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Retributiereglement voor het parkeren met ingang van 1 maart 
2021 
 
Gemeenteraad 21 april 2020 
Gewijzigd in gemeenteraad 19 januari 2021 
 

 
 
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 - Met ingang van 1 maart 2021 wordt een retributie geheven ten voordele van de stad Genk op de 
plaatsen waar de parkeertijd van motorvoertuigen met meer dan twee wielen gereglementeerd is en in de 
parkeergebouwen geëxploiteerd door stad Genk. 
 
Artikel 2 - De retributie 
§ 1. Op het maaiveld geldt de retributie per geparkeerd motorvoertuig met meer dan twee wielen; in de 

parkeergebouwen geldt de retributie per geparkeerd motorvoertuig.  
§ 2. De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat (hierna ook “retributieplichtige” genoemd). 
§ 3. Er wordt geen volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de betaalde retributies gedaan, ook niet indien de 

parkeersessie korter is dan de door het parkeerrecht bepaalde termijn. 
§ 4. De betaling van de retributie geeft geen aanleiding tot enig ander recht dan parkeren. Het parkeren gebeurt 

op eigen risico. 
 
Artikel 3 - Retributietarieven 
§ 1. In hoofdstuk 2 “Specifieke bepalingen betreffende zone betalend parkeren, blauwe zone, parkeervergunningen 

en parkeerabonnement NMBS” en hoofdstuk 3 “Specifieke bepalingen betreffende parkeergebouwen Parking 
Villardel, Parking Medisch Centrum André Dumont” van dit reglement worden de diverse retributietarieven 
voor parkeren, parkeervergunningen en -abonnementen bepaald.  

§ 2. Forfaitaire retributie (hierna ook “dagtarief” genoemd): 
- Indien niet voor één van de in hoofdstuk 2 van dit reglement opgenomen tarieven gekozen wordt, kiest de 

retributieplichtige automatisch voor het dagtarief. Ook indien de door het parkeerrecht bepaalde termijn 
overschreden wordt, kiest de retributieplichtige automatisch voor het dagtarief. 

- Het dagtarief is niet van toepassing in de parkeergebouwen. 
- Voor elke nummerplaat bedraagt het dagtarief € 20,00 per kalenderdag (aangeduid als “tarief 1” op de 

parkeerautomaten en -informatiedragers). 
- Het dagtarief kan verder gebruikt worden, binnen de door het parkeerrecht bepaalde termijn, op een 

andere parkeerplaats in Genk, met uitzondering van de parkeerplaatsen in de parkeergebouwen. 
 
Artikel 4 - Vrijstellingen en afwijkingen  
§ 1. Zondagen en wettelijke feestdagen: op zondagen en wettelijke feestdagen is geen retributie verschuldigd, 

behoudens anders geldende bepalingen vermeld op de signalisatie. 11 juli wordt voor de toepassing van dit 
reglement gelijkgesteld met een zondag. 

§ 2. Parkeerkaart personen met een beperking:  
- Houders van een geldige parkeerkaart voor personen met een beperking mogen onbeperkt en gratis 

parkeren op alle voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap; 
- Houders van een geldige parkeerkaart voor personen met een beperking mogen onbeperkt en gratis 

parkeren op alle betalende parkeerplaatsen, behalve indien deze zijn voorbehouden voor een andere 
doelgroep, en uitsluitend na registratie van de nummerplaat bij de concessiehouder. Per parkeerkaart 
kunnen maximaal twee nummerplaten geregistreerd worden. Informatie over de concessiehouder wordt 
opgenomen op de parkeerinformatiedragers en/of op de stedelijke website. 

§ 3. Inname openbaar domein: met een geldige vergunning inname openbaar domein kan geparkeerd worden op 
de in de vergunning opgenomen parkeerplaatsen en voor zolang de vergunning geldig is. 
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§ 4. Deelwagens: op voorbehouden plaatsen voor deelwagens mag een deelwagen die herkenbaar is aan het logo 
van de aanbieder, onbeperkt en gratis parkeren. Aan de deelwagen wordt tevens een bewonersvergunning 
(niet-betalende zone) gekoppeld. 

