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Zitting van 22 februari 2022
Ruimte/Mobiliteit

Goedgekeurd

8 2022_GR_00031 Retributiereglement - Retributie op de digitale 
parkeervergunningen - Goedkeuren

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Dymfna Meynen, schepen; de heer Habib El Ouakili, 
schepen; mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw 
Nele Kelchtermans, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; mevrouw Derya Erdogan, 
schepen; de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, 
gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom 
Vandeput, gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; de heer Pieter 
Cuppens, gemeenteraadslid; mevrouw Joske Dexters, gemeenteraadslid; de heer Bert 
Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald 
Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Joost 
Venken, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie 
Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Anne 
Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, 
gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, 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; de heer Philip De Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, 
gemeenteraadslid; de heer Dirk Sweron, gemeenteraadslid; de heer Marc Roppe, 
gemeenteraadslid; de heer Peter Briers, gemeenteraadslid; de heer Sameer Srivastva, 
gemeenteraadslid; de heer Dirk Thoelen, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, 
algemeen directeur

Afwezig:
de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-
algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 26 stem(men) voor: Peter Briers; Anne Caelen; Lut Creemers; Philip De Hollogne; 
Rik Dehollogne; Frank Dewael; Joske Dexters; Habib El Ouakili; Derya Erdogan; 
Guido Fissette; Michel Froidmont; Carlo Gysens; Inge Hendrikx; Nele 
Kelchtermans; Bert Lambrechts; Laurence Libert; Raf Martens; Dymfna Meynen; 
Bart Moors; Silvie Nickmans; Marc Schepers; Kevin Schouterden; Brigitte Smets; 
Dirk Sweron; Steven Vandeput; Joost Venken
- 13 stem(men) tegen: Gerald Corthouts; Tom Cox; Pieter Cuppens; Kim De Witte; 
Stefan Hendrickx; Maryam Jamshid; Karolien Mondelaers; Koen Ooms; Sameer 
Srivastva; Dirk Thoelen; Frank Troosters; Tom Vandeput; Dietrich Vandereyken
- 2 stem(men) blanco: Hubert Lenssen; Marc Roppe

Beschrijving

GEMEENTERAAD BESLUIT
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Aanleiding en context
Om gemeentelijke parkeerkaarten te kunnen uitreiken aan specifieke doelgroepen 
dient er door de gemeenteraad een reglement aangenomen te worden.
Om een retributie te kunnen heffen op de uitreiking van gemeentelijke 
parkeerkaarten dient er een reglement opgesteld te worden als wettelijke basis.
Sinds het 'retributiereglement voor het invoeren van gemeentelijke parkeerkaarten', 
vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2013 en in werking getreden 
in het voorjaar van 2014, heeft de stad Hasselt op basis van art. 27 quater van de 
Wegcode beslist om het gebruik van de gemeentelijke parkeerkaart te vervangen 
door een elektronisch toezichtsysteem op basis van het kenteken van het 
voertuig. In dat geval wordt de bijzondere parkeerregeling inzake beperkte 
parkeertijd, betalend parkeren of voorbehouden parkeerplaatsen gecontroleerd op 
basis van de kentekenplaat van het voertuig en hoeft er geen kaart op de voorruit 
te worden aangebracht.

Argumentatie
Een sturend parkeerbeleid is noodzakelijk om de stedelijke mobiliteit in goede 
banen te leiden. De parkeervisie die aan de basis ligt van dit reglement kan als 
volgt samengevat worden:
1. Parkeren in de straat behoort in de eerste plaats toe aan de bewoners en 
hun persoonlijk bezoek. 
Bewoners moeten vlot een vrije parkeerplaats kunnen vinden in hun straat of in 
omliggende straten, en ze moeten hier gratis en onbeperkt in tijd kunnen parkeren 
met hun digitale parkeervergunning. Ook persoonlijke bezoekers van bewoners 
moeten er voordelig kunnen parkeren. Anderen kunnen uiteraard ook steeds 
parkeren op straat mits het in acht nemen van de parkeerregels.
2. Voor stadsbezoekers (werknemers, pendelaars, shoppers, ...) zijn de 
ondergrondse parkeergarages en de randparkings de beste optie.
Stadsbezoekers hebben een waaier aan keuzemogelijkheden om te parkeren. 
Bezoekers die gratis wensen te parkeren en bereid zijn om de laatste honderden 
meters tot het stadscentrum te voet, met de fiets of bus af te leggen kunnen terecht 
op één van de gratis parkeerterreinen aan de rand.
Bezoekers die daarentegen zo dicht mogelijk bij het stadscentrum of hun 
bestemming wensen te parkeren hechten belang aan een hoog parkeercomfort wat 
z'n prijskaartje heeft. Zij kunnen terecht in de ondergrondse parkeergarages. 
Ondergronds parkeren is aanzienlijk goedkoper dan parkeren in de straat.
Het verbeteren van het parkeeraanbod en stedelijke mobiliteit brengt voor de 
gemeente aanzienlijke lasten en kosten met zich mee. De inkomsten uit het 
parkeerbeleid kunnen hiervoor aangewend worden.

Juridische grond
Art. 173 van de Grondwet;
Het K.B. van 15 maart 1968 betreffende categorieën van voertuigen;
Het K.B. van 1 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en de opeenvolgende 
wijzigingen;
Het K.B. van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen;
Het M.B. van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Regelgeving: Bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal 
bestuur

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk
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Financiële informatie
- Bedrag incl. BTW: 40.000,00 euro
- MJP nummer: MJP001112
- Algemene rekening: 70202000
- Basis- of beleidsbudget: Basisbudget
- PA nummer (Orba): PA5675
- Omschrijving van het MJP-nummer: BA – Retributie op digitale 
parkeervergunningen
- Totale budgetbedrag van het MJP-nummer: 40.000,00 euro
- Restbudget op MJP-nummer en wat hier de bedoeling mee is nl: niet van 
toepassing, ontvangst

Advies
Financieel advies
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het retributiereglement op de gemeentelijke digitale 
parkeervergunningen goed.

Bijlagen
1. 20220210_Retributiereglement op de digitale parkeervergunningen_v2.pdf
2. Bijlage 2 - Parkeerplan.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



RETRIBUTIEREGLEMENT - RETRIBUTIE OP DE DIGITALE 
PARKEERVERGUNNINGEN 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

Artikel 1.1: Definities 

De wegcode:  Het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg en de opeenvolgende wijzigingen (K.B. van 1/12/1975) 

Gemeentelijke parkeerkaart: Een gemeentelijke parkeerkaart is een door de gemeente uitgereikte kaart 
die de houder ervan recht geeft op een bijzondere parkeerregeling inzake beperkte parkeertijd of 
betalend parkeren en hem desgevallend toelaat te parkeren op voorbehouden plaatsen 
overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het door de gemeenteraad vastgestelde reglement. 

Gemeentelijke digitale parkeervergunning: Hiermee wordt de reglementering betreffende de 
gemeentelijke parkeerkaart bedoeld zoals bepaald in het M.B. betreffende de gemeentelijke 
parkeerkaart van 09/01/2007. Het gebruik van de gemeentelijke parkeerkaarten is vervangen door een 
elektronisch toezichtsysteem conform artikel 27 quater van de Wegcode en artikel 1 van het M.B. van 
09/01/2007. Hierdoor wordt de bijzondere parkeerregeling inzake beperkte parkeertijd, betalend parkeren 
of voorbehouden parkeerplaatsen  gecontroleerd op basis van het kenteken van het voertuig en hoeft er 
geen kaart op de voorruit te worden aangebracht. 

Een gemeentelijke digitale parkeervergunning is een door de gemeente uitgereikte elektronische 
parkeervergunning gekoppeld aan het voertuigkenteken die bijzondere parkeerrechten toekent aan de 
voertuiggebruiker(s) bij het parkeren in een parkeerzone of op een parkeerplaats met een reglementering 
beperkte parkeertijd 'uitgezonderd vergunninghouders' of ‘uitgezonderd bewoners’ en desgevallend ook 
op parkeerplaatsen voorbehouden voor houders van een digitale parkeervergunning overeenkomstig de 
bepalingen in het door de gemeenteraad vastgestelde reglement. In wat volgt wordt kortweg gesproken 
over (digitale) parkeervergunning. 

Blauwe zone:  De parkeerregeling bedoeld in artikels 27.1 en 27.2 van de wegcode 

Betalend parkeren:  De parkeerregeling bedoeld in artikel 27.3 van de wegcode 

Parkeerschijf:  Onder parkeerschijf verstaat men de wettelijke parkeerschijf bedoeld in het Ministerieel 
Besluit van 01/12/1975 betreffende de vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, 
bebakeningen, en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer. Parkeerschijven uit andere lidstaten van de Europese Unie die voldoen aan het Europees 
model van parkeerschijf worden gelijkgesteld. 

Openbare weg: Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen 
die beheerd worden door de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden. 

Artikel 1.2: Soorten digitale parkeervergunningen 

Volgende digitale parkeervergunningen kunnen uitgereikt worden: 

 Bewonersparkeervergunning 
 Parkeervergunning voor tweede verblijven 
 Bedrijfsparkeervergunning 
 Parkeervergunning voor (para)medische beroepen 
 Parkeervergunning voor professionele zorgverlening 
 Werknemersparkeervergunning 
 Mantelzorgparkeervergunning 
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 Parkeervergunning voor autodelen 
 Dienstparkeervergunning 

Artikel 1.3: Aantal nummerplaten per parkeervergunning 

Een digitale parkeervergunning kan enkel uitgereikt worden op basis van het kenteken van het 
voertuig. Er kan maximaal één nummerplaat gekoppeld worden aan één parkeervergunning. 

Artikel 1.4: Aantal parkeerzones per parkeervergunning 

Bepaalde types van digitale parkeervergunningen kunnen parkeerrechten geven in meerdere 
parkeerzones zoals nader beschreven in de specifieke bepalingen per type van parkeervergunning in 
artikel 2. 
  
Artikel 1.5: Voertuigen waarvoor een parkeervergunning verkregen kan worden 

Artikel 1.5.1: Voertuigcategorie 

Een parkeervergunning kan enkel verkregen worden voor voertuigen die behoren tot volgende 
voertuigcategorieën, zoals bepaald door het K.B. van 15 maart 1968. 

 M1: Voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten minste vier 
wielen en ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. 

 N1: Voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen met ten minste vier 
wielen en een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton. 

 Voertuigen voor speciale doeleinden: kampeerwagens (SA), ambulances (SC), lijkwagens (SD) 
en voor rolstoelen toegankelijk voertuig (SH). 

Artikel 1.5.2: Bestendig gebruik 

De aanvrager van een digitale parkeervergunning moet het bewijs voorleggen dat het voertuig met de 
desbetreffende nummerplaat op zijn naam is ingeschreven of dat hij er bestendig over beschikt en dat 
hij voldoet aan alle voorwaarden. 

Zo is het o.a. niet mogelijk om een digitale parkeervergunning te verkrijgen voor een voertuig met een 
proefrittenplaat (ZZ-plaat). 

Artikel 1.6: Geldigheidsperiode van de parkeervergunning 

Bij een beperkte geldigheidstermijn van de inschrijving van het voertuig kan de vervaldatum van de 
digitale parkeervergunning nooit de vervaldatum van de voertuiginschrijving overschrijden. 

Artikel 1.7: Geen garantie op parkeerplaats 

De houder van een digitale parkeervergunning zal geen bezwaar kunnen indienen wanneer hij/zij niet 
heeft kunnen parkeren. 
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Artikel 2: De digitale parkeervergunningen 

Artikel 2.1: Bewonersparkeervergunning 

Artikel 2.1.1: Wie kan een digitale bewonersparkeervergunning aanvragen? 

Natuurlijke personen die in Hasselt gedomicilieerd zijn binnen een parkeerzone met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd 
bewoners’ en op een adres in de straten van het gebied ‘Blauwe Boulevard’ (Kanaalpad, Ankerpad, 
Matrozenpad, Gelatineboulevard, Schipperspad) kunnen een digitale bewonersparkeervergunning 
aanvragen op hun domicilieadres. 

Artikel 2.1.2: Aantal parkeervergunningen 

Per adres kunnen maximaal 3 bewonersparkeervergunningen uitgereikt worden aan personen 
behorend tot eenzelfde gezin of huishouden, zoals gedefinieerd in de algemene onderrichtingen 
betreffende het houden van het bevolkingsregister. 

Op eenzelfde adres kunnen bewonersparkeervergunningen gecombineerd worden met 
mantelzorgparkeervergunningen en parkeervergunningen voor autodelen, maar het totaal van 
dergelijke parkeervergunningen geldig op dat adres kan nooit hoger zijn dan drie. 

Artikel 2.1.3: Voertuig waarvoor een parkeervergunning verkregen kan worden 

Artikel 2.1.3.1: Eigen voertuig 

Het voertuig waarvoor de bewonersparkeervergunning wordt aangevraagd moet ingeschreven zijn op 
naam van de aanvrager of op naam van een persoon behorende tot eenzelfde gezin of huishouden, 
zoals gedefinieerd in de algemene onderrichtingen betreffende het houden van het bevolkingsregister. 

Artikel 2.1.3.2: Leasing- en bedrijfsvoertuigen 

Als het voertuig waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd een leasing- of bedrijfsvoertuig 
betreft, dan moet de aanvrager het bestendige gebruiksrecht van het desbetreffende voertuig bewijzen. 

Artikel 2.1.3.3: Voertuig van derden 

Als het voertuig waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd een voertuig betreft 
dat ingeschreven staat op naam van een natuurlijk persoon en deze persoon gedomicilieerd is op 
een adres verschillend van dat van de aanvrager, dan moet de aanvrager het bestendige gebruiksrecht 
van het desbetreffende voertuig bewijzen. 

