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HOOFDSTUK I – INLEIDENDE BEPALINGEN 

De stad Hasselt en de stad Genk brengen samen een vraag naar deelvoertuigen op de markt. Op die 

manier wensen de gemeenten de schaal van het project te vergroten zodat het voor gebruikers 

interessanter is om gebruik te maken van een deelvoertuig.  

 

We nodigen kandidaat-exploitanten uit om zich in te schrijven voor de concessie van de 

(elektrische) deelfietsen. De kandidaat-exploitant kan een concessie voor klassieke deelfietsen of 

een concessie voor de combinatie van klassieke en elektrische deelfietsen toegewezen krijgen.  

 

De samenwerking tussen de stad Hasselt en de stad Genk wordt vastgelegd binnen een 

samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst stelt dat de exploitant een 

concessie toegewezen krijgt van de stad Hasselt en van de stad Genk.   

 

Artikel 1 – Doelstellingen 

Deze openbare oproep met betrekking tot de exploitatie van deelsystemen heeft als doel om via 

een systeem van concessies: 

1. deelsystemen gecontroleerd gebruik te laten maken van het daartoe afgebakende 

openbaar domein; 

2. het kwaliteitsniveau en gebruiksniveau van de deelsystemen te bewaken met het oog op de 

openbare orde; 

3. samenwerking te stimuleren tussen stad, concessiehouder en lokale (sociale) 

onderaannemers en partners; 

4. te kunnen inspelen op nieuwe en innovatieve ontwikkelingen; 

5. de duurzame mobiliteit te stimuleren. 

Artikel 2 - Juridisch kader 

De exploitatie van deelsystemen gebeurt in overeenstemming met de voorwaarden en de 

voorschriften bepaald door: 

1. artikel 91. van de codex politieverordeningen zoals vastgesteld volgens de gemeenteraad 

van de stad Hasselt op 24 november 2020. 

2. artikel 44. van de politieverordening ter beteugeling van overlast goedgekeurd volgens de 

gemeenteraad van de stad Genk op 18 december 2019.  

3. deze openbare oproep met betrekking tot de exploitatie van deelsystemen; 

4. alle andere Vlaamse, federale of Europese regelgeving die in voorkomend geval van 

toepassing is; 

Artikel 3 – Elektronische communicatie 

De communicatie tussen de gemeenten en de (kandidaat-)exploitanten van deelsystemen verloopt 
via e-mail. Elke (kandidaat-)exploitant maakt een geldig e-mailadres kenbaar bij zijn aanvraag. Het is 
de verantwoordelijkheid van de (kandidaat-)exploitant om bereikbaar te zijn en blijven op het 
meegedeeld e-mailadres. De (kandidaat-)exploitant dient de eventuele verandering van het 
meegedeeld e-mailadres onmiddellijk aan de gemeenten te melden.  
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HOOFDSTUK II – TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES 

Artikel 4 – Toepassingsgebied 

Deze openbare oproep heeft betrekking op de toekenning van concessies voor de exploitatie van 

deelsystemen op het grondgebied van de stad Hasselt en de stad Genk. 

Systemen van autodelen, zoals bedoeld in artikel 2.50 van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 

houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 

weg (Wegcode), vallen niet onder het toepassingsgebied van deze openbare oproep.  

De exploitant krijgt van de stad Hasselt en de stad Genk een aparte concessie toegekend.  

 

Artikel 5 – Definities 

Voor de toepassing van deze openbare oproep wordt verstaan onder: 

1) deelsysteem voor voertuigen: een systeem/netwerk van voertuigen die in de openbare ruimte 

ter beschikking gesteld worden om voor beperkte duur, al dan niet tegen betaling, gedeeld te 

worden overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden zoals bepaald door de exploitant; 

2) openbare ruimte is de gemeenschappelijke fysieke ruimte die leden van een samenleving 

hebben, ze hebben een openbaar publiek karakter; 

3) back to one deelsysteem: deelsystemen waarbij het voertuig wordt teruggebracht naar de 

uitgiftelocatie waar de rit ook is begonnen. Dit betekent in de praktijk vaak dat het voertuig 

voor een groot deel van de dag maar één gebruiker heeft; 

4) back to many deelsysteem: deelsysteem waarin het voertuig wordt teruggebracht naar 

meerdere vaste uitgiftelocaties, dus niet per se waar de rit is begonnen; 

5) free-floating systeem: deelsysteem waarbij het voertuig overal binnen een grote zone 

achtergelaten kan worden; 

6) deelvoertuig: een voertuig dat voor korte duur en al dan niet tegen betaling in de openbare 

ruimte beschikbaar wordt gesteld en door eenieder, onder voorwaarden en op risico van de 

exploitant, kan worden ontleend; 

7) deelvoertuigcategorie: binnen deze openbare oproep worden enkel onderstaande categorieën 

van deelvoertuigen verstaan: 

• Categorie 1: Fiets 

• Categorie 2: Elektrische fiets 

8) kandidaat-exploitant: de natuurlijke of rechtspersoon die van de stad een concessie wenst te 

verkrijgen voor de exploitatie van een deelsysteem; 

9) gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van een deelvoertuig; 

10) exploitant: de natuurlijke of rechtspersoon die van de stad Hasselt en de stad Genk een 

concessie verkreeg voor de exploitatie van een deelsysteem; 

11) concessie: de toelating van de stad om een deelsysteem in de openbare ruimte te exploiteren; 

12) toelatingsvoorwaarden: voorwaarden waaraan een kandidaat-exploitant of een exploitant 

dient te voldoen om in aanmerking te komen voor het verkrijgen en behouden van een 

concessie; 

13) exploitatievoorwaarden: voorwaarden waaraan een exploitant blijvend dient te voldoen tijdens 

de exploitatie van zijn deelsysteem, om zijn concessie te behouden; 

14) KBO: Kruispuntbank van Ondernemingen; 
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15) GDPR: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG)); 

16) General Bikeshare Feed Specification, bekend als GBFS, is van oorsprong de open data 

standaard voor fietsdeling, maar kan ook worden toegepast op andere tweewieler 

deelsystemen. GBFS of de uitgebreide versie GBFS(+) maakt real-time data feeds in een uniform 

formaat online beschikbaar voor het publiek, met de nadruk op vindbaarheid. De specificaties 

worden beschikbaar gesteld via de website: https://github.com/openbikeshare/gbfs; 

17) MaaS: Mobility as a Service, een platform dat door een bedrijf aangeboden wordt aan 

gebruikers waarbij de gebruiker tegen betaling gebruik kan maken van verschillende 

vervoerswijzen en mobiliteitsoplossingen en dat als doel heeft de dagelijkse mobiliteit van de 

gebruiker te optimaliseren. 

