de vervoeropbrengsten
als gevolg van ontwikkelingen in het vervoergebruik waaronder begrepen het ontsluiten van nieuwe woonwijken of het
veranderen van vervoertechniek.
3. Onze Minister pleegt overleg met vertegenwoordigers van gemeenten

en vervoerders

over de verwachte totale vervoerop-

brengst.

Artikel 59

1. Onze Minister stelt het aan een gemeente toe te rekenen aandeel in de verwachte totale vervoeropbrengst vast.
2. Met het oog op het in het eerste lid bedoelde vast te stellen
aandeel in de vervoeropbrengst, bepaalt Onze Minister:
a, het relatieve aandeel per gemeente en vervoerder van het
aantal reizigerskilometers

ten opzichte van het landelijk

totaal als bedoeld in artikel 58;
b. de aan het aantal reizigerskilometers per gemeente toe te
kennen opbrengst

per reizigerskilometer

waarbij

rekening

wordt gehouden met het kaartsoortgebruik, het onrechtmatig
reizen zonder geldig vervoerbewijs alsmede de omvang van
het verrichte vervoer per gemeente of groep van gemeenten.

Artikel 60

1. De werkelijk ontvangen vervoeropbrengsten worden maandelijks
aan gemeenten toegedeeld.
2. Met het oog op de toedeling van vervoeropbrengsten worden de
opbrengsten van verkoop van vervoerbewijzen maandelijks door
gemeenten,

vervoerders,

het

Staatsbedrijf

der

Posterijen,
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Telegrafie en Telefonie en andere verkopers op een door Onze
Minister voorgeschreven wijze verantwoord.
3. Aan de hand van de in het tweede lid bedoelde verantwoording
bepaalt Onze Minister per kalendermaand het totaal bedrag van
de werkelijke ontvangen opbrengsten.
4. De per gemeente toe te delen vervoeropbrengsten worden bepaald
met behulp van het op grond van artikel 59, eerste lid, vastgestelde aandeel van die gemeenten in de totale wekelijke ontvangen vervoeropbrengst.

Artikel 61

1. Voor zover de aan een gemeente toe te delen vervoeropbrengsten
meer bedragen dan de door hen door verkoop van vervoerbewijzen
ontvangen opbrengsten, wordt op aanwijzing van Qmze Minister
het toekomende restbedrag door het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie binnen drie weken na afloop van
elke kalendermaand uitbetaald.
2. Op aanwijzing van Onze Minister geeft het Staatsbedrijf der
Posterijen, Telegrafie

en Telefonie

elke kalendermaand

een

voorschot op het restbedrag als bedoeld in het eerste lid,
3. Voorzover de aan een gemeente toe te delen vervoeropbrengsten
minder bedragen dan de door hen dopr verkoop van vervoerbewijzen

ontvangen

opbrengsten,

wordt

op

aanwijzing

van

Qnze

Minister het verschil verrekend roet het door het Staatsbedrijf
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie op grond van het tweede lid te verlenen voorschot, danwei op andere op door Onze
Minister te bepalen wijze.

§ 4 Berekening_en_betaling^van^de_financ^

Artikel 62

De financiële bijdrage wordt, met inachtneming van de voor open-
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baar vervoer beschikbare financiële middelen zoals vermeld in het
hoofdstuk voor Verkeer en Waterstaat

in de Rijksbegroting, ge-

vormd door het saldo van de overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 50 tot en met 55 berekende kosten van exploitatie van
openbaar vervoer en de overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 58 en 59 toegerekende vervoeropbrengsten.

Artikel 63

Indien blijkt dat het totaal van de voor het verrichten van openbaar vervoer benodigde middelen meer bedraagt dan de beschikbare
middelen zoals vermeld

in het hoofdstuk voor Verkeer en Water-

staat in de Rijksbegroting, beslist

Onze Minister

zonodig tot

herverdeling van de beschikbare middelen met behulp van

de in

artikel 53, eerste lid, bedoelde kengetallen met betrekking tot
de verhouding van vraag en aanbod waarbij rekening wordt gehouden
met het niveau van het geboden openbaar vervoer.

Artikel 64

Bij verlening van de financiële bijdrage geeft Onze Minister de
wijze aan waarop de bijdrage is berekend.

Artikel 65

Betaling van de. financiële bijdrage geschiedt medio elke maand
door overmaking van één dertiende deel van de totale bijdrage
met dien verstande dat
wordt overgemaakt.

P.M.

in de maand

april twee dertiende deel
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i_§„522E_Sê5êSStë5_£Ë_Y5EË^Sl^en gegevens.