Het is niet mogelijk om een 'bewonersparkeervergunning' te verkrijgen voor een ‘voertuig van 
derden’ ingeval de persoon op wiens naam het voertuig staat ingeschreven in dezelfde 
parkeerzone gedomicilieerd is als de aanvrager maar op een verschillend adres. 

Artikel 2.1.4: Wijze van aanvraag 

Artikel 2.1.4.1: Hoe kan de aanvraag gebeuren 

De aanvraag van een bewonersparkeervergunning kan zowel gebeuren via een online e-loket als via de 
bevoegde dienst van de Stad Hasselt. 

Als het niet mogelijk is om het online e-loket te gebruiken, moet de aanvraag van de 
bewonersparkeervergunning gebeuren via het loket van de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. 

Als de parkeervergunning via het online e-loket wordt aangevraagd, is de aanvrager verplicht om de 
bewijsstukken digitaal als bijlage mee te sturen. 
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Artikel 2.1.4.2: Bewijsstukken bij aanvraag 

Bij de aanvraag van een bewonersparkeervergunning dienen volgende documenten als bewijsstuk 
voorgelegd of bezorgd te worden: 

a) (Een kopie van) de identiteitskaart van de aanvrager (voor- en achterzijde). 

b) (Een kopie van) de voor- en achterzijde van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarvoor de 
parkeervergunning aangevraagd wordt, waarop de naam en het domicilieadres van de 
voertuigeigenaar alsook het voertuigkenteken duidelijk vermeld staat (kentekenbewijs deel 1). 

c) Ingeval de aanvraag gebeurt voor een ‘leasing- of bedrijfsvoertuig’: ingevuld attest ‘leasing / 
bedrijfsvoertuig’ of gelijkwaardig bewijsstuk, gedateerd en ondertekend door de werkgever. 

d) Ingeval de aanvraag gebeurt voor een ‘voertuig van derden’ zijn volgende bewijsstukken vereist: 

 ingevuld attest ‘voertuig van derden’, gedateerd en ondertekend door de aanvrager en 
voertuigeigenaar; 

 een verzekeringsbewijs waarop duidelijk de naam van de aanvrager vermeld staat als 
bestuurder. 

Artikel 2.1.5: Retributie 

Artikel 2.1.5.1: Retributiebedrag 

Voor de eerste en tweede bewonersparkeervergunning, uitgereikt op hetzelfde adres, is er geen 
retributie verschuldigd. 

Voor de derde bewonersparkeervergunning, uitgereikt op hetzelfde adres, is een retributie van 200,00 
euro per jaar verschuldigd. De retributie is ondeelbaar. 

De retributie op de uitreiking van de bewonersparkeervergunning is verschuldigd door de aanvrager 
van de parkeervergunning. 

Een (gedeeltelijke) terugbetaling van een reeds betaalde retributie is niet mogelijk. 

Artikel 2.1.5.2: Betalingswijze 

De retributie moet betaald worden op het moment van de aanvraag. 

Als de bewonersparkeervergunning wordt aangevraagd via het e-loket, moet de retributie bij de 
aanvraag betaald worden conform de aangegeven elektronische betalingsmodaliteiten. 

Artikel 2.1.6: Geldigheid per parkeerzone 

Artikel 2.1.6.1: Blauwe zone 

Een bewonersparkeervergunning die werd uitgereikt op een adres binnen een parkeerzone waar een 
blauwe zonereglementering ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ van 
toepassing is, geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de desbetreffende 
parkeerzone. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 
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Artikel 2.1.6.2: Betalend parkeren 
 
Artikel 2.1.6.2.1: Zone Centrum 
Een bewonersparkeervergunning die werd uitgereikt op een adres binnen de parkeerzone ‘Centrum’ 
geeft het recht om: 

 van maandag tot en met zaterdag in deze zone gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren tot 
10:00 uur en vanaf 16:00 uur; 

 op zondag in deze zone gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren gedurende de hele dag. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om op de parkeerplaatsen met een blauwe zone 
reglementering (“shop & run plaatsen”) gelegen binnen de zone Centrum: 

 van maandag tot en met zaterdag gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren tot 10:00 uur en 
vanaf 16:00 uur; 

 op zondag in deze zone gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren gedurende de hele dag. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen 
eender welke andere parkeerzone met beperkte parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) 
'uitgezonderd vergunninghouders' of 'uitgezonderd bewoners'. 

Artikel 2.1.6.2.2: Overige betaalzones 

Een bewonersparkeervergunning die werd uitgereikt op een adres binnen een parkeerzone waar het 
betalend parkeren ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ van toepassing is, 
verschillend van de parkeerzone ‘Centrum’, geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te 
parkeren binnen de desbetreffende parkeerzone. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.1.6.2.3: Parking Truierbrug-Noord 

Een bewonersparkeervergunning die werd uitgereikt op een adres gelegen op de betaalparking 
Truierbrug-Noord geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op deze 
betaalparking. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.1.6.2.4: Parking Truierbrug-Zuid 

Een bewonersparkeervergunning die werd uitgereikt op een adres gelegen op de betaalparking 
Truierbrug-Zuid geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op deze betaalparking. 
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Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.1.6.3: Parkeerplaatsen of -zones voorbehouden voor houders van een 
bewonersparkeervergunning 

Artikel 2.1.6.3.1: Voorbehouden parkeerzone voor bewoners 

Een bewonersparkeervergunning die werd uitgereikt voor een voorbehouden parkeerzone voor 
houders van een bewonersparkeervergunning geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te 
parkeren in de desbetreffende voorbehouden parkeerzone. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) noch binnen een andere voorbehouden parkeerzone 
‘bewoners’. 

Artikel 2.1.6.3.2: Voorbehouden parkeerplaats voor bewoners 
Een bewonersparkeervergunning die werd uitgereikt op een adres binnen een parkeerzone met 
beperkte parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of 
‘uitgezonderd bewoners’ geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op een 
parkeerplaats voorbehouden voor ‘bewoners’ indien deze gelegen is binnen de desbetreffende 
parkeerzone. 
 
Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen voor 
bewoners gelegen binnen andere parkeerzones met beperkte parkeertijd (betalend parkeren en blauwe 
zone). 

Artikel 2.1.6.4: Blauwe Boulevard 

Een bewonersparkeervergunning die werd uitgereikt op een adres in de straten van het gebied ‘Blauwe 
Boulevard’ (Kanaalpad, Ankerpad, Matrozenpad, Gelatineboulevard, Schipperspad) geeft het recht om 
gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 
3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone), voorbehouden zones ‘bewoners’ en andere 
betaalparkings. 

Artikel 2.1.6.5: Afbakening van de parkeerzones 

De afbakening van de parkeerzones en betaalparkings wordt bepaald door het 'retributiereglement op 
het betalend parkeren, het parkeren in de blauwe zone en het parkeren op plaatsen voorbehouden 
voor houders van een digitale parkeervergunning' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad, en wordt 
visueel voorgesteld in bijlagen van dit reglement. 
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Artikel 2.1.7: Geldigheidsduur 

Een bewonersparkeervergunning waarvoor geen retributie verschuldigd is, is geldig voor een periode 
van twee jaar. 

Een bewonersparkeervergunning waar een retributie voor verschuldigd is, is geldig voor een periode 
van één jaar. 

Na deze periode moet een nieuwe bewonersparkeervergunning aangevraagd worden. 

Artikel 2.1.8: Tijdelijke bewonersparkeervergunning 

In volgende gevallen zal er een tijdelijke bewonersparkeervergunning uitgereikt worden: 

 Bewoners die een aanvraag tot adreswijziging hebben ingediend bij de dienst bevolking van de 
Stad Hasselt kunnen, in afwachting van de definitieve adreswijziging, een tijdelijke 
bewonersparkeervergunning aanvragen. Het nieuwe adres moet gelegen zijn binnen een 
parkeerzone met beperkte parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) ‘uitgezonderd 
vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’. De tijdelijke bewonersparkeervergunning is 
geldig voor een periode van 30 kalenderdagen en kan éénmaal verlengd worden met nog eens 
maximaal 30 kalenderdagen. Het is niet mogelijk een tijdelijke bewonersparkeervergunning te 
verkrijgen op een adres waar er reeds twee (tijdelijke) bewonersparkeervergunningen geldig 
zijn. Voor een tijdelijke bewonersparkeervergunning is er geen retributie verschuldigd. 

 Als een private parkeerplaats of garage, gelegen binnen een parkeerzone met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of 
‘uitgezonderd bewoners’, niet bereikbaar is omwille van openbare werken of evenementen kan 
er een tijdelijke bewonersparkeervergunning worden aangevraagd. De aanvrager moet kunnen 
aantonen dat hij gebruik maakt van de parkeerplaats of garage. De tijdelijke 
bewonersparkeervergunning wordt aangemaakt voor de verwachte tijd waarop de private 
parkeerplaats of garage onbereikbaar is, zoals in te schatten op het moment van aanvraag. 
Indien de private parkeerplaats of garage langer dan initieel verwacht onbereikbaar is, kan de 
tijdelijke bewonersparkeervergunning verlengd worden. Het is het aan de houder van de 
tijdelijke bewonersparkeervergunning om tijdig een verlenging aan te vragen. Voor een 
tijdelijke bewonersparkeervergunning is er geen retributie verschuldigd. 

De regels vermeld in artikel 2.1.6 van dit reglement zijn ook van toepassing op de tijdelijke 
bewonersparkeervergunning. 
 

Artikel 2.1.9: Vervangvoertuig 

Als de houder van een bewonersparkeervergunning een vervangvoertuig ter beschikking krijgt, dient de 
houder dit zo snel mogelijk te melden aan de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. De nummerplaat die 
aan de uitgereikte bewonersparkeervergunning gekoppeld is, wordt dan voor de duur van de 
vervanging gewijzigd in de nummerplaat van het vervangvoertuig. De vergunninghouder is steeds 
verplicht om een officieel document van de garage of verzekeringsmaatschappij als bewijs voor te 
leggen of te bezorgen aan de bevoegde dienst van de Stad Hasselt waaruit blijkt dat het betreffende 
voertuig binnen is voor herstelling. 
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Artikel 2.2: Parkeervergunning voor tweede verblijven 

Artikel 2.2.1: Wie kan een digitale parkeervergunning voor tweede verblijven aanvragen? 

Een tweede verblijf wordt in dit reglement beschouwd als elke afzonderlijke private woongelegenheid 
(in aanbouw) geschikt voor permanente bewoning en groter dan 25 m², waar op het moment van 
aanvraag van de parkeervergunning geen domicilie van enige persoon is gevestigd. 

Natuurlijke personen kunnen een parkeervergunning voor tweede verblijven aanvragen op het adres 
van het tweede verblijf in één van onderstaande situaties: 

 Indien zij eigenaar zijn van een tweede verblijf gelegen in een parkeerzone met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of 
‘uitgezonderd bewoners’, maar gedomicilieerd zijn buiten de desbetreffende parkeerzone. 

 Indien zij eigenaar zijn van een private woongelegenheid gelegen in een parkeerzone met 
beperkte parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of 
‘uitgezonderd bewoners’ en deze woongelegenheid (grondig) aan het renoveren zijn (waardoor 
het tijdelijk niet geschikt is voor permanente bewoning), maar gedomicilieerd zijn buiten de 
desbetreffende parkeerzone. 

 Indien zij die eigenaar zijn van een perceel grond gelegen in een parkeerzone met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of 
‘uitgezonderd bewoners’ en hier een nieuwbouw private woongelegenheid op aan het bouwen 
zijn, maar gedomicilieerd zijn buiten de desbetreffende parkeerzone. 

Een studentenkot wordt in dit reglement niet beschouwd als een tweede verblijf. Studenten die 
verblijven op een studentenkot hebben dus geen recht op een parkeervergunning voor tweede 
verblijven. 

In functie van het aantal beschikbare parkeerplaatsen per parkeerzone, of om de parkeerdruk voor de 
ingeschreven bewoners van de parkeerzones te verminderen, kan het college van burgemeester en 
schepenen beslissen om de parkeervergunning voor tweede verblijven verder te beperken. 

Artikel 2.2.2: Aantal parkeervergunningen 

Per adres kan er maximaal 1 parkeervergunning voor tweede verblijven uitgereikt worden. 

Artikel 2.2.3: Voertuig waarvoor een parkeervergunning verkregen kan worden 

Artikel 2.2.3.1: Eigen voertuig 

Het voertuig waarvoor de parkeervergunning voor tweede verblijf wordt aangevraagd moet 
ingeschreven zijn op naam van de aanvrager of op naam van een persoon behorende tot eenzelfde 
gezin of huishouden, zoals gedefinieerd in de algemene onderrichtingen betreffende het houden van 
het bevolkingsregister. 

Artikel 2.2.3.2: Leasing- en bedrijfsvoertuigen 

Als het voertuig waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd een leasing- of bedrijfsvoertuig 
betreft, dan moet de aanvrager het bestendige gebruiksrecht van het desbetreffende voertuig bewijzen. 

Artikel 2.2.3.3: Voertuig van derden 

Als het voertuig waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd een voertuig betreft 
dat ingeschreven staat op naam van een natuurlijk persoon en deze persoon gedomicilieerd is op 
een adres verschillend van dat van de aanvrager, dan moet de aanvrager het bestendige gebruiksrecht 
van het desbetreffende voertuig bewijzen. 
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Het is niet mogelijk om een 'parkeervergunning tweede verblijf' te verkrijgen voor een ‘voertuig van 
derden’ ingeval de persoon op wiens naam het voertuig staat ingeschreven in dezelfde 
parkeerzone gedomicilieerd is als het tweede verblijf van de aanvrager maar op een verschillend adres. 

Artikel 2.2.4: Wijze van aanvraag 

Artikel 2.2.4.1: Hoe kan de aanvraag gebeuren? 

De aanvraag van een parkeervergunning voor tweede verblijven kan zowel gebeuren via een online e-
loket als bij de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. 

