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Betreft: Verzoekschrift 1279/2012, ingediend door Heike Schwartz (Duitse 
nationaliteit), over uniforme veiligheidsnormen voor schoolbussen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster stelt met bezorgdheid vast dat schoolbussen in Duitsland te vol zijn, en ze geeft aan 
dat ze regelmatig doodsangsten uitstaat als haar kinderen in zo'n bus stappen. Het dragen van 
een veiligheidsgordel is niet wettelijk verplicht en er wordt geen rekening gehouden met 
lengte of leeftijd bij het maximale aantal zit- en staplaatsen, met als gevolg dat de meeste 
handgrepen voor veel schoolkinderen te laag hangen, zodat ze geen houvast hebben. 
Daarnaast is er geen verschil tussen schoolbussen en reguliere bussen. De instanties die deze 
bussen in bedrijf hebben, de gemeente (zonder financiële middelen) en de busbedrijven 
(zonder regels), beweren allebei dat de verantwoordelijkheid bij de ander ligt. Daar hebben ze 
misschien allebei op zich gelijk in, maar daarmee is het probleem van onveilige schoolbussen 
nog niet opgelost. Indienster wijst erop dat kinderen in auto's niet voorin mogen zitten, zelfs 
niet met veiligheidsgordel. Ze vindt het vreemd dat al dit soort veiligheidsregels blijkbaar niet 
meer van toepassing zijn op kinderen als ze met de bus reizen. Ze geeft ook aan dat de regels 
in de verschillende lidstaten nogal uiteenlopen, en pleit daarom voor de invoering van 
uniforme EU-veiligheidsnormen voor schoolbussen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Indienster wijst erop dat in Duitsland het dragen van veiligheidsgordels in bussen niet 
wettelijk verplicht is, en dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen lijnbussen en 
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schoolbussen. Bovendien zijn bussen vaak overvol en is het niet wettelijk verplicht om in 
bussen een onderscheid te maken tussen kleine personen/kinderen tot 1,20 meter en grotere 
personen/volwassenen. Kinderen moeten dikwijls staan met hun schooltassen die plaats 
innemen. Handgrepen hangen te hoog, waardoor kinderen er niet bij kunnen. De overheid en 
vervoersondernemingen stellen dat ze over te weinig financiële middelen beschikken om de 
reisomstandigheden te verbeteren.

Daarnaast benadrukt indienster dat het verplicht is veiligheidsgordels en 
kinderbeveiligingssystemen in personenauto's te gebruiken. Deze verplichting geldt echter 
niet wanneer kinderen met de bus reizen, omdat EU-lidstaten in dat geval andere regels 
toepassen.

Opmerkingen van de Commissie

Wat bussen en toerbussen (voertuigen van de categorieën M2 en M3) betreft, zijn de regels 
inzake veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen op E u r o p e e s  niveau 
geharmoniseerd. In artikel 2, lid 2, van Richtlijn 91/671/EEG betreffende het verplichte 
gebruik van veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen in voertuigen1 wordt onder 
meer bepaald dat "bij voertuigen van de categorieën M2 en M3 die aan het wegverkeer 
deelnemen, [...] de lidstaten voor[schrijven] dat alle inzittenden van drie jaar of ouder de 
veiligheidssystemen moeten gebruiken waarmee de voertuigen uitgerust zijn, wanneer zij zich 
op hun zitplaats bevinden".
Voor het vervoer op hun grondgebied kunnen de lidstaten, overeenkomstig artikel 6 van de 
richtlijn, met de instemming van de Commissie vrijstellingen van de bovengenoemde 
verplichting verlenen "teneinde rekening te houden met de bijzondere 
gebruiksomstandigheden van voertuigen van de categorieën M2 en M3 voor plaatselijk 
vervoer in de stad of in stedelijk gebied of waarin staanplaatsen zijn toegestaan".

De Commissie2 heeft Duitsland de toestemming gegeven om vrijstelling te verlenen van "het 
gebruik van veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen voor passagiers van voertuigen 
van de categorieën M2 en M3 voor plaatselijk vervoer in de stad of in stedelijk gebied of 
waarin staanplaatsen zijn toegestaan", omdat:

 het erg gebruikelijk is dat passagiers in voertuigen van de categorieën M2 en M3 
moeten staan en dergelijke voertuigen dikwijls overvol zijn. Het kan daarom moeilijk 
zijn om te zien of er nog zitplaatsen met veiligheidssystemen vrij zijn of niet;

 de meeste passagiers van dit soort voertuigen alleen korte afstanden afleggen in de 
steden, waar de snelheidslimiet gewoonlijk laag ligt.

Conclusie

Wat bussen en toerbussen betreft, zijn de regels inzake veiligheidsgordels en 
kinderbeveiligingssystemen op Europees niveau geharmoniseerd. In Richtlijn 91/671/EEG 
wordt bepaald dat bij bussen en toerbussen alle inzittenden van drie jaar of ouder 
veiligheidsgordels moeten dragen wanneer zij zich op hun zitplaats bevinden, mits de 
voertuigen met dergelijke veiligheidssystemen uitgerust zijn. Voor het vervoer op hun 
grondgebied kunnen de lidstaten met de instemming van de Commissie vrijstellingen verlenen 
                                               
1 PB L 373 van 31.12.1991, blz. 26, gewijzigd bij Richtlijn 2003/20/EG (PB L 115 van 9.5.2003, blz. 63).
2 K (2008) 434 def. van 8 februari 2008.
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van deze verplichting voor plaatselijk vervoer in de stad of in stedelijk gebied of waarin 
staanplaatsen zijn toegestaan.

De Commissie heeft Duitsland in 2008 de toestemming gegeven om vrijstelling te verlenen 
van het gebruik van veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen in bussen en 
toerbussen voor plaatselijk vervoer in de stad of in stedelijk gebied of waarin staanplaatsen 
zijn toegestaan.

De door indienster beschreven situatie is volledig in overeenstemming met de geldende 
wetgeving en de Commissie ziet geen reden, noch mogelijkheid, om de situatie op te volgen.


