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Gemeenteraad Goedgekeurd 

Besluit Zitting van 28 juni 2016
Bespreekpunt Burger en Samenleving/Samenleving

1 2016_GR_00109 Preventie Fietsdiefstal - Eerste hulp bij fietsdiefstal - aanbod 
vervangfietsen na diefstal - Goedkeuren
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Aanwezig:
de heer Carlo Gysens, voorzitter; mevrouw Hilde Claes, burgemeester; mevrouw Karolien Mondelaers, schepen; 
mevrouw Brigitte Smets, schepen; de heer Tom Vandeput, schepen; de heer Gerald Corthouts, schepen; 
mevrouw Valerie Del Re, schepen; de heer Michel Froidmont, schepen; de heer Joost Venken, schepen; 
mevrouw Nadja Vananroye, schepen; mevrouw Brigitta Grosemans, gemeenteraadslid; de heer Frank 
Vandenhoudt, gemeenteraadslid; mevrouw Christa Tuch, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, 
gemeenteraadslid; de heer Jean Lambrecks, gemeenteraadslid; de heer Rob Beenders, gemeenteraadslid; de 
heer Koen Beulen, gemeenteraadslid; de heer Michiel Liefsoens, gemeenteraadslid; mevrouw Marijke Jordens, 
gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; 
mevrouw Lies Jans, gemeenteraadslid; de heer Guido Fissette, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, 
gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; mevrouw Joske Dexters, gemeenteraadslid; 
mevrouw Katrijn Otte, gemeenteraadslid; de heer Rik Dehollogne, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, 
gemeenteraadslid; de heer Marc Collett, gemeenteraadslid; de heer Eric Jorissen, gemeenteraadslid; mevrouw 
Kristel Vanquaethoven, gemeenteraadslid; de heer Jan Wouters, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, 
gemeenteraadslid; de heer Ivo Konings, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, waarnemend 
gemeentesecretaris

Afwezig:
de heer Habib El Ouakili, schepen; de heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; mevrouw Laurence Libert, 
gemeenteraadslid; de heer Steven Vandeput, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; 
mevrouw Sylvia Feytons, gemeenteraadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
Meer en meer proberen we inwoners van onze stad te sensibiliseren om zich te verplaatsen met de 
fiets of met het openbaar vervoer. Dit zorgt er dan ook voor dat de fiets voor meer en meer inwoners 
van de stad het belangrijkste vervoermiddel is geworden.

Om dit te stimuleren worden er dan ook verschillende intiatieven op poten gezet.

Ook de dienst preventie wil hierin haar steentje bijdragen.

Dit door inwoners van de stad die het slachtoffer zijn van een fietsdiefstal, tijdelijk uit de nood te 
helpen door het uitlenen van een vervangfiets.

De gestolen fiets zorgt immers niet enkel voor een financiele opdoffer, maar kan ook voor praktische 
problemen zorgen. Men moet namelijk plots op zoek naar alternatieven om zijn of haar dagelijkse 
verplaatsingen te kunnen volbrengen.

Door het aanbod van de tijdelijke vervangfiets, heeft een slachtoffer van fietsdiefstal toch de 
mogelijkheid om zijn dagdagelijkse verplaatsingen verder te zetten en men kan bovendien rustig de 
tijd nemen om uit te kijken naar een nieuwe fiets.

Argumentatie
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De dienst preventie wil ten volle inzetten op het thema fietsdiefstal. 

Zo is er een stijging van het aantal graveermomenten, de mogelijkheid tot het aanvragen van een 
fietslabel via het digitaal loket, het aanbod van de bewaakte fietsenstalling, enz... . 

Door het aanbod van de vervangfietsen wil men ook inzetten op de nazorg van een slachtoffer van 
fietsdiefstal.

Voor dit aanbod kan er beroep gedaan worden op het huidige fietsenbestand van de dienst preventie.

Om het uitlenen van de vervangfietsen op een juridische correcte manier te laten verlopen werd 
hiervoor een uitleenreglement opgesteld.

Zo werd in het reglement de uitleentermijn voorzien voor een periode van 2 weken. 

Daanaast is er ook in opgenomen dat de slachtoffers van fietsdiefstal ook een bewijs van aangifte van 
de fietsdiefstal moeten kunnen voorleggen.

Vanuit preventief oogpunt werd er tenslotte ook aan toegevoegd dat de gestolen fiets moet voorzien 
zijn van een graveernummer.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Onverminderd de federale wetgeving in 
verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van politieverordeningen, 
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.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Aan deze actie zijn geen werkingskosten verbonden.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het uitleenreglement voor vervangfietsen na fietsdiefstal goed.

