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Zitting van 02.09.21

#Onderwerp : Premie voor de aankoop van een fiets of van een elektrische step - hernieuwing #

Openbare zitting

FINANCIËLE ZAKEN

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op het artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 21 juni 2018 bettreffende de invoering van een premie voor de
aankoop van een fiets of een elektrische step;
Gezien het mobiliteitsbeleid van de gemeente Sint-Agatha-Berchem;
Overwegende dat het toekennen van een premie voor de aankoop van een fiets of een elektrische step de modal
shift van de wagen naar de fiets of de elektrische step moet vergemakkelijken;
 
BESLUIT wat volgt:
 
Artikel 1:
Binnen de perken van de beschikbare begroting, kent de gemeente Sint-Agatha-Berchem een premie toe voor de
aankoop van een nieuwe fiets of een nieuwe elektrische step.
 
Artikel 2:
Deze premie geldt voor aankopen vanaf de datum van inwerkingtreding van het onderhavige reglement. Om de
datum van aankoop vast te stellen, zal de factuurdatum als bewijs gelden.
 
Artikel 3:
Het bedrag van de premie wordt vastgelegd op 15% van de aankoopprijs, met een maximum van:

€50,00 voor een traditionele fiets,• 
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€100,00 voor een elektrische step die gebruikt mag worden om op de weg te rijden,

€200,00 voor een bakfiets (onder bakfiets verstaat men een fiets voorzien van een verbreding vooraan
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) of

€200,00 voor een elektrische fiets (onder elektrische fiets verstaat men “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”).

Artikel 4:
De aanvrager moet aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

een fysiek persoon zijn gedomicilieerd in de Gemeente Sint-Agathe-Berchem;

meerderjarig zijn;

niet meer premies per aanvrager dan het aantal personen die voorkomen op de gezinssamenstelling per
periode van 3 jaren;

de fietsen of elektrische steps laten graveren.

Artikel 5:
De aanvraag voor de premie moet schriftelijk of per mail bij het gemeentebestuur 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 indien de gemeentediensten hierom vragen, het bewijs te leveren dat men in het
bezit is van de fiets of van de elektrische step.

Elke onvolledige aanvraag moet om in aanmerking te komen, vervolledigd worden binnen de 30 kalenderdagen
na de schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur. Bij gebrek zal de aanvraag niet in overweging worden
genomen.
De aanvraag van de premie moet binnen komen op het gemeentebestuur binnen de vier maanden te tellen vanaf
de aankoopdatum (enkel de factuurdatum telt als bewijs).
 
Artikel 6:
Het College van Burgemeester en Schepenen zal de rechtmatigheid van de aanvraag analyseren. De aanvrager
van de premie zal per briefwisseling verwittigd worden van de beslissing.
 
Artikel 7:
Bij een positieve beslissing zal de premie betaald worden op het rekeningnummer vermeld op het
aanvraagformulier.
 
Artikel 8:
Het College van Burgemeester en Schepenen is als enige bevoegd om te beslissen over conflicten bij niet-
toekenning van de premie.
 
Artikel 9:
Het onderhavig reglement is van toepassing voor alle fietsen en elektrische steps gekocht in de periode tussen 1
juli 2021 en 31 december 2022; de factuurdatum telt als bewijs.
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De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
22 stemmers : 22 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

In opdracht :
De Gemeentesecretaris, 
(g) Philippe Rossignol  

De Voorzitter van de Raad,  
(g) Marc Vande Weyer

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Agatha-Berchem, 03 september 2021

In opdracht :
De Gemeentesecretaris,

Philippe Rossignol  

De Burgemeester,

Christian Lamouline
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