Als het niet mogelijk is om het online e-loket te gebruiken, moet de aanvraag van de parkeervergunning 
gebeuren via het loket van de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. 

Als de parkeervergunning via het online e-loket wordt aangevraagd, is de aanvrager verplicht om de 
bewijsstukken digitaal als bijlage mee te sturen. 

Artikel 2.2.4.2: Bewijsstukken bij aanvraag 

Bij de aanvraag van een parkeervergunning voor tweede verblijf dienen volgende documenten als 
bewijsstuk voorgelegd of bezorgd te worden: 

a) (Een kopie van) de identiteitskaart van de aanvrager (voor- en achterzijde). 

b) (Een kopie van) de voor- en achterzijde van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarvoor de 
parkeervergunning aangevraagd wordt, waarop de naam en het domicilieadres van de 
voertuigeigenaar alsook het voertuigkenteken duidelijk vermeld staat (kentekenbewijs deel 1). 

c) (Een kopie van) het bewijs van eigendom van het tweede verblijf of de goedgekeurde 
bouwvergunning. 

d) Ingeval de aanvraag gebeurt voor een ‘leasing- of bedrijfsvoertuig’: ingevuld attest ‘leasing / 
bedrijfsvoertuig’ of gelijkwaardig bewijsstuk, gedateerd en ondertekend door de werkgever. 

e) Ingeval de aanvraag gebeurt voor een ‘voertuig van derden’ zijn volgende bewijsstukken vereist: 

 ingevuld attest ‘voertuig van derden’, gedateerd en ondertekend door de aanvrager en 
voertuigeigenaar; 

 een verzekeringsbewijs waarop duidelijk de naam van de aanvrager vermeld staat als 
hoofdbestuurder of occasionele bestuurder. 

Artikel 2.2.5: Retributie 

Artikel 2.2.5.1. Retributiebedrag 

Artikel 2.2.5.1.1: Personen die gedomicilieerd zijn binnen Hasselt 

Voor de enige parkeervergunning voor tweede verblijven is er geen retributie verschuldigd. 

Artikel 2.2.5.1.2: Personen die gedomicilieerd zijn buiten Hasselt 

Voor de enige parkeervergunning voor tweede verblijven is een retributie van 200,00 euro per jaar 
verschuldigd. De retributie is ondeelbaar. 

De retributie op de uitreiking van de parkeervergunning voor tweede verblijven is verschuldigd door de 
aanvrager van de parkeervergunning. 

Een (gedeeltelijke) terugbetaling van een reeds betaalde retributie is niet mogelijk. 

Artikel 2.2.5.2: Betalingswijze 
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De retributie moet betaald worden op het moment van de aanvraag. 

Als de parkeervergunning voor tweede verblijven elektronisch wordt aangevraagd via het e-loket, moet 
de retributie bij de aanvraag betaald worden conform de aangegeven elektronische 
betalingsmodaliteiten. 

Artikel 2.2.6: Geldigheid per parkeerzone 

Artikel 2.2.6.1: Blauwe zone 

Een parkeervergunning voor tweede verblijven die werd uitgereikt op een adres binnen een 
parkeerzone waar een blauwe zonereglementering ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd 
bewoners’ van toepassing is, geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
desbetreffende parkeerzone. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement.  

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 
 

Artikel 2.2.6.2: Betalend parkeren 

Artikel 2.2.6.2.1: Zone Centrum 

Een parkeervergunning voor tweede verblijven die werd uitgereikt op een adres binnen de parkeerzone 
‘Centrum’ geeft het recht om: 

 van maandag tot en met zaterdag in deze zone gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren tot 
10:00 uur en vanaf 16:00 uur; 

 op zondag in deze zone gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren gedurende de hele dag. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om op de parkeerplaatsen met een blauwe zone 
reglementering (“shop & run plaatsen”) gelegen binnen de zone Centrum: 

 van maandag tot en met zaterdag gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren tot 10:00 uur en 
vanaf 16:00 uur; 

 op zondag in deze zone gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren gedurende de hele dag. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen 
eender welke andere parkeerzone met beperkte parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) 
‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’. 

Artikel 2.2.6.2.2: Overige betaalzones 

Een parkeervergunning voor tweede verblijven die werd uitgereikt op een adres binnen een 
parkeerzone waar het betalend parkeren ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd 
bewoners’ van toepassing is, verschillend van de parkeerzone ‘Centrum’, geeft het recht om gratis en 
zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de desbetreffende parkeerzone. 
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Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.2.6.2.3: Parking Truierbrug-Noord 

Een parkeervergunning voor tweede verblijven die werd uitgereikt op een adres gelegen op de 
betaalparking Truierbrug-Noord geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op deze 
betaalparking. 
Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.2.6.2.4: Parking Truierbrug-Zuid 

Een parkeervergunning voor tweede verblijven die werd uitgereikt op een adres gelegen op de 
betaalparking Truierbrug-Zuid geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op deze 
betaalparking. 
Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.2.6.3: Parkeerplaatsen of -zones voorbehouden voor houders van een parkeervergunning 

Artikel 2.2.6.3.1: Voorbehouden parkeerzone ‘bewoners’ 

Een parkeervergunning voor tweede verblijven die werd uitgereikt voor een voorbehouden 
parkeerzone ‘bewoners’ geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren in de 
desbetreffende voorbehouden parkeerzone. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) noch binnen een andere voorbehouden parkeerzone 
‘bewoners’. 

Artikel 2.2.6.3.2: Voorbehouden parkeerplaats ‘parkeervergunning voor tweede verblijven’ 
Een parkeervergunning voor tweede verblijven die werd uitgereikt op een adres binnen een 
parkeerzone met beperkte parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) ‘uitgezonderd 
vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te 
parkeren op een parkeerplaats voorbehouden voor ‘tweede verblijven’ indien deze gelegen is binnen de 
desbetreffende parkeerzone. 
 
Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen voor 
tweede verblijven gelegen binnen andere parkeerzones met beperkte parkeertijd (betalend parkeren 
en blauwe zone). 

Artikel 2.2.6.4: Afbakening van de parkeerzones 

De afbakening van de parkeerzones en betaalparkings wordt bepaald door het 'retributiereglement op 
het betalend parkeren, het parkeren in de blauwe zone en het parkeren op plaatsen voorbehouden 
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voor houders van een digitale parkeervergunning' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad, en wordt 
visueel voorgesteld in bijlagen van dit reglement. 

Artikel 2.2.7: Geldigheidsduur 

Een parkeervergunning voor tweede verblijven waarvoor geen retributie verschuldigd is, is geldig voor 
een periode van twee jaar. 

Een parkeervergunning voor tweede verblijven waar een retributie voor verschuldigd is, is geldig voor 
een periode van één jaar. 

Na deze periode moet een nieuwe parkeervergunning voor tweede verblijven aangevraagd worden. 

Artikel 2.2.8: Tijdelijke parkeervergunning voor tweede verblijven 

In volgende gevallen zal er een tijdelijke parkeervergunning voor tweede verblijven uitgereikt worden: 

 Als een private parkeerplaats of garage, gelegen binnen een parkeerzone met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of 
‘uitgezonderd bewoners’, niet bereikbaar is omwille van openbare werken of evenementen kan 
er een tijdelijke parkeervergunning voor tweede verblijven worden aangevraagd. De aanvrager 
moet kunnen aantonen dat hij gebruik maakt van de parkeerplaats of garage. De tijdelijke 
parkeervergunning voor tweede verblijven wordt aangemaakt voor de verwachte tijd waarop 
de private parkeerplaats of garage onbereikbaar is, zoals in te schatten op het moment van 
aanvraag. Indien de private parkeerplaats of garage langer dan initieel verwacht onbereikbaar 
is, kan de tijdelijke parkeervergunning voor tweede verblijven verlengd worden. Het is het aan 
de houder van de tijdelijke parkeervergunning voor tweede verblijven om tijdig een verlenging 
aan te vragen.  

De regels vermeld in artikel 2.2.6 van dit reglement zijn ook van toepassing op de tijdelijke 
parkeervergunning voor tweede verblijven. 

Voor de tijdelijke parkeervergunning voor tweede verblijven is er geen retributie verschuldigd. 

Artikel 2.2.9: Vervangvoertuig 

Als de houder van een parkeervergunning voor tweede verblijf een vervangvoertuig ter beschikking 
krijgt, dient de houder dit zo snel mogelijk te melden aan de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. De 
nummerplaat die aan de uitgereikte parkeervergunning voor tweede verblijf gekoppeld is, wordt dan 
voor de duur van de vervanging gewijzigd in de nummerplaat van het vervangvoertuig. De 
vergunninghouder is steeds verplicht om een officieel document van de garage of 
verzekeringsmaatschappij als bewijs voor te leggen of te bezorgen aan de bevoegde dienst van de Stad 
Hasselt waaruit blijkt dat het betreffende voertuig binnen is voor herstelling. 

 

Artikel 2.3: Bedrijfsparkeervergunning 

Artikel 2.3.1: Wie kan een digitale bedrijfsparkeervergunning aanvragen? 

Een organisatie met rechtspersoonlijkheid en met een vestiging op een adres gelegen binnen een 
parkeerzone met beperkte parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) ‘uitgezonderd 
vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ te Hasselt, verschillend van de parkeerzone 
‘Centrum’, of met een vestiging op een adres gelegen binnen de voorbehouden zone ‘bewoners’ kan 
een (digitale) bedrijfsparkeervergunning aanvragen op dat adres. 

Met 'organisatie met rechtspersoonlijkheid' wordt in artikel 2.3 bedoeld: 
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 bedrijven (met inschrijving in de kruispuntbank ondernemingen); 
 personen met vrije beroepen; 
 scholen; 
 Zorg-vzw's met een belangrijke sociaal-culturele functie, hiervoor erkend door het college van 

burgemeester en schepenen. 

De aanvraag dient te gebeuren in naam van de resp. zaakvoerder of schooldirecteur. 

Artikel 2.3.2: Aantal parkeervergunningen 

Op eenzelfde adres gelegen binnen een parkeerzone met beperkte parkeertijd (betalend parkeren en 
blauwe zone) ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ kunnen er maximaal 20 
bedrijfsparkeervergunningen uitgereikt worden, ongeacht het aantal organisaties dat gevestigd is op 
dat adres. 

Op eenzelfde adres gelegen binnen de voorbehouden zone ‘bewoners’ kan er maximaal 1 
bedrijfsparkeervergunning uitgereikt worden, ongeacht het aantal organisaties dat gevestigd is op dat 
adres. 

In functie van het aantal beschikbare parkeerplaatsen per parkeerzone, of om de parkeerdruk voor de 
bewoners van de parkeerzones te verminderen, kan het college van burgemeester en schepenen 
beslissen om het aantal bedrijfsparkeervergunningen per adres in bepaalde parkeerzones verder te 
beperken. 

Artikel 2.3.3: Voertuig waarvoor een parkeervergunning verkregen kan worden 

Artikel 2.3.3.1: Eigen voertuig 

Het voertuig waarvoor de bedrijfsparkeervergunning wordt aangevraagd moet ingeschreven zijn op 
naam van de aanvrager. 

Artikel 2.3.3.2: Leasing- en bedrijfsvoertuigen 

Als het voertuig waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd een leasing- of bedrijfsvoertuig 
betreft, dan moet de aanvrager het bestendige gebruiksrecht van het desbetreffende voertuig bewijzen. 

Artikel 2.3.4: Wijze van aanvraag 

Artikel 2.3.4.1: Hoe kan de aanvraag gebeuren? 

De aanvraag van een bedrijfsparkeervergunning kan zowel gebeuren via een online e-loket als bij de 
bevoegde dienst van de Stad Hasselt. 

Als het niet mogelijk is om het online e-loket te gebruiken, moet de aanvraag van de parkeervergunning 
gebeuren via het loket van de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. 

Als de bedrijfsparkeervergunning via het online e-loket wordt aangevraagd, is de aanvrager verplicht 
om de bewijsstukken digitaal als bijlage mee te sturen. 

Artikel 2.3.4.2: Bewijsstukken bij aanvraag 

Bij de aanvraag van een bedrijfsparkeervergunning dienen volgende documenten als bewijsstuk 
voorgelegd of bezorgd te worden: 

a) Ingevuld aanvraagformulier ‘bedrijfsparkeervergunning’, gedateerd en ondertekend door de 
werknemer en werkgever. 

b) (Een kopie van) de identiteitskaart (voor- en achterzijde) van de bestendige gebruiker of eigenaar van 
het voertuig waarvoor een parkeervergunning wordt aangevraagd alsook van de werkgever. 
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c) (Een kopie van) de voor- en achterzijde van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarvoor de 
parkeervergunning aangevraagd wordt, waarop de naam en het domicilieadres van de 
voertuigeigenaar alsook het voertuigkenteken duidelijk vermeld staat (kentekenbewijs deel 1). 

d) Ingeval de aanvraag gebeurt voor een ‘leasing- of bedrijfsvoertuig’: ingevuld attest ‘leasing / 
bedrijfsvoertuig’ of gelijkwaardig bewijsstuk, gedateerd en ondertekend door de werkgever. 

Artikel 2.3.5: Retributie 

Artikel 2.3.5.1: Retributiebedrag 

Bedrijven en personen met vrije beroepen zijn een retributie van 300,00 euro per jaar per 
bedrijfsparkeervergunning verschuldigd. De retributie is ondeelbaar. 

Scholen zijn vrijgesteld van het betalen van de retributie voor de eerste drie 
bedrijfsparkeervergunningen. Voor de 4e tot en met de 20e bedrijfsparkeervergunning, uitgereikt op 
hetzelfde adres, is een retributie van 300,00 euro per jaar per vergunning verschuldigd. De retributie is 
ondeelbaar. 

