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Zitting van 26 april 2022
Financiën/Operationele ondersteuning

Goedgekeurd

8 2022_GR_00063 Retributiereglement - Toerisme - 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; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Mondelaers, 
gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Joske Dexters, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, 
gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Joost Venken, 
gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, 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 Michel Froidmont, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, gemeenteraadslid; 
mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; 
mevrouw Silvie Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-
algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving

Aanleiding en context
Om een retributie te kunnen heffen is er een retributiereglement nodig als wettelijke 
basis. Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de 
gemeentelijke reglementen vaststelt. 

Argumentatie
De dienst toerisme verkoopt goederen en levert diensten aan de burgers. De 
verkoop van toeristische producten en diensten brengt kosten met zich mee zoals 
aanmaak- en aankoopkosten, administratieve kosten, .... Het is billijk om deze 
kosten aan te rekenen aan de aanvrager van het product of dienst. 
De tarieven voor deze goederen en diensten dienen vastgelegd te worden door de 
gemeenteraad. Het retributiereglement bevat een overzicht van de 
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goederen/diensten die momenteel worden aangeboden door de dienst toerisme 
aangevuld met de tarieven. 
De gemeenteraad kan delegatie geven aan het college van burgemeester en 
schepen voor het vaststellen van nieuwe retributies. Om vlot in te kunnen spelen 
op de veranderende omstandigheden is het aangewezen om de vaststelling en de 
daaraan verbonden tarieven te delegeren aan het college van burgemeester en 
schepenen. 

Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de 
gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de 
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om 
politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer 
betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen 
en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een 
administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de 
politierechtbank.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het bijgevoegde retributiereglement toerisme goed vanaf 1 
mei 2022. 

Bijlagen
1. Reglement_toerisme.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



Arikel 1  

Met ingang vanaf 1 mei 2022 wordt er een retributie gevestigd voor de producten en diensten die 

worden verkocht of geleverd door de dienst toerisme van de stad Hasselt.  

 

Artikel 2 

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die het product of dienst heeft 

aangevraagd.  

 

Artikel 3   

De tarieven worden als volgt vastgesteld:  

HASSELTBON 
 

 

Hasseltbon 5 euro 5,00 euro 

Hasseltbon 10 euro 10,00 euro 

Hasseltbon 20 euro 20,00 euro 

Hasseltbon 50 euro  50,00 euro 

  

UITPAS  

Uitpas Hasselaar  gratis 

Uitpas niet Hasselaar 5,00 euro 

Nieuwe uitpas (bij verlies) 2,00 euro 

Nieuwe uitpas kansentarief (bij verlies) 1,00 euro  
 

WANDELEN   

1 Spotterskaart De Wijers  1,50 euro 

6 Spotterskaarten   7,00 euro 

Wandelkaart Herkenrode  2,50 euro 

Wandeling Kiewit  2,50 euro 

Verborgen moois doos  15,00 euro 

Doos wandelen in Limburg  34,90 euro 

Wandeldoos Greenspots 15,00 euro 

Wandeldoos De Wijers  17,00 euro 

Streekkaart Limburgbox  8,00 euro  
 

FIETSEN  

Fietskaart Limburg 9,50 euro 

Fietskaart 1000 vijvers  3,00 euro 

Bloesemroute St-Truiden  3,00 euro 

Hasselt fietslus  3,50 euro 

Huur elektrische fiets  30,00 euro 

Huur elektrische fiets - extra dag   20,00 euro 

Extra's City-Rent 0,50 euro  0,50 euro 

Extra's City-Rent 1euro  1,00 euro 

  

DRANK  

Goudwater jenever 25,00 euro 

Graanjenever Blauw 30,00 euro 
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Vanderlinden klein flesje 5,50 euro 

Bessenjenever stookkot 18,00 euro 

Citroenjenever stookkot  15,50 euro 

Oude graanjenever stookkot 18,00 euro 

Jenever Uhasselt 23,00 euro 

Fryns Premium 30,00 euro 

Fryns Vieux Système 30,00 euro 

Fryns Red  27,00 euro 

Fryns forgotten 27,00 euro 

Witte non jenever 28,90 euro 

Extra Smeets  19,50 euro 

Runxter gin 39,50 euro 

Gin 3511  46,00 euro 

Elixir 20,00 euro 

Bernardushoninglikeur 16,00 euro 

St. Lambertusdrepke groot  16,00 euro 

St. Lambertusdrepke klein  6,00 euro 

t Zoemertje The Happy bees 23,00 euro 

Fryns Kummel 25,00 euro 

Sleedoorn 16,00 euro 

Oranjebitter 50cl  20,00 euro 

Geschenkverpakking  0,50 euro 

Herkenrodebier geschenkverpakking 3 flesjes  9,00 euro 

Herkenrodebier geschenkverpakking 3 grote 
flessen   18,00 euro 

Runxter bier  2,00 euro 

Flesje appelsap 20cl Herkenrode 1,50 euro 

Fryns Spice 0%  20,00 euro 

  

