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Stedelijk subsidiereglement voor milieuvriendelijke 

mobiliteit 
 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 april 2013 

bekendgemaakt op 25 april 2013 

 

Hoofdstuk 1 – Algemeen 

Artikel 1 - Doel 

Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de Stad 

Gent, Milieudienst, kan het college van burgemeester en schepenen subsidies toekennen 

aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen die kiezen voor milieuvriendelijke 

mobiliteit. 

Deze subsidie heeft tot doel een cumulatieve bijdrage te leveren aan de verbetering van 

de luchtkwaliteit en het klimaat door de aankoop en het gebruik van voor de stad 

milieuvriendelijke voertuigen op vlak van luchtkwaliteit en klimaat te stimuleren. 

De keuze wordt gemaakt om voor natuurlijke personen elektrische fietsen, elektrische 

bakfietsen en het auto- of bakfietsdelen te stimuleren. Voor wat betreft de 

rechtspersonen en natuurlijke personen met een economische bedrijvigheid wordt het 

gebruik van elektrische (bak)fietsen voor werkverplaatsingen gestimuleerd. 

De subsidie wordt toegekend in overeenstemming met de Wet van 14 november 1983 

betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen én 

volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals hierna vastgesteld. 

 

Artikel 2 - Definities 

Volgende definities zijn van toepassing op dit reglement: 

- Nieuwe elektrische fiets of bakfiets: twee- of driewielig voertuig waarvan de 

factuurdatum (1e hands aankoop) dateert vanaf 1 januari 2012, voortbewogen door 

op pedalen te trappen waarbij een elektrisch systeem hulp geeft wanneer de pedalen 

ronddraaien. De elektrische trapondersteuning start als de fietser de pedalen 

ronddraait en stopt indien de pedalen niet meer ronddraaien. 

- M1-voertuig: voertuig bestemd voor het vervoer van passagiers met ten hoogste 

acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. Het type van het voertuig 

kan teruggevonden worden op het kentekenbewijs en het gelijkvormigheidsattest. 

 

Hoofdstuk 2 – Voorwaarden voor subsidies voor natuurlijke personen 

Deel 1 - Subsidie voor een nieuw aangekochte elektrische (bak) fiets 

Artikel 3 

Om in aanmerking te komen voor dit deel van de subsidie moet de (bak)fiets voldoen 

aan volgende voorwaarden: 

- De elektrische (bak)fiets moet aangekocht zijn door een natuurlijke persoon 

gedomicilieerd op het grondgebied Gent. 

- De elektrische (bak)fiets wordt gebruikt door de aankoper of door een persoon die 

officieel geregistreerd staat als inwonend gezinslid van de aankoper, gedomicilieerd 

op hetzelfde adres op het grondgebied Gent. 

- Het moet een nieuwe elektrische (bak)fiets zijn waarvan de aankoopdatum zoals 

aangegeven op de factuur dateert vanaf 1 januari 2012. 
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- Op de factuur moet duidelijk aangegeven worden dat het om een elektrische 

(bak)fiets gaat, en dat het adres van levering in Gent gelegen is. 

- De elektrische (bak)fiets mag na het uitbetalen van de subsidie gedurende 1 jaar niet 

worden doorverkocht of weggeschonken. 

- Tot elektrisch omgebouwde (bak)fietsen komen niet in aanmerking voor deze subsidie 

met uitzondering van driewielers voor mindervalide personen. 

- De sticker “gent: elektrische (bak)fiets” wordt verplicht aangebracht op de (bak)fiets. 

De sticker wordt bij goedkeuring van de subsidie door de Stad Gent verzonden aan de 

aanvrager. 

 

Artikel 4 

De subsidie kan slechts eenmaal uitgekeerd worden per (bak)fiets. 

Er wordt slechts 1 subsidie én per natuurlijke persoon én per adres voor een elektrische 

fiets toegekend. 

Er wordt slechts 1 subsidie én per natuurlijke persoon én per adres voor een elektrische 

bakfiets toegekend. 

De aanvrager van de subsidie is tevens de aankoper van de (bak)fiets. Hij is eveneens de 

gebruiker van de (bak)fiets of minstens moet de gebruiker officieel geregistreerd staan 

als inwonend gezinslid van deze persoon, gedomicilieerd op hetzelfde adres op het 

grondgebied Gent. 

 

Artikel 5 

De subsidie van de Stad Gent voor een elektrische fiets bedraagt de helft van het 

aankoopbedrag van de fiets, met een maximum van 125 euro. Indien de aanvrager kan 

aantonen dat in de periode vanaf 1 januari 2012 binnen het gezin een Belgische 

nummerplaat werd geschrapt of overgedragen buiten het gezin, dan bedraagt de subsidie 

voor een elektrische fiets maximum 250 euro. 