Artikel 66

1. Met het oog op de te verlenen financiële bijdrage voor exploitatie van openbaar vervoer verschaffen gemeenten Onze Minister:
a. de jaarrekening van de vervoerder die is gebaseerd op een
door Onze Minister na overleg met vertegenwoordigers van
gemeenten vastgesteld uniform rekeningscheraa voor gemeenten
die openbaar vervoer verrichten;
b. gegevens over de opbrengsten van verkoop van vervoerbewijzen en over andere inkomsten;
c. gegevens omtrent het verrichten van het openbaar vervoer
en het gebruik ervan;
d. overige door Onze Minister noodzakelijk geachte gegevens.

2. Onze Minister geeft aan op welke wijze de gegevens dienen te
worden verstrekt.

P.M.

Controle van gegevens en eventuele gevolgen daarvan.

A r t i k e l 67
Indien Onze Minister op grond van het bepaalde in artikel 36 van
de wet een financiële bijdrage voor openbaar vervoer verleent
aan het openbaar lichaam van een gemeenschappelijke regeling, is
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het bepaalde in de artikelen 50 tot en met 66 van dit besluit van
overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 8 RIJKSBIJDRAGE VOOR EXPLOITATIE VAN OPENBAAR VERVOER
AAN DE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Artikel 68

De

financiële bijdrage voor

exploitatie

van het door de N.V.

Nederlandse Spoorwegen verrichte openbaar vervoer wordt berekend
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 10 tot en met 13 van
de Verordening

(EEG) 1191/69, zoals nader uitgewerkt

in door

Onze Minister na overleg met de N.V. Nederlandse Spoorwegen op
te stellen regels en procedures.

HOOFDSTUK 9 RIJKSBIJDRAGE VOOR EXPLOITATIE VAN OPENBAAR VERVOER
AAN

ANDERE

VERVOERDERS

DAN

DE

N.V.

NEDERLANDSE

SPOORWEGEN

Artikel. 69

1. Met het oog op de berekening van een financiële bijdrage voor
exploitatie van openbaar vervoer aan andere vervoerders dan
de N.V. Nederlandse Spoorwegen, stelt Onze Minister per vervoerder en per vervoertechniek jaarlijks vast de kosten van
exploitatie van openbaar vervoer alsmede de inkomsten anders
dan opbrengsten uit verkoop van vervoerbewijzen, die hij in
aanmerking neemt overeenkomstig door hem na overleg met verte-
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genwoordigers van vervoerders vast te stellen algemene regels
waarin opgenomen een uniform rekeningschema.
2. Bij de vaststelling van de kosten als bedoeld in het eerste
lid, gaat Onze Minister uit van door hem na overleg met vertegenwoordigers van vervoerders vast te stellen regels over de
afstemming van het aanbod van interlokaal openbaar vervoer op
het gebruik ervan.
3. Onze Minister vraagt gedeputeerde staten advies over de in
het tweede lid bedoelde regels en daarin aan te brengen wijzigingen.

Artikel 70

Bij de berekening van de kosten van exploitatie van openbaar vervoer aan vervoerders anders dan de N.V. Nederlandse Spoorwegen is
het bepaalde in de artikelen 51, 54, onderdeel b, en 55 tot en
met 66 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat;
a. bij toepassing van artikel 57, onderdeel a, mede wijziging van
de taakverdeling binnen het interlokale openbaar vervoer aanleiding kan geven tot wijziging van de financiële bijdrage; en
b. toepassing van artikel 63 kan leiden tot wijziging, van de in
artikel 69, tweede lid, bedoelde regels.

HOOFDSTUK 10 RIJKSBIJDRAGE VOOR IHFRASTRgCTOÜR Tg» BKHOEVK VAM
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OPENBAAR VERVOER

Artikel 71

Een financiële bijdrage voor infrastructuur ten ; behoeve van openbaar vervoer kan worden verleend voor kosten:
a. van aanleg, wijziging en inrichting van railwegen en van uitsluitend voor openbaar vervoer per bus openstaande wegen;
b. van aanleg van ter verbetering van de regelmaat en 4e doorstroming van openbaar vervoer wenselijke voorzieningen;
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c. van de bouw van stations ten dienste van openbaar vervoer;
d. van aanleg van voorzieningen in de directe nabijheid van een
station ter verbetering van de bereikbaarheid van dat station
voor het overige verkeer.

Artikel 72

Voor een financiële bijdrage in de in artikel 70 bedoelde kosten
komen in aanmerking:
a. kosten van verwerving van onroerend goed;
b. kosten van materialen;
c. kosten van werkzaamheden van aanleg, bouw, wijziging of inrichting van de gewenste voorziening;
d. tien procent van de gezamenlijke kosten, bedoeld in de onderdelen b en c, als kosten van voorbereiding en toezicht;
e. de krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1968 verschuldigde
belasting voorzover die niet kan worden teruggevorderd.

