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College van burgemeester en schepenen Goedgekeurd 

Besluit Zitting van 1 juni 2017
Bespreekpunt Technische Diensten/Ruimtelijke ordening

61 2017_CBS_02255 Fietstrommels - Reglement voor het gebruik van fietstrommels 
- Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
mevrouw Nadja Vananroye, burgemeester-voorzitter; de heer Tom Vandeput, schepen; mevrouw Valerie Del Re, 
schepen; mevrouw Karolien Mondelaers, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; de heer Gerald Corthouts, 
schepen; de heer Michel Froidmont, schepen; de heer Joost Venken, schepen; de heer Joost Laureys, 
waarnemend gemeentesecretaris

Afwezig:
de heer Kevin Schouterden, schepen; mevrouw Brigitte Smets, schepen

Beschrijving

Aanleiding en context
Naar aanleiding van de plaatsing van fietstrommels in de straten in Hasselt, moet er een 
overeenkomst opgemaakt worden tussen de gebruiker van de fietsparkeerplaats en de stad Hasselt 
om een goed gebruik van de fietstrommels te reglementeren.

Het reglement bevat volgende onderdelen:

 doelgroep en toepassingsgebied
 toewijzingsprocedure
 duur van de overeenkomst
 gebruiksvergoeding
 regels omtrent het gebruik
 mogelijkheid tot controle
 onderhoud en aansprakelijkheid
 afspraken omtrent einde gebruik
 mogelijke sancties bij het niet naleven van het reglement

De gebruiksvergoeding wordt vastgelegd op 30 euro per jaar inclusief BTW. Ze is ondeelbaar en wordt 
jaarlijks geindexeerd. Met deze beperkte vergoeding willen we fietsen in Hasselt en het gebruik van de 
fietstrommel promoten.

De locaties van de eerste 10 fietstrommels zijn bepaald op basis van input uit het fietsactieplan en is 
afgetoetst met de fietsambassadeurs.

Argumentatie
Het stadsbestuur wil duurzame mobiliteit promoten en wenst daarom fietstrommels te plaatsen. Om 
het gebruik van de fietstrommels te reglementeren zal er een overeenkomst aangegaan worden 
tussen de gebruiker en de stad.

Regelgeving: bevoegdheid
Art. 57, § 3, 1° van het gemeentedecreet
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Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de daden van beheer over de 
gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, binnen de door de gemeenteraad desgevallend 
vastgestelde algemene regels;

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
Huurinkomsten op basis van een vergoeding van € 30 per jaar per stallingsplaats en 10 fietstrommels 
met telkens 5 plaatsen:

 Bedrag excl btw: € 1239,66 / jaar
 bedrag incl: € 1500 / jaar
 actienummer: 2017150177
 ramingsnummer: 20171501236
 budgetcode: 2017/7050300/3/0210

Advies
Financieel advies - Ontvangsten
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt het reglement voor het gebruik van de 
fietstrommel, zoals in bijlage van dit besluit, goed.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen keurt de standaardovereenkomst voor het gebruik van 
een fietsparkeerplaats in de fietstrommel, zoals in bijlage van dit besluit, goed.

Artikel 3
De gebruiksvergoeding voor een fietsparkeerplaats in een fietstrommel wordt vastgelegd op € 30 per 
jaar, inclusief btw. Dit bedrag is ondeelbaar en wordt jaarlijks geindexeerd.

Bijlagen
1. Reglement voor het gebruik van fietstrommels 12.05.2017.docx
2. GEBRUIKSOVEREENKOMST FIETSPARKEERPLAATS IN FIETSTROMMEL 12052017-

1.docx

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen 

de wnd. gemeentesecretaris
Joost Laureys

de burgemeester-voorzitter
Nadja Vananroye
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Reglement voor het gebruik van fietstrommels

1. Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.
Stad Hasselt: 
eigenaar van de fietstrommels die ter beschikking worden gesteld overeenkomstig dit reglement.

Fietstrommel:
Een fietstrommel is een losstaande, overdekte, compacte, afsluitbare bergplaats voor fietsen. In een 
fietstrommel is meestal ruimte voor maximum vijf fietsen. 

