
PREMIE BIJ AANKOOP VAN EEN ELEKTRISCHE FIETS 

Wist je dat? 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provincie Waals-Brabant en bepaalde gemeenten in 
België bieden de inwoners de mogelijkheid om te profiteren van een bonus om hen te helpen 
bij de aankoop van een nieuwe elektrisch ondersteunde fiets. 

Deze aankoopbonus kan tot meer dan 500€ bedragen! 

Deze premies worden aangeboden met als doel de bevolking te stimuleren om op een meer 
milieuverantwoorde manier te reizen. 
Zoek uit of u in een van de betrokken gemeenten woont. 

Bonussen per provincie of regio : 

Helaas biedt het Vlaamse Gewest geen stimulansen of 
belastingverminderingen voor de aankoop van een fiets 
of elektrische fiets, maar wel een financiële 
compensatie van 0,25€ netto per afgelegde kilometer 
voor pendelaars die een fiets of elektrische fiets 
gebruiken om naar het werk te gaan. 

De regionale of provinciale bonussen kunnen worden 
gecombineerd met bonussen die door de gemeenten 
kunnen worden aangeboden, waarvan hieronder een 
uitputtende lijst wordt gegeven! 

Vlaanderen 

Antwerpen 

De stad geeft u een eenmalige korting van 50 tot 250 euro voor de aankoop van 
een nieuwe (e-)fiets als u op als u aan verschillende voorwaarden voldoet. U kan 
zelfs tot 450€ korting krijgen als uw werkgever partner van "Slim naar 
Antwerpen" is. 

Bruges Elke gereden kilometer wordt vergoed voor woon-werkverkeer (telt ook voor 
speed-pedelec fietsen). 

Deinze 
Als je jouw nummerplaat inlevert in de stad Deinze voor het aankoop van een 
elektrishe fiets dan krijg u een subsidie die de helft van het aankoopbedrag terug 
betaalt met een maximum van 250€. 



Gent 

Een rechtspersoon met zetel of domicilie in Gent of een natuurlijke persoon met 
een ondernemingsnummer die in Gent gevestigd is, kan een subsidie ontvangen. 
De aanvrager moet een oude bromfiets, gebruikt voor leveringen in Gent, 
afleveren aan een erkende transformator en het voertuig vervangen door een 
nieuw twee- of driewielig elektrisch voertuig. De subsidie van de stad Gent voor 
een elektrische twee- of driewieler bedraagt 35% van het aankoopbedrag met 
een maximum van 400€. 

Kortrijk 

De stad Kortrijk biedt een premie aan voor de aankoop van een elektrische fiets 
in ruil voor het inleveren van een nummerplaat. De premie bedraagt de helft van 
de aankoop van een elektrische fiets of elektrische bakfiets met een 
maximumbedrag van 400€. 

 
 