Artikel 73

1. Een bijdrage voor een infrastructurele voorziening voor interlokaal openbaar vervoer waarvan de dienstregeling wordt vastgesteld door Onze Minister, wordt slechts verleend indien de
subsidiabele kosten van de voorziening meer bedragen dan f.
100.000,-.
2. Een bijdrage voor een infrastructurele voorziening voor lokaal openbaar vervoer

en voor

interlokaal openbaar vervoer

waarvoor de bevoegdheden tot verlening van de vergunning en
tot vaststelling

van

de dienstregeling

door

Onze

Minister

zijn overgedragen, wordt slechts verleend indien de subsidiabele kosten van de voorziening meer bedragen dan 1% van de
totale

jaarkosten van exploitatie van het openbaar vervoer

waarvoor op grond van de onderdelen, 32, 33, 35 en 36 van de
wet een financiële bijdrage wordt verleend of indien de subsidiabele kosten meer bedragen dan f. 2.000.000,-.
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Artikel 74

1. Voor de voorzieningen genoemd in artikel 71, onderdelen a, b
en c, bedraagt de bijdrage:
a. 100% van de subsidiabele kosten, indien de voorzieningen
worden getroffen voor het in artikel 73, eerste lid, bedoelde vervoer;
b. 80% van de subsidiabele kosten, indien de voorzieningen
worden getroffen voor het in artikel 73, tweede lid, bedoelde vervoer.
2. Voor de voorzieningen genoemd in artikel 71, onderdeel d, bedraagt de subsidie .50% van de subsidiabele kosten.

Artikel 75

Bij het bepalen van de bijdrage worden buiten beschouwing gelaten de kosten die naar het oordeel van Onze Minister redelijkerwijs ten laste van de grond of andere kostendragers kunnen worden gebracht alsmede de kosten die, anders dan op grond van dit
besluit, worden vergoed tenzij Onze Minister anders beslist.

Artikel 76

1. Degene, die een aanvraag indient om een financiële bijdrage
voor infrastructuur

ten behoeve van openbaar vervoer dient

bij de aanvraag over te leggen:
a. een beschrijving van de voorziening alsmede een toelichting op het doel en de vormgeving;
b. een tekening van de voorziening en van de bestaande situatie alsmede een overzichtskaart op een duidelijke topografische ondergrond waaruit blijkt hoe de voorziening aansluit op de omgeving alsmede een toelichting daarop;
c. een kostenraming;
d. een uitvoeringsschema van werkzaamheden;
e. een opgave van door andere instanties verleende danwei bij
andere instanties aangevraagde bijdragen in de kasten van
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de voorziening;
f. een opgave van de mate waarin de kosten van de voorziening
ten laste van de grond of andere kostendragers worden gebracht ;
i. raming van het gebruik dat van de beoogde voorziening zal
worden gemaakt en de gevolgen die zulks heeft voor het gebruik en het aanbod van overige voorzieningen en voor kosten en opbrangsten van exploitatie van openbaar vervoer.

2. Onze Minister kan bij de aanvrager inlichtingen inwinnen die
voor een juiste beoordeling van de aanvraag van belang zijn.

Artikel 7 7

Onze Minister vraagt gedeputeerde staten advies over infrastructurele voorzieningen

ten behoeve van interlokaal openbaar ver-

voer waarvoor door anderen dan de provincie om een financiële
bijdrage is gevraagd.

HOOFDSTUK 11 BIJ VERLENING VAN VERGUNNINGEN VOOR BESLOTEN BUSVERVOER TK HANTEREN NORMEN

Artikel 78

Een vervoerder toont vraag van voldoende omvang en tijdsduur naar
door hem te verrichten vervoer als bedoeld in artikel 44, tweede
lid van de wet, aan, indien hij bewijsstukken overlegt waaruit
blijkt dat hij gedurende een periode van minimaal twee jaren vervoer kan verrichten dat ten minste gelijk is aan de door Onze Minister vastgestelde landelijke gemiddelde bezettingsnorm per bus
uitgedrukt in rituren.

Artikel 79

In de vergunning wordt ten hoogste een zodanig aantal bussen ver-
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meld dat het met die bussen te verrichten vervoer ten minste de
in artikel 78 bedoelde bezettingsnorm wordt bereikt.

