
Reglement betreffende de toekenning van een premie voor de 
aankoop van een bakfiets 

 

Artikel 1 
Binnen de grenzen van de beschikbare budgetten kent de gemeente een premie toe voor de 

aankoop van een bakfiets. Wordt beoogd elke aankoop vanaf de datum van inwerkingtreding 

van dit reglement. Voor de vaststelling van de aankoopdatum geldt de datum van de factuur 

als bewijs. 

 

Artikel 2 
Voor de aankoop van een bakfiets bedraagt de premie 15% van het bedrag van de 

aankoopfactuur, met een maximum van 500,00 EUR voor de aankoop van een bakfiets. 

 

Definities 

Artikel 3 
Onder bakfiets wordt in dit reglement verstaan een tweewieler of driewieler, eventueel 

verlengd, die specifiek is ontworpen om naast de bestuurder voorwerpen, dieren of personen 

te vervoeren. 

Het kan een elektrisch of een door spierkracht aangedreven fiets zijn. 

 

Voorwaarden voor de toekenning van de premie 

 

Artikel 4 
Om voor de premie in aanmerking te komen, moet de aanvrager aan de volgende 

voorwaarden voldoen : 

 Een natuurlijke persoon zijn; 

 meerderjarig zijn en zijn woonplaats op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-

Woluwe hebben ; 

 een nieuwe of tweedehands bakfiets in een fietsenwinkel kopen voor eigen gebruik en 

een kopie van de gedetailleerde aankoopfactuur op naam van de aanvrager indienen ;  

 Maximaal twee premies per huishouden binnen 3 jaar ontvangen; 

 zich ertoe verbinden de bakfiets gedurende een periode van 3 jaar niet door te 

verkopen en de bakfiets zoveel mogelijk te gebruiken in het kader van uw dagelijkse 

verplaatsingen via een verklaring op erewoord ; 

Artikel 5 
In afwijking van artikel 4 mag deze premie ook verkregen worden door het personeel van de 

gemeente van Sint-Pieters-Woluwe (onderwijzend personeel inbegrepen), en het personeel 

van de verschillende gemeentelijke V.Z.W.’s van Sint-Pieters-Woluwe. 

 

Artikel 6 
Indien de begrotingslast die voortvloeit uit het aantal ingediende aanvragen de voor een jaar 

beschikbare begroting overschrijdt, wordt de datum van ontvangst van de volledige aanvraag 

als gunningscriterium gehanteerd en wordt de aanvraag gehonoreerd uit de begroting van het 

volgende jaar, onder voorbehoud van begrotingsgoedkeuring. 

 

Procedure voor de toekenning van de premie 

 



Artikel 7 
Om voor de premie in aanmerking te komen, moeten de aanvragers een dossier met de 

volgende documenten schriftelijk indienen bij de gemeente Sint-Pieters-Woluwe (Cel 

Mobiliteit - Charles Thielemanslaan 93, 1150 Brussel - mobilite@woluwe1150.be): 

 het behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende aanvraagformulier ; 

 een kopie van de gedetailleerde aankoopfactuur die op naam van de aanvrager werd 

gesteld (naleving van de voorschriften van artikel 4) ; 

 het bewijs van betaling voor het genoemde goed ; 

 de verklaring op erewoord ; 

 een kopie van de bladzijde van de handleiding met de specificaties van de bakfiets ; 

 het bewijs van de antidiefstal gravure of van het etiket mybike.brussels (foto) ; 

De aanvragen moeten worden ingediend binnen drie maanden na de datum van de factuur van 

de bakfiets. Na afloop van deze termijn mag de premie niet meer worden toegekend. 

 

Artikel 8 
Per aanvraag zal een ontvangstbevestiging worden gestuurd naar de aanvrager waarin wordt 

bevestigd dat het dossier volledig is. 

In geval van een onvolledige aanvraag moet de aanvrager de ontbrekende documenten aan de 

gemeente toezenden binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de brief 

waarin de aanvraag onvolledig wordt verklaard. Anders wordt de aanvraag niet in aanmerking 

genomen en wordt de premie niet toegekend. 

De datum van ontvangst van het volledige dossier is bepalend voor de volgorde waarin de 

premie wordt toegekend. 

 

Artikel 9 
Het College van Burgemeester en Schepenen analyseert de gegrondheid van de aanvraag. De 

premieaanvrager wordt per post of e-mail van het besluit in kennis gesteld. 

 

Artikel 10 
De premie wordt door het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe gestort op het 

bankrekeningnummer dat de aanvrager op het aanvraagformulier heeft vermeld. 

 

Artikel 11  
Onverminderd eventuele rechtsvorderingen, moet de krachtens dit reglement betaalde 

financiële steun aan de gemeente Sint-Pieters-Woluwe terugbetaald worden, alsook de 

bijkomende interesten, berekend tegen de wettelijke rentevoet geldend op de datum van de 

beslissing tot terugvordering in geval van onjuiste of bedrieglijke verklaring teneinde ze ten 

onrechte te verkrijgen of indien niet aan de voorwaarden van artikel 4 is voldaan. 

Het Schepencollege is bevoegd om geschillen te beslechten die verband houden met de niet-

toekenning of de terugbetaling van deze premie. 

 

Inwerkingtreding 

 

Artikel 12 
Dit reglement treedt in werking op 01.07.2022. 
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