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Zitting van 15 december 2020
Ruimte/Mobiliteit

Goedgekeurd

14 2020_GR_00342 Zorgparking Hasselt - Gebruiksreglement - 
Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Lies Jans, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; 
mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske 
Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; de 
heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, 
gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, 
gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, 
gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, 
gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie Nickmans, 
gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Dymfna Meynen, 
gemeenteraadslid; mevrouw Anne Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw Inge Hendrikx, 
gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, 
gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, 
gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, 
gemeenteraadslid; mevrouw Sophie Persoons, gemeenteraadslid; de heer Philip De 
Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Dirk 
Sweron, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Tom Vandeput, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; 
mevrouw Karolien Stevens, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-
algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving

Aanleiding en context
Dokters, verplegers en andere zorgverstrekkers vinden niet altijd een parkeerplaats 
dichtbij de woning van hun patiënt en verliezen daardoor veel tijd. Zorgparking 
biedt een oplossing voor dat probleem. 

Zorgparking heeft tot doel om de ruimte voor een inrij, bijvoorbeeld voor een oprit 
of garage, ter beschikking te stellen aan zorgverstrekkers. Tijdens huisbezoeken 
kunnen zorgverstrekkers hier gratis parkeren op de tijdstippen die de aanbieder 
aangeeft. Zorgverstrekkers kunnen zowel op straat als op privaat domein parkeren 
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voor de inrij. Hierdoor vinden zorgverstrekkers sneller een parkeerplaats. Dit levert 
hen per patiënt wel 5 tot 10 minuten tijdswinst op.

Deelnemen aan het project kan door het invullen van het webformulier op de 
voorziene webpagina van stad Hasselt. Om de deelname te kunnen bevestigen 
moeten aanbieders en zorgverstrekkers zich voorafgaand akkoord verklaren met 
het gebruiksreglement. 

Argumentatie
Om te komen tot duidelijke afspraken is een gebruiksreglement opgesteld waar 
zowel de zorgverstrekkers als de aanbieders van een zorgparking zich akkoord 
mee moeten verklaren vooraleer ze kunnen deelnemen aan het project. Indien 
aanbieder of zorgverstrekker zich niet houdt aan deze afspraken kunnen ze 
worden uitgesloten uit het project. Verder wordt ook de rol van de stad Hasselt 
verduidelijkt.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40 §1 van het decreet lokaal bestuur

Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de 
gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de 
aangelegenheden, vermeld in artikel 2.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het gebruiksreglement Zorgparking, zoals opgenomen in 
bijlage van dit besluit, goed. 

Bijlagen
1. Gebruiksreglement Zorgparking.pdf
2. Zorgparking_Parkeerkaart_def.pdf
3. Zorgparking_Parkeerktijden_def.pdf
4. Zorgparking_Sticker_def.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



Zorgparking Hasselt - Gebruiksreglement 

Artikel 1: Definities 

Inrij: De parkeerplaats voor een garagepoort of oprit al dan niet op de openbare weg en gelegen op 

het grondgebied van de stad Hasselt. 

De aanbieder: De persoon die het rechtmatig en exclusief gebruiksrecht uitoefent op een garage of 

oprit (vb. de huurder, de eigenaar, vruchtgebruiker, ...) en die toestemming geeft aan 

zorgverstrekkers om hun voertuig op de toegelaten parkeertijden gratis te parkeren op de inrij 

tijdens de duur van het huisbezoek. 

De Zorgparking-sticker: Een sticker die kosteloos bij de stad Hasselt door een aanbieder aangevraagd 

kan worden met als doel om deze samen met de toegelaten parkeertijden aan te brengen op 

zijn/haar garagepoort waardoor de inrij op die momenten als parkeerplaats ter beschikking gesteld 

wordt aan gebruikers. 

De toegelaten parkeertijden: Een aanduiding van de tijden waarop de aanbieder aan de gebruikers 

toestemming geeft om op de inrij te parkeren bij het uitvoeren van een huisbezoek in de buurt. De 

aanbieder maakt hiervoor gebruik van de tijdstabel door de stad Hasselt aangeboden en hangt deze 

zichtbaar aan de inrij. 

De gebruiker: De zorgverstrekker in het bezit van een geldige ‘parkeerkaart voor zorgverstrekkers’ 

uitgereikt door stad Hasselt in het kader van dit project ‘Zorgparking’.  

De parkeerkaart voor zorgverstrekkers: Een fysieke parkeerkaart, ter beschikking gesteld door de 

stad Hasselt aan de gebruiker, die aantoont dat hij zorgverstrekker is en de toelating geeft om bij een 

huisbezoek op de inrij van een aanbieder op de toegelaten parkeertijden gratis te parkeren. Op deze 

parkeerkaart staat de naam en het mobiel nummer van de zorgverstrekker waarop hij/zij tijdens het 

parkeren bereikbaar is voor de aanbieder. De parkeerkaart heeft een beperkte geldigheidstermijn 

van 2 jaar.  