Artikel 80

1. Onze Minister toetst, gerekend vanaf het tijdstip van verlening, wijziging of omzetting van een vergunning, elk derde
jaar in hoeverre bij het verrichten van besloten busvervoer de
in artikel 78 bedoelde bezettingsnorm wordt bereikt.
2. Onze Minister kan na toetsing een vergunning wijzigen indien
de gemiddelde bezetting van het aantal vergunde bussen gedurende een periode van ten minste één jaar meer dan 10 % is gedaald beneden de in artikel 78 bedoelde begettingsnorm.
3. Onze Minister kan na toetsing een vergunning intrekken indien
de bezetting van het aantal vergunde bussen gezamenlijk gedurende een periode van ten minste één jaar minder bedraagt dan
de in artikel 78 bedoelde bezettingsnorm voor één bus.

Artikel 81

Onze Minister geeft regels over de door vervoerders te verschaffen gegevens voor de vaststelling van de in artikel 78 bedoelde
bezettingsnorm alsmede voor de in artikel 80 bedoelde toetsing.

HOOFPSTPK 12 IHTOIWATIOHMI. VERVOER

§_1 Definities
Artikel 82

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. Verordening nr. 117/66/EEG: de Verordening nr. 117/66/EEG van
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 juli 1966 be~
treffende de invoering van gemeenschappelijke regels voor het
internationale vervoer van personen over de weg wee autobussen
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(Pb. EG van 9 augustus 1966, nr. 147);
b. Verordening (EEG) nr. 1016/68: de Verordening (EEG) nr.1016/
68 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 9 juli
1968 betreffende de invoering van modellen van de controledocumenten bedoeld

in de artikel 6 en 9 van Verordening nr.

117/66/EEG van de Raad (Pb. EG van 22 juli 1968, nr. L 173);
c. Verordening (EEG) nr. 516/72: de Verordening (EEG) nr. 516/72
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 februari
1972 betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke regels
voor pendelvervoer met autobussen (autocars) tussen de Lidstaten (Pb. EG van 20 maart 1972, nr. L 67);
d. Verordening (EEG) nr. 517/72: de Verordening (EEG) nr. 517/72
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 februari
1972 betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke regels
voor het geregeld vervoer en de bijzondere vormen van geregeld
vervoer met

autobussen

tussen de Lidstaten (Pb. EG van 20

maart 1972, nr. L 67);
e. ASOR-Overeenkomst: de Overeenkomst betreffende internationaal
ongeregeld personenvervoer over de weg met autobussen als bedoeld in Besluit 82/505/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen houdende afsluiting van deze Overeenkomst.
f. Geregeld vervoer:
1" in de relatie met andere Lidstaten: geregeld vervoer in de
zin van artikel

1, derde lid, van Verordening (EEG) nr.

117/66, voor zover dat vervoer beantwoordt aan de in artikel 4, eerste lid, van de Verordening bedoelde voorwaarden,
2° in de relatie met derde landen: geregeld vervoer als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de ASOR-Overeenkomst;
g. Een bijzondere vorm van geregeld vervoer:
1" in de relatie met andere Lidstaten: een bijzonder vorm van
geregeld vervoer in de zin van artikel 1, derde lid, van de
Verordening (EEG) nr. 117/66, voor zover dat vervoer beantwoordt aan de in artikel 4, eerste lid, van de Verordening
bedoelde voorwaarde;
2° in de relatie met derde landen: een bijzondere vorm van geregeld vervoer in de zin van artikel 3, eerste en tweede
lid, van de ASOR-Overeenkomst;

- 35 -

h. Pendelvervoer:
1° in de relatie met andere Lidstaten: pendelvervoer in de zin
van artikel 2 van de Verordening (EEG) nr. 117/66, voor zover dat vervoer beantwoordt aan de in artikel 4, eerste
lid, van de Verordening bedoelde voorwaarden en zoals dit
vervoer nader is bepaald bij de artikelen 9, 10 en 11 van
de Verordening (EEG) nr. 516/72;
2° in de relatie met derde landen: pendelvervoer in de zin van
artikel 4, eerste lid, van de ASOR-Overeenkomst, voor zover
dat vervoer beantwoordt aan de in artikel 4 , tweede en derde lid, van die Overeenkomst bedoelde voorwaarden;
i. Ongeregeld vervoer:
1° in de relatie met andere Lidstaten: ongeregeld vervoer in
de zin van artikel 3 van de Verordening (EEG) nr. 117/66
voor zover dat vervoer beantwoordt aan de in artikel 4,
eerste lid, van die Verordening bedoelde voorwaarden,
2" in de relatie met derde landen die tot de ASOR-Overeenkomst
zijn toegetreden: ongeregeld vervoer in de zin. van artikel
2, eerste lid, van de ASOR-Overeenkomst voor zover dat vervoer beantwoordt aan de in artikel 1 van die overeenkomst
bedoelde voorwaarden;
3° in de relatie met andere derde landen: het grensoverschrijdend vervoer van personen met autobussen dat noch aan de
definitie van geregeld vervoer