Fietsparkeerplaats: 1 van de 5 plaatsen in de fietstrommel. Er is voor elke fiets een aanbindsysteem 
voorzien om de fiets aan vast te maken. 

Fiets:
- Rijwiel: elk voertuig met twee of meer wielen, dat wordt voortbewogen door middel van pedalen of 
van handgrepen door één of meer van de gebruikers en niet met een motor is uitgerust, zoals een 
fiets, een driewieler of een vierwieler.
De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 
kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het 
voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, 
brengt geen wijziging in de classificatie als rijwiel.
- Gemotoriseerd rijwiel: elk twee- , drie- of vierwielig voertuig met pedalen, uitgerust met een 
hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij 
een voertuigsnelheid van maximum 25 km per uur, met uitsluiting van de rijwielen bedoeld in artikel 
2.15.1, tweede lid, van de Wegcode (K.B. 1 dec. 1975).

De cilinderinhoud van een motor met inwendige verbranding bedraagt ten hoogste 50 cm³ en het 
netto-maximumvermogen 1 kW. Voor een elektrische motor bedraagt het nominaal continu 
maximumvermogen ten hoogste 1 kW.
-Speed Pedelec: elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, 
met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt 
onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km per uur, en met de volgende kenmerken:

 een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 
4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of

 een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische 
motor betreft.

Parkeerder:
De eigenaar, houder of gebruiker van een fiets die het betreffende vervoermiddel in de fietstrommel 
heeft gestald op basis van deze gebruiksovereenkomst.

Gebruiksovereenkomst:
Overeenkomst op basis waarvan een parkeerder het recht heeft een fietsparkeerplaats in een 
fietstrommel in gebruik te nemen.

Vervaldag: datum van eindigen van de gebruiksovereenkomst.

2. Doelgroep en toepassingsgebied
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Enkel bewoners van de Stad Hasselt kunnen gebruik maken van de fietstrommels, op voorwaarde dat 
zij wonen in een gesloten bebouwing zonder garage. De fietstrommels die zich bevinden aan de 
randparkings kunnen ook gebruikt worden door werknemers en pendelaars. 
Het aantal in gebruik gegeven fietsparkeerplaatsen is beperkt tot één per persoon met een maximum 
van twee per domicilieadres. 

3. Toewijzing en wachtlijst 
De fietsparkeerplaatsen worden toegewezen aan diegenen die beantwoorden aan de voorwaarden 
van het reglement, in chronologische volgorde van datum van aanvraag. De aanvragen die 
binnenkomen op dezelfde dag worden gerangschikt op alfabetische volgorde van de familienaam. 
Per locatie wordt een wachtlijst aangelegd waarop diegenen worden ingeschreven die geïnteresseerd 
zijn in het gebruik van een fietsparkeerplaats. Inschrijving op de wachtlijst gebeurt via de website 
www.hasselt.be/verkeer of aan de loketten van de Stad Hasselt. Wanneer de kandidaat op de 
wachtlijst gecontacteerd wordt in verband met een vrije plaats in een fietstrommel op de door de 
kandidaat aangevraagde locatie en verzaakt aan het aanbod, wordt hij automatisch op de betreffende 
wachtlijst geschrapt. Indien hij zich opnieuw wenst kandidaat te stellen voor deze locatie, dient hij een 
nieuwe aanvraag in te dienen en wordt hij op de betreffende wachtlijst ingeschreven op datum van de 
nieuwe aanvraag. 

4. Duur van de overeenkomst 
Er wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten voor de periode van één jaar. Deze wordt 
stilzwijgend verlengd voor telkens een periode van één jaar. 
Indien de parkeerder of de Stad Hasselt de overeenkomst wenst op te zeggen, dient dit te gebeuren 
minstens 1 maand voor de vervaldag. Dit kan via een aangetekende brief of via afgifte van een 
opzegbrief tegen ontvangstbewijs.

5. Gebruiksvergoeding
Het tarief voor de gebruiksvergoeding voor een fietsparkeerplaats wordt bepaald door het college van 
burgemeester en schepenen en wordt jaarlijks geindexeerd. 
De parkeerder ontvangt jaarlijks een factuur van de stad Hasselt. De gebruiksvergoeding is inclusief 
BTW. 