  

https://github.com/openbikeshare/gbfs
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HOOFDSTUK III – VOORWAARDEN EN MODALITEITEN VAN TOEPASSING OP DEELSYSTEMEN  

Artikel 6 – Algemeen 

Overeenkomstig artikel 91. zoals beschreven in de codex politieverordeningen van de stad Hasselt 

en artikel 44. van de politieverordening ter beteugeling van overlast van de stad Genk is het verboden 

een deelsysteem op het grondgebied van de stad Hasselt en de stad Genk te exploiteren zonder 

voorafgaande concessie.   

 

Artikel 7 – Toelatingsvoorwaarden 

Opdat een kandidaat-exploitant in aanmerking kan komen voor een concessie, dient hij aan de 

volgende toelatingsvoorwaarden te voldoen: 

 

1) de kandidaat-exploitant is een (rechts)persoon, ingeschreven bij de KBO of bij een 

gelijkwaardig register in een EU-lidstaat of derde land; 

2) per exploitant inclusief eventuele dochter- of zusteronderneming kan slechts 1 concessie 

per deelvoertuigcategorie worden toegekend. Het is toegelaten als exploitant om 

meerdere deelvoertuigcategorieën aan te bieden, mits deze hiervoor een concessie 

bekomen heeft; 

3) de kandidaat-exploitant toont aan een verzekering te kunnen bekomen voor zijn burgerlijke 

en andere aansprakelijkheid ten aanzien van de stad, gebruikers en derden in het kader van 

de vooropgestelde exploitatie; 

4) de kandidaat-exploitant toont aan dat hij voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van 

belastingen enerzijds en sociale zekerheidsbijdragen anderzijds, alsook alle andere 

verplichtingen die van openbare orde zijn; 

5) de kandidaat-exploitant toont aan dat hij in de afgelopen drie jaar een vergelijkbaar 

deelsysteem heeft opgezet in een vergelijkbare Europese stad; 

6) de kandidaat-exploitant toont aan dat hij zelf eigenaar is / wordt van de deelvoertuigen 

waarvoor een aanvraag wordt gedaan; 

7) de kandidaat-exploitant verduidelijkt in zijn kandidatuur hoe hij zich zal conformeren aan 

de exploitatievoorwaarden (artikel 12). 

Artikel 8 – Norm en wachtlijst 

§1. Gelet op de draagkracht en evenwichtig gebruik van de openbare ruimte en de handhaving van 

de openbare orde en veiligheid legt het college van burgemeester en schepenen het volgende vast: 

- het maximale aantal deelvoertuigen per deelvoertuigcategorie; 

- het aantal vergunningen die er worden uitgereikt per deelvoertuigcategorie; 

- de droplocaties van de voertuigen per deelvoertuigcategorie. 

§2. Na de oproep worden de dossiers van de kandidaat-exploitanten getoetst aan de 

toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 9. Als de kandidaat-exploitant voldoet aan de 

toelatingsvoorwaarden zal er vervolgens een beoordeling door de jury plaatsvinden waarbij 

onderstaande selectiecriteria en minimale en maximale scores worden toegepast: 
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Criterium Minimale score Maximale score 

Kwaliteit van de dienst 12,5 25 

Onderhoud 5 10 

Monitoring en herverdeling 5 10 

Data en interoperabiliteit 5 10 

Lokale samenwerking en 

innovatieve ontwikkeling 

5 10 

Prijszetting naar eindgebruiker 5 10 

Prijszetting naar de overheden 12,5 25 

 

Na een positieve beoordeling door de jury wordt het dossier voorgelegd aan het college van 

burgemeester en schepenen van de gemeenten.  

 

Om in aanmerking te komen voor een concessie moet de kandidaat-exploitant minimum de 

minimale score op elk van de bovenstaande criteria behalen. De kandidaat-exploitant met de 

hoogste score zal de concessie toegewezen krijgen.  

De kandidaat-exploitant stelt op verzoek van de gemeenten een voorbeeld van het deelvoertuig ter 

beschikking tijdens de beoordeling van de kadidaatdossiers, voor een maximale periode van 1 

maand. 

 

§3. De inschrijving is ondeelbaar alsook de concessie die mogelijks verleend wordt. 

 

Artikel 9 – Aanvraag concessie 

§1. De aanvraag wordt, op moment van kennisgeving door de gemeenten, ingediend ter attentie 

van de dienst mobiliteit en parkeren van Hasselt. Dit gebeurt via een daartoe bestemd 

aanvraagformulier en binnen een afgelijnde periode gedefinieerd door het college van 

burgemeester en schepenen. Na ontvangst van het aanvraagformulier en bijhorende documenten 

ontvangt de kandidaat-exploitant een elektronisch ontvangstbewijs. Dit betekent niet dat het 

aanvraagdossier volledig werd bevonden. 

