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Zitting van 22 februari 2022
Ruimte/Mobiliteit

Goedgekeurd

9 2022_GR_00032 Retributiereglement - Retributie op het betalend 
parkeren, het parkeren in de blauwe zone en het 
parkeren op plaatsen voorbehouden voor 
houders van een digitale parkeervergunning - 
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
- 14 stem(men) tegen: Gerald Corthouts; Tom Cox; Pieter Cuppens; Kim De Witte; 
Stefan Hendrickx; Maryam Jamshid; Hubert Lenssen; Karolien Mondelaers; Koen 
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Ooms; Sameer Srivastva; Dirk Thoelen; Frank Troosters; Tom Vandeput; Dietrich 
Vandereyken
- 1 stem(men) blanco: Marc Roppe

Beschrijving

Aanleiding en context
Om een retributie te kunnen heffen op het betalend parkeren, op het parkeren in 
een blauwe zone en op het parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden aan de 
houders van een digitale parkeervergunning dient er een reglement opgesteld te 
worden als wettelijke basis.
Op 19 april 2021 is parkeerbeleid fase 1 doorgevoerd. Inmiddels zijn we bijna een 
jaar verder en zijn er enkele kansen geïdentificeerd om het parkeercomfort van een 
aantal doelgroepen verder te verhogen.
Het parkeerbeleid heeft tot doel om sturend te zijn door de stadsbezoeker 
(shopper, werknemer, pendelaar, ...) aan de hand van tarieven en betaaltijden te 
verleiden om maximaal off-street te laten parkeren op de meest aangewezen 
parking. Hierdoor wordt er op straat in de woonwijken ruimte gecreëerd / behouden 
wat het parkeercomfort van bewoners en hun persoonlijk bezoek ten goede komt. 

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 decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Het K.B. van 1 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd;
Het M.B. van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart, zoals 
gewijzigd;
Het M.B. van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een 
handicap, zoals gewijzigd;
Hoofdstuk V/1 van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende 
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reglementen op het wegverkeer en de plaatsing van de verkeerstekens, zoals 
gewijzigd.

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

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
- Bedrag incl. BTW: 2.300.000,00 euro
- MJP nummer: MJP001111
- Algemene rekening: 70201000
- Basis- of beleidsbudget: Basisbudget
- PA nummer (Orba): PA5675
- Omschrijving MJP-nummer: BA - Parkeerretributie (parkeerbiljetten, sms-
parkeren, parkeerautomaten) 
- Totale budgetbedrag van het MJP-nummer: 2.300.000,00 euro
- Het 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 het betalend parkeren, het 
parkeren in de blauwe zone en het parkeren op plaatsen voorbehouden voor 
houders van een digitale parkeervergunning goed.

Bijlagen
1. Reglement
2. Bijlage 2 - Parkeerplan.pdf
3. Bijlage 3 - Onderbord parkeerplaats met laadinfrastructuur.pdf
4. Bijlage 4 - Bezoekersparkeerkaarten blauwe zones.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



RETRIBUTIEREGLEMENT - RETRIBUTIE OP HET BETALEND PARKEREN, 
HET PARKEREN IN DE BLAUWE ZONE EN HET PARKEREN OP PLAATSEN 
VOORBEHOUDEN VOOR HOUDERS VAN EEN DIGITALE 
PARKEERVERGUNNING 

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). 

Motorvoertuig: Elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden. 

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

Openbaar terrein: Onder openbaar terrein verstaat men de terreinen met een openbaar karakter die 
ingericht zijn als parkeerterrein. 

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. 

Mobiel betaalmiddel: Een mobiel betaalmiddel biedt de mogelijkheid om van op afstand, d.w.z. niet aan 
de parkeerautomaat zelf, parkeergeld te betalen via een elektronisch communicatietoestel (gsm, 
smartphone, tablet, computer, …). 

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. 

Elektronische parkeerkaart: Een door de Stad Hasselt uitgereikte elektronische chipkaart waarmee een 
rechthebbende inwoner zijn/haar persoonlijk bezoek aan de parkeerautomaat kan laten betalen aan 
een voordeeltarief. 
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Artikel 1.2 

Met ingang vanaf 01/03/2022 wordt ten voordele van de stad Hasselt een retributie geheven op: 

1. het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg en op openbare terreinen waar de 
blauwe zone reglementering van toepassing is.  

2. het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg en op openbare terreinen waar het 
betalend parkeren van toepassing is. 

3. het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg en op openbare terreinen waar het 
parkeren voorbehouden is aan de houders van een (bepaald type van) digitale 
parkeervergunning. 

Artikel 1.3 

De retributie op het parkeren is verschuldigd door de titularis van de inschrijving van het voertuig in het 
repertorium van de motorvoertuigen. De houder van de proefritten- of handelarenplaat op het voertuig 
aangebracht, is solidair gehouden tot betaling van de retributie. 

Artikel 1.4 

Het college van burgemeester en schepenen is bij evenementen bevoegd om proactief en tijdelijk een 
parkeerreglementering in te voeren zoals opgesomd in Artikel 1.2 van dit retributiereglement in één of 
meerdere straten of parkeerterreinen, en dit zowel tijdens het evenement als in de periode van opbouw 
en afbraak om het parkeercomfort voor bewoners en/of andere doelgroepen te waarborgen. 

Artikel 1.5 

Het college van burgemeester en schepenen is bij evenementen bevoegd om proactief en tijdelijk de 
geldende reglementering ‘betalend parkeren’ in één of meerdere parkeerzones of parkeerterreinen te 
verlengen tot middernacht (24 uur) en/of het betalend parkeerregime hier ook in te stellen op 
zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli, en dit zowel tijdens het evenement als in de periode van 
opbouw en afbraak om het parkeercomfort voor bewoners en/of andere doelgroepen te waarborgen. 

Artikel 1.6 

Het college van burgemeester en schepenen is bij evenementen bevoegd om proactief en tijdelijk de 
geldende reglementering beperkte parkeertijd 'uitgezonderd vergunninghouders' of 'uitgezonderd 
bewoners' (betalend parkeren en blauwe zone) voor één of meerdere parkeerzone(s) om te vormen tot 
een reglementering 'voorbehouden parkeerzone voor houders van een digitale 
bewonersparkeervergunning' (zie ook artikel 4), en dit zowel tijdens het evenement als in de periode 
van opbouw en afbraak om het parkeercomfort voor bewoners en/of andere doelgroepen te 
waarborgen. 
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Artikel 2: Parkeren in de blauwe zone of op de openbare weg met een blauwe zone 
reglementering 

Artikel 2.1: Wijze van parkeren 

Als de gebruiker van een parkeerplaats waar een blauwe zone reglementering van toepassing is kiest 
voor het gratis tarief bepaald in artikel 2.2 van dit reglement dan is deze verplicht om op de binnenkant 
van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig een parkeerschijf aan 
te brengen op de wijze bepaald in artikel 27.1 van de wegcode. De gebruiker stelt in dat geval de 
aankomsttijd in op de blauwe parkeerschijf. 

De gebruiker van een motorvoertuig die de parkeerschijf foutief instelt of niet zichtbaar aan het 
voertuig plaatst wordt steeds geacht te kiezen voor een langere parkeerduur dan de gratis toegelaten 
parkeerduur in de desbetreffende blauwe zone. 

Het is slechts toegestaan om één parkeerschijf aan de voorruit aan te brengen. Indien er toch meerdere 
parkeerschijven zichtbaar achter de voorruit liggen, wordt steeds uitgegaan van het vroegste ingestelde 
aankomstuur. 

Artikel 2.2: Blauwe zone 

Het grondgebied van Hasselt bevat volgende blauwe zones: 

 Blauwe zone Runkst 
 Blauwe zone Alverberg 
 Blauwe zone Hollandsveld 
 Blauwe zone Casterhoven 

Artikel 2.2.1: Tarief  

De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

 Gratis voor de maximale duur die aangegeven wordt op de verkeersborden. Indien er geen 
maximale duur wordt vermeld op de verkeersborden geldt de maximale duur bepaald in artikel 
27.1.2 van de wegcode (twee uren). 

