
DIENST STADSMOBILITEIT – REGLEMENT IN VERBAND MET TOEKENNING VAN EEN PEMIE VOOR 

AANKOOP VAN EEN FIETS MET ELECTRISCHE ASSISTENTIE OF CARGOFIETS MET ELECTRISCHE 

ASSISTENTIE 

De gemeenteraad; 

Gelet op artikel 117 van de Nieuwegemeentewet; 

Gelet op de begroting die door de gemeentewerdgestemdvoor het jaar 2020; 

Gelet op Richtlijn 2002/24/CE van het Europese Parlement en van de raad van 18 maart 2002 m.b.t. 

de goedkeuring van motorvoertuigen op 2 of 3 wielen en meer in het bijzonderartikel 1; 

Gelet op de Wegcode, en meer in het bijzonderartikel 46.1, 4°; 

Overwegende het door de gemeente Jette gevoerdemobiliteitsbeleid; 

Overwegende het Bedrijfsvervoersplan van de Gemeente en de 

daarmeesamenhangendedoelstellingen; 

Overwegendedat het invoeren van eengemeentepremiebij de aankoop van eenfiets met elektri-

schehulpmotor of van eenbakfiets met elektrischeassistentie  de overschakeling van de wagennaar 

de fietsmoetvergemakkelijken; 

Overwegendedat de gemeenteinderdaadeenpremiewenst te verlenen om  de particulieren en de 

zelfstandigenertoeaan te zetten te investeren in eenfiets met elektrischehulpmotor of in 

eennieuwebakfiets met elektrischeassistentie; 

Op voorstel van het college; 

 

Besluit: 

 

Artikel 1 – Voorwerp van de premie 

 

§1. Binnen de perken van de beschikbarebegrotingsmiddelen, verleent de gemeente Jette 

eenpremiebij de aankoop van eennieuwefiets met elektrischehulpmotorvooreenvolwassene of van 

eennieuwebakfietsvooreenvolwassene met elektrischeassistentie; 

 

§2. Behoudensinachtneming van de hierbovenvermeldevoorwaarden, is dit reglement van 

toepassing op de premieaanvrageningediendvanaf de datum van inwerkingtreding van -dit 

reglement. 

 

Artikel 2 – Definities 

 

In de zin van dit reglement, verstaat men onder: 

 

Fiets met elektrischehulpmotor: Rijwiel met trapondersteuning, voorzien van 

eenelektrischehulpmotor met nominaal continu maximumvermogen van 0,25 watt waarvan de 

aandrijfkracht   

geleidelijkvermindert en uiteindelijkwordtonderbrokenwanneer het voertuigeensnelheid van 25 

km/u bereikt, of eerder, wanneer de fietserophoudt met trappen. 

 

Bakfiets met elektrische assistentie: Fiets bestemd voor het vervoer van grotere lasten dan op een 



klassieke fiets, waarbij de fiets nooit meer dan 1,00 m breed mag zijn. De bakfiets met elektrische 

assistentie is voorzien van een bak vooraan of achteraan, wat het vervoer van volumineuze vrachten 

of van personen mogelijk maakt. Daartoe beschikt de fiets over een specifieke afneembare bak 

 

Artikel 3 – Begunstigden van de premie 

 

§1. Heeft recht op de door dit reglement voorziene premie: 

 

a.    Elke meerderjarigenatuurlijkepersoon met verblijfplaats op het grondgebied van de 

gemeenteJette; 

b.    De personeelsleden van de gemeente, met inbegrip van het onderwijzendpersoneel, het 

personeel van het OCMW Jette, de JetseHaard, van het SVK (SociaalVerhuurkantoor), het 

PWA, (PlaatselijkWerkgelegenheidsagentschap), van het Cultuurcentrum van Jette en van de 

Kinderboerderij; 

c.    De personen met eenzelfstandigenstatuut die hun economischeactiviteituitoefenen op 

het grondge-bied van de gemeente Jette, de Jetsehandelaars en de vzw’s met hoofdzetel te 

Jette. 

 

§2. In het gevaldat de gemeente de nodigeinformatie niet vindt of er geentoegangtoeheeft, moe-ten 

de in §1 bedoeldepotentiëlebegunstigdenzelf het bewijsleverendatzeweldegelijkvoldoenaan de 

voorwaarden om alsbegunstigde te wordenbestempeld.   

 

Artikel 4 – Bedrag van de premie 

 

§1. Bij de aankoop van eenfiets met elektrischehulpmotor, bedraagt de premie  15 % van het 

aankoopfactuurbedrag  met een maximale waarde van 150,00 euro. 