Zorg-vzw’s met een belangrijke sociaal-culturele functie die hiervoor erkend zijn door het college van 
burgemeester en schepenen zijn vrijgesteld van het betalen van de retributie voor de eerste drie 
bedrijfsparkeervergunningen. Voor de 4e tot en met de 20e bedrijfsparkeervergunning, uitgereikt op 
hetzelfde adres, is een retributie van 300,00 euro per jaar per vergunning verschuldigd. De retributie is 
ondeelbaar. 

De retributie op de uitreiking van de bedrijfsparkeervergunning is verschuldigd door de aanvrager van 
de parkeervergunning(en). 

Een (gedeeltelijke) terugbetaling van een reeds betaalde retributie is niet mogelijk. 

Artikel 2.3.5.2: Betaling 

De retributie moet betaald worden op het moment van de aanvraag. 

Als de bedrijfsparkeervergunning elektronisch wordt aangevraagd via het e-loket, moet de retributie bij 
de aanvraag betaald worden conform de aangegeven elektronische betalingsmodaliteiten. 

Artikel 2.3.6: Geldigheid per parkeerzone 

Artikel 2.3.6.1: Blauwe zone 

Een bedrijfsparkeervergunning die werd uitgereikt op een adres binnen een parkeerzone waar een 
blauwe zonereglementering ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ van 
toepassing is,  geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de desbetreffende 
parkeerzone. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.3.6.2: Betalend parkeren 

Artikel 2.3.6.2.1: Zone Centrum 

Een bedrijfsparkeervergunning kan niet aangevraagd worden voor een adres gelegen binnen de 
parkeerzone ‘Centrum‘. 
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Artikel 2.3.6.2.2: Overige betaalzones 

Een bedrijfsparkeervergunning die werd uitgereikt op een adres binnen een parkeerzone waar een 
reglementering betalend parkeren ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ van 
toepassing is, verschillend van de parkeerzone ’Centrum’, geeft het recht om gratis en zonder 
tijdsbeperking te parkeren binnen de desbetreffende parkeerzone. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen 
de toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.3.6.2.3: Parking Truierbrug-Noord 

Een bedrijfsparkeervergunning die werd uitgereikt op een adres gelegen op de betaalparking 
Truierbrug-Noord geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op deze 
betaalparking. 
Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.3.6.2.4: Parking Truierbrug-Zuid 

Een bedrijfsparkeervergunning die werd uitgereikt op een adres gelegen op de betaalparking 
Truierbrug-Zuid geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op deze betaalparking. 
Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.3.6.3: Voorbehouden parkeerzone ‘bewoners’ 

Een bedrijfsparkeervergunning die werd uitgereikt voor een voorbehouden parkeerzone ‘bewoners’ 
geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren in de desbetreffende voorbehouden 
parkeerzone. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) noch binnen een andere voorbehouden parkeerzone 
‘bewoners’. 

Artikel 2.3.6.3: Afbakening van de parkeerzones 

De afbakening van de parkeerzones en betaalparkings wordt bepaald door het 'retributiereglement op 
het betalend parkeren, het parkeren in de blauwe zone en het parkeren op plaatsen voorbehouden 
voor houders van een digitale parkeervergunning' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad, en wordt 
visueel voorgesteld in bijlagen van dit reglement. 
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Artikel 2.3.7: Geldigheidsduur 

Een bedrijfsparkeervergunning waarvoor geen retributie verschuldigd is, is geldig voor een periode van 
twee jaar. 

Een bedrijfsparkeervergunning waar een retributie voor verschuldigd is, is geldig voor een periode van 
één jaar. Na deze periode moet een nieuwe bedrijfsparkeervergunning aangevraagd worden. 

Artikel 2.3.8: Tijdelijke bedrijfsparkeervergunning 

In volgende gevallen kan er een tijdelijke bedrijfsparkeervergunning uitgereikt worden: 

 Als een private parkeerplaats of garage, gelegen binnen een parkeerzone met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of 
‘uitgezonderd bewoners’, niet bereikbaar is omwille van openbare werken of evenementen kan 
er een tijdelijke bedrijfsparkeervergunning worden aangevraagd. De aanvrager moet kunnen 
aantonen dat hij gebruik maakt van de parkeerplaats of garage. De tijdelijke 
bedrijfsparkeervergunning wordt aangemaakt voor de verwachte tijd waarop de private 
parkeerplaats of garage onbereikbaar is, zoals in te schatten op het moment van aanvraag. 
Indien de private parkeerplaats of garage langer dan initieel verwacht onbereikbaar is, kan de 
tijdelijke bedrijfsparkeervergunning verlengd worden. Het is aan de houder van de tijdelijke 
bedrijfsparkeervergunning om tijdig een verlenging aan te vragen. 

De regels vermeld in artikel 2.3.6 van dit reglement zijn ook van toepassing op de tijdelijke 
bedrijfsparkeervergunning. 

Voor de tijdelijke bedrijfsparkeervergunning is er geen retributie verschuldigd. 

Artikel 2.3.9: Vervangvoertuig 

Als de houder van een bedrijfsparkeervergunning een vervangvoertuig ter beschikking krijgt, dient de 
houder dit zo snel mogelijk te melden aan de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. De nummerplaat die 
aan de uitgereikte bedrijfsparkeervergunning gekoppeld is, wordt dan voor de duur van de vervanging 
gewijzigd in de nummerplaat van het vervangvoertuig. De vergunninghouder is steeds verplicht om een 
officieel document van de garage of verzekeringsmaatschappij als bewijs voor te leggen of te bezorgen 
aan de bevoegde dienst van de Stad Hasselt waaruit blijkt dat het betreffende voertuig binnen is voor 
herstelling. 

 

Artikel 2.4: Parkeervergunning voor medische beroepen 

Artikel 2.4.1: Wie kan de digitale parkeervergunning voor medische beroepen aanvragen? 

Beoefenaars van medische en paramedische beroepen die als zorgverstrekker erkend zijn door het 
RIZIV, door de Vlaamse gemeenschap of door de stad Hasselt kunnen een parkeervergunning voor 
medische beroepen aanvragen op het adres van hun (para)medische praktijk. 

De aanvraag dient te gebeuren op naam van de zorgverstrekker. 

Artikel 2.4.2: Aantal parkeervergunningen 

Per zorgverstrekker kan er maximaal 1 parkeervergunning voor medische beroepen uitgereikt worden. 

Artikel 2.4.3: Voertuig waarvoor een parkeervergunning verkregen kan worden 

Artikel 2.4.3.1: Eigen voertuig 

Het voertuig waarvoor de parkeervergunning voor medische beroepen wordt aangevraagd moet 
ingeschreven zijn op naam van de aanvrager. 
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Artikel 2.4.3.2: Leasing- en bedrijfsvoertuigen 

Als het voertuig waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd een leasing- of bedrijfsvoertuig 
betreft, dan moet de aanvrager het bestendige gebruiksrecht van het desbetreffende voertuig bewijzen. 

Artikel 2.4.4: Wijze van aanvraag 

Artikel 2.4.4.1: Hoe kan de aanvraag gebeuren? 

De aanvraag van een parkeervergunning voor medische beroepen kan zowel gebeuren via een online e-
loket als bij de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. 

Als het niet mogelijk is om het online e-loket te gebruiken, moet de aanvraag van de parkeervergunning 
gebeuren via het loket van de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. 

Als de parkeervergunning voor medische beroepen via het online e-loket wordt aangevraagd, is de 
aanvrager verplicht om de bewijsstukken digitaal als bijlage mee te sturen. 

Artikel 2.4.4.2: Bewijsstukken bij aanvraag 

Bij de aanvraag van een parkeervergunning voor medische beroepen dienen volgende documenten als 
bewijsstuk voorgelegd of bezorgd te worden: 

a) Ingevuld aanvraagformulier ‘parkeervergunning voor medische beroepen’, gedateerd en 
ondertekend door de aanvrager. 

b) (Een kopie van) de identiteitskaart van de aanvrager (voor- en achterzijde), met een vermelding van 
zijn/haar domicilieadres. 

c) Bewijs van erkenning als beoefenaar van een (para)medisch beroep, gedateerd en ondertekend door 
het RIZIV, door de Vlaamse gemeenschap of door de stad Hasselt. 

d) (Een kopie van) het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarvoor de parkeervergunning 
aangevraagd wordt (voor- en achterzijde), waarop de naam en het domicilieadres van de 
voertuigeigenaar alsook het voertuigkenteken duidelijk vermeld staat. 

e) Ingeval de aanvraag gebeurt voor een ‘leasing- of bedrijfsvoertuig’: ingevuld attest ‘leasing / 
bedrijfsvoertuig’ of gelijkwaardig bewijsstuk, gedateerd en ondertekend door de werkgever. 

Artikel 2.4.5: Retributie 

Artikel 2.4.5.1 : Retributiebedrag 

Op de uitreiking van de enige parkeervergunning voor medische beroepen is een retributie van 50,00 
euro per jaar verschuldigd door de aanvrager van de parkeervergunning. De retributie is ondeelbaar. 
Een (gedeeltelijke) terugbetaling van een reeds betaalde retributie is niet mogelijk. 

Artikel 2.4.5.2: Betaling 

De retributie moet betaald worden op het moment van de aanvraag. 

Als de parkeervergunning voor medische beroepen elektronisch wordt aangevraagd via het e-loket, 
moet de retributie bij de aanvraag betaald worden conform de aangegeven elektronische 
betalingsmodaliteiten. 

Artikel 2.4.6: Geldigheid per parkeerzone 

Artikel 2.4.6.1: Praktijkadres binnen een ‘blauwe zone’ 

Een parkeervergunning voor medische beroepen die werd uitgereikt op een adres gelegen binnen een 
parkeerzone waar een blauwe zonereglementering ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd 
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bewoners’ van toepassing is, geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
desbetreffende parkeerzone. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht op 1 uur gratis parkeertijd binnen de parkeerzones waar 
een reglementering betalend parkeren ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ 
van toepassing is. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Als de gratis parkeertijd beperkt is moet het aankomstuur kenbaar gemaakt worden door middel van 
de wettelijke parkeerschijf conform artikels 27.1.1 en 27.1.2 van de wegcode en het vigerende 
'retributiereglement op het betalend parkeren, het parkeren in de blauwe zones en het parkeren op 
plaatsen voorbehouden voor houders van een digitale parkeervergunning'. 

Artikel 2.4.6.2: Praktijkadres binnen een zone ‘betalend parkeren’ 

Artikel 2.4.6.2.1: Zone Centrum 

Een parkeervergunning voor medische beroepen die werd uitgereikt op een adres binnen de 
parkeerzone ‘Centrum’ geeft het recht om: 

 van maandag tot en met zaterdag in deze zone gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren tot 
10:00 uur en vanaf 16:00 uur; 

 op zondag in deze zone gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren gedurende de hele dag. 

Een parkeervergunning voor medische beroepen die werd uitgereikt op een adres binnen de 
parkeerzone 'Centrum' geeft daarbovenop het recht op 1 uur gratis parkeertijd binnen deze 
parkeerzone van maandag tot en met zaterdag tussen 10:00 uur en 16:00 uur. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen 
eender welke andere parkeerzone met beperkte parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) 
‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’. 

Als de gratis parkeertijd beperkt is moet het aankomstuur kenbaar gemaakt worden door middel van 
de wettelijke parkeerschijf conform artikels 27.1.1 en 27.1.2 van de wegcode en het vigerende 
'retributiereglement op het betalend parkeren, het parkeren in de blauwe zones en het parkeren op 
plaatsen voorbehouden voor houders van een digitale parkeervergunning'. 

Artikel 2.4.6.2.2: Overige betaalzones 

Een parkeervergunning voor medische beroepen die werd uitgereikt op een adres binnen een 
parkeerzone waar een reglementering betalend parkeren ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of 
‘uitgezonderd bewoners’ van toepassing is, verschillend van parkeerzone 'Centrum', geeft het recht om 
gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de desbetreffende parkeerzone. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht op 1 uur gratis parkeertijd binnen de andere parkeerzones 
waar een reglementering betalend parkeren ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd 
bewoners’ van toepassing is. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 
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Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen 
parkeerzones waar een blauwe zonereglementering ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of 
‘uitgezonderd bewoners’ van toepassing is. 

Als de gratis parkeertijd beperkt is moet het aankomstuur kenbaar gemaakt worden door middel van 
de wettelijke parkeerschijf conform artikels 27.1.1 en 27.1.2 van de wegcode en het vigerende 
'retributiereglement op het betalend parkeren, het parkeren in de blauwe zones en het parkeren op 
plaatsen voorbehouden voor houders van een digitale parkeervergunning'. 

Artikel 2.4.6.3: Praktijkadres binnen een betaalparking 

Artikel 2.4.6.3.1: Parking Truierbrug-Noord 

Een parkeervergunning voor medische beroepen die werd uitgereikt op een adres gelegen op de 
betaalparking Truierbrug-Noord geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op deze 
betaalparking. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht op 1 uur gratis parkeertijd binnen de parkeerzones waar 
een reglementering betalend parkeren ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ 
van toepassing is. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen 
parkeerzones waar een blauwe zonereglementering ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of 
‘uitgezonderd bewoners’ van toepassing is. 

Artikel 2.4.6.3.2: Parking Truierbrug-Zuid 

Een parkeervergunning voor medische beroepen die werd uitgereikt op een adres gelegen op de 
betaalparking Truierbrug-Zuid geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op deze 
betaalparking.  

Deze parkeervergunning geeft ook het recht op 1 uur gratis parkeertijd binnen de parkeerzones waar 
een reglementering betalend parkeren ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ 
van toepassing is. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen 
parkeerzones waar een blauwe zonereglementering ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of 
‘uitgezonderd bewoners’ van toepassing is. 