6. Gebruik
De fietstrommel mag enkel gebruikt worden voor het stallen van fietsen. Het is uitdrukkelijk verboden 
deze te gebruiken als extra bergruimte. 
Het is ten strengste verboden licht ontvlambare en/of gevaarlijke stoffen te bewaren in de 
fietstrommel. 
De fietstrommel is voorzien van een slot en moet te allen tijde afgesloten zijn. Bij verlies of diefstal van 
de sleutel of beschadiging van het slot van de fietstrommel wordt het slot vervangen door de stad 
Hasselt, maar op kosten van de parkeerder, met een minimum van 50 euro. Het is de parkeerder 
verboden zelf het slot te (laten) vervangen. 
Het is verboden bijkomende uitrusting of afsluiting aan te brengen aan de binnen- of buitenkant van de 
fietstrommel. 
De fietsparkeerplaats in de fietstrommel mag enkel gebruikt worden door diegene die een geldige 
gebruiksovereenkomst heeft aangegaan met de stad Hasselt of door de personen die deel uitmaken 
van zijn/haar gezin. 
De parkeerder verbindt er zich toe de fietstrommel tijdelijk te ontruimen voor de welbepaalde periode 
die door de stad Hasselt of de gemachtigde van de stad Hasselt gevraagd wordt. Dit kan het geval zijn 
voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden. De stad Hasselt verbindt er zich toe dergelijke 
ontruiming ten minste 14 kalenderdagen op voorhand aan de parkeerder te melden via brief. De 
parkeerder kan op geen enkele wijze aanspraak maken op een vergoeding voor de onderbreking in de 
gebruiksperiode indien deze de termijn van 31 kalenderdagen niet overschrijdt.

http://www.hasselt.be/verkeer
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7. Controle 
De stad Hasselt heeft het recht om elke fietstrommel onaangekondigd te laten inspecteren door een 
gemachtigde van de stad Hasselt teneinde vast te stellen of de fietstrommel gebruikt wordt conform 
het reglement. De stad Hasselt en/of de gemachtigde van de stad Hasselt heeft van elke fietstrommel 
een exemplaar van de sleutel in bezit. 

 8. Onderhoud en aansprakelijkheid 
De stad Hasselt staat in voor het onderhoud van de buitenkant van de fietstrommels. Alle herstellingen 
aan de fietstrommels worden door de stad Hasselt gedragen, tenzij deze het gevolg zouden zijn van 
een nalatigheid van de parkeerder. Een gemachtigde van de stad Hasselt treedt op als 
onderaannemer voor alle onderhoudswerkzaamheden of technische tussenkomsten. Zij staan ook in 
voor het onderhoud van de deurscharnieren of -pompen en de sloten.
De parkeerder houdt de fietstrommel waarin men een fietsparkeerplaats gebruikt proper als een 
goede huisvader/-moeder: zowel interieur als exterieur, en verwijdert afgevallen takken en bladeren, 
stof en ander vuil. 
De parkeerder meldt onmiddellijk via het online meldingsformulier, het loket of de contactgegevens  
die vermeld staan op de fietstrommel, om het even welke vorm van schade die hij aan de 
fietstrommels opmerkt. Desgevallend wordt de schade door de stad Hasselt hersteld. 
De stad Hasselt aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als bewaarder en heeft bijgevolg geen 
enkele bewaarplicht. De stad Hasselt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of welke 
schade dan ook die de parkeerder of zijn gezinsleden van de fietsparkeerplaats ondervindt aan zijn 
persoon of zijn materiaal tijdens de periode van gebruik. 
De parkeerder is burgerlijk aansprakelijk voor alle eventuele schade die rechtstreeks of onrechtstreeks 
veroorzaakt wordt tijdens en als gevolg van het gebruik van de fietsparkeerplaats. 