 Een forfaitaire retributie van 25,00 euro per dag voor elke parkeerperiode die langer is dan deze 
die gratis is. 

Het forfaitaire bedrag is verschuldigd van zodra de gratis parkeertijd is overschreden of wanneer 
de door de reglementaire voorwaarden waaronder kosteloos kan worden geparkeerd, waaronder het 
gebruik van de parkeerschijf of de digitale parkeervergunningen, niet werden nageleefd. 

De retributie op het parkeren in een blauwe zone of op de openbare weg met een blauwe zone 
reglementering is verschuldigd: 

 Van maandag tot en met zaterdag vanaf 9 uur tot 21 uur, tenzij anders aangegeven op de 
verkeersborden. 

 Op zondagen vanaf 12 uur tot 18 uur, tenzij anders aangegeven op de verkeersborden. 

Op wettelijke feestdagen en 11 juli is geen retributie verschuldigd. 
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Artikel 2.2.2: Vrijstellingen 

Artikel 2.2.2.1: Digitale parkeervergunning 

Houders van een geldige digitale parkeervergunning zijn vrijgesteld van het betalen van de retributie 
bedoeld in artikel 2.2.1 van dit reglement, voor zover ze voldoen aan de bepalingen die werden 
vastgelegd in het retributiereglement betreffende de digitale parkeervergunningen. 

Artikel 2.2.2.2: Bezoekersparkeerkaart 

Houders van een geldige bezoekersparkeerkaart zijn vrijgesteld van het betalen van de retributie 
bedoeld in artikel 2.2.1 van dit reglement, voor zover ze voldoen aan de bepalingen die werden 
vastgelegd in artikel 2.2.3 van dit reglement met betrekking tot de bezoekersparkeerkaart. 

Artikel 2.2.2.3: Vergunning inname openbaar domein 

Houders van een geldige vergunning voor de inname van openbaar domein zijn voor de duur en op de 
plaats die bepaald is in de vergunning vrijgesteld van het betalen van de retributie bedoeld in artikel 
2.2.1 van dit reglement. 

Artikel 2.2.2.4: Andere tijdelijke parkeervergunningen 

Houders van een geldige tijdelijke parkeervergunning die uitgereikt werd door het stadsbestuur, in het 
kader van huwelijksplechtigheden, begrafenisplechtigheden, persconferenties, … zijn voor de duur en 
op de plaats die bepaald is in de vergunning vrijgesteld van het betalen van de retributie bedoeld in 
artikel 2.2.1 van dit reglement. De vergunning moet zichtbaar aangebracht worden op de binnenkant 
van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.  

Artikel 2.2.3: Bezoekersparkeerkaart 

Artikel 2.2.3.1 Wie kan een bezoekersparkeerkaart aanvragen? 

Elk gezin of huishouden zoals gedefinieerd in de algemene onderrichtingen betreffende het houden van 
het bevolkingsregister dat gedomicilieerd is op een adres binnen één van de blauwe zones Alverberg, 
Hollandsveld, Casterhoven of Runkst kan een bezoekersparkeerkaart aanvragen op hun 
domicilieadres.   

Artikel 2.2.3.2: Gratis parkeren 

Elk gezin of huishouden in het bezit van een geldige bezoekersparkeerkaart kan hun persoonlijk bezoek 
gratis en onbeperkt in tijd laten parkeren in de blauwe zone waarbinnen het gezin gedomicilieerd is 
mits de parkeerkaart zichtbaar op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het 
voorste gedeelte van het geparkeerde voertuig is aangebracht.   

Artikel 2.2.3.3: Forfaitair tarief 

Bij het ontbreken van een geldige bezoekersparkeerkaart zichtbaar op de binnenkant van de voorruit 
of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het geparkeerde voertuig blijven de bepalingen 
met betrekking tot het forfaitaire tarief in artikel 2.2.1 onverminderd van toepassing. 

Artikel 2.2.3.4: Aantal bezoekersparkeerkaarten per gezin 

Per domicilieadres is het aantal bezoekersparkeerkaarten beperkt tot maximaal 1. 

Artikel 2.2.3.5: Wijze van aanvraag 

Het aanvragen van een bezoekersparkeerkaart kan enkel bij de bevoegde dienst van de stad Hasselt 
mits het invullen en ondertekenen van het daarvoor bedoelde (elektronische) aanvraagformulier. 
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De aanvraag dient te gebeuren door een meerderjarige persoon die deel uitmaakt van het gezin of 
huishouden dat recht heeft op deze voordelige regeling voor persoonlijk bezoek, zoals bedoeld in 
artikel 2.2.3.1 van dit reglement. 

Artikel 2.2.3.6: Retributie 

Op de uitreiking van een bezoekersparkeerkaart is geen retributie verschuldigd. 

Artikel 2.2.3.7: Geldigheidsduur 

Een bezoekersparkeerkaart is onbeperkt geldig in tijdsduur. 

Artikel 2.2.3.8: Uitzicht van de kaart 

Het uitzicht van de bezoekersparkeerkaart verschilt al naargelang de blauwe zone waarvoor ze wordt 
uitgereikt. Elke kaart is voorzien van een unieke identificatiecode en kopiebeveiliging. De kaarten 
worden visueel voorgesteld in bijlage 4 van dit reglement. 

Artikel 2.2.3.9: Bijkomende bepalingen 

Artikel 2.2.3.9.1: Wijzigingen 

Het gezin dat houder is van een bezoekersparkeerkaart is verplicht om wijzigingen die mogelijk een 
impact hebben op hun recht op het bezit en gebruik van de parkeerkaart binnen de 8 kalenderdagen 
door te geven aan de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. 

Moedwillig afzien van deze verantwoordelijkheid kan leiden tot een schorsing zoals bepaald in artikel 
2.2.3.9.2 van dit reglement. 

Artikel 2.2.3.9.2: Schorsing 

Indien de houder van een parkeerkaart fraude pleegt of zich niet houdt aan de gestelde afspraken, kan 
een gemachtigd ambtenaar overgaan tot schorsing van de parkeerkaart actief op het domicilieadres 
van zijn/haar gezin voor 90 kalenderdagen. 

Het college van burgemeester en schepenen kan een permanente schorsing of annulering van deze 
parkeerkaart opleggen. 

Artikel 2.2.3.9.3: Annulering van de bezoekersparkeerkaart 

De bezoekersparkeerkaart wordt geannuleerd door de bevoegde dienst van de Stad Hasselt in één van 
onderstaande gevallen: 

1. Bij de aanvraag tot heruitreiking van de parkeerkaart na een verklaring van verlies, 
diefstal of beschadiging van de parkeerkaart. 

2. Wanneer er niet meer voldaan is aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 2.2.3.1. 

De parkeerkaart wordt geannuleerd na het feit dat de annulering rechtvaardigt. 

 

Artikel 2.3: Parkeerplaatsen met een blauwe zone reglementering (niet behorende tot een blauwe 
zone - “shop & run plaatsen”) 

Buiten een zone met beperkte parkeertijd gelden bovenvermelde bepalingen ook op alle plaatsen 
voorzien van een verkeersbord E5, E7 of E9a tot E9g dat is aangevuld met een onderbord waarop een 
parkeerschijf is afgebeeld, zoals bepaald in artikels 27.2 en 70.2.1.3°b van de wegcode. 
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Artikel 2.3.1: Tarief  

De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

 Gratis voor de maximale duur die aangegeven wordt op de verkeersborden. Indien er geen 
maximale duur wordt vermeld op de verkeersborden geldt de maximale duur bepaald in artikel 
27.1.2 van de wegcode (twee uren). 

 Een forfaitaire retributie van 25,00 euro is verschuldigd bij het overschrijden van de gratis 
parkeertijd. Deze forfaitaire retributie geeft recht op een parkeertijd van vier uren vanaf het 
moment van de vaststelling en maximum tot het einde van de betaalperiode van die dag. 