§ 5. Dienstvoertuigen: alle dienstvoertuigen, die als dusdanig herkenbaar zijn, van de stad Genk, de 
Intergemeentelijke samenwerking MIDLIM-Handhaving Ruimte, de Politiezone CARMA, de WATERGROEP, 
FLUVIUS en BRANDWEERZONE OOST-LIMBURG zijn vrijgesteld van de retributie. 

§ 6. Bovengenoemde vrijstellingen zijn niet van toepassing in de parkeergebouwen geëxploiteerd door stad Genk, 
OCMW Genk of AGB Genk. 

§ 7. Het college kan, bij gemotiveerde beslissing: 
- aanvullende tarieven bepalen; 
- aan bepaalde retributieplichtigen tijdelijk een vrijstelling verlenen; 
- in kader van artikel 15 § 4: de Genkse zorg- en/of hulpverleningsorganisaties aanduiden, en het contingent 

aan nummerplaten bepalen; 
- de uitvoering van het reglement opschorten. 

 
Artikel 5 - Bezwaar 
§ 1. De retributieplichtige kan geen bezwaar indienen wanneer hij/zij, niettegenstaande het vereffenen van de 

retributie, toch niet mag parkeren, omwille van een reden al dan niet vreemd aan de wil van het bestuur of de 
concessiehouder, of ingeval van verplichte verwijdering van het motorvoertuig bij politiebevel. 

§ 2. Noch het stadsbestuur, noch de concessiehouder kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de gebrekkige 
werking of een defect van een parkeerautomaat of een automatisch detectiesysteem.  

 
Artikel 6 - Betaling 
§ 1. De retributie, met uitzondering van de forfaitaire retributie (“dagtarief”) overeenkomstig artikel 3 § 2, wordt 

contant betaald overeenkomstig de modaliteiten vermeld op de parkeerautomaten, parkeerinformatiedragers, 
de stedelijke website en/of de website van de concessiehouder.  

§ 2. Het dagtarief wordt betaald binnen de termijn voorzien op de toegezonden betalingsuitnodiging.  
§ 3. Bij gebrek aan betaling in der minne wordt één herinneringsbrief verstuurd zonder kosten ten laste van de 

wanbetaler. Indien vervolgens de wanbetaler nog steeds in gebreke blijft, wordt, ten vroegste dertig 
kalenderdagen na de eerste betalingsuitnodiging, een aanmaning per aangetekende brief verstuurd, verhoogd 
met een forfaitaire invordering van € 20,00, waarbij eveneens de wettelijke intresten een aanvang nemen. Bij 
niet-betaling binnen een gestelde termijn van dertig kalenderdagen na de aanmaning per aangetekende brief 
zal een rechtsvordering voor de vrederechter van het kanton Genk worden ingeleid met een dagvaarding door 
de gerechtsdeurwaarder.  

 
 
HOOFDSTUK 2. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE ZONE BETALEND PARKEREN, BLAUWE ZONE, 
PARKEERVERGUNNINGEN EN PARKEERABONNEMENT NMBS 
 
1. ZONE BETALEND PARKEREN 
 
Artikel 7 - Parkeerrecht in zones voor betalend parkeren 
§ 1. Van maandag tot en met zaterdag, van 9u00 tot 18u00, is een retributie voor het parkeerrecht verschuldigd, 

behoudens anders geldende bepalingen vermeld op de signalisatie. 
§ 2. Het gratis parkeerrecht wordt digitaal toegekend: 

- Het parkeerrecht kan uitsluitend gestart worden door de ingave van de nummerplaat via een automaat, 
volgens de modaliteiten vermeld op de automaat. Er moet geen parkeerticket voor een gratis parkeersessie 
achter de voorruit gelegd worden.  

