Reglement betreffende het stimuleren van het fietsgebruik
Algemene bepalingen
Artikel 1
De gemeente Ingelmunster voorziet een gemeentelijke basistoelage voor de aankoop van een fiets
voor volwassenen.
Definities
Artikel 2
Vallen onder het begrip ‘fiets, enkel te gebruiken door volwassen’ voor de toepassing van dit
reglement:
Fiets, dit is een twee- of driewielig voertuig dat wordt voortbewogen door op pedalen te trappen.
Bakfiets, dit is een transportfiets met een grote bak voorop of achteraan, waarmee bagage of
personen kunnen vervoerd worden.
Plooifiets, dit is een fiets, zodanig geconstrueerd dat deze opgevouwen kan worden zodanig dat
deze makkelijk, bijvoorbeeld op het openbaar vervoer of in de koffer van een wagen, vervoerd kan
worden.
Meerpersonenfiets, dit is een fiets die dermate gemaakt is dat er, anders dan bij een klassieke fiets,
meerdere personen kunnen vervoerd worden. De fiets bestaat uit 1 geheel. Ook rolstoelfietsen
worden beschouwd als meerpersonenfiets.
Elektrische fiets en speed pedelec, zijn fietsen die door een elektromotor aangedreven worden, al
dan niet in combinatie met spierkracht.
Elektrische scooter, dit is een drie- of vierwielige scooter met elektrische aandrijving, ter
bevordering van de mobiliteit van andersvaliden of mensen die minder mobiel zijn.
Doelgroep
Artikel 3
Deze toelage kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon gedomicilieerd in de gemeente
Ingelmunster, ouder dan 18 jaar.
Artikel 4
Per persoon kan één basistoelage worden toegekend.
Voorwaarden voor toekenning van de toelage
Artikel 5
Voor de toekenning van de basistoelage:
De toelage kan worden bekomen voor een fiets zoals omschreven in artikel 2 van dit reglement.
De fiets moet worden gebruikt door de aanvrager van de subsidie.
De aankoop betreft ofwel een nieuwe fiets, ofwel een tweedehandsfiets.
Als bewijs van aankoop is enkel een factuur geldig van een handelaar, gekend of erkend als
handelaar in fietsen, nieuw of tweedehands.
De factuurdatum moet op een datum in 2020 slaan.
Op de factuur moet duidelijk aangegeven worden dat het om een fiets gaat overeenkomstig artikel
2 van dit reglement en het adres van levering in Ingelmunster gelegen is en overeenkomt met het
adres van het gezin.

Subsidiebedragen
Artikel 6
De basissubsidie voor een fiets zonder elektrische aandrijving bedraagt de helft van het
aankoopbedrag met een maximum van 50 euro, uit te keren in Kadobonnen Ingelmunster.
Bij de berekening van het subsidiebedrag wordt afgerond naar het eerstvolgende hogere veelvoud van
5.
Artikel 7
De basissubsidie voor een fiets met elektrische aandrijving bedraagt de helft van het aankoopbedrag
met een maximum van 100 euro, uit te keren in Kadobonnen Ingelmunster.
Bij de berekening van het subsidiebedrag wordt afgerond naar het eerstvolgende hogere veelvoud van
5.
Procedure voor de basistoelage
Artikel 8 - aanvraag
De subsidieaanvraag gebeurt via het daartoe bestemde digitaal aanvraagformulier te vinden op de
gemeentelijke website (mijn ingelmunster of www.ingelmunster.be/fietssubsidie) en dit aan de hand
van de eID.
Voor hulp bij het invullen van het formulier kan de aanvrager in de bibliotheek terecht tijdens de
openingsuren.
Op het aanvraagformulier worden de persoonsgegevens van de aanvrager ingevuld, samen met het
adres.
Het aanvraagformulier dient tevens als verklaring op eer en aansprakelijkheidsverklaring dat de
voorwaarden voor de toekenning van de toelage gerespecteerd zullen worden.
Het aanvraagformulier wordt ondertekend door de aanvrager.
Bij het aanvraagformulier wordt een kopie van de aankoopfactuur gevoegd.
De uiterste datum van indiening voor de aanvraag van een basistoelage is 15 januari 2021.
Artikel 9 – beoordeling en beslissing
Voor de beoordeling van de aanvraag kan het gemeentebestuur een controle uitvoeren ter plaatse en,
indien nodig, aanvullende bewijsstukken opvragen.
Het gemeentebestuur neemt de beslissing tot het al dan niet toekennen van de subsidie op basis van
het advies van de gemeentelijke administratie en deelt de beslissing onverwijld mee aan de
aanvrager.
Artikel 10 – uitbetaling
Bij goedkeuring van de subsidieaanvraag gebeurt de uitbetaling onmiddellijk door de overhandiging
van de Kadobonnen Ingelmunster, die uitgereikt worden in de bibliotheek tijdens de openingsuren.
Controle
Artikel 11
Indien blijkt dat een toelage ten onrechte werd toegekend omdat onjuiste of onvolledige gegevens
werden verstrekt, of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan het college
van burgemeester en schepenen het bedrag van de toelage terugvorderen.