Het forfaitaire bedrag is verschuldigd van zodra de gratis parkeertijd is overschreden of wanneer 
de door de reglementaire voorwaarden waaronder kosteloos kan worden geparkeerd, waaronder het 
gebruik van de parkeerschijf of de digitale parkeervergunningen, niet werden nageleefd. 

De retributie op het parkeren op parkeerplaatsen met een blauwe zone reglementering is verschuldigd 
van maandag tot en met zondag vanaf 9 uur tot 21 uur (inclusief wettelijke feestdagen en 11 juli), tenzij 
anders aangegeven op de verkeersborden. 

Artikel 2.3.2: Vrijstellingen 

Artikel 2.3.2.1: Digitale parkeervergunning 

Houders van een geldige digitale parkeervergunning zijn vrijgesteld van het betalen van de retributie 
bedoeld in artikel 2.3.1 van dit reglement, voor zover ze voldoen aan de bepalingen die werden 
vastgelegd in het retributiereglement betreffende de digitale parkeervergunningen. 

Artikel 2.3.2.2: Vergunning inname openbaar domein 

Houders van een geldige vergunning voor de inname van openbaar domein zijn voor de duur en op de 
plaats die bepaald is in de vergunning vrijgesteld van het betalen van de retributie bedoeld in artikel 
2.3.1 van dit reglement. 

Artikel 2.3.2.3: Andere tijdelijke parkeervergunningen 

Houders van een geldige tijdelijke parkeervergunning die uitgereikt werd door het stadsbestuur, in het 
kader van huwelijksplechtigheden, begrafenisplechtigheden, persconferenties, … zijn voor de duur en 
op de plaats die bepaald is in de vergunning vrijgesteld van het betalen van de retributie bedoeld in 
artikel 2.3.1 van dit reglement. De vergunning moet zichtbaar aangebracht worden op de binnenkant 
van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.  
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Artikel 3: Betalend parkeren 

Het grondgebied van Hasselt bevat volgende betaalparkeerzones: 

 Zone Centrum: zie artikel 3.1 
 Zone Station: zie artikel 3.2 
 Zone Kuringersteenweg: zie artikel 3.3 
 Zone Stadspark: zie artikel 3.4 
 Zone Sint-Jansplein: zie artikel 3.5 
 Zone Tuinwijk: zie artikel 3.6 
 Zone Truierbrug: zie artikel 3.7 
 Parking Astrid: zie artikel 3.8 
 Parking Dusartplein: zie artikel 3.9 
 Parking Truierbrug-Noord: zie artikel 3.10 
 Parking Truierbrug-Zuid: zie artikel 3.11 

Artikel 3.1: Zone Centrum 

Artikel 3.1.1: Gebied 

 Het gebied ingesloten door de Groene Boulevard (R70); 
 De straten die deel uitmaken van de Groene Boulevard (R70) waaronder: 

o Martelarenlaan 
o Thonissenlaan 
o De Schiervellaan 
o Leopoldplein 
o Guffenslaan 
o Guldensporenplein (enkel de adressen gelegen aan de binnenzijde van de R70) 
o Kol. Dusartplein (enkel de adressen gelegen aan de binnenzijde van de R70) 

Artikel 3.1.2: Tarieven 

Artikel 3.1.2.1: Tarief kort parkeren 

Maximum 30 minuten : gratis 

Op het tarief voor kort parkeren heeft men in de volledige betaalparkeerzone slechts één maal per dag 
recht 

Artikel 3.1.2.2: Uurtarief 

3,00 euro per uur (deelbaar) 

Maximale parkeertijd: 

 van maandag tot en met zaterdag: 12 uren; 
 op zondag: 6 uren. 

Artikel 3.1.2.3: Forfaitair tarief 

Een forfaitaire retributie van 25 euro is verschuldigd bij het ontbreken van een geldig parkeerbewijs of 
bij het overschrijden van de parkeertijd, gekozen aan de parkeerautomaat of via een mobiel 
betaalmiddel. Deze forfaitaire retributie geeft recht op een parkeertijd van vier uren vanaf het moment 
van de vaststelling en maximum tot het einde van de betaalperiode van die dag. 
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Artikel 3.1.3: Betaalperiode 

De retributie op het betalend parkeren is verschuldigd: 

 Van maandag tot en met zaterdag vanaf 9 uur tot 21 uur; 
 Op zondag vanaf 12 uur tot 18 uur. 

Op wettelijke feestdagen en 11 juli is geen retributie verschuldigd. 
 

Artikel 3.2: Zone Station 

Artikel 3.2.1: Gebied 

 Koningin Astridlaan 
 Kuringersteenweg (gedeelte vanaf huisnummers 1 en 2 t.e.m. 17 en 28) 
 Bampslaan 
 Passerelstraat 
 Stationsplein 
 Mgr. Broekxplein 
 Tramstraat 
 Frans Massystraat 
 Geraetsstraat 
 Brendelstraat 
 Grote Breemstraat (gedeelte tussen het kruispunt met de Koningin Astridlaan en dat met de 

Goetsbloetsstraat, vanaf huisnummers 1 en 2 t.e.m. 49 en 2). 

Artikel 3.2.2: Tarieven 

Artikel 3.2.2.1: Tarief kort parkeren 

Maximum 30 minuten: gratis 

Op het tarief voor kort parkeren heeft men in de volledige betaalparkeerzone slechts één maal per dag 
recht. 

Artikel 3.2.2.2: Uurtarief 

3,00 euro per uur (deelbaar) 

Maximale parkeertijd: 

 van maandag tot en met zaterdag: 12 uren; 
 op zondag: 6 uren. 

Artikel 3.2.2.3: Forfaitair tarief 

Een forfaitaire retributie van 25 euro is verschuldigd bij het ontbreken van een geldig parkeerbewijs of 
bij het overschrijden van de parkeertijd, gekozen aan de parkeerautomaat of via een mobiel 
betaalmiddel. Deze forfaitaire retributie geeft recht op een parkeertijd van vier uren vanaf het moment 
van de vaststelling en maximum tot het einde van de betaalperiode van die dag. 
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Artikel 3.2.3: Betaalperiode 

De retributie op het betalend parkeren is verschuldigd: 

 Van maandag tot en met zaterdag vanaf 9 uur tot 21 uur; 
 Op zondag vanaf 12 uur tot 18 uur. 

Op wettelijke feestdagen en 11 juli is geen retributie verschuldigd. 
 

Artikel 3.3: Zone Kuringersteenweg 

Artikel 3.3.1: Gebied 

 Kuringersteenweg (gedeelte gelegen binnen de Singel R71, vanaf huisnummers 17 en 28 t.e.m. 
253 en 186) 

 Kleine Breemstraat 
 Ambachtsschoolstraat 
 Goetsbloetsstraat 
 Grote Breemstraat (gedeelte tussen het kruispunt met de Goetsbloetsstraat en dat met de 

Kleine Breemstraat, vanaf huisnummers 4 en 51 t.e.m. 4 en 115) 

Artikel 3.3.2: Tarieven 

Artikel 3.3.2.1: Tarief kort parkeren 

Maximum 30 minuten : gratis 

Op het tarief voor kort parkeren heeft men in de volledige betaalparkeerzone slechts één maal per dag 
recht. 

Artikel 3.3.2.2: Uurtarief 

3,00 euro per uur (deelbaar) 

Maximale parkeertijd: 

 van maandag tot en met zaterdag: 12 uren; 
 op zondag: 6 uren. 

Artikel 3.3.2.3: Forfaitair tarief 

Een forfaitaire retributie van 25 euro is verschuldigd bij het ontbreken van een geldig parkeerbewijs of 
bij het overschrijden van de parkeertijd, gekozen aan de parkeerautomaat of via een mobiel 
betaalmiddel. Deze forfaitaire retributie geeft recht op een parkeertijd van vier uren vanaf het moment 
van de vaststelling en maximum tot het einde van de betaalperiode van die dag. 