9. Einde gebruik 
De fietsparkeerplaats wordt vrijgegeven van gebruik in dezelfde goede staat als waarin de parkeerder 
deze in gebruik kreeg. Bij beëindiging van het contract en de inlevering van de sleutel(s) wordt een 
bewijs verstrekt met vermelding van het terugbrengen van de sleutel(s) en het einde van de 
overeenkomst.  
Voor elke begonnen maand na het einde van de gebruiksovereenkomst waarbij de fietsparkeerplaats 
in de fietstrommel niet ontruimd wordt of waarvan de sleutel(s) niet word(en) teruggegeven, dient een 
vergoeding betaald te worden ten bedrage van een vierde van de jaarlijkse gebruiksvergoeding. 
Nochtans kan deze periode slechts uitlopen tot maximaal drie maanden. De stad Hasselt behoudt zich 
in dit geval het recht voor - en de parkeerder gaat hier voorafgaandelijk uitdrukkelijk mee akkoord - om 
in de loop van de laatste week van de derde maand de fietsparkeerplaats in de fietstrommel 
ambtshalve te ontruimen, waarna er gehandeld zal worden zoals wettelijk voorgeschreven betreffende 
de bewaarplicht voor fietsen. 

10. Sanctie bij overtreding
Bij niet-naleving van de gebruiksovereenkomst en/of het reglement wordt de gebruiksovereenkomst 
door de stad Hasselt opgezegd bij middel van een aangetekende brief. Het gebruik van de 
fietsparkeerplaats eindigt dan op de eerste van de maand die volgt op de maand van ontvangst van 
de aangetekende opzegbrief. De ontvangst wordt geacht gebeurd te zijn binnen de vijf kalenderdagen 
na datum van de poststempel. Aangezien de reeds betaalde gebruiksvergoeding ondeelbaar is, is er 
geen teruggave van de vergoeding of een deel ervan, ook niet indien het gebruik pas begonnen zou 
zijn. 
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GEBRUIKSOVEREENKOMST FIETSPARKEERPLAATS IN 
FIETSTROMMEL

Tussen de ondergetekenden:
1. Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Hasselt, vertegenwoordigd door 

a) Naam, Burgemeester
b) Naam, waarnemend gemeentesecretaris
Handelend en bedingend in naam en voor rekening van de stad Hasselt
Hierna genoemd ‘Stad Hasselt’
en

2. (naam) 
……………………………………………………………………………………………………………..
(voornaam) 
………………………………………………………………………………………………………
(straat en huisnummer) 
……………………………………………………………………………………
(postcode en plaats) 
…………………………………………………………………………………………
(telefoonnummer) 
……………………………………………………………………………………………
(e-mailadres) 
……………………………………………………………………………………………………
(rijksregisternummer) 
………………………………………………………………………………………
Hierna genoemd ‘de parkeerder’; 

Wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1: 
Stad Hasselt geeft vanaf ………… de sleutel van de fietstrommel gelegen te 
…………………………………………………………, in gebruik aan de parkeerder, die erkent de 
sleutel van de fietstrommel en de toewijzing van de fietsparkeerplaats nummer 
…………ontvangen te hebben.

Artikel 2:
De jaarlijkse gebruiksvergoeding is vastgesteld op 30 euro, BTW inbegrepen, door de 
parkeerder te betalen via overschrijving volgens de modaliteiten die vermeld staan op de 
factuur die de Stad Hasselt bezorgt. De gebruiksvergoeding is ondeelbaar en wordt jaarlijks 
geïndexeerd.

Artikel 3:
De overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd 
voor telkens 1 jaar, tenzij de opzeg gedaan wordt  1 maand voor de vervaldag van de 
gebruiksovereenkomst.

Artikel 4:
De parkeerder verklaart in een gesloten bebouwing te wonen en geen garage te hebben.



7/7
Fietstrommels - Reglement voor het gebruik van fietstrommels
college van burgemeester en schepenen - 1 juni 2017

Artikel 5:
De parkeerder verklaart het reglement voor het gebruik van fietstrommels gelezen te hebben 
en is akkoord met de bepalingen die hierin opgenomen zijn en verbindt zich ertoe het 
reglement na te leven. 

Aldus opgemaakt te Hasselt op …………………………………. in twee exemplaren, waarvan 
elke partij verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.

De parkeerder, Stad Hasselt,

(voornaam en naam) Naam Naam
Wnd. Gemeentesecretaris Burgemeester