Bijlagen
1. contract + huurreglement_Hasseltdef.doc

Overeenkomst: Eerste Hulp Bij Fietsdiefstal FIETS NR ______________
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attest van klachtneerlegging:

pv-nummer: 

________________________________________________________

datum: 

____________________________________________________________

lener: 

Stad Hasselt, Groenplein 1 , 3500 Hasselt, voor wie optreedt 

………………………………., de gemachtigde medewerker1 

ontlener (als bijlage kopie identiteitskaart):

naam en voornaam: 

__________________________________________________

adres: 

_____________________________________________________________

postcode + gemeente: 

________________________________________________

rijksregisternummer: 

_________________________________________________

telefoon of gsm nummer: 

______________________________________________

EHBF fiets:

datum uitlening fiets: 

_________________________________________________

datum teruggave fiets: ____________________ (= max. 2 weken na 

ontlening)

eventuele mankementen aan de fiets: 

____________________________________

______________________________________________________________

____

1 Conform de delegatie overeenkomstig artikel 58 § 1 Gemeentedecreet dd. … van het College aan de 
gemeentesecretaris en conform de delegatie overeenkomstig artikel 58 § 3 Gemeentedecreet dd. … 
van de gemeentesecretaris aan de gemachtigde medewerker.
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De overeenkomst wordt aangegaan onder de onderstaande voorwaarden, 

zoals bepaald in het ontleenreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad 

dd 28 juni 2016.

1. De witte fiets van het merk Thomson die gemerkt is met de vermelding Stad 
Hasselt is volledig in orde, met uitzondering van eventuele bemerkingen bij de 
inbezitstelling door beide partijen onderschreven op pagina 1. De fiets is voorzien 
van een beugelslot. Indien na de inbezitstelling iets niet in orde mocht zijn dient de 
ontlener de lener terstond op de hoogte te brengen. Indien de ontlener niet uiterlijk 
binnen 12 uur vanaf de inbezitstelling de lener wijst op de gebreken, wordt door de 
ontlener ingestemd met de staat van de fiets.  

2. De ontlener moet de fiets gebruiker als een goede huisvader. De ontlener is 
verplicht om te voorzien in een extra fietsslot, om de fiets veilig te kunnen stallen. 

3. De ontleende fiets wordt pas meegegeven aan de ontlener na het opstellen en 
ondertekenen van het contract. De ontleenperiode start vanaf de dag van 
ondertekening van het contract en eindigt op de einddatum vermeld op het 
contract doch uiterlijk 2 weken na de startdatum.

4. Indien de fiets gestolen wordt dient de ontlener onmiddellijk aangifte van 
fietsdiefstal te doen bij de preventiedienst én de politie.  Bij diefstal moet de 
sleutel van het slot onmiddellijk ingediend worden bij de preventiedienst.

5. De ontlener is steeds aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de fiets.
De ontlener betaalt telkens onmiddellijk de geldende kostprijs voor de onderdelen 
die worden vervangen en de werktijd.  De prijslijst is verkrijgbaar op aanvraag bij 
de preventiedienst van de stad Hasselt. Herstellingen ten gevolge van normale 
slijtage (niet te wijten aan onachtzaamheden bij gebruik) zijn niet voor de 
rekening van de ontlener.  De ontlener mag in geen enkel geval zelf sleutelen aan 
de fiets.  Bij verlies of diefstal van de fiets wordt een verlieswaarde van 200 euro 
gefactureerd.

6. De EHBF fiets dient terug binnengebracht te worden ten laatste op de einddatum 
vermeld op het contract.  Bij het einde van het contract wordt de fiets volledig 
nagekeken en worden de eventuele kosten voor herstel berekend.  

7. Bij niet tijdig terugbrengen van de fiets tegen de vervaldag wordt van rechtswege 
en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding aangerekend van 12 euro per 
dag.

8. EHBF fietsen zijn een initiatief van stad Hasselt.  Tijdens de ontleenperiode kan de 
stad Hasselt niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade die 
direct of indirect zou ontstaan door het gebruik van de fiets. De ontlener dient de 
stad Hasselt te vrijwaren ten opzichte van aanspraken door derden ten gevolge 
van mogelijke schade door het gebruik van de fiets.

9. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van Hasselt bevoegd.
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ONTLEENREGLEMENT EHBF FIETS

1. Enkel slachtoffers van fietsdiefstal die beantwoorden aan volgende cumulatieve 
voorwaardenkunnen gedurende maximum 2 weken gratis gebruik maken van een 
EHBF fiets:

a. Als ze  aangifte van de fietsdiefstal gedaan hebben bij de politie.
b. Als ze ingeschreven zijn in het bevolking- of vreemdelingenregister van de 

Stad Hasselt 
c. Als  de gestolen fiets gegraveerd/gelabeld en gesloten was. 

2.  Een fiets kan enkel ontleend worden binnen de 10 dagen na aangifte van fietsdiefstal 
bij de politie.

3.  Voor alle “Eerste Hulp Bij Fietsdiefstal” fietsen wordt een contract opgemaakt tussen 
de ontlener en de lener, waarin de bepalingen uit dit reglement onderschreven worden.  
Ontlenen kan enkel mits voorleggen van een identiteitskaart of een verblijfskaart. 

4.  De witte fiets van het merk Thomson die gemerkt is met de vermelding Stad Hasselt 
is volledig in orde, met uitzondering van eventuele bemerkingen bij de inbezitstelling 
door beide partijen onderschreven op pagina 1. De fiets is voorzien van een beugelslot. 
Indien na de inbezitstelling iets niet in orde mocht zijn dient de ontlener de lener terstond op 

datum + naam en handtekening, 

voorafgegaan door gelezen en 

goedgekeurd

ontlener

datum + naam en handtekening lener de 

gemachtigde medewerker

Deze overeenkomst werd opgemaakt in 2 exemplaren (voor elke partij 1 

exemplaar).
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de hoogte te brengen. Indien de ontlener niet uiterlijk binnen 12 uur vanaf de inbezitstelling 
de lener wijst op de gebreken, wordt door de ontlener ingestemd met de staat van de fiets.  

5. De ontlener moet de fiets gebruiker als een goede huisvader. De ontlener is verplicht 
om te voorzien in een extra fietsslot, om de fiets veilig te kunnen stallen. 

6.  De ontleende fiets wordt pas meegegeven aan de ontlener na het opstellen en 
ondertekenen van het contract. De ontleenperiode start vanaf de dag van ondertekening 
van het contract en eindigt op de einddatum vermeld op het contract doch uiterlijk 2 
weken na de startdatum.

7.  Indien de fiets gestolen wordt dient de ontlener onmiddellijk aangifte van fietsdiefstal 
te doen bij de preventiedienst én de politie.  Bij diefstal moet de sleutel van het slot 
onmiddellijk ingediend worden bij de preventiedienst.

8.  De ontlener is steeds aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de fiets.
De ontlener betaalt telkens onmiddellijk de geldende kostprijs voor de onderdelen die 
worden vervangen en de werktijd.  De prijslijst is verkrijgbaar op aanvraag bij de 
preventiedienst van de stad Hasselt. Herstellingen ten gevolge van normale slijtage (niet 
te wijten aan onachtzaamheden bij gebruik) zijn niet voor de rekening van de ontlener.  
De ontlener mag in geen enkel geval zelf sleutelen aan de fiets.  Bij verlies of diefstal van 
de fiets wordt een verlieswaarde van 200 euro gefactureerd.

9.  De EHBF fiets dient terug binnengebracht te worden ten laatste op de einddatum 
vermeld op het contract.  Bij het einde van het contract wordt de fiets volledig 
nagekeken en worden de eventuele kosten voor herstel berekend.  

10.  Bij niet tijdig terugbrengen van de fiets tegen de vervaldag wordt van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling een schadevergoeding aangerekend van 12 euro per dag.

11. EHBF fietsen zijn een initiatief van stad Hasselt.  Tijdens de ontleenperiode kan de 
stad Hasselt niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade die direct of 
indirect zou ontstaan door het gebruik van de fiets. De ontlener dient de stad Hasselt te 
vrijwaren ten opzichte van aanspraken door derden ten gevolge van mogelijke schade 
door het gebruik van de fiets.

 

12. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Stad Hasselt, 
Correspondentieadres : 
Groenplein 1 
3500 Hasselt 

Bureel :
Burgemeester Bollenstraat 15,
3500 Hasselt 
t.011 23 94 66 
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huisvanpreventie@hasselt.be

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de wnd. gemeentesecretaris de voorzitter
Joost Laureys Carlo Gysens

mailto:huisvanpreventie@hasselt.be