in de onderdelen c of d,

noch aan de definitie van pendelvervoer in onderdeel e beantwoordt. Het omvat:
- het vervoer in gesloten rondritten, dat wil «eggen vervoer met hetzelfde voertuig dat dezelfde groep reizigers
over het gehele traject vervoert en naar de plaats van
vertrek terugbrengt,
- het vervoer waarbij de heenreis met en de terugreis zonder reizigers plaatsvindt,
- alle andere vormen van vervoer.
Bij ongeregeld vervoer mag onderweg geen enkele reiziger
worden opgenomen of afgezet.
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i_£_è!êf:,2in.e kep_alingen
Artikel 83

Het is verboden naar en van andere Lidstaten alsmede naar en van
derde landen geregeld vervoer als bedoeld in artikel 82, onderdeel f,een bijzondere vorm van geregeld vervoer als bedoeld in
artikel 82, onderdeel g, en pendelvervoer als bedoeld in artikel
82, onderdeel h, te verrichten zonder een daartoe strekkende vergunning.

Artikel 84

Voor het verrichten van geregeld vervoer, een bijzondere vorm van
geregeld vervoer of pendelvervoer wordt aan de in Nederland gevestigde vervoerder

slechts een vergunning verleend

indien hem

een vergunning voor het verrichten van openbaar vervoer of een
vergunning voor het verrichten van besloten busvervoer is verleend.

Artikel 8 5

Onze Minister kan een vergunning voor het verrichten van geregeld
vervoer of voor het verrichten van een bijzondere vorm van geregeld vervoer voorlopig verlenen nadat met de betrokken Lidstaat
danwei met het betrokken derde land daarover overeenstemming is
bereikt.

Artikel 86

Aanvragen om een vergunning voor het verrichten van geregeld vervoer, voor het verrichten van een bijzondere vorm van geregeld
vervoer of voor het verrichten van pendelvervoer worden slechts
in behandeling genomen indien bij de aanvraag gebruik is gemaakt
van door Onze Minister vastgestelde formulieren en nadat de terzake verschuldigde vergoedingen zijn voldaan.
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Artikel 8.7

Ongeregeld vervoer met bussen, die blijkens het kenteken thuishoren in Nederland, mag door een in Nederland gevestigde vervoerder
slechts geschieden indien aan hem een vergunning is verleend voor
het verrichten van besloten busvervoer.

Artikel 88

A r t i k e l 3 van dé Wet i s n i e t van t o e p a s s i n g i n d i e n efên vervoerder
dië niet
waarbij

in

Nederland

is

gevèstligd

de Nederlandse grens wordt

ongeregeld

verjwèfr

overschreden met

verricht
autobussen

d i e b l i j k e n s h e t kenteken t h u i s h o r e n i n -hét 'buitenlatïè.

A r t i k e l 89

Onze Minister kan ter uitvoering van internationale *>vereenkomsteh of van besluiten van volkenrechtelijke organisaties nadere
regels geven die, vooir zover nodig, kunhen afwijken v£n het in
dit besluit bepaalde.

Artikel 90

1. Onze Minister kan te allen tijde èeh vergunning voor hét verrichten van geregeld vèrvóèr, eën bijzohdere vorm via geregeld
vervoer oï pëndèlvèrvoèr bij een met redenen omklede beschikking intrekken.
2. Onze Minister trekt een vergunning als bedoeld in net eerste
lid in ieder geval in, indien zich eeh geval voordoet als bedoeld:
a. in artikel 18, eerste lid, vèn

de Verordening

(%EG) nr.

517/72, dahwel
b. in artikel 19, eerste lid, vah de
516/72.

Verordening

OËÈG) nr.
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Artikel 91

1. Indien de vervoerder, aan wie een vergunning is verleend voor
het verrichten van geregeld vervoer, het voornemen heeft de
exploitatie te beëindigen voordat de vergunning haar geldigheid heeft verloren, stelt hij uiterlijk drie maanden vóór het
tijdstip waarop hij zich voorstelt de exploitatie te beëindigen, Onze Minister schriftelijk in kennis van dit voornemen
dat hij met redenen omkleedt.
2. De vervoerder is verplicht de betrokken reizigers en overige
belanghebbenden op passende wijze van zijn voornemen in kennis
te stellen.