De subsidie van de Stad Gent voor een elektrische bakfiets bedraagt de helft van het 

aankoopbedrag van de fiets, met een maximum van 400 euro. 

 

Artikel 6 - Procedure en modaliteiten voor uitbetaling van de subsidie 

De procedure voor het verkrijgen van de subsidie verloopt als volgt:  

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het daartoe bestemde aanvraagformulier 

dat volledig ingevuld bij de Stad Gent t.a.v. de Milieudienst wordt ingediend of 

opgestuurd. Het aanvraagformulier kan opgevraagd worden bij de Milieudienst 

(Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge – milieudienst@gent.be) of kan worden 

opgehaald op het E-Loket van de Stad Gent (edienstverlening.gent.be).  

Bij het aanvraagformulier wordt een kopie van volgende documenten toegevoegd: 

- de factuur van de elektrische (bak)fiets, op naam van de natuurlijke persoon die de 

subsidie aanvraagt, met vermelding van het adres van levering. 

- Indien van toepassing, het schrappingsbewijs van de nummerplaat, uitgeschreven 

door de DIV (Directie inschrijvingen van Voertuigen), samen met een verklaring op 

eer dat de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden om recht te hebben op een 

verhoogd subsidiebedrag voor de aankoop van een elektrische fiets. 

Voor het aantonen van de schrapping of overdacht van een nummerplaat gelden 

volgende voorwaarden: 

- Alleen personen die officieel geregistreerd staan als gezinslid van de titularis van de 

ingeleverde nummerplaat, komen in aanmerking voor een verhoogd maximumbedrag 
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bij de aankoop van een elektrische fiets. Dit geldt ook in het kader van 

echtscheidingen en co-ouderschap in geval de kinderen niet gedomicilieerd staan bij 

de titularis van de nummerplaat. 

- De ingeleverde nummerplaat moet voor de inlevering minstens zes maanden binnen 

hetzelfde gezin in gebruik zijn geweest met een auto van het type M1. De inlevering 

van een nummerplaat van een ander type voertuig of van een buitenlandse 

nummerplaat, komt niet in aanmerking. Ook de inlevering van een leasing- of 

bedrijfswagen geeft geen recht op verhoogd maximumbedrag bij de aankoop van een 

elektrische fiets. 

- Men verliest het recht op een verhoogd maximumbedrag als er in hetzelfde gezin een 

andere nummerplaat wordt ingeschreven vanaf zes maanden voor de inlevering van 

de nummerplaat waamee het verhoogd maximumbedrag werd aangevraagd. Het 

verhoogd maximumbedrag  blijft wel behouden als er een tweede nummerplaat wordt 

ingeleverd in de periode tussen zes maanden voor de nieuwe inschrijving en twee 

weken erna. Daarbij wordt alleen rekening gehouden met de inlevering van 

nummerplaten die recht geven op het verhoogd maximumbedrag. 

- Als een titularis van een personenwagen zich langer dan veertien dagen bij het gezin 

van de titularis vervoegt, behoudt dat gezin het recht op een verhoogd 

maximumbedrag. In dat geval moet de bijkomende nummerplaat minstens zes 

maanden in gebruik zijn op het moment van inlevering van de nummerplaat waamee 

het verhoogd maxiumbedrag werd aangevraagd. Als niet aan die voorwaarde voldaan 

is, kan de Stad Gent het verschil met het normale maximumbedrag terugvorderen. 

- Als de titularis van de ingeleverde nummerplaat overleden is, moet bij het 

aanvraagformulier een kopie van de overlijdensakte van de titularis worden 

toegevoegd. Alleen personen die deel hebben uitgemaakt van het gezin van de 

titularis op het moment van overlijden, komen voor de toekenning van een verhoogd 

maximumbedrag in aanmerking. 

Indien blijkt dat de modaliteiten van dit reglement zijn nageleefd doet de Milieudienst het 

nodige om de toekenning van de subsidie, te laten goedkeuren door het college van 

burgemeester en schepenen. Bij een eventuele controle moet de elektrische (bak)fiets 

getoond worden, zo niet moet de (bak)fiets binnen de 30 kalenderdagen aangeboden 

worden bij de Milieudienst (Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge). Indien blijkt dat 

de modaliteiten van dit reglement niet of niet volledig zijn nageleefd, dan zal de subsidie 

niet toegekend en voor zover als nodig teruggevorderd worden en wordt de aanvrager 

daarvan op de hoogte gebracht. 