Artikel 2.4.6.4: Praktijkadres binnen een voorbehouden zone ‘bewoners’ 

Een parkeervergunning voor medische beroepen die werd uitgereikt op een adres gelegen binnen een 
voorbehouden parkeerzone ‘bewoners’ geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren 
in de desbetreffende voorbehouden parkeerzone. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht op 1 uur gratis parkeertijd binnen de parkeerzones waar 
een reglementering betalend parkeren ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ 
van toepassing is. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 
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Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen 
parkeerzones waar een blauwe zonereglementering ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of 
‘uitgezonderd bewoners’ van toepassing is noch in een andere voorbehouden zone ‘bewoners’. 

Als de gratis parkeertijd beperkt is moet het aankomstuur kenbaar gemaakt worden door middel van 
de wettelijke parkeerschijf conform artikels 27.1.1 en 27.1.2 van de wegcode en het vigerende 
'retributiereglement op het betalend parkeren, het parkeren in de blauwe zones en het parkeren op 
plaatsen voorbehouden voor houders van een digitale parkeervergunning'. 

Artikel 2.4.6.5: Praktijkadres buiten een zone met beperkte parkeertijd (betalend parkeren en blauwe 
zone) en voorbehouden zone ‘bewoners’ 

Een parkeervergunning voor medische beroepen die werd uitgereikt op een adres dat niet gelegen is 
binnen één van de parkeerzones met beperkte parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) 
‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ én voorbehouden zone ‘bewoners’ te 
Hasselt geeft het recht op 1 uur gratis parkeertijd binnen de parkeerzones waar de reglementering 
betalend parkeren ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ van toepassing is. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen 
parkeerzones waar een blauwe zonereglementering ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of 
‘uitgezonderd bewoners’ van toepassing is noch in een voorbehouden zone ‘bewoners’. 

Als de gratis parkeertijd beperkt is moet het aankomstuur kenbaar gemaakt worden door middel van 
de wettelijke parkeerschijf conform artikels 27.1.1 en 27.1.2 van de wegcode en het vigerende 
'retributiereglement op het betalend parkeren, het parkeren in de blauwe zones en het parkeren op 
plaatsen voorbehouden voor houders van een digitale parkeervergunning'. 

Artikel 2.4.6.6: Parkeerplaatsen voorbehouden aan medische beroepen / professionele zorgverlening. 

De parkeervergunning voor medische beroepen geeft het recht op 1 uur gratis parkeertijd op een 
parkeerplaats voorbehouden aan medische beroepen / professionele zorgverlening. Het aankomstuur 
dient kenbaar gemaakt worden door middel van de wettelijke parkeerschijf conform artikels 27.1.1 en 
27.1.2 van de wegcode en het vigerende 'retributiereglement op het betalend parkeren, het parkeren in 
de blauwe zones en het parkeren op plaatsen voorbehouden voor houders van een digitale 
parkeervergunning'. 

Artikel 2.4.6.7: Afbakening van de parkeerzones 

De afbakening van de parkeerzones en betaalparkings wordt bepaald door het 'retributiereglement op 
het betalend parkeren, het parkeren in de blauwe zone en het parkeren op plaatsen voorbehouden 
voor houders van een digitale parkeervergunning' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad, en wordt 
visueel voorgesteld in bijlagen van dit reglement. 

Artikel 2.4.7: Geldigheidsduur 

Een parkeervergunning voor medische beroepen is geldig voor een periode van één jaar. Na deze 
periode moet een nieuwe parkeervergunning aangevraagd worden. 

Artikel 2.4.8: Vervangvoertuig 

Als de houder van een  parkeervergunning voor medische beroepen een vervangvoertuig ter 
beschikking krijgt, dient de houder dit zo snel mogelijk te melden aan de bevoegde dienst van de Stad 
Hasselt. De nummerplaat die aan de uitgereikte parkeervergunning gekoppeld is, wordt dan voor de 
duur van de vervanging gewijzigd in de nummerplaat van het vervangvoertuig. De vergunninghouder is 
steeds verplicht om een officieel document van de garage of verzekeringsmaatschappij als bewijs voor 
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te leggen of te bezorgen aan de bevoegde dienst van de Stad Hasselt waaruit blijkt dat het betreffende 
voertuig binnen is voor herstelling. 

 

Artikel 2.5: Parkeervergunning voor professionele zorgverlening 

Artikel 2.5.1: Wie kan de digitale parkeervergunning voor professionele zorgverlening aanvragen? 

Organisaties voor thuiszorg die erkend zijn door het RIZIV, door de Vlaamse Gemeenschap of door de 
stad Hasselt kunnen voor hun zorgverleners een parkeervergunning voor professionele zorgverlening 
aanvragen. 

De aanvraag dient te gebeuren op naam van de zorgonderneming en op het adres van haar 
vestigingseenheid of maatschappelijke zetel. 

De organisatie moet werkzaam zijn in Hasselt binnen een parkeerzone waar een reglementering 
beperkte parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of 
‘uitgezonderd bewoners’ van toepassing is. 

Artikel 2.5.2: Aantal parkeervergunningen 

Per organisatie voor thuiszorg kan er een onbeperkt aantal parkeervergunningen voor professionele 
zorgverlening uitgereikt worden. 

Artikel 2.5.3: Voertuig waarvoor een parkeervergunning verkregen kan worden 

Artikel 2.5.3.1: Eigen voertuig 

Het voertuig waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd moet ingeschreven zijn op naam van 
de aanvrager of op naam van de zorgverstrekker. 

Artikel 2.5.3.2: Leasing- en bedrijfsvoertuigen 

Als het voertuig waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd een leasing- of bedrijfsvoertuig 
betreft, dan moet de aanvrager het bestendige gebruiksrecht van het desbetreffende voertuig bewijzen. 

Artikel 2.5.4: Wijze van aanvraag 

Artikel 2.5.4.1: Hoe kan de aanvraag gebeuren? 

De aanvraag van een parkeervergunning voor professionele zorgverlening kan zowel gebeuren via een 
online e-loket als bij de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. 

Als het niet mogelijk is om het online e-loket te gebruiken, moet de aanvraag van de parkeervergunning 
gebeuren via het loket van de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. 

Als de parkeervergunning via het online e-loket wordt aangevraagd, is de aanvrager verplicht om de 
bewijsstukken digitaal als bijlage mee te sturen. 

Artikel 2.5.4.2: Bewijsstukken bij aanvraag 

Bij de aanvraag van een parkeervergunning voor professionele zorgverlening dienen volgende 
documenten als bewijsstuk voorgelegd of bezorgd te worden: 

a) Ingevuld aanvraagformulier ‘parkeervergunning voor professionele zorgverlening’, gedateerd en 
ondertekend door de aanvrager (persoon die namens de zorgonderneming optreedt) en de 
zorgverstrekker (indien verschillend). 

b) (Een kopie van) de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de aanvrager (persoon die 
namens de zorgonderneming optreedt) en de zorgverstrekker (indien verschillend), met een 
vermelding van zijn/haar domicilieadres. 
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c) Bewijs van erkenning als organisatie voor thuiszorg ondertekend en gedateerd door het RIZIV, door 
de Vlaamse gemeenschap of door de stad Hasselt. 

d) (Een kopie van) de voor- en achterzijde van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarvoor de 
parkeervergunning aangevraagd wordt, waarop de naam en het domicilieadres van de 
voertuigeigenaar alsook het voertuigkenteken duidelijk vermeld staat (kentekenbewijs deel 1). 

e) Ingeval de aanvraag gebeurt voor een ‘leasing- of bedrijfsvoertuig’: ingevuld attest ‘leasing / 
bedrijfsvoertuig’ of gelijkwaardig bewijsstuk, gedateerd en ondertekend door de werkgever. 

Artikel 2.5.5: Retributie 

Artikel 2.5.5.1 : Retributiebedrag 

Op de uitreiking van een parkeervergunning voor professionele zorgverlening is een retributie van 50,00 
euro per jaar per vergunning verschuldigd door de aanvrager van de parkeervergunning. De retributie is 
ondeelbaar. Een (gedeeltelijke) terugbetaling van een reeds betaalde retributie is niet mogelijk. 

Artikel 2.5.5.2: Betaling 

De retributie moet betaald worden op het moment van de aanvraag. 

Als de parkeervergunning voor professionele zorgverlening elektronisch wordt aangevraagd via het e-
loket, moet de retributie bij de aanvraag betaald worden conform de aangegeven elektronische 
betalingsmodaliteiten. 

Artikel 2.5.6: Geldigheid per parkeerzone 

Artikel 2.5.6.1: Blauwe zone 

De parkeervergunning voor professionele zorgverlening geeft het recht om 4 uur gratis te parkeren 
binnen de parkeerzones waar een blauwe zonereglementering ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of 
‘uitgezonderd bewoners’ van toepassing is. Het aankomstuur moet kenbaar gemaakt worden door 
middel van de wettelijke parkeerschijf conform artikels 27.1.1 en 27.1.2 van de wegcode en het 
vigerende 'retributiereglement op het betalend parkeren, het parkeren in de blauwe zones en het 
parkeren op plaatsen voorbehouden voor houders van een digitale parkeervergunning'. 

Artikel 2.5.6.2: Betaalzone 

Artikel 2.5.6.2.1: Zone Centrum 

De parkeervergunning voor professionele zorgverlening geeft geen recht op gratis parkeren binnen de 
parkeerzone ‘Centrum’. 

Artikel 2.5.6.2.2: Overige betaalzones 

De parkeervergunning voor professionele zorgverlening geeft het recht om 4 uur gratis te parkeren 
binnen de andere parkeerzones waar een reglementering betalend parkeren ‘uitgezonderd 
vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ van toepassing is, verschillend van de parkeerzone 
‘Centrum’. Het aankomstuur moet kenbaar gemaakt worden door middel van de wettelijke 
parkeerschijf conform artikels 27.1.1 en 27.1.2 van de wegcode en het vigerende 'retributiereglement 
op het betalend parkeren, het parkeren in de blauwe zones en het parkeren op plaatsen voorbehouden 
voor houders van een digitale parkeervergunning'. 

Artikel 2.5.6.3: Parkeerplaatsen voorbehouden aan medische beroepen / professionele zorgverlening. 

De parkeervergunning voor professionele zorgverlening geeft het recht op 4 uur gratis parkeertijd op 
een parkeerplaats voorbehouden aan medische beroepen / professionele zorgverlening. Het 
aankomstuur dient kenbaar gemaakt worden door middel van de wettelijke parkeerschijf conform 
artikels 27.1.1 en 27.1.2 van de wegcode en het vigerende 'retributiereglement op het betalend 
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parkeren, het parkeren in de blauwe zones en het parkeren op plaatsen voorbehouden voor houders 
van een digitale parkeervergunning'. 

Artikel 2.5.6.4: Afbakening van de parkeerzones 

De afbakening van de parkeerzones en betaalparkings wordt bepaald door het 'retributiereglement op 
het betalend parkeren, het parkeren in de blauwe zone en het parkeren op plaatsen voorbehouden 
voor houders van een digitale parkeervergunning' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad, en wordt 
visueel voorgesteld in bijlagen van dit reglement. 

Artikel 2.5.7: Geldigheidsduur 

Een parkeervergunning voor professionele zorgverlening is geldig voor een periode van één jaar. Na 
deze periode moet een nieuwe parkeervergunning aangevraagd worden. 

Artikel 2.5.8: Vervangvoertuig 

Als de houder van een parkeervergunning voor professionele zorgverlening een vervangvoertuig ter 
beschikking krijgt, dient de houder dit zo snel mogelijk te melden aan de bevoegde dienst van de Stad 
Hasselt. De nummerplaat die aan de uitgereikte parkeervergunning gekoppeld is, wordt dan voor de 
duur van de vervanging gewijzigd in de nummerplaat van het vervangvoertuig. De vergunninghouder is 
steeds verplicht om een officieel document van de garage of verzekeringsmaatschappij als bewijs voor 
te leggen of te bezorgen aan de bevoegde dienst van de Stad Hasselt waaruit blijkt dat het betreffende 
voertuig binnen is voor herstelling. 

 

Artikel 2.6: Werknemersparkeervergunning 

Artikel 2.6.1 Wie kan een digitale werknemersparkeervergunning aanvragen? 

De zaakvoerder en de werknemers van een organisatie met rechtspersoonlijkheid gevestigd op een 
adres gelegen binnen 

 de parkeerzones Centrum en Station; 
 de voorbehouden zones ‘bewoners’; 
 de personen tewerkgesteld in het gerechtsgebouw van Hasselt; 
 de straten behorende tot het gebied ‘Blauwe Boulevard’ (Kanaalpad, Ankerpad, Matrozenpad, 

Gelatineboulevard, Schipperspad). 

kunnen een (digitale) werknemersparkeervergunning aanvragen op dat adres. 

Artikel 2.6.2: Aantal parkeervergunningen 

Per aanvrager kan er maximaal 1 werknemersparkeervergunning uitgereikt worden. 

Artikel 2.6.3: Voertuig waarvoor een parkeervergunning verkregen kan worden 

Artikel 2.6.3.1: Eigen voertuig 

Het voertuig waarvoor de werknemersparkeervergunning wordt aangevraagd moet ingeschreven zijn 
op naam van de aanvrager. 

Artikel 2.6.3.2: Leasing- en bedrijfsvoertuigen 

Als het voertuig waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd een leasing- of bedrijfsvoertuig 
betreft, dan moet de aanvrager het bestendige gebruiksrecht van het desbetreffende voertuig bewijzen. 

Artikel 2.6.4: Wijze van aanvraag 

Artikel 2.6.4.1: Hoe kan de aanvraag gebeuren? 
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De aanvraag van een werknemersparkeervergunning kan zowel gebeuren via een online e-loket als bij 
de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. 

Als het niet mogelijk is om het online e-loket te gebruiken, moet de aanvraag van de parkeervergunning 
gebeuren via het loket van de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. 

Als de werknemersparkeervergunning via het online e-loket wordt aangevraagd, is de aanvrager 
verplicht om de bewijsstukken digitaal als bijlage mee te sturen. 

