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1040 ETTERBEEK 

https://www.etterbeek.be/onze-diensten/preventie/premies-in-de-strijd-tegen-fietsdiefstallen  

PREMIE VOOR DE AANKOOP VAN EEN FIETSSLOT EN INRICHTING VAN 
FIETSPARKEERVOORZIENINGEN 

Er zijn twee premies. De eerste wil de inwoners aanmoedigen om een kwaliteitsvol fietsslot te 
kopen. Etterbekenaren die recent (minder dan drie maanden geleden) een slot aangekocht 
hebben of van plan zijn om er een te kopen kunnen een premie aanvragen bij de gemeente 
ter waarde van dertig procent van de aankoopprijs met een maximumbedrag van 50 euro. 
Eén voorwaarde: het moet een kwaliteitsvol slot zijn, dat wil zeggen een model dat 
beantwoordt aan de minimumvoorwaarden inzake weerstand en doeltreffendheid tegen 
diefstal. 

• Raadpleeg hier het reglement voor deze premie 
• Download hier het aanvraagformulier of vul het online in. 

 De tweede premie wil de inrichting van fietsparkeervoorzieningen in privéruimten die 
toegankelijk zijn voor het publiek aanmoedigen. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
een dergelijke voorziening wil plaatsen kan daarvoor financiële steun krijgen van de 
gemeente. Die bedraagt vijftig procent van de aankoopprijs met een maximumbedrag van 
1.000 euro. 

• Raadpleeg hier het reglement voor deze premie 
• Download hier het aanvraagformulier of vul het online in. 

 

1082 SINT-AGATHA-BERCHEM 
berchem.brussels/nl/actualiteiten/mobiliteit-nieuwe-premie-bij-aankoop-van-een-fiets-of-step/ 

 
NIEUWE PREMIE BIJ AANKOOP VAN EEN FIETS OF STEP 

Met de fiets? Of met een step? Berchemnaren die zo’n rijwiel aankopen kunnen daar voortaan 
een premie voor krijgen: 

• 50€ voor een klassieke fiets 
• 100€ voor een elektrische step waarmee je de weg op kunt, 
• 200€ voor een bakfiets (onder een “bakfiets” verstaat men een fiets voorzien van een 

verbreding vooraan die het vervoer van goederen 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) 

https://www.etterbeek.be/onze-diensten/preventie/premies-in-de-strijd-tegen-fietsdiefstallen
https://www.etterbeek.be/onze-diensten/preventie/pdf/reglement-primes-velos-version-nl-new.pdf
https://www.etterbeek.be/onze-diensten/preventie/pdf/prime-velo-formulaire-de-demande-achat-cadenas-nl.pdf
https://www.etterbeek.be/onze-diensten/preventie/pdf/reglement-primes-velos-version-nl-new.pdf
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• 200€ voor een elektrische fiets (onder een “elektrische fiets” verstaat men een rijwiel 
met trapondersteuning, voorzien van een elektrische hulpmotor met een nominaal 
continu vermogen van 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, als de fietser stopt met trappen). 

NB : Het bedrag van de premie is maximum 15% van het aankoopprijs. 

De premie is van toepassing voor alle fietsen en elektrische autopeds gekocht in de periode 
tussen  01.07.2018 en 30.06.2021 (factuurdatum is rechtsgeldig). 

Aanvragen kunnen worden ingediend door meerderjarige natuurlijke personen die 
gedomicilieerd zijn in de gemeente. Bovendien kunnen niet meer premies worden 
aangevraagd dan het aantal personen vermeld op het attest van gezinssamenstelling. Tot slot 
moeten de elektrische fietsen of steps ook worden gegraveerd. We vestigen de aandacht erop 
dat al deze toekenningsvoorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

EEN AANVRAAG INDIENEN 

Het aanvraagdossier met de hierna beschreven documenten moet schriftelijk of per mail 
worden ingediend bij het gemeentebestuur: 

• het naar behoren ingevulde, gedateerde en ondertekende aanvraagformulier 
(beschikbaar op onze site onder rubriek): U, Inwoner > Wonen en Leven > Mobiliteit > 
Op zijn fiets) 

• een kopie van de gedetailleerde aankoopfactuur, op naam van de aanvrager 
• Een verklaring op eer dat men, als de gemeentediensten hierom vragen, in het bezit is 

van betreffende fiets of step. 

NB: De premie dient binnen de vier maanden vanaf de aankoopdatum te worden 
aangevraagd (factuurdatum). 