I_ -LSeregeld„yervoer_en_een_bijzondere_vorm_van_geregeld_yervoer
55êï_êS_Ya2_fS^SES_i'ië5,:f£Sn
Artikel 92

1. Onze Minister beslist op een aanvraag om een vergunning voor
het verrichten van geregeld vervoer naar en van andere Lidstaten

als

bedoeld

in

artikel

82, onderdeel

f, ten eerste,

alsmede op een aanvraag om een vergunning voor het verrichten
van

een bijzondere

vorm van

geregeld

vervoer

naar

en van

andere Lidstaten als bedoeld in artikel 82, onderdeel g, ten
eerste.
2. Onze Minister kan ambtshalve of op verzoek van degene aan wie
de vergunning is verleend, de vergunning wijzigen of intrekken.

Artikel 93

1. Onze Minister beslist op een aanvraag om overdracht van een
vergunning voor het verrichten van geregeld vervoer.
2. Een vergunning kan slechts worden overgedragen indien de exploitatie

van het

vervoer

waarop de vergunning

betrekking
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heeft als bedoeld in artikel 2 2, derde volzin, van de Verordening (EEG) nr. 517/72, mede wordt overgedragen.
3. Overdracht van de exploitatie van het vervoer is niet mogelijk
indien niet tevens de vergunning die op dat vervoer betrekking
heeft, wordt overgedragen.

Artikel 94

Degene aan wie een vergunning voor het verrichten van geregeld
vervoer is verleend, verstrekt Onze Minister jaarlijks van elk
geregeld vervoer afzonderlijk de in artikel 17, tweede lid, van
de Verordening (EEG) nr. 517/72 bedoelde kwartaalgegevens.

Artikel 95

De vervoerder die geregeld vervoer of een bijzondere vorm van geregeld vervoer verricht, draagt zorg dat in de bus waarmee dat
vervoer wordt verricht, aanwezig is:
a. de vergunning krachtens welke het vervoer wordt verricht of
een door of namens Onze Minister gewaarmerkt afschrift van deze vergunning;
b. het exploitatiereglement, bedoeld in artikel 5, eerste lid,
van de Verordening (EEG) nr. 517/72;
c. indien het vervoer door een in Nederland gevestigde vervoerder
betreft: het vergunningsbewijs voor openbaar vervoer of besloten busvervoer.

i_è_§S£SS£i4_YHy2S£_SS_®ËS_5ii525ë5HS_y2ES_ï^_SS£SSSM_.ï5EÏ2§E
Artikel 96

Ten aanzien van het verrichten van geregeld vervoer naar en van
derde landen als bedoeld in artikel 82, onderdeel f, ten tweede,
alsmede ten aanzien van het verrichten van een bijzondere vorm
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van geregeld vervoer naar en van derde landen als bedoeld in artikel 82, onderdeel g, ten tweede, is het bepaalde in de artikelen 90, 92 en 93 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 97

De vervoerder die geregeld vervoer of een bijzondere vorm van geregeld vervoer verricht, draagt zorg dat in de bus waarmee dat
vervoer wordt verricht, aanwezig is:
a. de vergunning krachtens welke het vervoer wordt verricht of
een door of namens Onze Minister gewaarmerkt afschrift van deze vergunning;
b. indien het vervoer door een in Nederland gevestigde vervoerder
betreft: het vergunningsbewijs voor openbaar vervoer of besloten busvervoer.

Artikel 98

1. Onze Minister beslist op een aanvraag om een vergunning voor
het verrichten van pendelvervoer naar en van andere Lidstaten
als bedoeld in artikel 82, onderdeel h, ten eerste, alsmede op
een aanvraag om een vergunning voor het verrichten van pendelvervoer naar en van derde landen als bedoeld in artikel 82,
onderdeel h, ten tweede.
2. Aanvragen om een vergunning voor pendelvervoer naar en van andere Lidstaten worden ingediend bij:
a. de Rijksinspecteur, in wiens district de vervoerder is gevestigd onder overlegging van de documenten als bedoeld in
artikel 12, tweede lid, van de Verordening (EEG) nr. 517/
72;
b. Onze Minister, indien de vervoerder in een andere Lidstaat
is gevestigd.
3. Aanvragen om een vergunning voor pendelvervoer naar en van
derde landen worden ingediend bij Onze Minister.
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Artikel 99

De vervoerder die pendelvervoer verricht, draagt zorg dat in de
bus waarmee dat vervoer wordt verricht aanwezig is:
a. de vergunning krachtens welke het vervoer wordt verricht;
b. voor elke rit. een lijst met namen van de reizigers;
c. indien het vervoer door een in Nederland gevestigde ondernemer
betreft: het vergunningsbewijs voor openbaar vervoer of besloten busvervoer.