Artikel 3.3.3: Betaalperiode 

De retributie op het betalend parkeren is verschuldigd: 

 Van maandag tot en met zaterdag vanaf 9 uur tot 21 uur; 
 Op zondag vanaf 12 uur tot 18 uur. 

Op wettelijke feestdagen en 11 juli is geen retributie verschuldigd. 
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Artikel 3.4: Zone Stadspark 

Artikel 3.4.1: Gebied 

 Stadsomvaart 
 De Gerlachestraat 
 Kunstlaan 
 Toekomststraat 
 Luikersteenweg (gedeelte tussen het kruispunt met het Leopoldplein en dat met de 

Hefveldstraat, vanaf huisnummers 1 en 2 t.e.m. 81 en 74) 
 Windmolenstraat 
 Sint-Corneliusstraat 
 Rederijkersstraat 
 Jongmansstraat 
 Guldensporenplein (gedeelte gelegen aan de buitenzijde van de Groene Boulevard R70, 

namelijk de parkeerplaatsen aan de kant met even huisnummers) 
 Welvaartstraat 
 Windstraat 
 Villerspark 
 Albrecht Rodenbachstraat 

Artikel 3.4.2: Tarieven 

Artikel 3.4.2.1: Tarief kort parkeren 

Maximum 30 minuten : gratis 

Op het tarief voor kort parkeren heeft men in de volledige betaalparkeerzone slechts één maal per dag 
recht. 

Artikel 3.4.2.2: Uurtarief 

3,00 euro per uur (deelbaar) 

Maximale parkeertijd: 

 van maandag tot en met zaterdag: 12 uren; 
 op zondag: 6 uren. 

Artikel 3.4.2.3: Forfaitair tarief 

Een forfaitaire retributie van 25 euro is verschuldigd bij het ontbreken van een geldig parkeerbewijs of 
bij het overschrijden van de parkeertijd, gekozen aan de parkeerautomaat of via een mobiel 
betaalmiddel. Deze forfaitaire retributie geeft recht op een parkeertijd van vier uren vanaf het moment 
van de vaststelling en maximum tot het einde van de betaalperiode van die dag. 

Artikel 3.4.3: Betaalperiode 

De retributie op het betalend parkeren is verschuldigd: 

 Van maandag tot en met zaterdag vanaf 9 uur tot 21 uur; 
 Op zondag vanaf 12 uur tot 18 uur. 

Op wettelijke feestdagen en 11 juli is geen retributie verschuldigd. 
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Artikel 3.5: Zone Sint-Jansplein 

Artikel 3.5.1: Gebied 

 Congostraat (gedeelte vanaf huisnummer 12 en 35 t.e.m. het einde van de straat) 
 Kapermolenstraat 
 Willekensmolenstraat (gedeelte vanaf huisnummers 1 en 2 t.e.m. 118 en 143) 
 Sterrestraat 
 Arnold Maesstraat 
 Maastrichtersteenweg (gedeelte tussen het kruispunt met de R70 en dat met de Theresiastraat, 

vanaf huisnummers 1 en 2 t.e.m. 41 en 62) 

Artikel 3.5.2: Tarieven 

Artikel 3.5.2.1: Tarief kort parkeren 

Maximum 30 minuten : gratis 

Op het tarief voor kort parkeren heeft men in de volledige betaalparkeerzone slechts één maal per dag 
recht. 

Artikel 3.5.2.2: Uurtarief 

3,00 euro per uur (deelbaar) 

Maximale parkeertijd: 

 van maandag tot en met zaterdag: 12 uren; 
 op zondag: 6 uren. 

Artikel 3.5.2.3: Forfaitair tarief 

Een forfaitaire retributie van 25 euro is verschuldigd bij het ontbreken van een geldig parkeerbewijs of 
bij het overschrijden van de parkeertijd, gekozen aan de parkeerautomaat of via een mobiel 
betaalmiddel. Deze forfaitaire retributie geeft recht op een parkeertijd van vier uren vanaf het moment 
van de vaststelling en maximum tot het einde van de betaalperiode van die dag. 

Artikel 3.5.3: Betaalperiode 

De retributie op het betalend parkeren is verschuldigd: 

 Van maandag tot en met zaterdag vanaf 9 uur tot 21 uur; 
 Op zondag vanaf 12 uur tot 18 uur. 

Op wettelijke feestdagen en 11 juli is geen retributie verschuldigd. 
 

Artikel 3.6: Zone Tuinwijk 

Artikel 3.6.1: Gebied 

 Manteliusstraat 
 Burgemeester Bollenstraat 
 Melkvoetstraat 
 Gazometerstraat 
 Stokerijstraat 
 Vrijwilligersplein 
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 Mouterijstraat 
 Rozenstraat 
 Blijde-Inkomststraat 
 Prinsenstraat 
 Eeuwfeeststraat 
 Armand Hertzstraat 
 Lazarijstraat (gedeelte tussen het kruispunt met de Kuringersteenweg en dat met de Armand 

Hertzstraat, vanaf huisnummers 1 en 2 t.e.m. 156 en 185) 
 Permekelaan 
 Lijmstraat 

Artikel 3.6.2: Tarieven 

Artikel 3.6.2.1: Tarief kort parkeren 

Maximum 30 minuten: gratis 

Op het tarief voor kort parkeren heeft men in de volledige betaalparkeerzone slechts één maal per dag 
recht. 

Artikel 3.6.2.2: Uurtarief 

3,00 euro per uur (deelbaar) 

Maximale parkeertijd: 

 van maandag tot en met zaterdag: 12 uren; 
 op zondag: 6 uren. 

Artikel 3.6.2.3: Forfaitair tarief 

Een forfaitaire retributie van 25 euro is verschuldigd bij het ontbreken van een geldig parkeerbewijs of 
bij het overschrijden van de parkeertijd, gekozen aan de parkeerautomaat of via een mobiel 
betaalmiddel. Deze forfaitaire retributie geeft recht op een parkeertijd van vier uren vanaf het moment 
van de vaststelling en maximum tot het einde van de betaalperiode van die dag. 

Artikel 3.6.3: Betaalperiode 

De retributie op het betalend parkeren is verschuldigd: 

 Van maandag tot en met zaterdag vanaf 9 uur tot 21 uur; 
 Op zondag vanaf 12 uur tot 18 uur. 

Op wettelijke feestdagen en 11 juli is geen retributie verschuldigd. 
 

Artikel 3.7: Zone Truierbrug 

Artikel 3.7.1: Gebied 

 Fonteinstraat (gedeelte tussen het kruispunt met de Schoolstraat en dat met de 
Boomkensstraat, vanaf huisnummers 36 en 47 t.e.m. 86 en 87) 

 Schoolstraat 
 Boomkensstraat (gedeelte tussen het kruispunt met de Schoolstraat en dat met de 

Spoorwegstraat, vanaf huisnummers 1 en 2 t.e.m. 67 en 84) 
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Artikel 3.7.2: Tarieven 

Artikel 3.7.2.1: Tarief kort parkeren 

Maximum 30 minuten : gratis 

Op het tarief voor kort parkeren heeft men in de volledige betaalparkeerzone slechts één maal per dag 
recht. 

Artikel 3.7.2.2: Uurtarief 

3,00 euro per uur (deelbaar) 

Maximale parkeertijd: 

 van maandag tot en met zaterdag: 12 uren; 
 op zondag: 6 uren. 

Artikel 3.7.2.3: Forfaitair tarief 

Een forfaitaire retributie van 25 euro is verschuldigd bij het ontbreken van een geldig parkeerbewijs of 
bij het overschrijden van de parkeertijd, gekozen aan de parkeerautomaat of via een mobiel 
betaalmiddel. Deze forfaitaire retributie geeft recht op een parkeertijd van vier uren vanaf het moment 
van de vaststelling en maximum tot het einde van de betaalperiode van die dag. 