§ 3. Het betalend parkeerrecht wordt digitaal toegekend: 
- Op plaatsen waar een automaat aanwezig is, dient het parkeerrecht gestart/aangekocht te worden volgens 

de modaliteiten en tarieven vermeld op de automaat. Er moet geen parkeerticket voor een betalende 
parkeersessie achter de voorruit gelegd worden. Indien de automaat defect is, moet gebruik gemaakt 
worden van de Europese parkeerschijf waarbij de regelgeving van de Europese parkeerschijf van 
toepassing is.  
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- Op plaatsen waar een automatisch detectiesysteem aanwezig is, wordt de verschuldigde retributie 
verstuurd aan de retributieplichtige, volgens de modaliteiten en tarieven vermeld op de aanwezige 
parkeerinformatiedrager.  

§ 4. Het is mogelijk dat de automaten geen of een beperkte terugbetalingsmogelijkheid bij overbetaling voorzien. 
 

Artikel 8 - Zones en tarieven voor kortparkeren  
§ 1. Het tarief voor kortparkeren wordt vastgesteld als volgt:  

- Voor elke nummerplaat is er 1 gratis parkeersessie van maximum 60 minuten per zone per kalenderdag, 
overeenkomstig de bepalingen in art. 7 §2.  

- Aansluitend op de gratis parkeersessie van 60 minuten kan maximaal 1x een betalende parkeersessie van 
30 minuten aangekocht worden (“tarief 2”).  

- Elke (nieuwe) parkeersessie in dezelfde zone is betalend en beperkt tot maximum 90 minuten (3x 30 
minuten aan tarief 2).  

- Het parkeerrecht voor kortparkeren is enkel geldig in de zone waar de parkeersessie gestart werd. 
- Iedere parkeersessie kan verder gebruikt worden, binnen de door het parkeerrecht bepaalde termijn, op 

een andere parkeerplaats in dezelfde zone in Genk. 
§ 2. Zone Centrum: Tarief 2 bedraagt € 1,00 per 30 minuten. 
§ 3. Zone Stalenstraat, zone Vennestraat en zone Hoevenzavellaan: Tarief 2 bedraagt € 0,50 per 30 minuten. 
 
Artikel 9 - Zones en tarief voor langparkeren 
§ 1. Zone stationsomgeving Bokrijk en zone stationsomgeving Genk: In de stationsomgevingen Bokrijk en Genk 

geldt een tarief voor langparkeren. Het tarief voor langparkeren bedraagt € 5,00, is ondeelbaar en geeft recht 
op parkeren gedurende 24 uur (aangeduid als “tarief 3” op de parkeerautomaten en  
-informatiedragers). 

§ 2. Er kunnen gelijktijdig meerdere parkeerrechten voor langparkeren aangekocht worden voor aansluitende 
periodes van telkens 24 uur. 

§ 3. Het parkeerrecht voor langparkeren is enkel geldig in de stationsomgeving waar het parkeerrecht is 
aangekocht. 
 
 

2. BLAUWE ZONE 
 
Artikel 10 - Europese parkeerschijf 
§ 1. Indien er geparkeerd wordt in een zone waar het gebruik van de Europese parkeerschijf verplicht is, dient deze 

correct ingesteld en zichtbaar en leesbaar aangebracht te worden achter de voorruit van het voertuig of, als er 
geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. 

§ 2. Wanneer de toegelaten parkeertijd is overschreden, de Europese parkeerschijf niet correct is ingesteld of deze 
niet zichtbaar en leesbaar is aangebracht achter de voorruit van het voertuig of op het voorste gedeelte van 
het voertuig indien er geen voorruit is, is het dagtarief verschuldigd, tenzij aan het voertuig een 
parkeervergunning voor de betreffende zone is toegekend overeenkomstig deel 3 “Parkeervergunningen”. 