Artikel 2.6.4.2: Bewijsstukken bij aanvraag 

Bij de aanvraag van een werknemersparkeervergunning dienen volgende documenten als bewijsstuk 
voorgelegd of bezorgd te worden: 

a) Ingevuld aanvraagformulier ‘werknemersparkeervergunning’, gedateerd en ondertekend door de 
aanvrager en de werkgever (indien verschillend). 

b) (Een kopie van) de identiteitskaart (voor- en achterzijde) van de bestendige gebruiker of eigenaar van 
het voertuig waarvoor een parkeervergunning wordt aangevraagd. 

c) (Een kopie van) de voor- en achterzijde van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarvoor de 
parkeervergunning aangevraagd wordt, waarop de naam en het domicilieadres van de 
voertuigeigenaar alsook het voertuigkenteken duidelijk vermeld staat (kentekenbewijs deel 1). 

d) Ingeval de aanvraag gebeurt voor een ‘leasing- of bedrijfsvoertuig’: ingevuld attest ‘leasing / 
bedrijfsvoertuig’ of gelijkwaardig bewijsstuk, gedateerd en ondertekend door de werkgever. 

Artikel 2.6.5: Retributie 

Artikel 2.6.5.1: Retributiebedrag 

Op de uitreiking van de enige werknemersparkeervergunning is een retributie van 150,00 euro 
verschuldigd door de aanvrager van de parkeervergunning. De retributie is ondeelbaar. Een 
(gedeeltelijke) terugbetaling van een reeds betaalde retributie is niet mogelijk. 

Artikel 2.6.5.2: Betaling 

De retributie moet betaald worden op het moment van de aanvraag. 

Als de werknemersparkeervergunning elektronisch wordt aangevraagd via het e-loket, moet de 
retributie bij de aanvraag betaald worden conform de aangegeven elektronische betalingsmodaliteiten. 

Artikel 2.6.6: Geldigheid per parkeerzone 

Artikel 2.6.6.1: Blauwe zone 

Een werknemersparkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen een parkeerzone waar 
een blauwe zonereglementering ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ van 
toepassing is. 
 
Artikel 2.6.6.2: Betalend parkeren 

Artikel 2.6.6.2.1: Parking Astrid, Dusartplein, Truierbrug-Noord en Truierbrug-Zuid 

Een werknemersparkeervergunning geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op 
de parking Astrid, Dusartplein, Truierbrug-Noord en Truierbrug-Zuid. 

Artikel 2.6.6.2.1: Overige betaalzones en betaalparkings 

Een werknemersparkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren noch binnen een parkeerzone 
waar een reglementering betalend parkeren ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd 
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bewoners’ van toepassing is (waaronder ook de betaalzone 'Centrum') noch op een andere parking 
waar een reglementering betalend parkeren van toepassing is dan deze vermeld onder artikel 2.6.6.2.1. 

Artikel 2.6.6.3: Afbakening van de parkeerzones 

De afbakening van de parkeerzones en betaalparkings wordt bepaald door het 'retributiereglement op 
het betalend parkeren, het parkeren in de blauwe zone en het parkeren op plaatsen voorbehouden 
voor houders van een digitale parkeervergunning' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad, en wordt 
visueel voorgesteld in bijlagen van dit reglement. 

Artikel 2.6.7: Geldigheidsduur 

Een werknemersparkeervergunning is 6 maanden geldig. 

Na deze periode moet een nieuwe parkeervergunning aangevraagd worden. 

Artikel 2.6.8: Vervangvoertuig 

Als de houder van een werknemersparkeervergunning een vervangvoertuig ter beschikking krijgt, dient 
de houder dit zo snel mogelijk te melden aan de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. De nummerplaat 
die aan de uitgereikte werknemersparkeervergunning gekoppeld is, wordt dan voor de duur van de 
vervanging gewijzigd in de nummerplaat van het vervangvoertuig. De vergunninghouder is steeds 
verplicht om een officieel document van de garage of verzekeringsmaatschappij als bewijs voor te 
leggen of te bezorgen aan de bevoegde dienst van de Stad Hasselt waaruit blijkt dat het betreffende 
voertuig binnen is voor herstelling. 

 

Artikel 2.7: Mantelzorgparkeervergunning 

Artikel 2.7.1 Wie kan een digitale mantelzorgparkeervergunning aanvragen? 

Natuurlijke personen die instaan voor mantelzorg en hiervoor erkend zijn door het college van 
burgemeester en schepenen kunnen een mantelzorgparkeervergunning aanvragen op de naam en het 
domicilieadres van de zorgbehoevende op voorwaarde dat de mate van zorgbehoefte voldoende 
ernstig is. De mate van zorgbehoefte moet aangetoond worden door het attest 'Tegemoetkoming voor 
Hulp aan Bejaarden' afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid of de overeenstemmende Vlaamse 
overheidsinstantie. Uit de medische evaluatie moet blijken dat de zorgbehoevende ten minste 9 punten 
haalt voor zelfredzaamheid om in aanmerking te komen voor een mantelzorgparkeervergunning. Het 
medisch onderzoek is gratis, en kan aangevraagd worden bij het OCMW van Hasselt en bij de 
mutualiteiten. 

De aanvraag van de mantelzorgparkeervergunning dient te gebeuren door de zorgverstrekker op naam 
en domicilieadres van de zorgbehoevende. 

Artikel 2.7.2: Aantal parkeervergunningen 

Op het domicilieadres van een zorgbehoevende kunnen er maximaal twee 
mantelzorgparkeervergunningen uitgereikt worden. 

Op eenzelfde adres kunnen mantelzorgparkeervergunningen gecombineerd worden met 
bewonersparkeervergunningen en parkeervergunningen voor autodelen, maar het totaal van dergelijke 
parkeervergunningen geldig op dat adres kan nooit hoger zijn dan drie. 

Artikel 2.7.3: Voertuig waarvoor een parkeervergunning verkregen kan worden 

Artikel 2.7.3.1: Eigen voertuig 
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Het voertuig waarvoor de mantelzorgparkeervergunning wordt aangevraagd moet ingeschreven zijn op 
naam van de aanvrager of op naam van een persoon behorende tot eenzelfde gezin of huishouden, 
zoals gedefinieerd in de algemene onderrichtingen betreffende het houden van het bevolkingsregister. 

 

 

Artikel 2.7.3.2: Leasing- en bedrijfsvoertuigen 

Als het voertuig waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd een leasing- of bedrijfsvoertuig 
betreft, dan moet de aanvrager het bestendige gebruiksrecht van het desbetreffende voertuig bewijzen. 

Artikel 2.7.3.3: Voertuig van derden 

Als het voertuig waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd een voertuig betreft 
dat ingeschreven staat op naam van een natuurlijk persoon en deze persoon gedomicilieerd is op 
een adres verschillend van dat van de aanvrager, dan moet de aanvrager het bestendige gebruiksrecht 
van het desbetreffende voertuig bewijzen. 

Het is niet mogelijk om een 'mantelzorgparkeervergunning' te verkrijgen voor een ‘voertuig van 
derden’ ingeval de persoon op wiens naam het voertuig staat ingeschreven in dezelfde 
parkeerzone gedomicilieerd is als de zorgbehoevende maar op een verschillend adres. 

Artikel 2.7.4: Wijze van aanvraag 

Artikel 2.7.4.1: Hoe kan de aanvraag gebeuren? 

De aanvraag van een mantelzorgparkeervergunning kan zowel gebeuren via een online e-loket als bij de 
bevoegde dienst van de Stad Hasselt. 

Als het niet mogelijk is om het online e-loket te gebruiken, moet de aanvraag van de parkeervergunning 
gebeuren via het loket van de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. 

Als de mantelzorgparkeervergunning via het online e-loket wordt aangevraagd, is de aanvrager 
verplicht om de bewijsstukken digitaal als bijlage mee te sturen. 

Artikel 2.7.4.2: Bewijsstukken bij aanvraag 

Voor de aanvraag van een zorgparkeervergunning dienen volgende documenten als bewijsstuk samen 
met de aanvraag verstuurd te worden: 

a) Een attest volgend uit een medisch onderzoek met het oog op ‘tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden’ afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid of de overeenstemmende Vlaamse 
overheidsdienst waaruit blijkt dat de zorgbehoevende ten minste 9 punten behaalt op zelfredzaamheid. 
Dit medisch onderzoek is gratis en kan aangevraagd worden bij het OCMW van Hasselt of bij de 
mutualiteiten. 

b) (Een kopie van) de identiteitskaarten van de zorgbehoevende en de zorgverstrekker (voor- en 
achterzijde), alsook een vermelding van het domicilieadres van de zorgverstrekker. 

c) (Een kopie van) de voor- en achterzijde van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarvoor de 
parkeervergunning aangevraagd wordt, waarop de naam en het domicilieadres van de 
voertuigeigenaar alsook het voertuigkenteken duidelijk vermeld staat (kentekenbewijs deel 1). 

d) Ingeval de aanvraag gebeurt voor een ‘leasing- of bedrijfsvoertuig’: ingevuld attest ‘leasing / 
bedrijfsvoertuig’ of gelijkwaardig bewijsstuk, gedateerd en ondertekend door de werkgever. 

e) Ingeval de aanvraag gebeurt voor een ‘voertuig van derden’ zijn volgende bewijsstukken vereist: 

Retributiereglement - Retributie op de digitale parkeervergunningen
gemeenteraad - 22 februari 2022

29/41



 ingevuld attest ‘voertuig van derden’, gedateerd en ondertekend door de aanvrager en 
voertuigeigenaar; 

 een verzekeringsbewijs waarop duidelijk de naam van de aanvrager vermeld staat als 
hoofdbestuurder of occasionele bestuurder. 

Artikel 2.7.5: Retributie 

Voor een mantelzorgparkeervergunning is er geen retributie verschuldigd. 

Artikel 2.7.6: Geldigheid per parkeerzone 

Artikel 2.7.6.1: Blauwe zone 

Een mantelzorgparkeervergunning die werd uitgereikt op een adres binnen een parkeerzone waar een 
blauwe zonereglementering ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ van 
toepassing is geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de desbetreffende 
parkeerzone. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.7.6.2: Betalend parkeren 

Artikel 2.7.6.2.1: Zone Centrum 

Een mantelzorgparkeervergunning die werd uitgereikt op een adres binnen de parkeerzone ‘Centrum’ 
geeft het recht om: 

 van maandag tot en met zaterdag in deze zone gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren tot 
10:00 uur en vanaf 16:00 uur; 

 op zondag in deze zone gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren gedurende de hele dag. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen 
eender welke andere parkeerzone met beperkte parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) 
‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om op de parkeerplaatsen met een blauwe zone 
reglementering (“shop & run plaatsen”) gelegen binnen de zone Centrum: 

 van maandag tot en met zaterdag gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren tot 10:00 uur en 
vanaf 16:00 uur; 

 op zondag in deze zone gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren gedurende de hele dag. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.7.6.2.2: Overige betaalzones 
Een mantelzorgparkeervergunning die werd uitgereikt op een adres binnen een parkeerzone waar het 
betalend parkeren ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ van toepassing is, 
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verschillend van de parkeerzone ‘Centrum’, geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te 
parkeren binnen de desbetreffende parkeerzone. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen 
de toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.7.6.2.3: Parking Truierbrug-Noord 

Een mantelzorgparkeervergunning die werd uitgereikt op een adres gelegen op de betaalparking 
Truierbrug-Noord geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op deze 
betaalparking. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.7.6.2.4: Parking Truierbrug-Zuid 

Een mantelzorgparkeervergunning die werd uitgereikt op een adres gelegen op de betaalparking 
Truierbrug-Zuid geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op deze betaalparking. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.7.6.3: Voorbehouden parkeerzone ‘bewoners’ 

Een mantelzorgparkeervergunning die werd uitgereikt op een adres gelegen binnen een voorbehouden 
parkeerzone ‘bewoners’ geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren in de 
desbetreffende voorbehouden parkeerzone. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) noch binnen een andere voorbehouden parkeerzone 
‘bewoners’. 

Artikel 2.7.6.4: Afbakening van de parkeerzones 

De afbakening van de parkeerzones en betaalparkings wordt bepaald door het 'retributiereglement op 
het betalend parkeren, het parkeren in de blauwe zone en het parkeren op plaatsen voorbehouden 
voor houders van een digitale parkeervergunning' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad, en wordt 
visueel voorgesteld in bijlagen van dit reglement. 

Artikel 2.7.7: Geldigheidsduur 

Een mantelzorgparkeervergunning is twee jaar geldig. Na deze periode moet een nieuwe 
parkeervergunning aangevraagd worden. 

Retributiereglement - Retributie op de digitale parkeervergunningen
gemeenteraad - 22 februari 2022

31/41



Artikel 2.7.8: Vervangvoertuig 

Als de houder van een mantelzorgparkeervergunning een vervangvoertuig ter beschikking krijgt, dient 
de houder dit zo snel mogelijk te melden aan de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. De nummerplaat 
die aan de uitgereikte mantelzorgparkeervergunning gekoppeld is, wordt dan voor de duur van de 
vervanging gewijzigd in de nummerplaat van het vervangvoertuig. De vergunninghouder is steeds 
verplicht om een officieel document van de garage of verzekeringsmaatschappij als bewijs voor te 
leggen of te bezorgen aan de bevoegde dienst van de Stad Hasselt waaruit blijkt dat het betreffende 
voertuig binnen is voor herstelling. 

 

Artikel 2.8: Parkeervergunning voor autodelen 

Artikel 2.8.1: Wie kan een digitale parkeervergunning voor autodelen aanvragen? 

De parkeervergunning voor autodelen kan worden aangevraagd door natuurlijke personen: 

1. voor voertuigen die via de bemiddeling van een vereniging voor autodelen aangewend worden 
voor autodelen 

2. voor voertuigen die door een vereniging voor autodelen aan meerdere van haar leden ter 
beschikking worden gesteld 

zoals bepaald in het M.B. 9.01.2007. 