Artikel 3.7.3: Betaalperiode 

De retributie op het betalend parkeren is verschuldigd: 

 Van maandag tot en met zaterdag vanaf 9 uur tot 21 uur; 
 Op zondag vanaf 12 uur tot 18 uur. 

Op wettelijke feestdagen en 11 juli is geen retributie verschuldigd. 
 

Artikel 3.8: Parking Astrid 

Artikel 3.8.1: Gebied 

Parkeerterrein Astrid omvat het binnengebied ingesloten door de Mouterijstraat en Koningin 
Astridlaan. 

Artikel 3.8.2: Tarieven 

Artikel 3.8.2.1: Uurtarief 

2,00 euro per uur (deelbaar), met een maximum van 15 euro per dag. 

Maximale parkeertijd: 

 op zaterdag: 12 uren; 
 op zondag: 6 uren. 

Artikel 3.8.2.2: Forfaitair tarief 

Een forfaitaire retributie van 25 euro per dag is verschuldigd bij het ontbreken van een geldig 
parkeerbewijs of bij het overschrijden van de parkeertijd, gekozen aan de parkeerautomaat of via een 
mobiel betaalmiddel. 
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Artikel 3.8.3: Betaalperiode 

De retributie op het betalend parkeren is verschuldigd: 

 Van maandag tot en met zaterdag vanaf 9 uur tot 21 uur; 
 Op zondag vanaf 12 uur tot 18 uur. 

Op wettelijke feestdagen en 11 juli is geen retributie verschuldigd. 
 

Artikel 3.9: Parking Dusartplein 

Artikel 3.9.1: Gebied 

Parkeerterrein Dusartplein omvat het bovengronds parkeerterrein Kolonel Dusartplein (gedeelte achter 
de muur) ingesloten door de Groene Boulevard (R70), Congostraat, Wijngaardstraat en Koning 
Boudewijnlaan. 

Artikel 3.9.2:Tarieven 

Artikel 3.9.2.1: Uurtarief 

2,00 euro per uur (deelbaar), met een maximum van 15 euro per dag. 

Maximale parkeertijd: 

 op zaterdag: 12 uren; 
 op zondag: 6 uren. 

Artikel 3.9.2.2: Forfaitair tarief 

Een forfaitaire retributie van 25 euro per dag is verschuldigd bij het ontbreken van een geldig 
parkeerbewijs of bij het overschrijden van de parkeertijd, gekozen aan de parkeerautomaat of via een 
mobiel betaalmiddel. 

Artikel 3.9.3: Betaalperiode 

De retributie op het betalend parkeren is verschuldigd: 

 Van maandag tot en met zaterdag vanaf 9 uur tot 21 uur; 
 Op zondag vanaf 12 uur tot 18 uur. 

Op wettelijke feestdagen en 11 juli is geen retributie verschuldigd. 
 

Artikel 3.10: Parking Truierbrug-Noord 

Artikel 3.10.1: Gebied 

Parkeerterrein Truierbrug-Noord omvat het parkeeraanbod onder en nabij de brug van de Sint-
Truidersteenweg ten noorden van de spoorweg, inclusief: 

 de parkeerplaatsen op en naast de Oude Statie. 
 de parkeerplaatsen op en naast de Sint-Truidersteenweg tussen het kruispunt met de 

Luikersteenweg en dat met de Weggevoerdenstraat, vanaf huisnummers 1 en 2 t.e.m. 37 en 36). 

  

Retributiereglement - Retributie op het betalend parkeren, het parkeren in de blauwe zone en het 
parkeren op plaatsen voorbehouden voor houders van een digitale parkeervergunning
gemeenteraad - 22 februari 2022

17/40



Artikel 3.10.2:Tarieven 

Artikel 3.10.2.1: Uurtarief 

2,00 euro per uur (deelbaar), met een maximum van 15 euro per dag. 

Maximale parkeertijd: 

 op zaterdag: 12 uren; 
 op zondag: 6 uren. 

Artikel 3.10.2.2: Forfaitair tarief 

Een forfaitaire retributie van 25 euro per dag is verschuldigd bij het ontbreken van een geldig 
parkeerbewijs of bij het overschrijden van de parkeertijd, gekozen aan de parkeerautomaat of via een 
mobiel betaalmiddel. 

Artikel 3.10.3: Betaalperiode 

De retributie op het betalend parkeren is verschuldigd: 

 Van maandag tot en met zaterdag vanaf 9 uur tot 21 uur; 
 Op zondag vanaf 12 uur tot 18 uur. 

Op wettelijke feestdagen en 11 juli is geen retributie verschuldigd. 
 

Artikel 3.11: Parking Truierbrug-Zuid 

Artikel 3.11.1: Gebied 

Parkeerterrein Truierbrug-Zuid omvat het parkeeraanbod onder en nabij de brug van de Sint-
Truidersteenweg ten zuiden van de spoorweg, inclusief: 

 de parkeerplaatsen op en naast de Sint-Truidersteenweg tussen de ongelijkvloerse kruising 
met de spoorweg en het kruispunt met de Bloemenstraat, namelijk vanaf huisnummers 39 en 
38 t.e.m. 41 en 70). 

 de parkeerplaatsen op en naast de Fonteinstraat tussen het kruispunt met de Schoolstraat en 
dat met de Sint-Truidersteenweg (even huisnummers vanaf 2 t.e.m. 32). 

Artikel 3.11.2:Tarieven 

Artikel 3.11.2.1: Uurtarief 

2,00 euro per uur (deelbaar), met een maximum van 15 euro per dag. 

Maximale parkeertijd: 

 op zaterdag: 12 uren; 
 op zondag: 6 uren. 

Artikel 3.11.2.2: Forfaitair tarief 

Een forfaitaire retributie van 25 euro per dag is verschuldigd bij het ontbreken van een geldig 
parkeerbewijs of bij het overschrijden van de parkeertijd, gekozen aan de parkeerautomaat of via een 
mobiel betaalmiddel. 
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Artikel 3.11.3: Betaalperiode 

De retributie op het betalend parkeren is verschuldigd: 

 Van maandag tot en met zaterdag vanaf 9 uur tot 21 uur; 
 Op zondag vanaf 12 uur tot 18 uur. 

Op wettelijke feestdagen en 11 juli is geen retributie verschuldigd. 
 

Artikel 3.12: Vrijstellingen 

Artikel 3.12.1: Digitale parkeervergunning 

Houders van een geldige digitale parkeervergunning waarvan het vergunningadres gelegen is binnen 
een parkeerzone of op een parking bedoeld in artikels 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 en 3.11 
zijn volledig of gedeeltelijk vrijgesteld van het betalen van parkeergeld bedoeld in artikels 3.1.2, 3.2.2, 
3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.2, 3.9.2, 3.10.2 en 3.11.2 van dit reglement voor zover ze voldoen aan 
de bepalingen die werden vastgelegd in het retributiereglement betreffende de digitale 
parkeervergunningen. 

Artikel 3.12.2: De parkeerkaart voor mensen met een handicap 

Houders van een geldige parkeerkaart voor mensen met een handicap, bedoeld in artikel 27.4.3 van de 
wegcode, zijn vrijgesteld van het betalen van parkeergeld bedoeld in artikels 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 
3.5.2, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.2, 3.9.2, 3.10.2 en 3.11.2 van dit reglement voor zover deze kaart zichtbaar op de 
binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig is 
aangebracht overeenkomstig artikel 27.4.1 van het de wegcode. 

Artikel 3.12.3: Vergunning inname openbaar domein 

Houders van een geldige vergunning voor de inname van openbaar domein zijn, voor de duur en op de 
plaats die bepaald is in de vergunning, vrijgesteld van het betalen van parkeergeld bedoeld in artikels 
3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.2, 3.9.2, 3.10.2 en 3.11.2 van dit reglement. 