 

§2. Na ontvangst controleert de stad Hasselt de aanvraag op volledigheid en ontvangt de 

kandidaat-exploitant een volledigheidsbevestiging. In het geval van een onvolledig aanvraagdossier 

wordt de kandidaat-exploitant gevraagd de ontbrekende documenten aan te vullen binnen een 

termijn van 14 kalenderdagen. Na ontvangst van de aanvullende documenten controleert de stad 

de aanvraag op volledigheid en indien volledig ontvangt de kandidaat-exploitant een 

volledigheidsbevestiging. Indien het aanvraagdossier niet binnen de voorziene termijn wordt 

aangevuld, wordt de aanvraag geweigerd. 
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§3. Om volledig te zijn voegt de kandidaat-exploitant bij zijn aanvraag minstens de volgende 

stukken: 

1) het aanvraagformulier; 

2) de statuten van de rechtspersoon dan wel de inschrijving in het KBO of bij een gelijkwaardig 

register in een EU-lidstaat of een derde land; 

3) de identiteit en contactgegevens van de zaakvoerder(s), bestuurder(s) en/of vennoten; 

4) de gegevens van minstens twee contactpersonen; 

5) de attesten met betrekking tot de verplichte verzekeringen opgesomd in artikel 7, 3; 

6) de attesten met betrekking tot de verplichtingen opgesomd in artikel 7, 4 van maximaal 1 

jaar oud; 

7) het attest waaruit eigenaarschap van de deelvoertuigen blijkt; 

8) het overzicht van referenties waaruit aantoonbare ervaring blijkt met de exploitatie van de 

deelvoertuigen waarvoor een concessie wordt aangevraagd. Er wordt minstens aangetoond 

dat de kandidaat-exploitant in de afgelopen drie jaar een vergelijkbaar deelsysteem heeft 

opgezet in een vergelijkbare Europese stad; 

9) een exploitatieplan dat aantoont op welke wijze het deelsysteem van de kandidaat-

exploitant voldoet aan de exploitatievoorwaarden (artikel 12). Dit plan bevat minimaal de 

volgende deelplannen: 

a. Kwaliteitsplan; 

b. Onderhoudsplan; 

c. Monitorings- en herverdelingsplan; 

d. Data- en interoperabiliteitsplan; 

e. Lokaal samenwerkingsplan en plan voor innovatieve ontwikkeling; 

f. Prijszettingsplan naar eindgebruiker en;  

g. Indien van toepassing: de prijszetting naar de stad.  

10) een overeenkomst die werd afgesloten met lokale (sociale) onderaannemers en/of 

partner(s) voor het onderhoud van of voor kleine tot middelgrote herstellingen van de 

voertuigen.  

Artikel 10 – Afgifte concessie 

§1. Het college van burgemeester en schepenen van Hasselt en Genk neemt een beslissing over de 

concessieaanvraag binnen een termijn van drie maanden, elk voor haar eigen grondgebied. Deze 

termijn begint te lopen vanaf het sluiten van de openbare oproep (zie publicatie), mits het 

verkrijgen van minimum één aanvraag van een kandidaat-exploitant die voldoet aan de minimum 

voorwaarden.  
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Artikel 11 – Duur en hernieuwing  

De concessie wordt gesloten voor een periode van 3 jaar, ingaand op 1 januari 2022 en eindigend 

op 31 december 2024. De concessie kan twee keer stilzwijgend verlengd worden met telkens een 

periode van drie jaar, tenzij één van beide partijen minstens 6 maanden voor het aflopen van de 

concessie de concessie opzegt. Een opzegging gebeurt steeds door een aangetekend schrijven aan 

de andere partij te richten. 

De concessie neemt aldus ten laatste op 31 december 2030 definitief een einde.  

Zowel de stad Hasselt als de stad Genk kan, onafhankelijk van elkaar, beslissen om de concessie na 

3 of 6 jaar stop te zetten.  

 

Artikel 12 – Exploitatievoorwaarden 

§1. De volgende exploitatievoorwaarden zijn van toepassing. Deze worden door de kandidaat-
exploitant beschreven en bevestigd in een exploitatieplan, zoals bepaald in artikel 9 van deze 
openbare omroep. 
 
Kwaliteit van de dienst 
De dienstverlening en deelvoertuigen voldoen aan een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. 
Onderstaande voorwaarden worden beschreven en opgenomen in het onderdeel ‘kwaliteitsplan’ 
van het exploitatieplan. 

1) Alle deelvoertuigen dienen te allen tijde te voldoen aan alle wettelijke vereisten (wettelijke 

conformiteit van de deelvoertuigen) ter zake en te voldoen aan een zo hoog mogelijk 

kwaliteitsniveau; 

2) Onverminderd de wettelijke verplichtingen ter zake, dienen alle deelvoertuigen eveneens 

aan volgende voorschriften te voldoen:  

a. De deelvoertuigen dienen voor wat betreft al hun onderdelen voldoende te zijn 

beveiligd tegen diefstal en vandalisme. Dit houdt onder meer in dat ze voorzien zijn 

van een zogenaamd slim of elektronisch slot of systeem dat het deelvoertuig 

onbruikbaar maakt voor verplaatsingen indien het staat gestald, en dat onderdelen 

niet zonder meer afneembaar zijn (bv. gebruik van anti-diefstal-schroeven, niet 

afneembaar zadel, het voertuig vastmaken aan een beugel, …); 

b. Elk deelvoertuig dient te zijn uitgerust met een uniek identificatienummer of een 

andere aanduiding die individuele identificatie van het voertuig mogelijk maakt; 

c. Elk deelvoertuig dient te zijn uitgerust met een trackingsysteem, zodat het voertuig 

op elk moment kan worden gelokaliseerd;  

d. Elk deelvoertuig dient te zijn uitgerust met de wettelijk verplichte attributen (bv. 

helmen bij brom- en motorfietsen, verlichting, bel, enzovoort); 

e. Alle deelvoertuigen dienen periodiek (minstens ieder kwartaal) te worden 

gecontroleerd op slijtage en wettelijke conformiteit; 

3) Reclame-uitingen die passen binnen de ethische waarden van de stad Hasselt en de stad 

Genk zijn toegelaten, maar mogen de functionaliteit van de deelvoertuigen niet beperken;  