Website: De webpagina op de site van de stad Hasselt waar aanbieders en gebruikers zich dienen aan 

en af te melden en waar informatie over het project terug te vinden is. 

Artikel 2: Instemming met het gebruiksreglement.  

Dit gebruiksreglement is van toepassing op alle aanbieders en gebruikers van een inrij die deelnemen 

aan het project Zorgparking.  

Door zich in te schrijven via de website verklaren zowel de aanbieder als de gebruiker zich zonder 

enig voorbehoud akkoord met het gebruiksreglement en alle latere wijzigingen ervan, en verbinden 

ze zich ertoe dit na te leven.  

Na aanmelding via de website ontvangt de aanbieder een Zorgparking-sticker én een tijdstabel 

waarop ze de voor hen toegelaten parkeertijden kunnen aanduiden.  

Na goedkeuring van zijn/haar aanvraag door de stad Hasselt ontvangt de gebruiker een parkeerkaart 

voor zorgverstrekkers met een geldigheidstermijn van 2 jaar waarop ze hun naam en mobiel nummer 

dienen in te vullen. 
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Artikel 3: De aanbieder.  

1. De aanbieder mag geen inrij ter beschikking stellen waarvan de garage (of eigendom) bestemd is 

voor gemeenschappelijk gebruik en waarvan de aanbieder aldus niet de enige rechtmatige gebruiker 

is.  

2. De aanbieder staat toe dat de stad Hasselt de inrij via de website op een stratenplan aanduidt.  

3. De aanbieder brengt de sticker zichtbaar aan op de garagepoort voor de inrij op een hoogte van 

+/- 1.5m te rekenen van de begane grond (= ongeveer de dakhoogte van een wagen), zodat deze 

goed zichtbaar is voor de gebruikers;  

4. De aanbieder staat toe dat de gebruiker, die de parkeerkaart voor zorgverstrekkers zichtbaar 

achter de voorruit van zijn voertuig aanbrengt, dit voertuig op de toegelaten parkeertijden tijdens de 

duur van het huisbezoek op de inrij parkeert.  

5. De aanbieder mag de toegelaten parkeertijden ten allen tijden aanpassen maar moet deze steeds 

aan de inrij kenbaar maken aan de gebruikers en de stad Hasselt hiervan in kennis stellen. De 

gewijzigde toegelaten parkeertijden zijn van toepassing vanaf de eerstvolgende kalenderdag waarop 

de stad Hasselt in kennis is gesteld.  

6. De aanbieder mag de inrij niet reserveren of voorbehouden voor voertuigen andere dan het 

voertuig van de aanbieder zelf conform de bepalingen van de wegcode. Het aanbieden van de inrij 

voor zorgverstrekkers houdt in dat alle zorgverstrekkers rechtmatig gebruik kunnen maken van de 

inrij.  

7. De aanbieder stelt de inrij gratis ter beschikking. In geen geval is een vergoeding verschuldigd voor 

het gebruik.  

8. De aanbieder verwijdert de sticker én meldt de inrij af op de website wanneer de inrij niet meer 

ter beschikking is.  

Artikel 4: De gebruiker.  

1. De beoefenaars van een (para)medisch beroep en de zorgverstrekkers werkzaam bij een 

organisatie voor thuiszorg zoals gedefinieerd in het vigerende gemeentelijk retributiereglement op 

de digitale parkeervergunningen van de stad Hasselt kunnen een parkeerkaart voor zorgverstrekkers 

aanvragen bij de stad Hasselt.  

2. De gebruiker is verplicht om zijn/haar naam en mobiel telefoonnummer waarop hij/zij ten allen 

tijden bereikbaar is tijdens het huisbezoek te vermelden op de parkeerkaart voor zorgverstrekkers. 

Wanneer dit telefoonnummer wijzigt moet de gebruiker dit onmiddellijk doorgeven via de website 

en een nieuwe parkeerkaart voor zorgverstrekkers aanvragen. Een parkeerkaart zonder geldig 

telefoonnummer is ongeldig en onbruikbaar, en moet onmiddellijk teruggestuurd worden naar de 

stad Hasselt.  

3. De gebruiker moet de parkeerkaart voor zorgverstrekkers zichtbaar in het voertuig aan de voorruit 

plaatsen wanneer hij/zij gebruik maakt van een inrij.  

4. De gebruiker moet de bepalingen uit de wegcode naleven en zal zijn voertuig niet hinderlijk of 

foutief parkeren (bijvoorbeeld niet parkeren op het trottoir of fietspad).  

5. De gebruiker moet het voertuig zo snel mogelijk verplaatsen op eenvoudig (telefonisch) verzoek 

van de aanbieder.  
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6. De gebruiker moet de toegelaten parkeertijden zoals aan de inrij kenbaar gemaakt door de 

aanbieder respecteren.  

