Subsidiereglement ‘Zero-Emissievoertuig: “Elektrische wagen”’

Gemeenteraadsbesluit van 8 maart 2021

Artikel 1: Doel
Aalter wil zich positioneren als duurzame gemeente en wenst zijn inwoners te stimuleren bij de
aankoop van een elektrische wagen.

Artikel 2: Definities
•
•
•

Een elektrische auto/bestelwagen: een voertuig dat wordt aangedreven door een elektromotor.
De elektromotor zet elektrische energie om in mechanische energie om het voertuig aan te
drijven.
Wagen categorie M1: voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van
passagiers en die tenminste vier wielen hebben en maximaal acht zitplaatsen, die van de
bestuurder niet meegerekend.
Lichte bestelwagen categorie N1: voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer
van goederen en die tenminste vier wielen hebben en een maximummassa van ten hoogste 3,5
ton.

Artikel 3: Doelgroep (en toepassingsgebied)
Elke inwoner van de gemeente Aalter (ingeschreven als natuurlijke persoon in het RR en
gedomicilieerd op grondgebied Aalter).

Artikel 4: Voorwaarden
§1.De subsidieregeling is van toepassing op 100% elektrische auto’s/bestelwagens
§2. Komen in aanmerking;
• wagens van categorie M1;
• lichte bestelwagens van categorie N1.
§3. Deze voertuigen komen niet in aanmerking (niet limitatieve opsomming):
• quadricycles;
• elektrische wagens met een kleine aanvullende motor op fossiele brandstoffen;
• hybride wagens, plug-in hybrides;
• wagens op CNG;
• lease & bedrijfsvoertuigen.
§4. De actieradius is minimaal 120 kilometer.
§5. De wagen is aangekocht bij een verkooppunt, een vestiging, een garagehouder, een
concessiehouder of een dealer gevestigd op grondgebied Aalter.
§6. De subsidieaanvraag kan ingediend worden nadat:
• Een koopovereenkomst is gesloten en getekend is door beide partijen nl. koper en verkoper;
• De factuur volledig voldaan is;
• De wagen ingeschreven is bij de FOD Mobiliteit (DIV).
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§7. De aankoop dient gesloten te zijn vanaf 1 januari 2021.
§8. Het dient de eerste inschrijving van de wagen te betreffen.
Artikel 5: Bedrag
§1. De subsidie voor de aankoop van een elektrische wagen bedraagt 500,00 euro.

Artikel 6: Aanvraag
§1. De aanvraag tot het bekomen van de subsidie wordt ingediend bij het college van
burgemeester en schepenen, Europalaan 22, 9880 Aalter op het daarvoor voorzien
aanvraagformulier. Dit formulier is beschikbaar op de gemeentelijke website of kan bekomen
worden in het gemeentehuis.

Artikel 7: Controle en uitbetaling
§1. Na ontvangst van de schriftelijke aanvraag wordt het dossier onderzocht. Alle nuttige
bewijsstukken (volledig voldane factuur, inschrijvingsbewijs, conformiteitsattest,...) moeten aan de
aanvraag worden toegevoegd. Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de premie zal een
afgevaardigde van de gemeente zich ervan vergewissen dat aan de voorwaarden van dit
reglement voldaan is.
§2. Indien het inschrijvingsformulier een ander persoon vermeldt dan de eigenaar van de wagen
(diegene op wiens naam de factuur staat), moeten beide partijen de aanvraag ondertekenen.
§3. Indien blijkt dat de voorwaarden niet nageleefd zijn, zal de premie niet uitgekeerd worden en
wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht. De aanvrager kan op dat moment
aanpassingen uitvoeren om toch aan de voorwaarden te voldoen en de uitbetaling van de premie
te bekomen.
Artikel 8: Overgangsbepaling
§1. Verwijzend naar artikel 4§7, gaat de termijn van de overgangsbepaling in vanaf 1 januari 2021.
Aankopen die sedert 1 januari 2021 volledig voldaan zijn, komen in aanmerking.
Artikel 9: Inwerkingtreding
Het reglement treedt in werking op 1 april 2021.
Artikel 10: Geldigheidstermijn
Dit reglement is van toepassing tot en met 31 december 2025.
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