 
 
3. PARKEERVERGUNNINGEN 
 
Artikel 11 - Algemene modaliteiten m.b.t. parkeervergunningen 
§ 1. Een parkeervergunning vangt ten vroegste aan op de datum van de aanvraag of op een latere datum 

voorgesteld door de aanvrager.  
§ 2. Een parkeervergunning kan bij de concessiehouder aangekocht/bekomen worden. Informatie over de 

concessiehouder wordt opgenomen op de parkeerinformatiedragers en/of op de stedelijke website. 
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3.1. BEWONERSVERGUNNING 
 
Artikel 12 - Bijzondere modaliteiten m.b.t. de bewonersvergunning  
§ 1. De bewonersvergunning laat toe dat een wijkbewoner zijn voertuig binnen een aanvaardbare afstand van zijn 

woning, binnen de eigen wijk, op het openbaar domein parkeert. De bewonersvergunning geeft geen recht op 
een vrije parkeerplaats voor de eigen deur. 

§ 2. Er kunnen maximaal 2 bewonersvergunningen per adres worden aangevraagd en verkregen (ongeacht of het 
adres in de betalende zone Centrum of in de niet-betalende zone is gelegen).  

§ 3. Met de bewonersvergunning kan 7 dagen/week en 24/24u geparkeerd worden in de zone zoals aangegeven 
op de bewonersvergunning. Binnen deze zone, mag de bewonersvergunning niet gebruikt worden op 
voorbehouden plaatsen. 

§ 4. De geldigheidsduur van de bewonersvergunning bedraagt maximaal 1 jaar. 
§ 5. Per bewonersvergunning wordt één nummerplaat opgenomen. 
§ 6. Er wordt enkel een bewonersvergunning uitgereikt voor voertuigen die vallen onder categorie M1 en N1 

volgens het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen 
waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.  

§ 7. De aanvrager van een bewonersvergunning moet volgende zaken kunnen aantonen: 
- domicilie op adres van aanvraag; 
- eigenaar van het ingeschreven voertuig; 
- indien leasewagen: bewijs dat aanvrager gebruik maakt van het ingeschreven voertuig waarvoor een 

bewonersvergunning wordt aangevraagd. 
§ 8. De retributie m.b.t. de bewonersvergunning wordt vastgesteld als volgt:  

- Adres van de aanvrager ligt in de niet-betalende zone:  

• voor de eerste vergunning: gratis; 

• voor de tweede vergunning: € 250,00 per jaar.  
- Adres van de aanvrager ligt in de betalende zone Centrum:  

• voor de eerste vergunning: € 25,00 per maand of € 200,00 per jaar; 

• voor de tweede vergunning: € 25,00 per maand of € 250,00 per jaar.  
 
 

3.2. WERKNEMERSVERGUNNING EN ONDERNEMERSVERGUNNING 
 
Artikel 13 - Bijzondere modaliteiten m.b.t. de werknemersvergunning en ondernemersvergunning 
§ 1. Met de werknemersvergunning kan 7 dagen/week en 24/24u geparkeerd worden in de zone zoals aangegeven 

op de werknemersvergunning. Binnen deze zone, mag de werknemersvergunning niet gebruikt worden op 
voorbehouden plaatsen. 

§ 2. Ieder bedrijf, vrij beroep, school of (zorg)vzw gevestigd op een adres in één van de aangeduide blauwe zones 
kan maximaal 2 ondernemersvergunningen bekomen voor de blauwe zone waarin de onderneming is 
gevestigd. Met de ondernemersvergunning kan 7 dagen/week en 24/24u geparkeerd worden in de zone zoals 
aangegeven op de ondernemersvergunning. Binnen deze zone, mag de ondernemersvergunning niet gebruikt 
worden op voorbehouden plaatsen. De ondernemersvergunning geeft geen recht op een vrije parkeerplaats 
voor de eigen deur.  