7. Het is de gebruiker niet toegelaten om:  

• Een inrij op te eisen van een aanbieder, bijvoorbeeld wanneer er andere voertuigen 

geparkeerd staan: de parkeerkaart voor zorgverstrekkers biedt een parkeermogelijkheid en is 

geen ‘garantie op parkeren’;  

• De parkeerkaart voor zorgverstrekkers te gebruiken buiten het kader van dit project, 

bijvoorbeeld door te parkeren op een inrij zonder Zorgparking-sticker;  

• Misbruik te maken van de Zorgparking-plaatsen (bijvoorbeeld door deze te gebruiken indien 

hij/zij geen zorg verstrekt);  

• De inrij te gebruiken indien er geen geldig mobiel telefoonnummer op de parkeerkaart voor 

zorgverstrekkers staat vermeld;  

• Op welke wijze ook een inrij te reserveren of zich te laten voorbehouden;  

• Een vergoeding te betalen aan de aanbieder van een inrij;  

• De parkeerkaart voor zorgverstrekkers te laten gebruiken door derden.  

8. Op naam van de gebruiker kan er slechts één parkeerkaart voor zorgverstrekkers tezelfdertijd 

actief zijn.  

9. De gebruiker is verplicht zich af te melden op de website én de parkeerkaart voor zorgverstrekkers 

terug te bezorgen aan de stad Hasselt wanneer hij/zij de deelname aan Zorgparking stopzet.  

Artikel 5. Stad Hasselt  

1. Dit gebruiksreglement kan met het oog op een betere werking ten allen tijde aangepast worden 

door de stad Hasselt.  

2. Informatie met betrekking tot het project Zorgparking kan steeds bekomen worden: 

• Op de website www.hasselt.be/parkeren  

• Bij de verkeerswinkel via e-mail verkeerswinkel@hasselt.be  

• Bij het stedelijk contactcenter op telefoonnummer 011 23 90 00.  

3. De persoonlijke gegevens van aanbieders en gebruikers worden niet doorgegeven aan derden en 

zijn niet zichtbaar op de website. De stad Hasselt behoudt zich wel het recht om de locaties van de 

zorgparkeerplaatsen en de toegelaten parkeertijden op een stratenplan weer te geven op de 

website.  

4. De stad Hasselt fungeert als contactpunt tussen aanbieder en gebruiker. De stad Hasselt kan 

echter in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor welk risico, schade- of 

aansprakelijkheidsgeval dan ook, naar aanleiding van het project Zorgparking en onder meer niet 

voor:  

• inbreuken op dit reglement door de aanbieder en/of de gebruiker;  

• gebruik of misbruik van de informatie op de website; 

• eventuele schade van welke aard of oorzaak ook die de aanbieder lijdt (bijvoorbeeld 

beschadiging aan garagepoort of inrij, inbraak, vandalisme, verzakking, ...) of die de gebruiker 

lijdt;  

• rechtstreekse of onrechtstreekse schade berokkend door of aan derden;  
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Artikel 6 Slotbepalingen  

1. De politie is bevoegd bij eventuele conflicten over het gebruik van de inrij op openbaar domein. De 

politie kan in dat geval overgaan tot het vaststellen van een inbreuk en het takelen van het voertuig 

van de gebruiker.  

2. Het verkeersreglement blijft van kracht. De verkeersborden inzake ‘parkeren’ en ‘autoluwe zones’ 

blijven onverminderd van toepassing.   

3. Het college van burgemeester en schepenen van stad Hasselt kan het project ten allen tijden 

stopzetten. Ze behoudt zich bovendien het recht voor bij het niet naleven van één of meerdere 

bepalingen van het gebruiksreglement:  

• Door de gebruiker: om de parkeerkaart voor zorgverstrekkers in te trekken. De gebruiker 

wordt hiervan via post op de hoogte gesteld. Indien hij/zij de parkeerkaart voor 

zorgverstrekkers niet terug inlevert, worden er de nodige juridische stappen ondernomen 

om deze terug te bekomen.  

• Door de aanbieder: om de inrij uit het project te schrappen en van de website te halen.  

4. Klachten en opmerkingen kunnen steeds doorgegeven worden aan de stad Hasselt gebruik 

makend van de in artikel 5 beschreven communicatiekanalen. 

5. Op dit reglement en alle betwistingen daarover is het Belgisch recht van toepassing. Alleen de 

Belgische rechtbanken zijn desgevallend bevoegd. 
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ZORGPARKING
P

HASSELT.BE/ZORGPARKING

Parkeren voor zorgverstrekkers voor garage of oprit.

ZORGVERSTREKKER (voornaam en naam)

GSM NUMMER

VERVALDATUM

/ /

ai160646752315_Zorgparking_Parkeerkaart_def.pdf   1   27/11/2020   9:58:43

Zorgparking Hasselt - Gebruiksreglement
gemeenteraad - 15 december 2020

7/9



Toegelaten
parkeertijden

maandag
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

dinsdag
woensdag
donderdag

vrijdag
zaterdag
zondag

P
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