Artikel 100

1. Reizigers die gebruik maken van pendel-vervoer naar en van andere Lidstaten dienen gedurende de gehele reis voorzien te
zijn van een individueel of een collectief vervoersbewijs als
bedoeld

in artikel 18, eerste lid, van de Verordening (EEG)

nr. 516/72.
2. Reizigers die gebruik maken van pendelvervoer naar en van derde lande»» dienen gedurende de gehele reis te zijn voorzien
van een individueel of een collectief vervoerbewijs, waarop is
vermeld:
a. de naam van elke reiziger;
b. het vervoertraject;
c. de data van de heenreis en van de terugreis» alsmede de
duur van het verblijf op de plaats van bestemminjgj
d. de totale prijs van de reis.

Artikel 101

De vervoerder, die ongeregeld vervoer verricht al« ibedoeld in artikel 82, onderdeel i, met bussen, die blijkens het kenteken
thuishoren in Nederland, draagt zorg dat het reisblad als bedoeld
in de herordening (EEG) nr. 1016/68, danwei het reisblsad als bedoeld in de ASOR-Overeenkomst, volledig en naar waarheid is inge-
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vuld zoals aldaar is voorgeschreven en dat dit aanwezig ia in de
bus, voor zover het vervoer betreft waarbij de Nederlandse grens
wordt overschreden.

§ 7 Ongeregeld vervoer met bussen uit andere landen
Artikel 102

1. De vervoerder, die ongeregeld vervoer verricht als bedoeld in
artikel 82, onderdeel i., met bussen, die blijkens het kenteken
thuishoren in andere Lidstaten dan Nederland, danwei in andere
tot de ASOR-Overeenkomst toegetreden landen dan de Lidstaten,
draagt zorg dat het reisblad als bedoeld

in de Verordening

(EEG) nr. 1016/68 onderscheidenlijk het reisblad als bedoeld
in de ASOR-Overeenkomst, volledig en naar waarheid is ingevuld
zoals aldaar is voorgeschreven en dat dit aanwezig is in de
bus, voor zover het vervoer betreft waarbij de Nederlandse
grens wordt overschreden en waarbij:
a. van het binnenkomen in Nederland tot het verlaten daarvan
dezelfde reizigers worden vervoerd; danwei
b. de heenreis naar Nederland met reizigers en de terugreis
uit Nederland zonder reizigers plaatsvindt, terwijl in Nederland geen reizigers worden opgenomen; danwei
c. de heenreis naar Nederland zonder reizigers plaatsvindt en
alle reizigers in Nederland op dezelfde plaats worden opgenomen en de reizigers overigens voldoen aan de voorwaarden
gesteld in artikel 5, tweede lid, van de Verordening nr.
117/66/EEG onderscheidenlijk in artikel 5, tweede lid, van
de ASOR-Overeenkomst.

Artikel 103

Voor ongeregeld vervoer met bussen, die blijkens het kenteken
thuishoren

in België, Luxemburg of de Bondsrepubliek Duitsland

behoeft, in afwijking van het bepaalde in artikel 102, de onder
punt 6 van het reisblad als bedoeld in de Verordening (EEG) nr.
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1016/68 bedoelde lijst van reizigers niet te worden opgesteld en
kan worden volstaan met opgave van het aantal reizigers.

Artikel 104

Voor ongeregeld vervoer dat wordt verricht in de Benelux met bussen, die blijkens het kenteken thuishoren in België wordt, in afwijking van het bepaalde in artikel 102, het reisblad als be~
doeld in de Verordening (EEG) nr. 1016/68 ingevuld op nader door
Onze Minister aan te geven wijze.

Artikel 105

De vervoerder, die ongeregeld vervoer verricht, als bedoeld in
artikel 82, onderdeel i, met bussen, die blijkens het kenteken
thuishoren in België of Luxemburg, draagt zorg dat een reisblad
als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 1016/68 volledig en naar
waarheid is ingevuld zoals door Onze Minister is voorgeschreven
en dat dit aanwezig is in de bus, voor zover het vervoer betreft,
waarbij de Nederlandse grens wordt overschreden en waarbij:
a. de reizigers in Nederland worden opgenomen, deze groep reizigers met dezelfde bus over het gehele traj«ct wordt vervoerd
en naar de plaats van vertrek, gelegen in Nederland, wordt teruggebracht; danwei
b. de heenreis naar Nederland met reizigers en de terugreis uit
Nederland zonder reizigers plaatsvindt; danwei
c. de heenreis naar Nederland zonder reizigers plaatsvindt; danwel
d. de terugreis uit Nederland met andere reizigers dan de heenreis plaatsvindt, onder voorwaarde dat dit vervoer niet met
een zekere regelmaat wordt verricht.
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Artikel 106

Bij vervoer, als bedoeld in artikel 105, mogen onderweg reizigers worden opgenomen of afgezet, mits de plaatsen waar de reizigers zullen worden opgenomen of afgezet vóór het vertrek worden vermeld in het reisblad, bedoeld in dat artikel. De vervoerder draagt zorg dat deze vermelding geschiedt.