§ 3. De geldigheidsduur van de werknemers- of ondernemersvergunning bedraagt maximaal 1 jaar. 
§ 4. Per werknemers- of ondernemersvergunning wordt één nummerplaat opgenomen. 
§ 5. De retributie m.b.t. de werknemers- of ondernemersvergunning wordt vastgesteld als volgt: 

- voor 1 maand: € 40,00; 
- voor 3 maanden: € 100,00; 
- voor 6 maanden: € 180,00; 
- voor 1 jaar: € 300,00. 
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3.3. TREKKERSVERGUNNING 
 
Artikel 14 - Bijzondere modaliteiten m.b.t. de trekkersvergunning 
§ 1. Met de trekkersvergunning kan 7 dagen/week en 24/24u geparkeerd worden in de zone zoals aangegeven op 

de trekkersvergunning. 
§ 2. De trekkersvergunning is geldig voor een periode van 1 jaar. 
§ 3. De aanvrager van de trekkersvergunning moet volgende zaken kunnen aantonen: 

- domicilie in Genk; 
- eigenaar of bestuurder van de trekker. 

§ 4. De retributie voor de trekkersvergunning wordt vastgesteld op € 180,00 per jaar. 
 
 

3.4. HULPVERLENERSVERGUNNING EN VERGUNNING VOOR DIENSTEN VOOR GEZINSZORG 
 

Artikel 15 - Bijzondere modaliteiten m.b.t. de hulpverlenersvergunning en vergunning voor diensten voor 
gezinszorg 
§ 1. Houders van een hulpverlenersvergunning mogen onbeperkt en gratis parkeren op alle voorbehouden 

parkeerplaatsen voor hulpverleners. 
§ 2. Houders van een hulpverlenersvergunning mogen onbeperkt en gratis parkeren op alle betalende 

parkeerplaatsen, behalve indien deze zijn voorbehouden voor een andere doelgroep, en uitsluitend na 
registratie van de nummerplaat bij de concessiehouder. Per hulpverlenersvergunning kan maximaal één 
nummerplaat geregistreerd worden. Informatie over de concessiehouder wordt opgenomen op de 
parkeerinformatiedragers en/of op de stedelijke website. 

§ 3. De voorwaarden en procedure om een hulpverlenersvergunning te verkrijgen, zijn te raadplegen op de website 
https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-Kemp-en-Duin. 

§ 4. Voertuigen van personeelsleden van diensten voor gezinszorg erkend door de Vlaamse overheid en werkzaam 
in Genk, en voertuigen van personeelsleden van zorg- en/of hulpverleningsorganisaties werkzaam in Genk en 
aangeduid door het college overeenkomstig artikel 4 § 7, mogen onbeperkt en gratis parkeren op alle betalende 
maaiveld parkeerplaatsen, behalve indien deze zijn voorbehouden voor een andere doelgroep, en in 
Parkeergebouw Portavida (“P1”) en Parkeergebouw Toermalien (“P2”), geëxploiteerd door resp. AGB Genk en 
OCMW Genk. Dit kan uitsluitend na registratie van de nummerplaat bij de concessiehouder: per personeelslid 
kan maximaal één nummerplaat geregistreerd worden; per organisatie kan maximaal een vooraf afgesproken 
contingent aan nummerplaten geregistreerd worden (dit contingent kan jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd 
worden overeenkomstig artikel 4 § 7). Informatie over de concessiehouder wordt opgenomen op de 
parkeerinformatiedragers en/of op de stedelijke website. 

 
 
4. PARKEERABONNEMENT NMBS 

 
Artikel 16 - Modaliteiten m.b.t. het parkeerabonnement NMBS 
§ 1. In de aangegeven abonnementszones binnen de stationsomgevingen Bokrijk en Genk, kan geparkeerd worden 

door het gebruik van een geldig parkeerabonnement NMBS. 
§ 2. De voorwaarden, tarieven en procedure om een parkeerabonnement NMBS te verkrijgen, zijn te raadplegen 

op de website van de NMBS.  
 
