
Deelprotocol sightseeingbusjes  

Dit protocol bevat de richtlijnen en aanbevelingen waaronder rondritten met toeristische sightseeing 

busjes kunnen worden georganiseerd, rekening houdend met de beslissingen van het overlegcomité. 

De richtlijnen in dit protocol zijn ondergeschikt aan de algemene bepalingen die worden opgelegd 

door het overlegcomité en de steden, gemeenten waar dergelijke rondritten plaatsvinden. 

In deze context wordt toelating verleend om rondritten met toeristische sightseeingbusjes te 

organiseren, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 

- In geval met gesloten dak wordt gereden, wordt de capaciteit van de minibusjes beperkt tot 
maximum 12 personen. Concreet betekent dit dat, afhankelijk van de ‘bubbel’ die zich 
aanbiedt, telkens 1 rij geschrankt onbezet wordt gelaten. In geval met open dak wordt 
gereden, wordt de eerste zetelrij vrijgehouden. 

- Er wordt een veiligheidszone tussen chauffeurspost en passagiersruimte afgebakend met een 
fysische barrière, bijvoorbeeld een (breekbare) veiligheidsketting.  

- Bij gebruik van de eerste zetelrij achter de chauffeurspost dient een afscheiding in flexibel 
materiaal met voldoende aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid te worden voorzien.  

- De volledige bus wordt ’s morgens grondig ontsmet. Na iedere rondrit worden de plaatsen 
waar passagiers hebben gezeten en delen van de bus die ze (zouden kunnen) hebben 
aangeraakt, ontsmet 

- De chauffeurs dragen steeds een mondmasker. 
- De anderhalve meter-regel op de minibusjes kan niet worden gegarandeerd, dus dragen alle 

passagiers verplicht mondmaskers zodra ze de bus betreden. Desgewenst kunnen ze er ook 
een verkrijgen. 

- Aan de ingang van de busjes worden alcoholdispensers voorzien. Bij het instappen en bij het 
uitstappen moeten de handen worden ontsmet. Op die manier worden alle mogelijke 
contactmomenten afgedekt. 

- De vaste koptelefoons worden vervangen door individueel verpakte wegwerpoortjes. - 
Elektronisch betalen wordt gepromoot.  

- Ter hoogte van de startplaats wordt een sandwichbord geplaats waarop de maatregelen 
inzake veiligheid en hygiëne worden gecommuniceerd. Voor vertrek wijzen de chauffeurs op 
de geldende hygiënemaatregelen 


