
 
 
 
 
 

 
 

 

TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE  
VOOR DE AANKOOP VAN EEN FIETS MET ELEKTRISCHE ONDERSTEUNING  

Reglement van 1 juni 2022 
 

Artikel 1 - Voorwerp van de premie  

Binnen de grenzen van de beschikbare budgetten kent de gemeente een premie toe voor de aankoop van een 
fiets met elektrische ondersteuning. Dit kan een klassieke fiets of een bakfiets zijn.   
 
Artikel 2 – Bedrag van de premie 

Om in aanmerking te komen voor de premie mag het totale belastbare inkomen van het gezin van de 
aanvrager, zoals vermeld op het laatste aanslagbiljet, niet meer bedragen dan 45.000 euro voor een 
alleenstaande, of 60.000 euro voor een getrouwd koppel of wettelijk of feitelijk samenwonenden.  

De premie bedraagt 250 euro voor een elektrische fiets en 400 euro voor een elektrische bakfiets, met een 
maximum van 33% van de aankoopprijs. 

Indien het gezin van de aanvrager tijdens het laatste aanslagjaar, geen gezamenlijk belastbaar inkomen heeft genoten 
dat hoger ligt dan 25.000 euro als hij alleenstaande is, of dan 35.000 euro als hij gehuwd is of wettelijk of feitelijk 
samenwoont, bedraagt de premie maximaal 400 euro voor een elektrische fiets en 600 euro voor een elektrische 
bakfiets. 

De inkomensgrenzen worden verhoogd met 3.000 euro per persoon ten laste. 
 
 
Artikel 3 - Definities 

Onder een fiets met elektrische ondersteuning verstaat het onderhavige reglement, volgens de geldende 
regelgeving en in de zin van de Europese Richtlijn 2002/24/EG van 18 maart 2002, "een fiets met 
trapondersteuning, uitgerust met een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van 
maximaal 0,25 kilowatt waarvan de voeding geleidelijk aan wordt verminderd en uiteindelijk verbroken 
wanneer de fiets een snelheid van 25 km/u bereikt, of vroeger, als de fietser stopt met trappen". 

Onder “bakfiets” verstaat het huidige reglement een fiets die speciaal ontworpen is om personen of grote 
ladingen te vervoeren en die voldoet aan artikel 46.1.4° van de wegcode waarin is vastgelegd dat een fiets niet 
breder dan 1,00 m mag zijn. 

Kinderfietsen, go-carts, elektrische steps, hoverboards, enz. vallen hier niet onder. 

 
Artikel 4 - Toekenningsvoorwaarden voor de premie  

Om van de premie te kunnen genieten, moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen: 
1. een natuurlijke persoon zijn; 
2. meerderjarig en gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek; 
3. de fiets met elektrische ondersteuning aan een professionele verkoper en voor eigen gebruik kopen; 
4. maximaal één premie per huishouden ontvangen, over een periode van vijf jaar;  
5. zich ertoe verbinden om de fiets niet door te verkopen gedurende 3 jaar, tenzij de ontvangen premie 

wordt terugbetaald; 
6. De premieaanvraag moet worden ingediend binnen drie maanden na de aankoop van de fiets met 

elektrisch ondersteuning, waarbij de datum van de factuur als bewijs geldt. Na deze periode van drie 
maanden kan de premie niet meer worden aangevraagd.  Deze voorwaarde blijft in alle gevallen van 
toepassing, ook als het budget voor het jaar uitgeput is of als het reglement wordt opgeschort.  

 
Artikel 5 
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De Raad kan besluiten deze reglement op te schorten. 
 
Artikel 6 - Toekenningsprocedure voor de premie  

De aanvrager stuurt zijn premieaanvraag naar de gemeente Schaarbeek via zijn persoonlijke ruimte op de website 
van de gemeente en voegt daarbij de volgende documenten: 

 een kopie van de gedetailleerde aankoopfactuur (volgens de bepalingen in artikel 4); 
 het betalingsbewijs voor de fiets; 
 een kopie van de pagina uit de handleiding of de catalogus waarop de kenmerken van de 

elektrische fiets worden vermeld. 
 een kopie van zijn laatste aanslagbiljet. 

 
Artikel 7 

De aanvrager zal via e-mail of per post een ontvangstbewijs ontvangen voor de premieaanvraag. Dit 
ontvangstbewijs zal vermelden of het dossier volledig is of niet. 

In geval van een onvolledige aanvraag moet de aanvrager de ontbrekende documenten verzenden naar de 
gemeente binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de datum van verzending van het schrijven dat de 
aanvraag onvolledig is. Bij gebreke hieraan zal geen rekening worden gehouden met de aanvraag en zal de 
premie niet worden toegekend. 

De datum van ontvangst van het volledige dossier bepaalt de toekenningsvolgorde voor de premie. 
 
Artikel 8 

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat na of de aanvraag gegrond is. De aanvrager van de premie 
zal via e-mail of per post op de hoogte worden gebracht van de positieve of negatieve beslissing. 

Artikel 9 

Indien toepasselijk stort het gemeentebestuur van Schaarbeek de premie op het rekeningnummer dat de 
aanvrager in zijn aanvraagformulier vermeldde. 
 
Artikel 10 

Onverminderd eventuele gerechtelijke stappen moet de financiële steun die krachtens het onderhavige 
reglement werd ontvangen, alsook de intresten op basis van de geldende rentevoet op de datum van de 
invorderingsbeslissing, worden terugbetaald aan de gemeente Schaarbeek in geval van een onjuiste of 
frauduleuze verklaring om deze premie onterecht te bekomen, of indien blijkt dat niet –of niet meer- aan de 
voorwaarden uit artikel 4 is voldaan. 

Het schepencollege is uitsluitend bevoegd om geschillen te beslechten in verband met de niet-toekenning of 
terugbetaling van deze premie. 
 
Artikel 11 

Het huidig reglement schaft het reglement, goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 december 2021, af en 
vervangt het.  Het onderhavige reglement treedt in voege op 15 juni 2022. 