4) Service(help)desk: de exploitant moet ten minste bereikbaar zijn voor zijn gebruikers en dit 

zowel telefonisch als per e-mail van maandag tot vrijdag tussen 9u00 en 17u00. De 

exploitant houdt een klachtenregister bij met omschrijving van de klacht of melding en de 

opvolging hiervan. Onder een ‘klacht’ wordt verstaan ‘iedere uiting van ongenoegen’ door 
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gebruikers en derden, zoals omwonenden. De gemeenten hebben toegang tot een 

klachtenopvolgsysteem om dit klachtenregister en de genomen acties, met inachtneming 

van de wetgeving over bescherming persoonsgegevens (GDPR), te raadplegen; 

5) Elke exploitant moet naast een website ook een gebruiksvriendelijke app aanbieden waarin 

minstens volgende zaken worden aangeboden: 

a. Kaart met real time beschikbaarheid en locatie van de deelvoertuigen; 

b. Basisinformatie van de aanbieder, contactadres en telefoonnummer van de 

helpdesk met vermelding van de openingsuren; 

c. Elke exploitant dient een publiek toegankelijk meldingsluik te hebben in zijn 

applicatie en op de website. Hier dienen minstens volgende zaken in een eenvoudig 

meldingsforumlier te worden aangeboden: 

i. Identificatie deelvoertuig; 

ii. Vrij veld waarin de melder opmerkingen kan formuleren; 

d. De tarieven zijn duidelijk en transparant aangegeven. De gebruiker kan op 

voorhand inschatten wat de kosten zullen zijn van zijn gebruik; 

e. Een reservatietool voor het reserveren, activeren en betalen van de voertuigen; 

6) De gebruiker kan via de website of app via verschillende formules betalen voor het gebruik 

van de deelvoertuigen (via een abonnement, een waarborg, een kredietkaart, een 

mobiliteitskredietsysteem, ..).  Betalingsmogelijkheden naast de app of website (zoals via 

sms, via een toegestuurde gebruikerscode, via gebruikerskaart) zijn een pluspunt omdat op 

die manier een grotere groep gebruikers bereikt kan worden.  

7) De exploitant kiest ervoor om te werken met duurzame en robuuste materialen met een 

lange levensduur. Andere circulaire of duurzame principes (dynamo’s, het gebruik van 

hernieuwbare energie om de fiets te openen, ..) worden aangemoedigd.  

8) De exploitant neemt een actieve rol op bij het aantrekken van potentiële gebruikers. Dit 

door actief reclame te maken op sociale media, deel te nemen aan evenementen in Hasselt 

(de exploitant neemt minstens deel aan de autoloze zondag in Hasselt) en Genk of door 

opleidingen rond het gebruik van de dienst te organiseren.  

Onderhoud 

De kandidaat-exploitant waarborgt de kwaliteit van de deelvoertuigen, dienstverlening en de 
handelingen bij schade. Onderstaande voorwaarden worden beschreven en opgenomen in het 
onderdeel ‘onderhoudsplan’ van het exploitatieplan, zoals bepaald in artikel 9 van deze openbare 
oproep. 
 

9) De kandidaat-exploitant voorziet de mogelijkheid dat gebruikers zowel via de website als 

de app schade kunnen melden. 

10) De exploitant dient een continuïteit in aanbod te garanderen. Indien de exploitant 

onderbrekingen wenst te bekomen waardoor de gebruiker geen of slechts gedeeltelijk 

beschikking zal hebben over de deelvoertuigen, dient hij deze één maand voor de start van 

uitdienstname per mail aan te vragen en te motiveren aan de stad. De stad geeft na 10 

werkdagen aan of de gewenste uitdienstname aanvaardbaar is; 
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11) Defecte of beschadigde deelvoertuigen worden door de exploitant binnen een termijn van 

24 uur van de straat gehaald of vervangen. De exploitant zorgt ervoor dat hij hierop actief 

controle uitoefent, alsook dat na melding hieraan direct gevolg geven wordt. De exploitant 

werkt samen met een lokale partner voor kleine tot middelgrote herstellingen. Dit past ook 

binnen het verduurzamen van de diensten. 

12) Aan het einde van de levensduur van de deelvoertuigen worden deze niet verkocht in 

dezelfde verschijningsvorm als waarin ze door de exploitant worden aangeboden teneinde 

verwarring in het straatbeeld te vermijden (de voertuigen dienen bv. opnieuw geschilderd 

te worden, ontdaan van karakteristieke elementen, ontdaan van naam deelsysteem en 

identificatienummer deelfiets, ..). Elke link met huidige exploitatie dient aldus verwijderd te 

worden.  

Monitoring- en herverdelingsplan 

De kandidaat-exploitant waarborgt de monitoring van de deelvoertuigen. Onderstaande 
voorwaarden worden beschreven en opgenomen in het onderdeel ‘monitoring- en 
herverdelingsplan’ van het exploitatieplan, zoals bepaald in artikel 9 van deze openbare oproep.  
 

13) Om het gebruiksniveau van de deelsystemen te bewaken met het oog op de openbare orde 

dienen de deelvoertuigen in het eerste jaar en de jaren daarna minstens een gemiddeld 

gebruik te hebben van aantal ritten per dag: 

 ≤ jaar 1 > jaar 1 

Categorie 1: Fiets 0,5 2 

Categorie 2: Elektrische fiets 0,5 2 

Wanneer een exploitant kan aantonen dat zijn deelvoertuigen in een jaar gemiddeld meer 

dan 3 keer per dag worden gebruikt, kan hij toestemming vragen om meer deelvoertuigen 

te mogen exploiteren, rekening houdend met de draagkracht en evenwichtig gebruik van 

het openbaar domein. Deze procedure wordt beschreven in een monitoringsplan; 

14) De deelvoertuigen moeten altijd conform de Wegcode en de codex politieverordeningen 

van de stad Hasselt of de politieverordening ter beteugeling van overlast van de stad Genk 

worden gestald of geparkeerd. De kandidaat-exploitant geeft in zijn concessieaanvraag aan 

hoe hij zijn klanten zal aanzetten om deze regels na te leven. Deze inspanning dient 

minstens elk werkingsjaar bij de klanten herhaald te worden. De exploitant is te allen tijde 

aanspreekbaar en aansprakelijk voor het correct stallen van de deelvoertuigen en neemt de 

nodige maatregelen om hinderlijk of foutief gestalde voertuigen binnen 24 uur op te halen 

of op een correcte wijze stallen. Bij gebreke hieraan kan de exploitant gesanctioneerd 

worden overeenkomstig artikel 14. of de toepasselijke politieverordeningen;  