 

§2. Bij de aankoop van eenbakfiets met elektrischeassistentie, bedraagt de premie 15 % van het  

aankoopfactuurbedrag  met een maximale waarde van 300,00 euro. 

 

Artikel 5 – Limieten van premieverlening 

 

§1. De begunstigden van de premie die zijn bedoeld in artikel 3 §1, a) van dit reglement mogen 

echter hoogstens twee premies per gezin verkrijgen binnen een periode van 5 jaar, ingaand vanaf de 

datum van de beslissing van het College tot toekenning van de eerste premie . 

 

§2. De begunstigden van de premie die zijn bedoeld in  artikel 3 §1, b) van dit reglement kunnen 

echter maar van één premie per persoon genieten. 

 

§3. De begunstigden van de premie die zijn bedoeld in artikel 3 §1, c) van dit reglement mogen 

echter maximaal twee premies verkrijgen per persoon binnen een periode van 5 jaar, in-gaand vanaf 

de datum van de beslissing van het College tot toekenning van de eerste premie. 



 

§4.  In de gevallen bedoeld in §1 en §3 van dit artikel, is het maximum van twee premies een abso-

luut totaal dat geldt voor gelijk welk type fiets dat het voorwerp van de premietoekenning uitmaakt. 

  

Artikel 6 – Toekenningsprocedure van de premie 

 

§1. Om van de premie te kunnen genieten, moet de aanvrager zijn aanvraag schriftelijk indienen ter 

attentie van het gemeentebestuur van Jette op het adres Wemmelsesteenweg 100, 1090 Jette, of 

per mail op het adres "mobilite-mobiliteit@jette.irisnet.be. 

 

§2. De premieaanvraag moet worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen 

vanaf de aankoopdatum van de fiets met elektrische hulpmotor of bakfiets met elektrische assis-

tentie. Om de aankoopdatum te bepalen, geldt de factuurdatumalsbewijs. 

 

§3. Het premieaanvraagdossiermoetnoodzakelijkerwijs de volgendeelementenbevatten: 

 

•    Het aanvraagformuliermoetnaarbehorenzijningevuld, gedagtekend en ondertekend en 

beschikbaarzijn op de website van de gemeente; 

•    Eengedetailleerdekopie van de aankoopfactuur op naam van de aanvrager; 

•    Eenkopie van de bevestigingsmail van de inschrijving van de fiets op het platform  

http://mybike.brussels waardooreenfietsgeregistreerd en geïdentificeerd kan wordenaan de 

hand van eennieuwezelfklever om het risico op diefstal en heling te verkleinen; 

•    Eenverklaring op eergeengroteraantalpremies te verkrijgen dan het toegelatenaantal, 

overeen-komstig de limietenaangegeven in artikel 5 van dit reglement; 

•    De aanvragermoet de dienstStadsmobiliteit van Jette, die er hem/haarzal om vragen, het 

bewijsleverendat  de fietsweldegelijk in zijn/haarbezitis. 

 

§4. Om in beschouwing te 

wordengenomenmoetelkeonvolledigeaanvraagaangevuldwordenbinneneentermijn van 15 

kalenderdagen, te rekenenvanaf de dag van het verzoek van de administratievoorvervollediging van 

het dossier. Bij gebrek hieraan zal de premieaanvraag niet in beschouwing worden genomen.   

 

§5. Het college van burgemeester en schepenen is competent om de ontvankelijkheid en 

gegrondheid van de premieaanvraag te analyseren. De aanvrager zal ingelicht worden betreffende 

het gevolg dat wordt gegeven aan zijn aanvraag schriftelijk per mail of per post, in functie van de 

keuze die hij daarvoor zal hebben aangegeven op het aanvraagformulier, 

 

§6. Het indienen van een premieaanvraag heeft de toekenning van de premie niet 

noodzakelijkerwijs tot gevolg. De toekenning van de premieisonderhevigaan de inachtneming van de 

voorwaardenvoorzien in dit reglement en kan alleengeschiedenbinnen de perken van de 

beschikbarebudgetten. 

 

Artikel 7 – Overschrijving van de premie 



 

De gemeente Jette zal de premieovermaken op het door de 

aanvrageraangeduiderekeningnummerop het aanvraagformulier.   

Artikel 8 – Inwerkingtreding 

Dit reglementtreedt in werking op 1 januari 2020. 

 