VOEDING  

Herkenrode jongens, rozijnen 6,00 euro 

Jeneverbessteentjes  2,00 euro 

Speculaasbakmix 8,95 euro 

Speculaas  6,00 euro  
 

SOUVENIRS   

Postkaart toerisme  0,50 euro 

Moyo-san sleutelhanger 2,00 euro 

Button Hasselt klein  0,50 euro 

Button Hasselt groot  0,70 euro 

Magneet Hasselt  3,50 euro 

Kemisses douën zakje 2,50 euro 

T-shirt 5,00 euro 

Rompertje / kinder T-shirt 8,00 euro 

Borrelglaasjes 4,00 euro 

Paraplu 9,50 euro 
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Vingerhoed 1,00 euro 

Kambukka groen 32,90 euro 

Kambukka zwart  24,90 euro 

Kambukka plan Hasselt  29,90 euro 

Mondmasker 2,00 euro 

Totebag 2,00 euro  
 

BOEKEN  

Boek Japanse tuin 15,00 euro 

Japanse tuin  2,00 euro 

Jeneverroute 3,00 euro 

Engelse zoektocht 3,50 euro 

Zoektocht 3,50 euro 

Historische stadswandeling  2,50 euro 

oude gevangenis Uhasselt 8,00 euro 

Boekje Sint-Quintinuskathedraal 3,00 euro 

Boek 'Gegeerd groen' 10,00 euro 

Broederschap OLV Virga Jesse 50,00 euro 

Shakespeare 20,00 euro 

Schetsboekje Villa Verbeelding 1,00 euro 

De Jenever Revival 24,95 euro  
 

TICKETS   

Tickets Japanse tuin 0,50euro  0,50 euro 

Tickets Japanse tuin 1euro  1,00 euro 

WR Young - inkomtickets  8,00 euro 

Muziek-o-droom-tickets concert  1,00 euro  
 

VARIA  

Monopolyspel Hasselt  50,00 euro 

Hasseltpas bus 10-beurten 10,00 euro 

Toegangsbadge fietsparking 15,00 euro 

Geschenkverpakking  0,50 euro 

Zakje 0,10 euro  
 

ARRANGEMENTEN   

Knibbel knabbeltocht 8,00 euro 

Knibbel knabbeltocht volwassenen 10,00 euro 

Arrangementen 1euro  1,00 euro 

Arrangementen 0,10euro  0,10 euro 

De Wijers in vogelvlucht  3,95 euro 

Flikken stadsspel 22,50 euro 

Haspas  18,00 euro 

Zondag/maandagwandeling 3,00 euro 

  

BABBELGAMMA  
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Bon babbelfiets 30euro  30,00 euro 

Bon babbelfiets 50euro  50,00 euro 

Babbelfiets 30 min  30,00 euro 

Wandeling shhht … Hasselt vertelt  7,50 euro 

Proevertjes babbelwandeling  10,00 euro 

Babbelfiets 1 uur   50,00 euro 

Babbelwalk 15,00 euro 

 

Artikel 4  

In het kader van (tijdelijke) marketingacties kan er een vrijstelling of vermindering van de retributie 

worden toegestaan.  

 

Artikel  5 

De gemeenteraad verleent machtiging aan het college van burgemeester en schepenen voor het 

vaststellen van tarieven van nieuwe producten of diensten. 

 

Artikel 6 

De retributie moet ter plaatse of online betaald worden tegen afgifte van een kwitantie.  
Bij gebrek aan onmiddellijke betaling wordt een factuur toegezonden welke betaald dient te worden 
binnen de termijn zoals op de factuur vermeld.  
Bij niet-betaling van de retributie zal deze ingevorderd worden conform artikel 177 van het decreet 
lokaal bestuur. Indien de retributie wordt betwist zal deze burgerrechtelijk worden ingevorderd.  
 

Artikel 7 

Het retributiereglement 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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