15) De deelvoertuigen mogen na het beëindigen van een gebruikssessie alleen worden 

achtergelaten in de zones waar het achterlaten van deelvoertuigen toegestaan is. Deze 

zones worden in overleg met de diensten mobiliteit en parkeren van de gemeenten 

vastgelegd. De exacte zonering wordt verduidelijkt op een online kaart die beschikbaar is 

via de applicatie en de website van de exploitant. Elke exploitant dient zijn software voor 

de gebruiker zo op te maken en te exploiteren dat het onmogelijk is voor gebruikers om 

een gebruikssessie te beëindigen indien de gebruiker zich buiten een dergelijke zone 

bevindt; 
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16) Spreiding van de deelvoertuigen: de exploitant dient de deelvoertuigen op een goede wijze 

en duurzame wijze verspreid te houden, om te grote clustering en onderbezetting en 

overbezetting van deelvoertuigen op dezelfde zone en hetzelfde gebied op het openbaar 

domein te vermijden. Om het gebruik van deelsystemen te stimuleren en een evenwichtig 

gebruik van de openbare ruimte te garanderen, kunnen de stad Hasselt en de stad Genk 

een ruimtelijke spreiding op hun eigen openbaar domein bepalen van de deelvoertuigen 

per categorie, zowel bij de start als tijdens de exploitatieperiode. 

17) De stad Hasselt en de stad Genk kunnen tijdens evenementen of voor testen vragen om de 

deelvoertuigen kosteloos op interessante locaties te plaatsen en dit voor maximum 50 

fietsen per evenement/test en dit 5 keer per jaar per stad. Op die manier zet de exploitant 

zich mee in voor een duurzaam mobiliteitsbeleid in de gemeenten.  

18) Hasselt en Genk geven een plan voor het aantal klassieke fietsen binnen categorie 1 en de 

mogelijke verdeling van deze fietsen. Indien de kandidaat-exploitant mogelijkheden ziet in 

het toevoegen van extra droplocaties mag hij dit ook aangeven in de aanvraag voor 

concessie.  

De stad Genk kiest voor een back-to-many systeem of voor een combinatie van een free-

floating zone (binnen de stadsstrip) en de hieronder aangegeven back-to-many dropzones.  

De stad Hasselt laat de kandidaat-exploitant kiezen tussen een free-floating zone (binnen 

de Grote Ring met een mogelijke uitbreiding richting Trichterheide, de Corda Campus en 

Kuringen) in combinatie met ten minste de hieronder aangegeven back-to-many dropzones 

of een volledig back-to-many systeem (Mogelijke freefloating zone en droplocaties binnen 

freefloating zone).  

Onderstaande back-to-many droplocaties, gelinkt aan de mobipunten, dienen minstens 

opgenomen te worden in het voorstel van de kandidaat-exploitant. 

 

Locaties in Hasselt Locaties in Genk 

Kiewit Station Station Genk Centrum 

Kiewit kerk Station Bokrijk 

Kuringen – Heide (Nieuwstraat x 

Blookstraat) 

Shopping 1 

Kuringen – Hyper Carrefour Heempark 

Kuringen – centrum Gildezaal Limburghal/Xentro 

Carrefour Herkenrodesingel Genk-Zuid 

Kermt - Kermeta Hoevenzavel 

Kermt – Belgiëplein C-mine/Vennestraat 

Kermt – Parking sportzone Ten Hove Oud-Winterslag 

Spalbeek kerk - Spalbeekstraat Boxbergheide 

Tuilt – Sint-Jozefsplein Campus Bret 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=18jrKr4yLLauoEqa6vTQiTyrFXO8EHuRq&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=18jrKr4yLLauoEqa6vTQiTyrFXO8EHuRq&usp=sharing
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Stokrooie kerk Synapspark 

Herkenrode SportinGenk 

Stevoort Solidariteitsplein Thor Park 

Stevoort Sint-Maartenplein Sledderlo 

IKEA Hasselt Kolderbos 

Carpoolparking Hasselt – Zuid  Zwartberg Labiomista 

RECOR-site (op termijn) Caetsbeek/H.Fordlaan 

Ter Hilst – bushalte  Brigandsstraat Kattevennen 

Sint-Lambrechts-Herk - Berlaymontstraat Kattenberg (centrum) 

Wimmertingen kerk Molenstraat (centrum) 

Rapertingen - Mombeekdreef … 

Rapertingen - Bieststraat  

Rapertingen – Rapertingenstraat x 

Pietelbeekstraat 

 

Rapertingen  - Nellepetinstraat  

Jessa ziekenhuis – Campus Salvator  

Provinciebestuur Limburg  

OC Godsheide  

Godsheide golf  

Park H  

Kinepolis  

KIDS  

Kinderboerderij Kiewit  

…  

 

Het staat de kandidaten vrij om bijkomende dropzones te bepalen, mits deze voldoende 

onderbouwd kunnen worden.  

De aanbieder zorgt voor een verdeling van de deelvoertuigen op de voorgestelde locaties 

op basis van het gebruik van de deelvoertuigen.  

19) De kandidaat-exploitant schrijft zich in voor het bekomen van een concessie voor de 

exploitatie van de klassieke deelfietsen binnen categorie 1 al dan niet in combinatie met 

elektrische deelfietsen binnen categorie 2.  
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De kandidaat exploitant kan zich niet inschrijven om enkel een concessie binnen categorie 2 

te bekomen.  

20) Hasselt en Genk geven een plan voor het aantal klassieke fietsen binnen categorie 1 en de 

mogelijke verdeling van deze fietsen. Indien de kandidaat-exploitant mogelijkheden ziet in 

het toevoegen van extra droplocaties mag hij dit ook aangeven in de aanvraag voor 

concessie.  

