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TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE BIJ DE 

AANKOOP VAN EEN ELEKTRISCHE FIETS, EEN ELEKTRISCHE 

AANPASSINGSKIT VOOR FIETSEN, EEN BAKFIETS OF EEN ELEKTRISCHE 

BAKFIETS 

 
 

Reglement 2022-2023-2024 

 

Voorwerp van de premie 

Artikel 1 

Volgens de voorschriften van het reglement, binnen de grenzen van het beschikbare 

budget kent de gemeente een premie toe bij de aankoop van een elektrische fiets, een 

elektrische aanpassingskit voor fietsen, een bakfiets of een elektrische bakfiets. 

Artikel 2 

Voor de vier types aankoop vermeld in artikel 1 bedraagt de premie maximum € 250 per 

gekochte fiets of aanpassingskit. Niettegenstaande het voorgaande mag het bedrag van de 

premie niet hoger liggen dan het bedrag van de aankoop. Deze premie is toegekend onder de 

vorm van handelscheques voor de lokale Ukkselse handelaars, uitgereikt door de dienst 

Economie of cultuurcheques, uitgereikt door de dienst Cultuur. De aanvrager van de premie geeft 

aan op het formulier of hij kiest voor een bedrag van 250 euros in handelscheques voor de lokale 

Ukkelse handelaars, of cultuurcheques. 

 

Definities 

Artikel 3 

Onder "fiets" verstaat het onderhavige reglement een rijwiel met twee wielen. Volgens 

het verkeersreglement verwijst de term "rijwiel" naar elk voertuig met twee of meer wielen dat 

wordt voortbewogen door middel van pedalen of handgrepen door één of meer van de 

gebruikers en niet met een motor is uitgerust. De toevoeging van een elektrische hulpmotor 

brengt geen wijziging in de classificatie van het voertuig als rijwiel (artikel 2.15.1.). 

Onder "elektrische fiets" verstaat het onderhavige reglement, volgens de geldende 

reglementering en in de zin van de Europese richtlijn 2002/24/EG van 18 maart 2002, "een rijwiel 

met trapondersteuning, voorzien van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu 

vermogen van maximaal 0,25 kilowatt 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". 

Onder "elektrische aanpassingskit voor fietsen" verstaat het onderhavige reglement een 

mechanisch proces waardoor een klassieke fiets omgevormd kan worden tot een "elektrische 

fiets", waarbij de bepalingen van de hierboven vermelde richtlijn 2002/24/EG nageleefd worden. 
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Onder "bakfiets" verstaat het onderhavige reglement een fiets in de zin van het 

onderhavige reglement uitgerust met een plaats voor het transport van voorwerpen of kinderen, 

met inachtneming van artikel 46.1. 4° van het verkeersreglement, dat een maximale breedte van 

1,00 meter voorziet. 

 

Onder "elektrische bakfiets" verstaat het onderhavige reglement een elektrische fiets in 

de zin van het onderhavige reglement uitgerust met een plaats voor het transport van 

voorwerpen of kinderen, met inachtneming van artikel 46.1. 4° van het verkeersreglement, dat 

een maximale breedte van 1,00 meter voorziet. 

 

Toekenningsvoorwaarden van de premie 

Artikel 4 

De aanvrager moet voldoen aan de volgende voorwaarden om recht te hebben op de 

premie: 

 Een natuurlijke persoon zijn; 

 Meerderjarig zijn en gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente 

Ukkel; 

 Voor eigen gebruik een nieuwe elektrische fiets, een nieuwe elektrische 

aanpassingskit voor fietsen, een nieuwe bakfiets of een nieuwe elektrische 

bakfiets kopen; 

 Niet genoten hebben van de onderhavige premie in de 3 jaar voorafgaand aan 

de aanvraag; 

 Er kan een maximumpremie per gezin toegekend worden; 

 Zich ertoe verbinden de fiets of de kit de eerste drie jaar niet door te verkopen 

en de fiets zo veel mogelijk te gebruiken voor dagelijkse verplaatsingen via een 

verklaring op erewoord. 

De gezinssamenstelling, minder dan 3 maanden oud bij de indiening van het 

aanvraagformulier voor de premie, zal bij de dienst Bevolking gecontroleerd worden om zeker te 

zijn van het domicilie en het aantal personen binnen het gezin. 

De toekenningsvoorwaarden van de premie zijn cumulatief. 

 

Toekenningsprocedure van de premie 

Artikel 5 

Om te genieten van de premie moet de aanvrager bij de gemeente Ukkel (Cel Mobiliteit 

– 77, Stallestraat te 1180 Ukkel - primevae@ukkel.brussels) een schriftelijk dossier indienen met 

de volgende documenten: 

 Het behoorlijk ingevuld aanvraagformulier, gedateerd en ondertekend; 

 Een kopie van de gedetailleerde aankoopfactuur (naleving van de voorschriften in 

artikel 3); 
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 Het betalingsbewijs van dit goed (enkel kopie van het aankoopticket of kopie van de 

overschrijving); 

 De gewaarmerkte en ondertekende verklaring op erewoord; 

 In geval van de aankoop van een elektrische fiets, een bakfiets of een elektrische 

bakfiets: een kopie van de pagina van de handleiding met de kenmerken van het 

toestel (motorkracht max 250W of 25 km/u) of een kopie van het homologatieattest. 

De aanvragen ingediend worden uiterlijk 3 maanden na de aankoop van de elektrische 

fiets, de elektrische aanpassingskit voor fietsen, de bakfiets of de elektrische bakfiets. Na deze 

termijn kan de premie niet meer toegekend worden. 

 

Artikel 6 

Per aanvraag zal er aan de aanvrager een ontvangstbewijs gericht worden met de 

bevestiging dat het dossier volledig is. 

Bij een onvolledige aanvraag moet de aanvrager zijn volledige dossier met de vijf 

documenten onder artikel 5 opnieuw bij de gemeente indienen. Bij gebrek hieraan zal er geen 

rekening gehouden worden met de aanvraag en zal de premie niet toegekend worden. 

De datum van ontvangst van het volledige dossier bepaalt de volgorde voor de toekenning 

van de premie. 

Artikel 7 

De premie wordt toegekend onder de vorm van handelscheques voor de lokale Ukkelse 

handelaars, uitgereikt door de dienst Economie of cultuurcheques, uitgereikt dor de dienst 

Cultuur. 

Artikel 8 

Onverminderd eventuele gerechtelijke vervolging moet de financiële steun die gestort 

werd krachtens het onderhavige reglement terugbetaald worden aan de gemeente Ukkel, 

evenals de daaraan verbonden interesten berekend volgens de wettelijke rentevoet die geldt op 

de datum van de beslissing tot invordering, in geval van een onjuiste of frauduleuze verklaring 

om de premie onrechtmatig te verkrijgen, of indien blijkt dat de voorwaarden uit artikel 4 niet 

nageleefd worden. 

 

Invoegetreding 

Artikel 9 

Het onderhavige reglement treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking 

ervan. Het is van toepassing tot en met 31 december 2024. 