 
HOOFDSTUK 3. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE PARKEERGEBOUWEN PARKING VILLARDEL, PARKING 
MEDISCH CENTRUM ANDRÉ DUMONT 

 
Artikel 17 - Algemene modaliteiten m.b.t. parkeergebouwen 
§ 1. Een parkeerabonnement, type parkeergebouw, vangt ten vroegste aan op de datum van de aanvraag of op een 

latere datum voorgesteld door de aanvrager. Het parkeerabonnement geldt uitsluitend voor het parkeren in 
het betreffende parkeergebouw, waarvoor het abonnement wordt aangekocht/bekomen.  

§ 2. Een parkeerabonnement “kantoor” of “24/7” kan bij de concessiehouder aangekocht worden.  

https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-Kemp-en-Duin
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§ 3. Voor het bekomen van een parkeerabonnement “ZOL” dient een overeenkomst met stad Genk afgesloten te 
worden. 

§ 4. Het parkeerrecht via halfuurtarief dient aangekocht te worden volgens de modaliteiten en tarieven vermeld op 
de automaat. Het parkeerrecht geldt uitsluitend voor het parkeren in het betreffende parkeergebouw, 
waarvoor het parkeerrecht wordt aangekocht. Er moet geen parkeerticket voor een betalende parkeersessie 
achter de voorruit gelegd worden. 

 
Artikel 18 - Modaliteiten m.b.t. Parking Villardel 
§ 1. In de aangegeven abonnementszones in Parking Villardel, kan geparkeerd worden door het gebruik van een 

geldig parkeerabonnement “kantoor” of “24/7”. 
§ 2. Het abonnementstarief wordt vastgesteld als volgt: 

- abonnement “kantoor” (maandag tot en met vrijdag, 7:00-19:00): € 40,00 per maand; 
- abonnement “24/7” (7 dagen/week, 24/24u): € 60,00 per maand.  

 
Artikel 19 - Modaliteiten m.b.t. Parking Medisch Centrum André Dumont 
§ 1. In de aangegeven abonnementszones (15 plaatsen) in Parking Medisch Centrum André Dumont, kan 

geparkeerd worden door het gebruik van een geldig parkeerabonnement “ZOL”.  
§ 2. In de overige parkeerzones kan geparkeerd worden door het gebruik van een geldig parkeerabonnement 

“kantoor” of “24/7”, of door aankoop van een parkeerrecht via tarief A of tarief B. Tarief B geldt uitsluitend 
voor werknemers (en desgevallend bezoekers, cursisten, occasioneel personeel, e.d.) / partners ZOL (door ZOL 
aangeduid), vanaf de 16de gebruiker, na registratie van de nummerplaat bij de concessiehouder.  

§ 3. Het abonnementstarief wordt vastgesteld als volgt: 
- abonnement “kantoor” (maandag tot en met vrijdag, 7:00-19:00): € 40,00 per maand; 
- abonnement “24/7” (7 dagen/week, 24/24u): € 60,00 per maand.  

§ 4. Het parkeerrecht via halfuurtarief wordt aangerekend per begonnen half uur en wordt vastgesteld als volgt: 
- tarief A: € 0,50 per half uur, met een maximum 24-uurtarief van € 5,00; 
- tarief B: € 0,25 per half uur, met een maximum 5-uurtarief van € 2,00 en een maximum 24-uurtarief van € 

3,00. 
§ 5. Het is mogelijk dat de automaten geen of een beperkte terugbetalingsmogelijkheid bij overbetaling voorzien. 
§ 6. Er geldt een “kiss & ride”-principe waarbij de eerste 30 minuten gratis zijn. Wordt er langer dan 30 minuten 

geparkeerd, zal het parkeerrecht via halfuurtarief aangerekend worden, en dit vanaf de eerste minuut. 
 