De stad Genk kiest voor een back-to-many systeem.  

De stad Hasselt laat de kandidaat-exploitant kiezen tussen een free-floating zone (binnen 

de Grote Ring met een mogelijke uitbreiding richting Trichterheide, de Corda Campus en 

Kuringen) in combinatie met ten minste de hieronder aangegeven back-to-many dropzones 

of een volledig back-to-many systeem (Mogelijke freefloating zone en droplocaties binnen 

freefloating zone).  

Onderstaande back-to-many droplocaties, gelinkt aan de mobipunten, dienen minstens 

opgenomen te worden in het voorstel van de kandidaat-exploitant. 

Voor de deelfietsen binnen categorie 2 kan de kandidaat-exploitant een voorstel voor een 

back-to-one of een back-to-many systeem indienen.   

Onderstaande back-to-many (categorie 1) en back-to-one (categorie 2) droplocaties, gelinkt 

aan de mobipunten, dienen minstens opgenomen te worden in het voorstel van de 

kandidaat-exploitant 

 

Locaties in Hasselt Locaties in Genk 

Locaties klassieke deelfietsen 

Kiewit Station Station Genk Centrum 
 

Kiewit kerk Station Bokrijk 

Kuringen – Heide (Nieuwstraat x Blookstraat) Shopping 1 

Kuringen – Hyper Carrefour Heempark 

Kuringen – centrum Gildezaal Limburghal/Xentro 

Carrefour Herkenrodesingel Genk-Zuid 

Kermt - Kermeta Hoevenzavel 

Kermt – Belgiëplein C-mine/Vennestraat 

Kermt – Parking sportzone Ten Hove Oud-Winterslag 

Spalbeek kerk - Spalbeekstraat Boxbergheide 

Tuilt – Sint-Jozefsplein Campus Bret 

Stokrooie kerk Synapspark 

Herkenrode SportinGenk 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=18jrKr4yLLauoEqa6vTQiTyrFXO8EHuRq&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=18jrKr4yLLauoEqa6vTQiTyrFXO8EHuRq&usp=sharing


 

 15/21 

Stevoort Solidariteitsplein Thorpark 

Stevoort Sint-Maartenplein Sledderlo 

IKEA Hasselt Kolderbos 

Carpoolparking Hasselt – Zuid  Zwartberg Labiomista 

RECOR-site (op termijn) Caetsbeek/H.Fordlaan 

Ter Hilst – bushalte  Brigandsstraat Kattevennen 

Sint-Lambrechts-Herk - Berlaymontstraat Kattenberg (centrum) 

Wimmertingen kerk Molenstraat (centrum) 

Rapertingen - Mombeekdreef  

Rapertingen - Bieststraat  

Rapertingen – Rapertingenstraat x 

Pietelbeekstraat 

 

Rapertingen  - Nellepetinstraat  

Jessa ziekenhuis – Campus Salvator  

Provinciebestuur Limburg  

OC Godsheide  

Godsheide golf  

Park H  

Kinepolis  

KIDS  

Kinderboerderij Kiewit  

  

 

Locaties elektrische deelfietsen 

Station Hasselt Station Genk Centrum 

Station Kiewit Thor Park 

Parking Blauwe Boulevard  

 

Het staat de kandidaten vrij om bijkomende dropzones te bepalen, mits deze voldoende 

onderbouwd kunnen worden.  
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De aanbieder zorgt voor een verdeling van de deelvoertuigen op de voorgestelde locaties 

op basis van het gebruik van de deelvoertuigen.  

21) Het staat de kandidaat-exploitant vrij om back-to-one deelfietsen binnen categorie 1 te 

voorzien op enkele interessante droplocaties.  

22) Een dropzone moet zowel op het openbaar domein als op de website en app herkenbaar 

zijn. De ruimte kan op het openbaar domein aangeduid worden met een signalisatiebord.  

De gemeentebesturen voorzien een fietsenstalling zodat de fietsen veilig gestald kunnen 

worden.  

Data en interoperabiliteit 

De exploitant waarborgt welke data wordt gebruikt en hoe die wordt beheerd en op welke wijze 
interoperabiliteit met MaaS-applicaties wordt gewaarborgd. Onderstaande voorwaarden worden 
beschreven en opgenomen in het onderdeel ‘data- en interoperabiliteitsplan’ van het 
exploitatieplan, zoals bepaald in artikel 9 van deze openbare oproep. 
 

23) Om publieke en private informatiediensten mogelijk te maken zijn (statische en 

dynamische) open data essentieel, en dit in alle beleidsdomeinen. De stad Hasselt en de 

stad Genk scharen zich daarom achter het principe dat alle datasets, gegevens en inhoud 

die iedereen vrij kan gebruiken, aanpassen en delen voor elk mogelijk doel open data zijn, 

met uitzondering van die gegevens en datasets waarvan de vertrouwelijkheid op grond van 

een wettelijk bepaling wordt beschermd of logischerwijze mag worden verwacht, zoals 

persoonsgegevens, gegevens die de openbare orde en veiligheid in gedrang brengen 

(hierna “Open Data”). Deze data worden opengesteld via het publieke deel van de website 

van de concessionaris, via een gangbaar open data formaat als csv, xml en/of json.  

24) De exploitant beheert en gebruikt de persoons-gerelateerde data conform de geldende 

wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens, waaronder onder meer de GDPR; 

25) De exploitant dient te voorzien in een veilig registratiesysteem waardoor hij de werkelijke 

gebruiker van het voertuig ten allen tijde kan registreren en identificeren. Het 

registratiesysteem is dermate uitgerust dat misbruik van het deelsysteem vermeden wordt 

(onder andere via identiteitsgegevens, kredietkaartgegevens, indien nodig rijbewijs). De 

exploitant dient met betrekking tot (het gebruik van) de deelvoertuigen te beschikken over 

alle wettelijk verplichte verzekeringen; 

26) De exploitant stelt binnen 6 maanden na start van de dienst een API en 

interoperabiliteitsovereenkomst op waar het boeken en betalen van voertuigen minimaal 

deel van uitmaakt, zodat MaaS aanbieders de dienstverlening kunnen integreren in hun 

platform.  