 

Deel 2 - Subsidie voor terugbetaling van inschrijvingsgeld voor auto- of 

bakfietsdelen 

Artikel 7 

Om in aanmerking te komen voor dit deel van de subsidie moet men voldoen aan 

volgende voorwaarden: 

- Een natuurlijk persoon gedomicilieerd op het grondgebied Gent. 

- Enkel een nieuw lid van een autodeelorganisatie of bakfietsdeelorganisatie komt in 

aanmerking. Onder een nieuw lid wordt verstaan een lid met een eerste 

inschrijvingsdatum vanaf 1 januari 2012. 

 

Artikel 8 

De subsidie heeft betrekking op het inschrijvingsgeld. 

Er wordt slechts 1 subsidie per natuurlijke persoon toegekend. 
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Artikel 9. 

De subsidie kan uitbetaald worden tot 100% van het inschrijvingsgeld, met een 

maximum van 35 euro. 

 

Artikel 10 - Procedure en modaliteiten voor uitbetaling van de subsidie 

De procedure voor het verkrijgen van subsidie verloopt als volgt: 

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het daartoe bestemde aanvraagformulier 

dat volledig ingevuld bij de Stad Gent t.a.v. de Milieudienst wordt ingediend of 

opgestuurd. Het aanvraagformulier kan opgevraagd worden bij de Milieudienst 

(Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge – milieudienst@gent.be) of kan worden 

opgehaald op het E-Loket van de Stad Gent (edienstverlening.gent.be). 

Bij het aanvraagformulier wordt een kopie van volgende documenten toegevoegd: 

- bewijs van inschrijving van een nieuw lidmaatschap 

Indien blijkt dat de modaliteiten van dit reglement zijn nageleefd doet de Milieudienst het 

nodige om de toekenning van de subsidie, te laten goedkeuren door het college van 

burgemeester en schepenen. Indien blijkt dat de modaliteiten van dit reglement niet of 

niet volledig zijn nageleefd, dan zal de subsidie niet toegekend en voor zover als nodig 

teruggevorderd worden en wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht. 

 

Hoofdstuk 3 – Voorwaarden voor subsidies voor rechtspersonen en natuurlijke 

personen met een economische bedrijvigheid 

Deel 3 - Subsidie voor een nieuw aangekochte elektrische (bak)fiets bestemd 

voor werkgerelateerde verplaatsingen 

Artikel 11 

Om in aanmerking te komen voor dit deel van de subsidie moet de (bak)fiets voldoen 

aan volgende voorwaarden: 

- De elektrische (bak)fiets moet aangekocht zijn door een rechtspersoon of natuurlijke 

personen met een economische bedrijvigheid, met zetel / inschrijving in de 

kruispuntbank der ondernemingen te Gent en waarvan de activiteiten hoofdzakelijk 

op het Gentse grondgebied worden uitgevoerd. 

- De elektrische (bak)fiets moet ingezet worden voor werkgerelateerde verplaatsingen, 

en kan geenszins als privévoertuig voor de gebruiker(s) dienen. 

- Het moet een nieuwe elektrische (bak)fiets zijn waarvan de aankoopdatum zoals 

aangegeven op de factuur dateert vanaf 1 januari 2012. 

- Op de factuur moet duidelijk aangegeven worden dat het om een elektrische 

(bak)fiets gaat, en dat het adres van levering in Gent gelegen is. 

- De elektrische (bak)fiets mag na het uitbetalen van de subsidie gedurende 1 jaar niet 

worden doorverkocht of weggeschonken. 

- Tot elektrisch omgebouwde (bak)fietsen komen niet in aanmerking voor deze subsidie 

met uitzondering van driewielers voor mindervalide personen. 

- De sticker “gent: elektrische (bak)fiets” wordt verplicht aangebracht op de (bak)fiets. 

De sticker wordt bij goedkeuring van de subsidie door de Stad Gent verzonden aan de 

aanvrager. 

 

Artikel 12 

De subsidie kan slechts eenmaal uitgekeerd worden per (bak)fiets. 
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Er worden maximaal 20 subsidies én per rechtspersoon of natuurlijke personen met een 

economische bedrijvigheid én per adres toegekend. 

De aanvrager van de subsidie is tevens de aankoper van de (bak)fiets. 

 

Artikel 13 

De subsidie van de Stad Gent voor een elektrische fiets bedraagt de helft van het 

aankoopbedrag van de fiets, met een maximum van 250 euro. 