  

1083 GANSHOREN 
 
www.ganshoren.be/nl/mobiliteit/ 

 
PREMIE VOOR DE AANKOOP VAN EEN ELEKTRISCHE FIETS 
OF EEN BAKFIETS 

een nieuwe elektrische fiets: aanvrag formulier 
een nieuwe bakfiets: aanvrag formulier Reglement 

 

https://berchem.brussels/wp-content/uploads/2018/08/V%C3%A9lo-NL-2018-Formulaire.pdf
https://berchem.brussels/wp-content/uploads/2018/08/V%C3%A9lo-NL-2018-Formulaire.pdf
https://www.ganshoren.be/nl/mobiliteit/
https://www.ganshoren.be/content/uploads/2018/09/formulierelectrfietsdefnl.pdf
https://www.ganshoren.be/content/uploads/2018/09/formulierbakfietsdefnl.pdf
https://www.ganshoren.be/content/uploads/2019/03/rglementvloelecnl.pdf
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1090 JETTE 
 
www.jette.irisnet.be/nl/actualiteit/vanaf-15-05-premie-bij-aankoop-nieuwe-elektrische-
fiets?set_language=nl 

DE PREMIE VOOR ELEKTRISCHE FIETS OF BAKFIETS IS TERUG!  
 

Goed nieuws: iedere Jettenaar die zich een nieuwe e-bike – een fiets die elektrische 
ondersteuning tot 25 km per uur levert – of bakfiets aanschaft, heeft opnieuw recht op een 
gemeentelijke premie. Deze premie werd eind februari 2019 om budgettaire redenen 
opgeschort, maar is nu dus terug.  

De premie bedraagt 15% van de aankoopprijs, met een maximum van 150 euro voor de e-
bikes en een maximum van 300 euro voor de bakfietsen. 1 gezin heeft recht heeft op 
maximum 2 premies voor een periode van 3 jaar. Deze maatregel past volledig in het actieve 
fietsbeleid van de gemeente die met dit financieel duwtje in de rug de weggebruikers wil 
overtuigen die twijfelen om de auto in te ruilen voor de fiets. Voor alle duidelijkheid, de premie 
voor bakfietsen is niet beperkt tot enkel elektrische fietsen. 

Wie komt in aanmerking voor de premie? In principe iedere Jettenaar die meerderjarig is. De 
precieze modaliteiten voor de aanvraag van de premie vindt u terug in het reglement voor de 
toekenning ervan. Klik op een van onderstaande links om het desbetreffende 
aanvraagformulier te downloaden: 
  

• Aanvraagformulier premie elektrische fiets 
• Aanvraagformulier premie bakfiets 

 

1170 WATERMAAL-BOSVOORDE 
 
https://www.watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde/mobiliteit/premie-
voor-het-onderhoud-en-herstelling-van-de-fietsen 

 

PREMIE VOOR HET ONDERHOUD EN HET HERSTELLEN VAN EEN FIETS 

De fietsonderhouds- en herstelpremie is net aangekomen in Watermaal-Bosvoorde! Met 
een maximumbedrag van 50 euro is deze bedoeld als een “duwtje in de rug" voor 
meer mobiliteit, terwijl het ieders uitgaven verlicht! Deze premie is vanaf nu en tot 1 
december 2020 beschikbaar. 

http://www.jette.irisnet.be/nl/actualiteit/vanaf-15-05-premie-bij-aankoop-nieuwe-elektrische-fiets?set_language=nl
http://www.jette.irisnet.be/nl/actualiteit/vanaf-15-05-premie-bij-aankoop-nieuwe-elektrische-fiets?set_language=nl
http://www.jette.irisnet.be/nl/pdf/mobiliteit/version-finale-reglement-prime-velo-03-12-2019-nl.pdf
http://www.jette.irisnet.be/nl/pdf/mobiliteit/formulaire-2020-vae-nl.pdf
http://www.jette.irisnet.be/nl/pdf/mobiliteit/formulaire-2020-vae-cargo-nl.pdf
https://www.watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde/mobiliteit/premie-voor-het-onderhoud-en-herstelling-van-de-fietsen
https://www.watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaal-bosvoorde/mobiliteit/premie-voor-het-onderhoud-en-herstelling-van-de-fietsen
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De premie is voor alle bewoners van onze gemeente, ongeacht hun leeftijd, en geldt 
voor alle soorten fietsen (ook elektrische of bakfietsen). 

Voorwaarden om van de premie te genieten: 

• gedomicilieerd zijn in Watermaal-Bosvoorde; 
• het aanvraagformulier voor de onderhouds- en reparatiepremie voor de fiets 

invullen (verkrijgbaar bij de dienst Mobiliteit – Hooghuis, eerste verdieping, 
Antoine Gilsonplein, 2 - maandag tot vrijdag van 9u tot 11u30); 

• documenten:  
o een kopie van de gedetailleerde factuur en/of een ontvangstbewijs voor 

de uitgevoerde reparatie/onderhoudswerkzaamheden op naam van de 
aanvrager en gedateerd; 

o bewijs van betaling; 
o een kopie/scan van de identiteitskaart. 