27) De exploitant dient zijn deelsysteem open te stellen voor MaaS-applicaties, waarbij hij geen 

exclusiviteit kan vastleggen met 1 platform. De exploitant dient de nodige data ter 

beschikking te stellen van de MaaS-operatoren om ten minste reservatie op de 

verschillende dropzones van het deelvoertuig en ticketing via de MaaS-platforms mogelijk 

te maken. Van de exploitant wordt verwacht om een API en interoperabiliteitovereenkomst 

aan te gaan met minstens twee MaaS aanbieders;  

28) De exploitant deelt algemene real-time data rond de service die aangeboden wordt. De 

diensten mobiliteit en parkeren van de gemeenten dienen minstens toegang te hebben tot: 

a. de tarieven; 

b. de operationele zone(s); 
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c. de locatie van de deelvoertuigen;  

d. de status van de deelvoertuigen (in gebruik, defect, vrij voor gebruik, ..); 

29) De exploitant deelt anonieme gebruiksdata met de lokale besturen ter bevordering van de 

mobiliteit en de bredere standsontwikkeling. De betreffende gebruiksdata zijn: 

e. het aantal gereden of geboekte ritten; 

f. het aantal unieke gebruikers; 

g. de routekeuzes van de verplaatsingen bepaald door de startlocatie van de rit, de 

eindlocatie van de rit en de trackingspunten die gedurende de route om de 5 min. 

bepaald worden; 

h. de locaties en de tijdstippen van het openen en sluiten van het deelvoertuig;  

i. de duur van de verplaatsing; 

j. en de afstand van de verplaatsing;  

k. een heathmap waar alle verplaatsingen op aangeduid zijn. 

Het delen van data met de gemeentebesturen van Hasselt en Genk gebeurt bij voorkeur aan 

de hand van een web-based toepassing waarop ten alle tijden zichtbaar is waar de 

deelvoertuigen zich bevinden en waarvan rapporten met gewenste variabelen in real-time 

onttrokken kunnen worden.  

Ter ondersteuning van de integratie met andere informatie systemen, moet het mogelijk zijn 

deze gegevens te delen zowel bij wijze van een periodieke (bulk) extractie als in de vorm van 

ad-hoc bevragingen via (voldoende gedocumenteerde) APIs in een gangbare standaard (zoals 

REST, GraphQL, …). Idealiter is het ook mogelijk om transacties of gebeurtenissen (events) in 

het proces continu en in real-time te publiceren op een externe wachtrij (Message Queue). 

Voor de koppeling met het MyCSN platform dient de exploitant een API te voorzien (binnen 

de 3 maanden na de start van de concessie).  

30) De stad Hasselt en de stad Genk zijn eigenaar van de data opgesomd onder 25) en 26) in 

hun eigen gemeente (hierna de “verzamelde gegevens” genoemd). De gemeenten dienen 

onmiddellijk toegang te krijgen tot en volledig gebruik te kunnen maken van ruwe gegevens 

die de exploitant verzamelt. Dit geldt ook voor historische gegevens. De exploitant kan de 

verzamelde gegevens nog steeds zelf gebruiken voor de doeleinden waarvoor hij dit nodig 

acht.  

31) Gedurende de uitvoering van de opdracht, kunnen de stad Hasselt en de stad Genk de 

verzamelde gegevens laten nazien door een door de gemeenten aangewezen externe 

partij; 

32) De kandidaat-exploitant beschrijft in zijn offerte hoe hij de toegang tot de data verzekert. 

33) De exploitant dient in de verwerking van gegevens van de open standaard voor gelinkte 

overheden (OSLO) aan te wenden. 

34) De Verzamelde Gegevens worden in open, machine-leesbare formaten gepubliceerd zoals 

bvb JSON, XML, CSV, of een vergelijkbaar formaat. 
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Lokale samenwerking en innovatieve ontwikkeling 

35) De stad Hasselt en de stad Genk hebben de ambitie om maximale samenwerking te 
realiseren tussen stad, concessiehouder en lokale (sociale) onderaannemers en partners 
om voorop te lopen in de ontwikkeling van duurzame mobiliteitsoplossingen en de lokale 
economie te stimuleren. De kandidaat-exploitant werkt voor het onderhoud van de 
deelvoertuigen of voor kleine tot middelgrote herstellingen en voor de herverdeling van de 
voertuigen samen met lokale (sociale economie) partners, invulling gevend aan de 
doelstelling in artikel 1.3. De kandidaat-exploitant geeft aan met welke lokale (sociale 
economie) partners ze in de steden Hasselt en Genk zal samenwerken en op welke manier.  
Een samenwerking met een lokale partner die op een duurzame manier te werk gaat wordt 
op een positieve manier beoordeeld.  

36) De stad Hasselt en de stad Genk hebben de ambitie om voorop te lopen in de 
technologische vooruitgang. Deelsystemen gebruiken innovatieve technologie om 
mobiliteitsproducten toegankelijk te maken voor de burger. De gemeenten wil (kandidaat-) 
exploitanten aanzetten om hier blijvend op in te zetten, invulling gevend aan de 
doelstelling in artikel 1.3. (Bijvoorbeeld de mogelijkheid om de snelheid van de 
deelvoertuigen in bepaalde zones, zoals voetgangerszones, automatisch te verlagen, om de 
deelvoertuigen aan het dynamisch verkeersmanagementsysteem te koppelen in functie van 
de verkeerslichtenregeling, om mee te denken aan een online kreditingsysteem, MaaS-
applicaties en mobiele datasystemen). Hoewel het geen bindende exploitatievoorwaarde 
betreft, wordt aan de (kandidaat- ) exploitanten gevraagd om zoveel mogelijk te blijven 
vernieuwen en zulke nieuwe technologieën te verwerken in de deelsystemen. 