De subsidie van de Stad Gent voor een elektrische bakfiets bedraagt de helft van het 

aankoopbedrag van de fiets, met een maximum van 400 euro. 

 

Artikel 14 - Procedure en modaliteiten voor uitbetaling van de subsidie 

De procedure voor het verkrijgen van de subsidie verloopt als volgt:  

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het daartoe bestemde aanvraagformulier 

dat volledig ingevuld bij de Stad Gent t.a.v. de Milieudienst wordt ingediend of 

opgestuurd. Het aanvraagformulier kan opgevraagd worden bij de Milieudienst 

(Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge – milieudienst@gent.be) of kan worden 

opgehaald op het E-Loket van de Stad Gent (edienstverlening.gent.be). 

Het aanvraagformulier bevat tevens een verplicht en volledig in te vullen 

mobiliteitsvragenlijst waarin de aanvrager duidelijk volgende zaken moet weergeven: 

- De wijze waarin de aangekochte elektrische (bak)fiets(en) passen in het 

mobiliteitsplan van het bedrijf. 

- De promotie die de aanvrager plant specifiek rond het gebruik van de aangekochte 

elektrische (bak)fiets(en) en meer algemeen rond elektromobiliteit in al zijn facetten. 

- De zichtbaarheid van het gebruik van de elektrische (bak)fiets(en) binnen en buiten 

het bedrijf. 

- Een schets van de functieprofielen van de potentiële gebruikers van de elektrische 

(bak)fiets(en). 

- Een duidelijke inschatting van het aantal potentiële gebruikers van de elektrische 

(bak)fiets(en). 

- Een indicatie van de redenen waarom het inzetten van elektrische (bak)fiets(en) voor 

die potentiële gebruikers een verschil kan maken op vlak van werkgerelateerde 

verplaatsingen. 

Bij het aanvraagformulier wordt een kopie van volgende documenten toegevoegd: 

- de factuur van de elektrische (bak)fiets, op naam van de rechtspersoon of natuurlijke 

personen met een economische bedrijvigheid die de subsidie aanvraagt, met 

vermelding van het adres van levering. 

Indien blijkt dat de modaliteiten van dit reglement zijn nageleefd doet de Milieudienst het 

nodige om de toekenning van de subsidie, te laten goedkeuren door het college van 

burgemeester en schepenen. Indien blijkt dat de modaliteiten van dit reglement niet of 

niet volledig zijn nageleefd, dan zal de subsidie niet toegekend en voor zover als nodig 

teruggevorderd worden en wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht. 

 

Artikel 15 - Evaluatie 

Na een periode van 6 maanden na uitbetaling van de subsidie, kan de Stad Gent de 

rechtspersoon of natuurlijke personen met een economische bedrijvigheid die de subsidie 

aanvroeg vragen om een vragenlijst in te vullen, of een evaluatiegesprek te houden. De 



6 

informatie die tijdens deze evaluatie wordt verzameld, kan door de Stad Gent vrij 

gebruikt worden voor eigen doeleinden. 

Hoofdstuk 4 – Slotbepalingen 

Artikel 16 - Uitbetaling 

De betaling van de subsidie gebeurt op een zicht- of postrekening van de 

subsidieverkrijger. 

De subsidieverkrijger verbindt zich ertoe de Stad Gent onverwijld schriftelijk op de 

hoogte te brengen van iedere wijziging van diens post- of bankrekeningnummer. 

Indien de budgetten voor het lopende begrotingsjaar uitgeput zijn, kan er geen subsidie 

meer worden toegekend en zal de aanvraag geweigerd worden. In het volgende 

begrotingsjaar kan opnieuw een aanvraag worden ingediend, voor zover voldaan is aan 

de voorwaarden van het reglement. 

 

Artikel 17 - Verdeelsleutel budget 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de bevoegdheid om binnen het 

voorziene budget een verdeelsleutel vast te leggen voor de verschillende subsidies zoals 

voorzien in dit reglement. 

 

Artikel 18 - Controle 

De Stad Gent heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende 

investeringssubsidie te controleren. 

In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de subsidieverkrijger, kan de 

Stad Gent beslissen om de toekenning van de investeringssubsidie te weigeren of terug 

te vorderen en in de toekomst geen subsidies meer toe te staan aan de 

subsidieverkrijger. 

 

Artikel 19 - Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad van de Stad 

Gent in april 2013 en kent een einde op 31 december 2013. 

Huidig reglement heft het ‘Stedelijk subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit’, 

goedgekeurd in zitting d.d. 7 december 2011 en gewijzigd door de gemeenteraad van 

september 2012, op. 