• de premieaanvraag moet binnen drie maanden na de datum van het 
onderhoud/reparatie (de datum van de factuur geldt als bewijs) en uiterlijk vóór 
1 december 2020 worden ingediend op het volgende adres: Gemeente 
Watermaal-Bosvoorde - Dienst Mobiliteit - Antoine Gilsonplein 1 - 1170 
Watermaal-Bosvoorde. 

De premie wordt vervolgens overgemaakt op het rekeningnummer dat de aanvrager 
vermeldt. 

 

1180 UKKEL 
 
www.ukkel.be/nl/bestuur/werken/mobilite-1?set_language=nl 

 
TOEKENNING VAN PREMIES VOOR DE AANKOOP VAN EEN ELEKTRISCHE FIETS, 
EEN ELEKTRISCHE AANPASSINGSKIT VOOR FIETSEN, EEN ELEKTRISCHE BAKFIETS 
OF EEN BAKFIETS 

De gemeenteraad heeft op donderdag 23 april 2020 de vernieuwing unaniem goedgekeurd 
van de toekenning van premies voor de aankoop van een elektrische fiets, een elektrische 
aanpassingskit voor fietsen, een elektrische bakfiets of een bakfiets. De premie werd 
vastgelegd op € 250. Er wordt slechts één premie per gezin toegekend. Deze maatregel ligt in 
de lijn van een van de doelstellingen van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move, meer 
bepaald om het gebruik van de fiets tegen 2030 te verviervoudigen. 

Reglement (PDF) 
Aanvraagformulier (WORD) 

http://www.ukkel.be/nl/bestuur/werken/mobilite-1?set_language=nl
http://www.ukkel.be/bestuur/werken/mobilite-1/nl/bestuur/werken/mobilite-1/docs/2020/reglement-prime-velo-electrique-2020-nl.pdf
http://www.ukkel.be/bestuur/werken/mobilite-1/docs/2020/2020-primevae-formulaire-nl.docx
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1150 SINT-PIETERS-WOLUWE 
 
www.woluwe1150.be/nl/gemeentediensten/mobilite-nl/met-de-fiets/premie-voor-de-aankoop-
van-een-elektrische-fiets/ 

 
PREMIE VOOR DE AANKOOP VAN EEN ELEKTRISCHE FIETS 

Sinds 1 juli 2018 kent de gemeente Sint-Pieters-Woluwe een premie toe voor de aankoop van 
een nieuwe fiets met elektrische ondersteuning. De premie bedraagt 15% van het 
aankoopfactuurbedrag en bedraagt maximaal 200,00 EUR voor een fiets en maximaal 
300,00 EUR voor de aankoop van een bakfiets. 

Om in aanmerking te komen voor de premie moet u aan de volgende criteria voldoen: 

• Een natuurlijke persoon zijn; 
• Meerderjarig zijn en gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente Sint-

Pieters-Woluwe, of voor de gemeente werken (gemeentelijke personeelsleden, 
onderwijzend personeel, personeelsleden van het O.C.M.W., het S.V.K., de vzw 
P.A.J., de buurtcentra en Sportcity); 

• Een nieuwe fiets met elektrische ondersteuning kopen voor eigen gebruik; 
• Maximaal twee premies per huishouden binnen 3 jaar ontvangen; 
• Zich ertoe verbinden de fiets gedurende een periode van 3 jaar niet door te verkopen 

en de fiets zoveel mogelijk te gebruiken in het kader van uw dagelijkse verplaatsingen 
via een verklaring op erewoord. 

• De fiets moet nieuw zijn, met elektrische ondersteuning tot maximaal 25 km/uur. 

Raadpleeg het volledige reglement.(Wijziging: de gravure is nu vervangen door een 
MyBike.Brussels anti-diefstal sticker) 

Interesse? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur het terug naar mobilite@woluwe1150.be 
binnen 3 maanden na aankoop van uw fiets. Vul in 1 dossier per fiets. Let op: onvolledige 
dossiers worden niet behandeld! Lees goed door de lijst van documenten die bijgevoegd 
moeten worden. 

OPGELET De gemeente keert niet langer premie uit voor het jaar 2020.  
Contacteer de dienst Mobiliteit voor meer info. 

 

 

https://www.woluwe1150.be/nl/gemeentediensten/mobilite-nl/met-de-fiets/premie-voor-de-aankoop-van-een-elektrische-fiets/
https://www.woluwe1150.be/nl/gemeentediensten/mobilite-nl/met-de-fiets/premie-voor-de-aankoop-van-een-elektrische-fiets/
http://www.woluwe1150.be/content/uploads/2018/07/0_reglement_prime_velo_electrique-1-juillet-2018.pdf
https://www.woluwe1150.be/services-communaux/mobilite/a-velo/vol-de-velos/
http://www.woluwe1150.be/content/uploads/2018/07/2019_PrimeVAE_Formulaire_NL-1.pdf
mailto:mobilite@woluwe1150.be
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