 

Prijszetting naar de eindgebruiker 

37) De inschrijver maakt in zijn concessieaanvraag duidelijk wat de kostenstructuur is voor het 

gebruik van zijn diensten waarbij we aandacht vragen voor de kost van de eindgebruiker en 

eventuele abonnementskosten. 

38) Alle mogelijke kosten worden door de aanbieder voldoende duidelijk en transparant naar 

(potentiële) klanten toe gecommuniceerd.  

39) In de applicatie kan een gebruiker steeds de gebruikte tarieven raadplegen. Bovendien stelt 

de aanbieder van een deelsysteem haar gebruikers proactief op de hoogte van enige 

wijzigingen in de tarieven. 

Prijszetting naar de overheden 

40) De inschrijver maakt in zijn concessieaanvraag duidelijk wat de kostenstructuur is voor de 

gemeentebesturen: de stad Hasselt en de stad Genk door een verantwoording van de 

kosten bij te voegen. De prijszetting moet voor iedere gemeente apart opgemaakt te 

worden.  

41) De prijszetting naar de gemeentebesturen voor categorie 1 mag volgend jaarlijks bedrag 

(incl. btw) per gemeente niet overschrijden:  

Hasselt min. 150 fietsen  € 80 000 

Genk min. 100 fietsen  € 60 000 

 

 



 

 19/21 

42) De prijszetting naar de gemeentebesturen voor categorie 1 & 2 mag volgend jaarlijks 

bedrag (incl. btw) per gemeente niet overschrijden:  

Hasselt min. 150 fietsen  € 80 000 

 min. 15 elektrische fietsen  € 30 000 

Genk min. 100 fietsen  € 60 000 

 Min.10 elektrische fietsen  € 20 000 

43) De exploitant sluit na toekenning een concessie af met iedere gemeente. 

Om het gebruik van deelsystemen te stimuleren en een evenwichtig gebruik van de openbare 
ruimte te garanderen, kunnen de colleges van burgemeester en schepenen van de gemeenten per 
categorie extra voorwaarden vastleggen, zowel bij de start als tijdens de exploitatieperiode. 
Hieronder valt onder meer het uitvoeren van een derdebetalersregeling. 
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HOOFDSTUK IV – SLOTBEPALINGEN 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en vrijwaring 

§1. De exploitant draagt de volledige aansprakelijkheid voor de exploitatie van zijn deelsysteem. 

§2. De exploitant vrijwaart de stad Hasselt en de stad Genk integraal voor elke mogelijke aanspraak 

van een gebruiker of eender welke derde die betrekking heeft op de exploitatie en het gebruik van 

het deelsysteem van de exploitant. 

§3. De exploitant draagt de volle verantwoordelijkheid voor het feit dat de gebruikers van zijn 

systeem wettelijk bevoegd zijn om zijn deelvoertuigen te besturen. 

 

Artikel 14 – Controle 

Namens de stad kunnen op eender welke moment controles worden uitgevoerd om na te gaan of 
de concessie effectief wordt geëxploiteerd in overeenstemming met de inhoud en de vorm 
waarvoor zij door het college van burgemeester en schepenen werd afgeleverd, of de toepasselijke 
regelgeving wordt nageleefd en/of de exploitant nog beantwoordt aan de toelatings- en 
exploitatievoorwaarden bepaald in deze openbare oproep.  
 
Indien de exploitant systematisch niet aan zijn verplichtingen voldoet zal de stad Hasselt of de stad 
Genk een PV van ingebrekestelling hiervan opstellen en een vergoeding eisen. Deze vergoeding 
wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van € 50,00 per kalenderdag per fiets. Indien er na 
ontvangst van het PV geen actie ondernomen wordt binnen de vooropgestelde termijn begint de 
vergoeding te lopen vanaf het moment van vaststelling.  
 

Artikel 15 – Stopzetting 

§1. Indien de exploitant zijn activiteiten stopzet, brengt hij de steden daarvan onmiddellijk op de 
hoogte en levert hij binnen de acht kalenderdagen alle in voorkomend geval door de stad 
afgeleverde stukken terug in. De concessie wordt geacht te zijn vervallen vanaf het tijdstip van 
kennisname door de stad van de stopzetting van de activiteiten. In geval van faillissement is de 
curator verplicht om dit te doen. 
 
§2. Na de stopzetting van zijn activiteiten verwijdert de exploitant onmiddellijk zijn deelvoertuigen 
uit de openbare ruimte. Bij gebreke hieraan worden de deelvoertuigen weggenomen door de stad 
op kosten en risico van de exploitant. 
 
§3. De stad Hasselt of de stad Genk hebben steeds het recht om eenzijdig de overeenkomst stop te 
zetten indien de aanbieder niet ingrijpt na het opstellen van een PV of bij ernstige tekortkomingen 
van de concessievoorwaarden in deze openbare oproep in hoofde van de aanbieder. De inschrijver 
dient vanaf de kennismaking van stopzetting binnen één maand alle deelvoertuigen te verwijderen. 
De exploitant kan geen aanspraken maken op een mogelijke schadevergoeding na verbreking van 
de concessie. De exploitant is gehouden tot het terugbetalen aan de gebruiker van het resterend 
saldo.  
 
 §4. De exploitant stelt de gebruiker één maand voor het aflopen van de concessie hiervan op de 
hoogte.  
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Artikel 16 – Non-discriminatieclausule 

De aanvrager/contractant verbindt er zich toe:  

§ 1. a. geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, 

huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke 

staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of 

toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst 

te dulden.  

b. toegankelijk te zijn voor iedereen.  

c. elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te 

bestraffen.  

d. de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen 

bevorderen en verdedigen na te leven.  

e. indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter kennis te 

brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het kader van 

het toepasselijke reglement/de overeenkomst. 

 

Artikel 17 – Indienen   

Het volledig uitgewerkt dossier zoals beschreven in artikel 9. moet voor 1 augustus 2021 ingediend 
worden. De uitgewerkte dossiers mogen bij wijze van indienen gemaild worden naar 
mobiliteit@hasselt.be.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

contact 

Dienst mobiliteit en parkeren  

mobiliteit@hasselt.be 
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