Artikel 107

De vervoerder, die ongeregeld vervoer verricht, als bedoeld in
artikel 82, onderdeel i, met bussen, die blijkens het kenteken
thuishoren

in derde

landen die niet

zijn

toegetreden

tot

de

ASOR-Overeenkomst, draagt zorg dat de voorschriften, die zonodig
door Onze Minister zijn gegeven ter verzekering van de nakoming
van de voorwaarden, worden nagekomen, voor zover het vervoer betreft waarbij de Nederlandse grens wordt overschreden en waarbij:
a. van het binnenkomen van Nederland tot het verlaten daarvan dezelfde reizigers worden vervoerd; danwei
b. de reizigers worden vervoerd van een plaats, gelegen in het
betrokken land, naar een plaats, gelegen in Nederland en in
Nederland geen reizigers worden opgenomen.

Artikel 108

De vervoerder, die ongeregeld vervoer verricht, als bedoeld in
artikel 82, onderdeel i, met bussen, die blijkens het kenteken
niet thuishoren in Nederland, draagt zorg dat in de bus een bewijs van toelating aanwezig is dat door of namens Onze Minister
is verstrekt voor zover het betreft vervoer waarbij de Nederlandse grens wordt overschreden en waarop de artikelen 92 tot en met
107, 109 en 110 niet van toepassing zijn.
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£_^^_Vervogr_van_eigen_werknemers
Artikel 109

Artikel 3 van de wet is niet van toepassing op grensoverschrijdend vervoer met bussen, die blijkens het kenteken thuishoren in
één der Lidstaten, voor zover het vervoer betreft dat wordt verricht door een ondernemer ten behoeve van zijn eigen werknemers,
mits:
a. de autobus eigendom is van de onderneming, danwei door de onderneming op afbetaling is gekocht;
b. de autobus wordt bestuurd door een lid van het personeel van
die onderneming;
c. de

werknemers

worden

vervoerd

van hun woonplaats

naar de

plaats van werkzaamheden, van deze plaats naar hun woonplaats
danwei tussen verschillende plaatsen van werkzaamheden van de
betrokken onderneming.

Artikel 110

De ondernemer in wiens opdracht vervoer als bedoeld in artikel
109 wordt verricht, draagt zorg dat de verklaring als bedoeld in
de Verordening (EEG) nr. 1016/68 volledig en naar waarheid is ingevuld zoals aldaar is voorgeschreven en dat déze in de bus aanwezig is.

i_i^_Grensoverschri^dend_taxivervoer
Artikel U I

Artikel 3 van de wet is niet van toepassing op taxivervoer met
auto's, die blijkens het kenteken thuishoren in een ander land
dan Nederland, voor zover in Nederland geen reizigers worden opgenomen, danwei uitsluitend

reizigers worden opgenoiaen die de

auto hadden besteld vóór hun aankomst in Nederland.
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Artikel 112

De vervoerder die taxivervoer als bedoeld

in artikel 111 ver-

richt, draagt zorg dat de door Onze Minister zonodig ter verzekering van de naleving van de in dat artikel bedoelde voorwaarden
gegeven voorschriften in acht worden genomen.

Artikel 113

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 111 en 112 is artikel 3
van de wet niet van toepassing op taxivervoer met auto's, die
blijkens het kenteken thuishoren in België en Luxemburg, voor zover het vervoer betreft waarbij de Nederlandse grens wordt overschreden en waarbij de taxi was besteld voordat deze zonder reizigers Nederland is binnengekomen.

Artikel 114

De vervoerder die taxivervoer als bedoeld

in artikel

111 ver-

richt, draagt zorg dat in de auto een volledig en naar waarheid
ingevuld controledocument aanwezig is, waarop ten minste is aangegeven:
a. naam en adres van de vervoerder;
b. naam van de bestuurder;
c. datum;
d. kenteken en zonodig plaatsnummer van de auto;
e. plaats en tijdstip van vertrek van elke rit;
f. plaats en tijdstip van instappen en uitstappen van reizigers.

P.M.

HOOFDSTUK

13 PROCEDUREREGELS IMDIENIHG BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE

DIENSTREGELING

P.M.
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HOOFOSTOK 14 EISEN TE STELLEN AAN MATERIEEL, BESTUURDERS EN VERVOERDERS

P.M.

HOOFDSTUK 15 WIJZE VAN ADVISERING

P.M.

HOOFDSTUK 16 REGELS MET BETREKKING TOT WIJZIGING BW INTREKKING
VAN EEN VERGUNNING

P.M.

HOOFDSTUK 17 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
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