Artikel 3.12.4: Andere tijdelijke parkeervergunningen 

Houders van een geldige tijdelijke parkeervergunning die uitgereikt werd door het stadsbestuur, in het 
kader van huwelijksplechtigheden, begrafenisplechtigheden, persconferenties, … zijn voor de duur en 
op de plaats die bepaald is in de vergunning vrijgesteld van het betalen van parkeergeld bedoeld in 
artikels 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.2, 3.9.2, 3.10.2 en 3.11.2 van dit reglement voor 
zover deze vergunning zichtbaar aangebracht is op de binnenkant van de voorruit of, als er geen 
voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.  
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Artikel 4: Parkeren in een parkeerzone of op parkeerplaatsen voorbehouden aan de 
houders van een (bepaald type van) digitale parkeervergunning 

Artikel 4.1: Gebied en locaties 

Artikel 4.1.1: Parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen 

Het bezitten van een geldige digitale parkeervergunning is verplicht op parkeerplaatsen waar dit is 
aangegeven met verkeersborden zoals bepaald in artikels 27ter en 70.2.1.3°d van de wegcode. 

Artikel 4.1.2: Parkeren in zones voorbehouden ‘bewoners’ 

Het bezitten van een geldige digitale parkeervergunning is verplicht in parkeerzones waar dit is 
aangegeven met verkeersborden zoals bepaald in artikels 27ter en 70.2.1.3°d van de wegcode. 

Artikel 4.1.2.1: Zone Dusart 

De hieronder vernoemde straten en straatsegmenten maken deel uit van de parkeerzone Dusart. 

 Kolonel Dusartplein (straatsegment ingesloten tussen Groene Boulevard R70, Congostraat en 
Maastrichtersteenweg, namelijk de parkeerplaatsen aan de kant met oneven huisnummers 
vanaf 1 t.e.m. 35) 

 Congostraat (gedeelte vanaf huisnummer 1 en 2 t.e.m. 10 en 33) 
 Wijngaardstraat 
 Koning Boudewijnlaan (gedeelte tussen het kruispunt met de R70 en dat met de 

Wijngaardstraat, even huisnummers vanaf 2 t.e.m. 12) 

Artikel 4.1.2.2: Zone Hovenstraat 

De hieronder vernoemde straten en straatsegmenten maken deel uit van de parkeerzone Hovenstraat. 

 Hovenstraat 

Artikel 4.2 Tarief 

De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

 Een forfaitaire retributie van 25 euro is verschuldigd. Deze forfaitaire retributie geeft recht op 
een parkeertijd van vier uren vanaf het moment van de vaststelling en maximum tot het einde 
van die dag. 

Artikel 4.3: Betaalperiode 

De retributie op het parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden aan de houders van een bepaald type 
van digitale parkeervergunning is verschuldigd van maandag tot en met zondag van 0u00 tot 23u59 uur 
(incl. wettelijke feestdagen en 11 juli), tenzij anders aangegeven op de verkeersborden.  

Artikel 4.4: Vrijstellingen 

Artikel 4.4.1: Houders van een geldige digitale parkeervergunning 

Voertuigen waarvoor 

 een geldige digitale parkeervergunning is uitgereikt in overeenstemming met het type van 
parkeervergunning vermeld op de verkeersborden ingeval van een voorbehouden 
parkeerplaats resp. met de bepalingen van het retributiereglement op de digitale 
parkeervergunningen ingeval van een voorbehouden zone; 

 het vergunningsadres gelegen is binnen de omhullende parkeerzone waartoe de parkeerplaats 
behoort; 
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zijn voor de duur bepaald in het vigerende retributiereglement betreffende de digitale 
parkeervergunningen vrijgesteld van het betalen van parkeergeld bedoeld in artikel 4.2 van dit 
reglement. 

Artikel 4.4.2: Vergunning inname openbaar domein 

Houders van een geldige vergunning voor de inname van openbaar domein zijn voor de duur en op de 
plaats die bepaald is in de vergunning vrijgesteld van het betalen van parkeergeld bedoeld in artikel 4.2 
van dit reglement. 

Artikel 4.4.3: Andere tijdelijke parkeervergunningen 

Houders van een geldige tijdelijke parkeervergunning die uitgereikt werd door het stadsbestuur, in het 
kader van huwelijksplechtigheden, begrafenisplechtigheden, persconferenties, … zijn voor de duur en 
op de plaats die bepaald is in de vergunning vrijgesteld van het betalen van parkeergeld bedoeld in 
artikel 4.2 van dit reglement voor zover deze vergunning zichtbaar aangebracht is op de binnenkant van 
de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.  

Artikel 5: Voordeeltarief voor persoonlijk bezoek van bewoners 

Artikel 5.1: Wie kan van het voordeeltarief genieten? 

Elk gezin of huishouden zoals gedefinieerd in de algemene onderrichtingen betreffende het houden van 
het bevolkingsregister dat gedomicilieerd is op een adres binnen één van de parkeerzones of 
parkeerterreinen genoemd in artikels 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, 4.1.2.1 alsook een gezin 
gedomicilieerd op een adres in de straten van het gebied ‘Blauwe Boulevard’ (Kanaalpad, Ankerpad, 
Matrozenpad, Gelatineboulevard, Schipperspad) kan een elektronische parkeerkaart voor persoonlijk 
bezoek aanvragen op hun domicilieadres. Met deze elektronische parkeerkaart kunnen zij hun 
persoonlijk bezoek aan een voordelig tarief laten parkeren op de plaatsen zoals beschreven in artikel 
5.6. 

Artikel 5.2: Tarieven 

Het hierna beschreven voordelig tarief vervangt het parkeergeld bedoeld in artikels 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 
3.5.2, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.2, 3.9.2, 3.10.2 en 3.11.2. De overige bepalingen uit dit retributiereglement blijven 
onverminderd van toepassing. 

Artikel 5.2.1: Gratis parkeren 

Elk gezin of huishouden in het bezit van minimaal één geldige elektronische parkeerkaart ontvangt per 
kalenderjaar gratis 300 uren aan parkeertijd die ze kunnen benutten voor het ontvangen van hun 
persoonlijk bezoek. 

Artikel 5.2.2: Uurtarief 

1,00 euro per 5 uren (deelbaar) 

De maximale parkeertijd is afhankelijk van de plaats waar het voertuig geparkeerd staat en staat 
beschreven in de artikels 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.2, 3.9.2, 3.10.2 en 3.11.2 

Artikel 5.2.3: Forfaitair tarief 

Een forfaitaire retributie is verschuldigd bij het ontbreken van een geldig parkeerbewijs of bij het 
overschrijden van de parkeertijd zoals gekozen aan de parkeerautomaat. De verschuldigde forfaitaire 
retributie is afhankelijk van de plaats waar het voertuig geparkeerd staat en staat beschreven in 
artikels 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.2, 3.9.2, 3.10.2 en 3.11.2. 
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Artikel 5.3: Aantal elektronische parkeerkaarten per gezin 

Per domicilieadres is het aantal uit te reiken elektronische parkeerkaarten beperkt tot maximaal 6. 

Artikel 5.4: Wijze van aanvraag 

Het aanvragen van een elektronische parkeerkaart kan enkel bij de bevoegde dienst van de stad Hasselt 
mits het invullen en ondertekenen van het daarvoor bedoelde (elektronische) aanvraagformulier. 

De aanvraag dient te gebeuren door een meerderjarige persoon die deel uitmaakt van het gezin of 
huishouden dat recht heeft op deze voordelige regeling voor persoonlijk bezoek, zoals bedoeld in 
artikel 5.1 van dit reglement. 

Artikel 5.5: Retributie 

Op de uitreiking van een elektronische parkeerkaart is een retributie van 15,00 euro verschuldigd. 

Bij verlies, diefstal of beschadiging van een uitgereikte elektronische parkeerkaart kan een nieuwe kaart 
aangevraagd worden bij de bevoegde dienst van de stad Hasselt mits betaling van de retributie van 
15,00 euro. 