De ‘vereniging voor autodelen’ wordt verder kortweg ‘autodeelgroep’ genoemd. 

Om recht te hebben op een parkeervergunning voor autodelen moet de autodeelgroep tegelijkertijd 
voldoen aan volgende voorwaarden: 

o Een autodeelgroep bestaat uit minstens twee leden die het voertuig waarvoor de 
parkeervergunning aangevraagd wordt delen; 

o Deze deelwagen moet ingeschreven zijn op naam en domicilieadres van één van de 
leden, en dit domicilieadres moet gelegen zijn in een parkeerzone met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of 
‘uitgezonderd bewoners’ te Hasselt. 

o Het autodelen is formeel bekrachtigd door afsluiting van een overeenkomst tussen de 
voertuigeigenaar en alle leden van de autodeelgroep die juridisch afdwingbaar is, 
waarin duidelijk alle rechten en plichten van elk individueel lid staan vermeld. In dit 
contract staan duidelijk alle afspraken m.b.t. de autodeelsamenwerking 

 Looptijd of start/einddatum van autodeelcontract; 
 Kilometerprijs; 
 Betalingsmodaliteiten (periodieke afrekeningen, rekeningnummer, wat bij 

niet-betaling, …); 
 Reservatie (manier, hoe lang op voorhand, maximale termijnen van een 

uitleenbeurt, …); 
 Wat bij een ongeval, boete, parkeerretributie, …; 
 Schade of voertuigonkosten (vandalisme, esthetische schade, door slijtage, 

…); 
 Wijze van opstap, beëindiging of ontbinding van contract; 
 Wat bij conflicten tussen leden van de autodeelgroep; 
 Enz … 

De parkeervergunning voor autodelen wordt aangevraagd op naam en domicilieadres van alle leden 
van de autodeelgroep. 
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Artikel 2.8.2: Aantal parkeervergunningen 

Per deelwagen kan slechts één parkeervergunning voor autodelen uitgereikt worden. 

Op eenzelfde adres kunnen parkeervergunningen voor autodelen gecombineerd worden met 
bewonersparkeervergunningen en mantelzorgparkeervergunningen, maar het totaal van dergelijke 
parkeervergunningen geldig op dat adres kan nooit hoger zijn dan drie. 

Artikel 2.8.3: Voertuig waarvoor een parkeervergunning verkregen kan worden 

Het voertuig waarvoor de parkeervergunning voor autodelen wordt aangevraagd moet ingeschreven 
zijn op naam en domicilieadres van één van de aanvragers, en dit adres moet gelegen zijn in Hasselt. 

Artikel 2.8.4: Wijze van aanvraag 

Artikel 2.8.4.1: Hoe kan de aanvraag gebeuren? 

De aanvraag van een parkeervergunning voor autodelen kan zowel gebeuren via een online e-loket als 
bij de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. 

Als het niet mogelijk is om het online e-loket te gebruiken, moet de aanvraag van de parkeervergunning 
gebeuren via het loket van de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. 

Als de parkeervergunning voor autodelen via het online e-loket wordt aangevraagd, is de aanvrager 
verplicht om de bewijsstukken digitaal als bijlage mee te sturen. 

Artikel 2.8.4.2: Bewijsstukken bij aanvraag 

Bij de aanvraag van een parkeervergunning voor autodelen dienen volgende documenten als 
bewijsstuk voorgelegd of bezorgd te worden: 
a) Een ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier ‘parkeervergunning autodelen’ door de 
aanvragers en verantwoordelijke van de autodeelgroep. 

b) (Een kopie van) de identiteitskaarten (voor- en achterzijde) van alle leden en de verantwoordelijke 
van de autodeelgroep, met voor elk van deze personen de vermelding van het domicilieadres. 

c) (Een kopie van) de voor- en achterzijde van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarvoor de 
parkeervergunning aangevraagd wordt, waarop de naam en het domicilieadres van de 
voertuigeigenaar alsook het voertuigkenteken duidelijk vermeld staat (kentekenbewijs deel 1). 

d) (Een kopie van) het volledige contract van autodeelsamenwerking, gedateerd en ondertekend door 
zowel de voertuigeigenaar als alle leden van de autodeelgroep. 

e) Een verzekeringsbewijs waarop duidelijk de namen van de aanvragers (leden van de autodeelgroep) 
vermeld staan als hoofdbestuurders of occasionele bestuurders. 

Artikel 2.8.5: Retributie 

Voor een parkeervergunning voor autodelen is er geen retributie verschuldigd. 

Artikel 2.8.6: Geldigheid per parkeerzone 

De parkeerrechten gekoppeld aan een parkeervergunning voor autodelen worden bepaald door de 
domicilieadressen van de leden van de autodeelgroep. In elke parkeerzone met een reglementering 
beperkte parkeertijd 'uitgezonderd vergunninghouders' of 'uitgezonderd bewoners' waarbinnen één 
van de leden van de autodeelgroep gedomicilieerd is, worden er parkeerrechten toegekend aan de 
deelwagen. 

Artikel 2.8.6.1: Blauwe zone  

Een parkeervergunning voor autodelen die werd uitgereikt op het domicilieadres van één van de leden 
van de autodeelgroep gelegen binnen een parkeerzone waar een blauwe zonereglementering 
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‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ van toepassing is, geeft het recht om 
gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de desbetreffende parkeerzone. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.8.6.2: Betalend parkeren 

Artikel 2.8.6.2.1: Zone Centrum 

Een parkeervergunning voor autodelen die werd uitgereikt op het domicilieadres van één van de leden 
van de autodeelgroep gelegen binnen de parkeerzone ‘Centrum’ geeft het recht om: 

 van maandag tot en met zaterdag in deze zone gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren tot 
10:00 uur en vanaf 16:00 uur; 

 op zondag in deze zone gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren gedurende de hele dag. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om op de parkeerplaatsen met een blauwe zone 
reglementering (“shop & run plaatsen”) gelegen binnen de zone Centrum: 

 van maandag tot en met zaterdag gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren tot 10:00 uur en 
vanaf 16:00 uur; 

 op zondag in deze zone gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren gedurende de hele dag. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.8.6.2.2: Overige betaalzones 

Een parkeervergunning voor autodelen die werd uitgereikt op het domicilieadres van één van de leden 
van de autodeelgroep gelegen binnen een parkeerzone waar het betalend parkeren ‘uitgezonderd 
vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ van toepassing is, verschillend van de parkeerzone 
‘Centrum’, geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de desbetreffende 
parkeerzone. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen 
de toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.8.6.2.3: Parking Truierbrug-Noord 

Een parkeervergunning voor autodelen die werd uitgereikt op een adres gelegen op de betaalparking 
Truierbrug-Noord geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op deze 
betaalparking. 
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Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.8.6.2.4: Parking Truierbrug-Zuid 

Een parkeervergunning voor autodelen die werd uitgereikt op een adres gelegen op de betaalparking 
Truierbrug-Zuid geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op deze betaalparking. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.7.6.3: Voorbehouden parkeerzone ‘bewoners’ 

Een parkeervergunning voor autodelen die werd uitgereikt op een adres gelegen binnen een 
voorbehouden parkeerzone ‘bewoners’ geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren 
in de desbetreffende voorbehouden parkeerzone. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de 
toegewezen parkeerzone(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de 
toegewezen betaalparking(s) zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren binnen andere parkeerzones met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) noch binnen een andere voorbehouden parkeerzone 
‘bewoners’. 

Artikel 2.8.6.3: Voorbehouden parkeerplaatsen 

Een parkeervergunning voor autodelen die werd uitgereikt op een adres binnen een parkeerzone met 
beperkte parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of 
‘uitgezonderd bewoners’ geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op een 
parkeerplaats voorbehouden voor bewoners of op een parkeerplaats voorbehouden voor autodelen 
gelegen binnen de desbetreffende parkeerzone. 

Deze parkeervergunning geeft geen recht op gratis parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen voor 
bewoners of op een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen gelegen binnen andere parkeerzones 
met beperkte parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone). 

Artikel 2.8.6.4: Afbakening van de parkeerzones 

De afbakening van de parkeerzones en betaalparkings wordt bepaald door het 'retributiereglement op 
het betalend parkeren, het parkeren in de blauwe zone en het parkeren op plaatsen voorbehouden 
voor houders van een digitale parkeervergunning' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad, en wordt 
visueel voorgesteld in bijlagen van dit reglement. 

Artikel 2.8.7: Geldigheidsduur 

Een parkeervergunning voor autodelen is twee jaar geldig. Na deze periode moet een nieuwe 
parkeervergunning aangevraagd worden. 

Artikel 2.8.8: Vervangvoertuig 

Als de houder van een parkeervergunning voor autodelen een vervangvoertuig ter beschikking krijgt, 
dient de houder dit zo snel mogelijk te melden aan de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. De 
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nummerplaat die aan de uitgereikte parkeervergunning voor autodelen gekoppeld is, wordt dan voor 
de duur van de vervanging gewijzigd in de nummerplaat van het vervangvoertuig. De 
vergunninghouder is steeds verplicht om een officieel document van de garage of 
verzekeringsmaatschappij als bewijs voor te leggen of te bezorgen aan de bevoegde dienst van de Stad 
Hasselt waaruit blijkt dat het betreffende voertuig binnen is voor herstelling. 

 

 

Artikel 2.9: Dienstparkeervergunning 

Artikel 2.9.1: Wie kan een digitale dienstparkeervergunning aanvragen? 

Een dienstparkeervergunning kan aangevraagd worden door de Stad Hasselt, OCMW Hasselt, 
Hulpverleningszone Zuidwest Limburg en Politiezone Limburg Regio Hoofdstad voor hun werknemers 
op voorwaarde dat de aard van hun job dit noodzaakt. 

Een dienstparkeervergunning kan aangevraagd worden door de leden van het college van 
burgemeester en schepenen. 

Artikel 2.9.2: Aantal parkeervergunningen 

Artikel 2.9.2.1: Dienstvoertuigen 

Het aantal dienstparkeervergunningen dat kan aangevraagd worden voor dienstvoertuigen is 
onbeperkt. 

Artikel 2.9.2.2: Privévoertuigen 

Het aantal dienstparkeervergunningen dat kan aangevraagd worden voor privévoertuigen is beperkt 
tot 1 parkeervergunning per werknemer/mandataris. 

Artikel 2.9.3: Voertuig waarvoor een parkeervergunning verkregen kan worden 

Artikel 2.9.3.1: Eigen voertuig 

Het voertuig waarvoor de dienstparkeervergunning wordt aangevraagd moet ingeschreven zijn op 
naam van de aanvrager of op naam van een persoon behorende tot eenzelfde gezin of huishouden, 
zoals gedefinieerd in de algemene onderrichtingen betreffende het houden van het bevolkingsregister. 

Artikel 2.9.3.2: Leasing- en bedrijfsvoertuigen 

Als het voertuig waarvoor de dienstparkeervergunning wordt aangevraagd een leasing- of 
bedrijfsvoertuig betreft, dan moet de aanvrager het bestendige gebruiksrecht van het desbetreffende 
voertuig bewijzen. 

Artikel 2.9.4: Wijze van aanvraag 

Artikel 2.9.4.1: Hoe kan de aanvraag gebeuren? 

De aanvraag van een dienstparkeervergunning moet schriftelijk ingediend worden bij de bevoegde 
dienst van de Stad Hasselt. De dienstparkeervergunning wordt pas geactiveerd als de aanvraag is 
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 

Leden van het college van burgemeester en schepen dienen bij het begin van hun ambtstermijn de 
nodige gegevens over te maken aan de bevoegde dienst van de Stad Hasselt, zodat de 
dienstparkeervergunning aangemaakt kan worden. 

Artikel 2.9.4.2: Bewijsstukken bij aanvraag 
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Bij de aanvraag van een dienstparkeervergunning dienen volgende documenten als bewijsstuk bezorgd 
te worden: 

a) Een ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier ‘parkeervergunning dienstvoertuig’ door 
de aanvrager en leidinggevende van de organisatie. 

b) (Een kopie van) het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarvoor de parkeervergunning 
aangevraagd wordt (voor- en achterzijde), waarop de naam en het domicilieadres van de 
voertuigeigenaar duidelijk vermeld staat. 

d) Ingeval de aanvraag gebeurt voor een ‘leasing- of bedrijfsvoertuig’: ingevuld attest ‘leasing / 
bedrijfsvoertuig’ of gelijkwaardig bewijsstuk, gedateerd en ondertekend door de werkgever. 

Artikel 2.9.5: Geldigheid per parkeerzone 

Artikel 2.9.5.1: Parkeerrechten 

De dienstparkeervergunning geeft het recht om tijdens een dienstopdracht gratis en zonder 
tijdsbeperking te parkeren binnen de parkeerzones met beperkte parkeertijd (betalend parkeren en 
blauwe zone) waar een reglementering ‘uitgezonderd vergunninghouders’ of ‘uitgezonderd bewoners’ 
van toepassing is, en op parkeerplaatsen die zijn voorbehouden voor 'stadsdiensten'. 

Artikel 2.9.5.2: Afbakening van de parkeerzones 

De afbakening van de parkeerzones wordt bepaald in bijlage I van dit reglement.  

Artikel 2.9.6: Geldigheidsduur 

Een dienstparkeervergunning voor een dienstvoertuig is geldig voor zolang het dienstvoertuig staat 
ingeschreven op naam van de organisatie. 

Een dienstparkeervergunning voor een privévoertuig ingeschreven op naam van een lid van het college 
van burgemeester en schepenen is geldig voor de duurtijd van hun ambtstermijn. 

Een dienstparkeervergunning voor een privévoertuig ingeschreven op naam van werknemers van de 
stad Hasselt, OCMW Hasselt, Hulpverleningszone Zuid-West Limburg en Politiezone Limburg Regio 
Hoofdstad is geldig voor een periode van één jaar. Na deze periode moet een nieuwe 
parkeervergunning aangevraagd worden.  

