
PREMIE VOOR DE AANKOOP VAN EEN NIEUWE ELEKTRISCHE FIETS OF EEN 
BAKFIETS 

GEMEENTELIJKE REGLEMENT  

 

De Gemeenteraad, 
Gelet op het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de begroting 2018 van de gemeente; 
Gezien het mobiliteitsbeleid van de gemeente Ganshoren, zoals gedefinieerd in haar 
Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP); 
Gezien het Bedrijfsvervoerplan van de gemeente en zijn doelstellingen; 
Overwegende dat het toekennen van een gemeentelijke premie voor de aanschaf van een 
elektrische fiets of een bakfiets de modal shift van de wagen naar de fiets kan 
vergemakkelijken. 
 

Inhoud van de premie 

Artikel 1  
 

Binnen de perken van het beschikbare budget, kent de gemeente Ganshoren een premie toe 
voor de aankoop van een nieuwe elektrische fiets of de aankoop van een nieuwe bakfiets 
(fiets-premie). Deze premie geldt voor aankopen vanaf de datum van inwerkingtreding van het 
huidige reglement. Om de datum van aankoop vast te stellen zal de factuurdatum als bewijs 
gelden.  
 

Artikel 2  
 

Onder elektrische fiets verstaat men volgens de huidige wetgeving en in de zin van de 
Europeese Richtlijn 2002/24/CE van 18 maart 2002 “rijwielen met trapondersteuning, voorzien 
van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW 
waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken wanneer het 
voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met 
trappen”. 
Kinderfietsen, cuistax, steps en elektrische steps, enz. vallen niet onder de definitie van het 
huidige reglement.  
 

Onder bakfiets verstaat men een fiets met 2 of 3 wielen die het vervoer van goederen en/of 
kinderen mogelijk maakt, in overeenstemming met artikel 46.1 4 van de wegcode die bepaalt 
dat een fiets niet breder mag zijn dan 1 meter.  
 

Artikel 3  
 

Het bedrag van de gemeentelijke fiets-premie voor een elektrische fiets wordt vastgelegd op 
15% van de aankoopprijs, met een maximum van 150,00 €. 
 

Het bedrag van de gemeentelijke fiets-premie voor een bakfiets wordt vastgelegd op 15% van 
de aankoopprijs, met een maximum van 300,00 €. 
 

Voorwaarden voor het bekomen van de premie 
 

Artikel 4  
 

De aanvrager moet cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen: 

• Een fysiek persoon gedomicilieerd in de gemeente Ganshoren zijn; 

• Meerderjarig zijn ; 

• Niet meer dan 2 fiets-premies per gezin en per periode van 3 jaar ontvangen. 



Artikel 5 
 
In afwijking met artikel 4, is de fiets-premie eveneens toegankelijk voor de personeelsleden 
van de gemeente Ganshoren (het onderwijzend personeel inbegrepen), het personeel van het 
OCMW, het personeel van de gemeentelijke VZW en het personeel van de CVBA Lojega. 
 
Artikel 6  
 
Indien het aantal aanvragen het voor dat jaar voorziene budget overschrijdt, zal de datum 
waarop het volledige dossier is ingediend gelden als criterium voor de toewijzing op het budget 
van het volgende jaar.  
 
Procedure voor de toekenning van de premie 
 
Artikel 7 
 
De aanvraag voor de fiets-premie moet schriftelijk of per mail bij het gemeentebestuur van 
Ganshoren ingediend worden en moet de volgende documenten bevatten:  

• het ter beschikking gestelde aanvraagformulier behoorlijk ingevuld, gedateerd en 
getekend;  

• een kopie van de gedetailleerde aankoopfactuur, op naam van de aanvrager;  

• een verklaring op eer dat men niet meer dan twee fiets-premies per gezin en per 3 jaar 
ontvangt en dat men bereid is, indien de gemeentediensten hier omvragen, het bewijs 
te leveren dat men in het bezit is van de fiets; 

Elke onvolledige aanvraag moet, om in aanmerking te komen, vervolledigd worden binnen de 
15 kalenderdagen na het verzenden van de schriftelijke aanvraag door de gemeentelijke 
administratie met uitnodiging aan de aanvrager om het dossier te vervolledigen. Bij gebrek zal 
de aanvraag niet in overweging worden genomen.  
De aanvraag van de fiets-premie moet binnen komen op de gemeentelijke administratie binnen 
de 3 maanden te tellen vanaf de aankoopdatum (enkel de factuurdatum telt als bewijs).  
 
Artikel 8 
 
Het college van Burgemeester en Schepenen zal de rechtmatigheid van de aanvraag 
analyseren. De aanvrager van de fiets-premie zal per briefwisseling verwittigd worden van de 
beslissing.  
 
Inwerkingtreding 
 
Artikel 9 
 
Het huidig reglement is van toepassing vanaf de vijfde dag volgend op de dag van 
bekendmaking door aanplakbrief.  
 
Artikel 10 
 
Bij een positieve beslissing zal de premie betaald worden op het rekeningnummer vermeld op 
het aanvraagformulier. 
 
Artikel 11  
 
Het college van Burgemeester en Schepenen is als enige bevoegd om te beslissen over 
conflicten bij niet-toekenning van de premie. 