Deze retributie is verschuldigd door de aanvrager van de elektronische parkeerkaart, en moet betaald 
worden op het moment van de aanvraag. Indien nodig kan een factuur aangevraagd worden. Een 
(gedeeltelijke) terugbetaling van een reeds betaalde retributie is niet mogelijk. 

Artikel 5.6: Territoriale geldigheid van de elektronische parkeerkaart 

Een elektronische parkeerkaart biedt de mogelijkheid om aan een voordelig tarief te parkeren in één of 
meerdere parkeerzones met een reglementering betalend parkeren 'uitgezonderd vergunninghouders' 
of 'uitgezonderd bewoners' en parkeerterreinen met een reglementering betalend parkeren zoals 
hieronder gespecificeerd. De rechten toegekend aan de kaarthouder zijn afhankelijk van het 
domicilieadres waarop de elektronische parkeerkaart is uitgereikt: 

 Een geldige elektronische parkeerkaart uitgereikt op een domicilieadres gelegen in de 
parkeerzone 'Centrum' biedt de mogelijkheid om aan een voordelig tarief te parkeren op de 
parkeerterreinen Astrid, Dusartplein, Truierbrug-Noord en Truierbrug-Zuid. 

 Een geldige elektronische parkeerkaart uitgereikt op een domicilieadres gelegen in de 
parkeerzone 'Station' biedt de mogelijkheid om aan een voordelig tarief te parkeren in de 
parkeerzone Station en op de betaalparking Astrid. 

 Een geldige elektronische parkeerkaart uitgereikt op een domicilieadres gelegen in de 
parkeerzone 'Tuinwijk' biedt de mogelijkheid om aan een voordelig tarief te parkeren in de 
parkeerzone Tuinwijk en op de betaalparking Astrid. 

 Een geldige elektronische parkeerkaart uitgereikt op een domicilieadres gelegen in de 
parkeerzone 'Kuringersteenweg' biedt de mogelijkheid om aan een voordelig tarief te parkeren 
in de parkeerzone Kuringersteenweg en op de betaalparking Astrid. 

 Een geldige elektronische parkeerkaart uitgereikt op een domicilieadres gelegen in de 
parkeerzone 'Sint-Jansplein' biedt de mogelijkheid om aan een voordelig tarief te parkeren in 
de parkeerzone Sint-Jansplein en op de betaalparking Dusartplein. 

 Een geldige elektronische parkeerkaart uitgereikt op een domicilieadres gelegen in de 
parkeerzone 'Stadspark' biedt de mogelijkheid om aan een voordelig tarief te parkeren in de 
parkeerzone Stadspark en op de betaalparking Truierbrug-Noord. 

 Een geldige elektronische parkeerkaart uitgereikt op een domicilieadres gelegen in de 
parkeerzone 'Truierbrug' biedt de mogelijkheid om aan een voordelig tarief te parkeren in de 
parkeerzone Truierbrug en op de betaalparking Truierbrug-Zuid. 

 Een geldige elektronische parkeerkaart uitgereikt op een domicilieadres gelegen op het 
parkeerterrein 'Truierbrug-Noord' biedt de mogelijkheid om aan een voordelig tarief te 
parkeren op het parkeerterrein Truierbrug-Noord en in de parkeerzone Stadspark. 
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 Een geldige elektronische parkeerkaart uitgereikt op een domicilieadres gelegen op het 
parkeerterrein 'Truierbrug-Zuid' biedt de mogelijkheid om aan een voordelig tarief te parkeren 
op het parkeerterrein Truierbrug-Zuid en in de parkeerzone Truierbrug. 

 Een geldige elektronische parkeerkaart uitgereikt op een domicilieadres gelegen in de 
parkeerzone 'Dusart' biedt de mogelijkheid om aan een voordelig tarief te parkeren op de 
betaalparking Dusartplein (bovengronds). 

 Een geldige elektronische parkeerkaart uitgereikt op een domicilieadres gelegen in het gebied 
‘Blauwe Boulevard’ (Kanaalpad, Ankerpad, Matrozenpad, Gelatineboulevard, 
Schipperspad) biedt de mogelijkheid om aan een voordelig tarief te parkeren op de 
betaalparking Astrid. 

Artikel 5.7: Geldigheidsduur 

Een elektronische parkeerkaart is onbeperkt geldig in tijdsduur. 

Artikel 5.8: Activatie 

De elektronische parkeerkaarten beschreven in dit reglement waarvoor op de uitreiking ervan een 
retributie verschuldigd is, worden enkel geactiveerd bij de registratie van de betaling. 

Bij betaling van de retributie zoals beschreven in artikel 5.5 kan 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 5.9: Bijkomende bepalingen 

Artikel 5.9.1: Wijzigingen 

Het gezin dat houder is van een elektronische parkeerkaart is verplicht om wijzigingen die mogelijk een 
impact hebben op hun recht op het bezit en gebruik van de elektronische parkeerkaart binnen de 8 
kalenderdagen door te geven aan de bevoegde dienst van de Stad Hasselt. 

Moedwillig afzien van deze verantwoordelijkheid kan leiden tot een schorsing zoals bepaald in artikel 
5.9.2 van dit reglement. 

Artikel 5.9.2: Schorsing 

Indien de houder van een elektronische parkeerkaart fraude pleegt of zich niet houdt aan de gestelde 
afspraken, kan een gemachtigd ambtenaar overgaan tot schorsing van één of meerdere elektronische 
parkeerkaarten actief op het domicilieadres van zijn/haar gezin voor 90 kalenderdagen. 

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

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

Artikel 5.9.3: Annulering van de elektronische parkeerkaart 

De elektronische parkeerkaart wordt geannuleerd door de bevoegde dienst van de Stad Hasselt in één 
van onderstaande gevallen: 

1. Bij de aanvraag tot heruitreiking van de elektronische parkeerkaart na een verklaring 
van verlies, diefstal of beschadiging van de elektronische parkeerkaart. 

2. Wanneer er niet meer voldaan is aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 5. 

De elektronische parkeerkaart wordt geannuleerd na het feit dat de annulering rechtvaardigt. 
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Artikel 6: Parkeren op parkeerplaatsen voorzien van laadinfrastructuur voor 
elektrische voertuigen 

Artikel 6.1: Aanduiding 

De parkeerplaats voorzien van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen wordt aangeduid door 
het verkeersbord E9a, samen met een onderbord ‘betalend’ en daaronder het bord zoals opgenomen in 
bijlage 3 bij dit reglement. 

Artikel 6.2: Tarief 

Op een parkeerplaats voorzien van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen is het parkeren gratis 
voor oplaadbare voertuigen op voorwaarde dat er een fysieke verbinding tussen het voertuig en de 
oplaadpaal tot stand gebracht is en dit slechts tijdens de duur van het opladen.  

Een forfaitaire retributie van 40 euro is verschuldigd door 

 de houder van een niet-elektrisch motorvoertuig; 
 de houder van een elektrisch voertuig dat niet fysiek verbonden is met de oplaadpaal; 
 de houder van een elektrisch voertuig dat fysiek verbonden is met de oplaadpaal maar dat niet 

(langer) aan het opladen is (oplaadsessie voltooid of niet gestart). 

Deze forfaitaire retributie geeft recht op een parkeertijd van vier uren vanaf het moment van de 
vaststelling en maximum tot het einde van de betaalperiode van die dag. 

Dit tarief wordt ter plaatse ter kennis gebracht van de betrokkenen door plaatsing van het bord zoals 
weergegeven in art. 6.1. 

Artikel 6.3: Betaalperiode 

De retributie op het parkeren op parkeerplaatsen voorzien van laadinfrastructuur voor elektrische 
voertuigen is verschuldigd vanaf 9 uur tot 21 uur op alle dagen van de week inclusief op wettelijke 
feestdagen en 11 juli, tenzij anders vermeld op de verkeersborden. 

Artikel 6.4: Vrijstellingen 

Artikel 6.4.1: Vergunning inname openbaar domein 

Houders van een geldige vergunning voor de inname van openbaar domein zijn, voor de duur en op de 
plaats die bepaald is in de vergunning, vrijgesteld van het betalen van parkeergeld bedoeld in artikel 6.2 
van dit reglement. 