Artikel 2.9.7: Vervangvoertuig 

Als de houder van een dienstparkeervergunning een vervangvoertuig ter beschikking krijgt van de 
garage, dient de houder dit zo snel mogelijk te melden aan de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. De 
nummerplaat die aan de uitgereikte dienstparkeervergunning gekoppeld is, wordt dan voor de duur 
van de vervanging gewijzigd in de nummerplaat van het vervangvoertuig. De vergunninghouder is 
steeds verplicht om een officieel document van de garage of verzekeringsmaatschappij als bewijs voor 
te leggen of te bezorgen aan de bevoegde dienst van de Stad Hasselt waaruit blijkt dat het betreffende 
voertuig binnen is voor herstelling. 
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Artikel 3 

Artikel 3.1: Toegewezen parkeerzone(s) voor houders van een digitale parkeervergunning 

De houder van een parkeervergunning op een adres gelegen binnen een parkeerzone met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) 'uitgezonderd vergunninghouders' of 'uitgezonderd 
bewoners' of een voorbehouden parkeerzone ‘bewoners’ heeft in de gevallen zoals bepaald in artikel 2 
ook het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren binnen de toegewezen parkeerzone(s) 
zoals hieronder gespecificeerd. 

 Een parkeervergunning voor parkeerzone ‘Station’ geeft het recht om gratis en 
zonder tijdsbeperking te parkeren in de parkeerzone ‘Alverberg’ waar een blauwe zone 
reglementering 'uitgezonderd vergunninghouders' of 'uitgezonderd bewoners' van toepassing is. 

 Een parkeervergunning voor parkeerzone ‘Tuinwijk’ geeft het recht om gratis en 
zonder tijdsbeperking te parkeren in de parkeerzone ‘Alverberg’ waar een blauwe zone 
reglementering 'uitgezonderd vergunninghouders' of 'uitgezonderd bewoners' van toepassing is. 

 Een parkeervergunning voor parkeerzone ‘Kuringersteenweg’ geeft het recht om gratis en zonder 
tijdsbeperking te parkeren in de parkeerzone ‘Alverberg’ waar een blauwe zone reglementering 
'uitgezonderd vergunninghouders' of 'uitgezonderd bewoners' van toepassing is. 

 Een parkeervergunning voor parkeerzone ‘Sint-Jansplein’ geeft het recht om gratis en zonder 
tijdsbeperking te parkeren in de parkeerzone ‘Casterhoven’ waar een blauwe zone reglementering 
'uitgezonderd vergunninghouders' of 'uitgezonderd bewoners' van toepassing is. 

 Een parkeervergunning voor parkeerzone ‘Stadspark’ geeft het recht om gratis en zonder 
tijdsbeperking te parkeren in de parkeerzone ‘Casterhoven’ waar een blauwe zone reglementering 
'uitgezonderd vergunninghouders' of 'uitgezonderd bewoners' van toepassing is. 

 Een parkeervergunning voor parkeerzone ‘Truierbrug’ geeft het recht om gratis en zonder 
tijdsbeperking te parkeren in de parkeerzone ‘Runkst’ waar een blauwe zone reglementering 
'uitgezonderd vergunninghouders' of 'uitgezonderd bewoners' van toepassing is. 

 Een parkeervergunning voor parking 'Truierbrug-Noord' geeft het recht om gratis en zonder 
tijdsbeperking te parkeren in de parkeerzones 'Stadspark' en 'Casterhoven' waar resp. een 
reglementering betalend parkeren 'uitgezonderd vergunninghouders' of 'uitgezonderd bewoners' 
en een blauwe zone reglementering 'uitgezonderd vergunninghouders' of 'uitgezonderd 
bewoners' van toepassing is. 

 Een parkeervergunning voor parking 'Truierbrug-Zuid' geeft het recht om gratis en zonder 
tijdsbeperking te parkeren in de parkeerzones 'Truierbrug' en 'Runkst' waar resp. een 
reglementering betalend parkeren 'uitgezonderd vergunninghouders' of 'uitgezonderd bewoners' 
en een blauwe zone reglementering 'uitgezonderd vergunninghouders' of 'uitgezonderd 
bewoners' van toepassing is. 

 Een parkeervergunning voor voorbehouden zone ‘Hovenstraat’ geeft het recht om gratis en 
zonder tijdsbeperking te parkeren in de parkeerzone ‘Casterhoven’ waar een blauwe zone 
reglementering 'uitgezonderd vergunninghouders' of 'uitgezonderd bewoners' van toepassing is. 

 Een parkeervergunning voor de blauwe zone ‘Casterhoven’ op een adres gelegen in het 
straatsegment van de Oude Luikerbaan vanaf huisnummer 1 t/m 11 en 2 t/m 10 geeft ook het recht 
om gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren in de parkeerzone ‘Stadspark’ waar een 
reglementering betalend parkeren 'uitgezonderd vergunninghouders' van toepassing is. 

Artikel 3.2: Toegewezen betaalparking(s) voor houders van een digitale parkeervergunning 

De houder van een parkeervergunning op een adres gelegen binnen een parkeerzone met beperkte 
parkeertijd (betalend parkeren en blauwe zone) 'uitgezonderd vergunninghouders' of 'uitgezonderd 
bewoners', op een adres gelegen binnen een voorbehouden parkeerzone ‘bewoners’ of op een adres in 
de straten van het gebied ‘Blauwe Boulevard’ (Kanaalpad, Ankerpad, Matrozenpad, Gelatineboulevard, 
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Schipperspad) heeft in de gevallen zoals bepaald in artikel 2 ook het recht om gratis en zonder 
tijdsbeperking te parkeren op de toegewezen betaalparkings(s) zoals hieronder gespecificeerd. 

 Een parkeervergunning voor parkeerzone ‘Centrum’ geeft het recht om gratis en zonder 
tijdsbeperking te parkeren op de betaalparkings Astrid, Truierbrug-Noord, Truierbrug-Zuid en 
Dusartplein (bovengronds); 

 Een parkeervergunning voor parkeerzone ‘Station’ geeft het recht om gratis en zonder 
tijdsbeperking te parkeren op de betaalparking Astrid; 

 Een parkeervergunning voor parkeerzone ‘Tuinwijk’ geeft het recht om gratis en zonder 
tijdsbeperking te parkeren op de betaalparking Astrid; 

 Een parkeervergunning voor parkeerzone ‘Kuringersteenweg’ geeft het recht om gratis en 
zonder tijdsbeperking te parkeren op de betaalparking Astrid; 

 Een parkeervergunning voor parkeerzone ‘Sint-Jansplein’ geeft het recht om gratis en 
zonder tijdsbeperking te parkeren op de betaalparking Dusartplein (bovengronds); 

 Een parkeervergunning voor parkeerzone ‘Stadspark’ geeft het recht om gratis en 
zonder tijdsbeperking te parkeren op de betaalparking Truierbrug-Noord; 

 Een parkeervergunning voor parkeerzone ‘Truierbrug’ geeft het recht om gratis en 
zonder tijdsbeperking te parkeren op de betaalparking Truierbrug-Zuid; 

 Een parkeervergunning voor parkeerzone ‘Runkst’ geeft het recht om gratis en 
zonder tijdsbeperking te parkeren op de betaalparking Truierbrug-Zuid; 

 Een parkeervergunning voor voorbehouden zone ‘Dusart’ geeft het recht om gratis en zonder 
tijdsbeperking te parkeren op de betaalparking Dusartplein (bovengronds); 

 Een parkeervergunning voor Blauwe Boulevard (Kanaalpad, Ankerpad, Matrozenpad, 
Gelatineboulevard, Schipperspad) geeft het recht om gratis en zonder tijdsbeperking te 
parkeren op de betaalparking Astrid. 

Artikel 4: Activatie parkeervergunning na betaling retributie 

Artikel 4.1 Onmiddellijke betaling 

De (digitale) parkeervergunningen beschreven in dit reglement waarvoor op de uitreiking ervan een 
retributie verschuldigd is, worden enkel geactiveerd bij de registratie van de betaling.  

Artikel 4.2 Factuur 

Bij betaling van de retributie kan overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 2 een factuur worden 
aangevraagd. 

Deze factuur wordt door de Stad Hasselt voor voldaan afgeleverd. De factuur kan enkel worden 
aangevraagd indien de retributie is betaald. 

Artikel 5: Bijkomende bepalingen 

Artikel 5.1: Wijzigingen 

De houder van een digitale parkeervergunning is verplicht om wijzigingen (nummerplaat, adres, 
tewerkstelling, …) binnen de 8 kalenderdagen, door te geven aan de bevoegde dienst van de Stad 
Hasselt. Wanneer de parkeervergunning werd aangevraagd door een overkoepelende organisatie met 
rechtspersoonlijkheid wordt deze als verantwoordelijke beschouwd. 

Moedwillig afzien van deze verantwoordelijkheid kan leiden tot een schorsing zoals bepaald in artikel 
5.2 van dit reglement. 
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Artikel 5.2: Schorsing 

Indien de houder van een digitale parkeervergunning fraude pleegt of zich niet houdt aan de gestelde 
afspraken, kan een gemachtigd ambtenaar overgaan tot schorsing van één of meerdere digitale 
parkeervergunning(en) op naam van deze vergunninghouder voor 90 kalenderdagen. 

Het college van burgemeester en schepenen kan een permanente schorsing of annulering van deze 
digitale parkeervergunning(en) opleggen. 

Een eventuele schorsing of annulering geeft geen recht tot terugbetaling van reeds betaalde retributies. 

Artikel 5.3: Annulering van de digitale parkeervergunning 

De digitale parkeervergunning wordt geannuleerd door de bevoegde dienst waardoor ze is uitgereikt in 
één van onderstaande gevallen: 

1. Bij het verstrijken van de geldigheidstermijn; 
2. Wanneer de nummerplaat van het voertuig waarvoor de digitale parkeervergunning is 

uitgereikt teruggezonden moet worden aan de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV); 
3. Bij overlijden van de houder; 
4. Wanneer er niet meer voldaan is aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 2. 

De digitale parkeervergunning wordt zonder kennisgeving geannuleerd na het feit dat de annulering 
rechtvaardigt. 

Artikel 6: Overgangsbepalingen 

Artikel 6.1: Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 01/03/2022 en vervangt het reglement van 27/04/2021 terzake. 

Artikel 6.2: Digitale parkeervergunningen uitgereikt vóór 01/03/2022 

Artikel 6.2.1 

Digitale parkeervergunningen die werden uitgereikt vóór 01/03/2022 maar die niet meer in dit 
reglement beschreven staan, vervallen van rechtswege op 01/03/2022. 

Artikel 6.2.2 

Digitale parkeervergunningen die werden uitgereikt vóór 01/03/2022 maar waarvan de voorwaarden tot 
het verkrijgen van de parkeervergunning gewijzigd zijn door de inwerkingtreding van dit reglement, 
blijven geldig tot de vervaldag maar kunnen niet meer opnieuw aangevraagd worden. 

Artikel 6.2.3 

Digitale parkeervergunningen die werden uitgereikt vóór 01/03/2022 maar waarvan de 
(parkeer)rechten gekoppeld aan de parkeervergunning gewijzigd zijn door de inwerkingtreding van dit 
reglement, worden als dusdanig aangepast op het moment van inwerkingtreding van dit 
gemeenteraadsbesluit. 

Artikel 7: Slotbepalingen 

Artikel 7.1 

Deze verordening wordt overeenkomstig artikel 285,286, 287 en 288 van het decreet over het lokaal 
bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de 
toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.  
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HASSELT-ZUID

  

  

ASTRID

   

TRUIERBRUG - NOORD
€ 2/uur - max. € 15/dag

GRATIS

€ 1,5/uur - max. € 10/dag

€ 1,7 - 2,42/uur

dag (7-22 uur) - € 2/45 min. 
avond (22-7 uur) - € 2/45 min.
max. € 16/dag

TRUIERBRUG - ZUID

DUSARTPLEIN

BLAUWE BOULEVARD

DUSART

MOLENPOORT

TWEETOREN

LUIKERPOORT

STATION

   
  

    
  

 

   

    

   

  

     

LEGENDE

BLAUWE ZONE ALVERBERG

BLAUWE ZONE RUNKST

BLAUWE ZONE HOLLANDSVELD

BLAUWE ZONE CASTERHOVEN

BETAALZONE CENTRUM

BETAALZONE STATION

BETAALZONE STADSPARK

BETAALZONE SINT-JANSPLEIN

BETAALZONE TUINWIJK

BETAALZONE TRUIERBRUG

BETAALZONE KURINGERSTEENWEG

BETAALPARKINGS

VOORBEHOUDEN ZONE BEWONERS DUSART

VOORBEHOUDEN ZONE BEWONERS HOVENSTRAAT

KAPERMOLEN

GRATIS PARKINGS

BETAALPARKINGS

BLAUWE ZONES
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HASSELT-ZUID

  

ASTRID

TRUIERBRUG - NOORD
€ 2/uur - max. € 15/dag

GRATIS

€ 1,5/uur - max. € 10/dag

€ 1,7 - 2,42/uur

dag (7-22 uur) - € 2/45 min. 
avond (22-7 uur) - € 1/45 min.
max. € 16/dag

TRUIERBRUG - ZUID

DUSARTPLEIN

BLAUWE BOULEVARD

DUSART

MOLENPOORT

TWEETOREN

LUIKERPOORT

STATION

LEGENDE

BLAUWE ZONE (parkeerschijf > ma-za 9-21 uur | zo 12-18 uur)

BETAALZONE   (€ 3/uur > ma-za 9-21 uur | zo 12-18 uur)

ENKEL BEWONERSPARKEREN

KAPERMOLEN

GRATIS PARKINGS

BETAALPARKINGS

PARKEREN OP STRAAT
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