Artikel 6.4.2: Andere tijdelijke parkeervergunningen 

Houders van een geldige tijdelijke parkeervergunning die uitgereikt werd door het stadsbestuur, in het 
kader van huwelijksplechtigheden, begrafenisplechtigheden, persconferenties, … zijn voor de duur en 
op de plaats die bepaald is in de vergunning vrijgesteld van het betalen van parkeergeld bedoeld in 
artikel 6.2 van dit reglement voor zover deze vergunning zichtbaar en leesbaar is aangebracht achter de 
voorruit van het voertuig. 

Artikel 7: Betalingsmodaliteiten 

Artikel 7.1: Het uur- en dagtarief 

Artikel 7.1.1: Betaalmiddelen 

Het betalen van het uur- en/of dagtarief kan aan de parkeerautomaat of met een mobiel betaalmiddel. 
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Artikel 7.1.2: Betaalwijze per tariefformule 

Bij de inname van een parkeerplaats in een betalende zone dient men de tarieven die in die zone van 
toepassing zijn op de volgende wijze te betalen. 

Artikel 7.1.2.1: Kortparkeren 

De optie 'kortparkeren' is in bepaalde parkeerzones beschikbaar zoals aangeduid op de 
parkeerautomaat. Bij het starten van een dergelijke parkeersessie is er geen retributie verschuldigd. 
Ten allen tijde is men verplicht om de nummerplaat van het voertuig in te geven. Na opstart van de 
parkeersessie kan een betalingsbewijs afgedrukt worden. 

Artikel 7.1.2.2: Uur- en dagtarief 

De betaling dient te gebeuren volgens de betaalmodaliteiten aangegeven op de parkeerautomaat of 
volgens de mogelijkheden die ter plaatse ter kennis worden gegeven. Betalen met mobiele 
betaalmiddelen is mogelijk. Ten allen tijde is men verplicht om de nummerplaat van het voertuig in te 
geven. Na betaling aan de parkeerautomaat kan een betalingsbewijs afgedrukt worden. 

Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van de wegcode 
opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, 
zoals gesteld in artikel 23.4 van de wegcode. Motorfietsen die toch op de rijbaan of in voorziene 
parkeerzones parkeren moeten eveneens een retributie betalen aan de parkeerautomaat of met een 
mobiel betaalmiddel. Ten allen tijde is men verplicht om de nummerplaat van het voertuig in te geven. 
Na betaling aan de parkeerautomaat kan een betalingsbewijs afgedrukt worden. 

Artikel 7.1.3: Onmogelijkheid om te betalen met één van de betaalopties 

Indien het niet mogelijk is om een parkeersessie te betalen met een mobiel betaalmiddel dient gekozen 
te worden voor één van de betaalopties aan de parkeerautomaat. 

Indien het niet mogelijk is om aan de parkeerautomaat een parkeersessie te betalen met munten, dient 
gekozen te worden om met debet- en/of kredietkaart te betalen. 

Indien het niet mogelijk is om aan de parkeerautomaat een parkeersessie te betalen met debet- en/of 
kredietkaart, dient gekozen te worden om met munten te betalen. 

Indien het niet mogelijk is om aan de parkeerautomaat een parkeersessie te betalen met een 
elektronische parkeerkaart zoals bedoeld in artikel 3.13.5, dan dient er gekozen te worden om met 
munten of debet- en/of kredietkaart te betalen. 

Indien het niet mogelijk is om aan de parkeerautomaat een parkeersessie te betalen noch met munten 
noch met debet- en/of kredietkaart, dan kan de parkeerder gebruik maken van één van volgende 
mogelijkheden: 

 Betalen aan een andere parkeerautomaat uit de betreffende parkeerzone; 
 Betalen met een van de beschikbare mobiele betaalmiddelen (sms, app) zoals aangegeven op 

de parkeerautomaat; 
 Het probleem onmiddellijk melden aan de stad Hasselt op de wijze aangegeven op de 

parkeerautomaat en het zichtbaar plaatsen van de wettelijke parkeerschijf aan de voorruit. De 
bepalingen van artikel 2 van dit reglement zijn daarbij onverminderd van toepassing. 
Gebruikers die voor deze optie kiezen hebben recht op een gratis parkeertijd van 2 uren 
(conform art. 27.1 van de wegcode). Als de gratis parkeertijd wordt overschreden zal het 
forfaitair tarief aangerekend worden zoals beschreven in artikel 2.2 van dit reglement. 
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Artikel 7.2: Het forfaitair tarief 

De retributie die verschuldigd is volgens het forfaitair tarief zoals bepaald in artikel 2.2, 3.1.2, 3.2.2, 
3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.2, 3.9.2, 3.10.2, 3.11.2, 4.2, 5.2, en artikel 6.2 van dit reglement wordt 
betaald rekening houdend met de richtlijnen vermeld op het parkeerbiljet dat op het voertuig werd 
achtergelaten door de bevoegde vaststeller, of overeenkomstig de richtlijnen vermeld op de eventuele 
factuur (enkel indien het stadsbestuur ervoor kiest om het forfaitair tarief te innen via een factuur) en 
betalingsherinneringen die naar de titularis van de nummerplaat verzonden worden. 

Op de niet-betaalde retributie kunnen afzonderlijke retributies worden gevraagd voor de kosten 
gemaakt voor het verzenden van de betalingsherinneringen conform de modaliteiten bepaald in het 
retributiereglement houdende de retributie voor de aanrekening van kosten ten gevolge van het 
versturen van betalingsherinnering. 

Bij gebrek aan betaling in der minne en na ingebrekestelling zal de retributie zowel burgerrechtelijk als 
volgens de modaliteiten bepaald in artikel 177 van het decreet lokaal bestuur ingevorderd worden. 

Artikel 8: Slotbepalingen 

Artikel 8.1 

Deze beslissing vervangt de gemeenteraadsbeslissing ter zake van 27/04/2021 betreffende het 
retributiereglement op het betalend parkeren, het parkeren in de blauwe zone en het parkeren op 
plaatsen voorbehouden voor houders van een digitale parkeervergunning, met ingang 
vanaf 01/03/2022. 

Artikel 8.2 

In parkeerzones waar na de inwerkingtreding van voorliggend reglement nog parkeerautomaten actief 
zijn waarop de parkeertarieven en betaaltijden vermeld staan zoals vastgesteld in één van de 
voorgaande retributiereglementen goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing blijven deze tarieven, 
vrijstellingen en betaaltijden zoals vastgesteld in laatstgenoemd retributiereglement van toepassing 
totdat de informatie op de parkeerautomaat is aangepast conform de bepalingen van voorliggend 
reglement. 

Artikel 8.3 

In parkeerzones of op de parkeerplaatsen bedoeld in artikel 2, 3, 4 en 6 van dit reglement waar na de 
inwerkingtreding van voorliggend reglement nog verkeersborden staan waarop de betaaltijden en/of -
tarieven vermeld staan zoals vastgesteld in één van de voorgaande retributiereglementen goedgekeurd 
bij gemeenteraadsbeslissing blijven deze tarieven, vrijstellingen en betaaltijden van toepassing totdat 
de informatie op de verkeersborden is aangepast conform de bepalingen van voorliggend reglement. 

Artikel 8.4 

Indien er op het moment van de inwerkingtreding van dit reglement in één of meerdere parkeerzones 
zoals bepaald in artikel 3 van dit reglement nog geen parkeerautomaten in dienst zijn gesteld met 
daarop de tarieven en betaaltijden vermeld zoals vastgesteld in dit retributiereglement bij 
gemeenteraadsbeslissing, dan blijft de parkeerregeling uit voorgaand retributiereglement van 
toepassing. Vanaf het moment dat de parkeerautomaten in dienst gesteld zijn vervalt dit artikel. 

Artikel 8.5 

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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