
 

 
 

Vernieuwd subsidiereglement 
milieuvriendelijke mobiliteit 
25 juni 2019  

 Entiteit Departement Stedelijke Ontwikkeling  
  Dienst Milieu en Klimaat  

 Contactpersoon Secretariaat Dienst Milieu en Klimaat, bel 09 268 23 00 of mail naar 
milieuenklimaat@stad.gent  

 

Op maandag 24 juni 2019 keurde de Gentse gemeenteraad het voorstel goed om de bestaande 

subsidies milieuvriendelijke mobilietit verder uit te breiden. Lees hier wat er precies verandert en 

hoe u een premie of subsidie kan aanvragen die onder het nieuwe reglement valt. 

 

1. Hoe vraag je de premie of subsidie aan?  
Wens je een subsidie of premie aan te vragen volgens de voorwaarden van het nieuwe reglement, 

dan kan je dit doen vanaf 1 oktober 2019. Dan zullen ook online aanvraagformulieren beschikbaar 

zijn.  

2. Wat verandert er?  
2.1. Voor inwoners van de lage-emissiezone 

Je krijgt een slooppremie indien je een oude wagen, die niet toegelaten is tot de lage-emissiezone, 

laat slopen.  

Huidig reglement (geldig tot 30/9/2019)  Nieuw reglement (vanaf 1/10/2019-30/6/2020)  

Oude dieselwagen: € 1.000 

Oude benzinewagen/gas: € 750 

Oude dieselwagen: € 1.000 

Oude benzinewagen/gas: € 750 

Inwoners uit laagste inkomenscategorie 1 

(inkomen in 2019 lager of gelijk aan 31.340 euro 

verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste), 

krijgen verhoogde premie: € 1.500 voor een oude 

dieselwagen, € 1.125 voor oude 

benzinewagen/gas.  

Vroeg je voor 1/10/2019 al een slooppremie aan 

en heb je - volgens het nieuwe reglement - recht 

op de verhoogde premie, dan schrijft de Stad 

Gent het resterende bedrag over. In het najaar 

van 2019 neemt de Dienst Milieu en Klimaat 

schriftelijk contact op met alle inwoners die al 

een slooppremie hebben aangevraagd. 

 

mailto:milieuenklimaat@stad.gent
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2.2. Voor Gentenaars  
 

Als je je wagen wegdoet en je schrapt je nummerplaat, krijg je een subsidie van 500 euro. Die kan je 

gebruiken om alternatieve vervoersoplossingen te financieren.  Het is mogelijk de verschillende 

alternatieven te combineren, zolang het budget binnen het maximum van € 500 blijft.  

Huidig reglement (geldig tot 30/9/2019) Nieuw reglement(vanaf 1/10/2019-31/12/2020) 

Aankoop van elektrische (bak)fiets, speed 

pedelec, elektrische bromfiets, aankoop van 

(gedeeltelijke) terugbetaling abonnement 

terugbetaling openbaar vervoer De Lijn 

Aankoop of huur van elektrische of gewone 

(bak)fiets, speed pedelec, elektrische bromfiets, 

gebruikersabonnement autodelen, terugbetaling 

openbaar vervoer De Lijn. 

Aankoop elektrische 2 of 3-wieler:   

35% van aankoopbedrag met max van € 400 

Aankoop elektrische 2 of 3-wieler: 

geen restricties met maximum van € 500 

Omnipass/Buzzypass:     

50% van aankoopbedrag 

Omnipass/Buzzypass:     

geen restricties met maximum van € 500 

Wil je aan autodelen doen? Dan betaalt de Stad Gent het inschrijvingsgeld terug. 

Huidig reglement (geldig tot 30/9/2019) Nieuw reglement(vanaf 1/10/2019-31/12/2020) 

Terugbetaling instapkost € 35   Geen wijzigingen  

Overweeg je een elektrische of CNG-deelwagen te kopen, dan krijg je een subsidie tot 6.000 euro 

Huidig reglement (geldig tot 30/9/2019) Nieuw reglement(vanaf 1/10/2019-31/12/2020) 

Aankoop voertuig  Aankoop of lease van het voertuig  

Minimaal 40% van de verplaatsingskilometers 

moet gedeeld worden  

Minimaal 40% van de verplaatsingskilometers 

moet gedeeld worden. Er kan van het minimale 

streefdoel afgeweken worden mits motivatie en 

akkoord Stad Gent. 

 

 

  

https://stad.gent/natuur-milieu/producten/terugbetaling-abonnement-openbaar-vervoer-enof-subsidie-voor-elektrische-twee-driewielers-bij-het-schrappen-van-een-nummerplaat-binnen-een-gezin
https://stad.gent/natuur-milieu/producten/terugbetaling-inschrijvingsgeld-autodelen
https://stad.gent/natuur-milieu/producten/subsidie-elektrische-cng-deelwagen-voor-particulieren
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2.3. Voor Gentse ondernemers, zelfstandigen en vzw’s  
 

Plaats je een publieke laadpaal? Dan kan je een subsidie krijgen tot 1000 euro. 

Huidig reglement (geldig tot 30/9/2019) Nieuw reglement(vanaf 1/10/2019-31/12/2020)  

Per publieke laadpaal € 1.000 Per publiek laadpunt € 500 

Max. 3 subsidies per jaar  Max. 6 subsidies per jaar  

Laat je een oude scooter of bromfiets slopen, dan krijg je een subsidie tot 400 euro om een 

elektrische fiets of bromfiets te kopen. 

Huidig reglement (geldig tot 30/9/2019) Nieuw reglement(vanaf 1/10/2019-31/12/2020)  

€ 400 bij sloop oude scooter/bromfiets  Geen wijzigingen  

Overweeg je een elektrische of CNG-deelwagen te kopen, dan krijg je een subsidie tot 3.000 euro. 

Huidig reglement (geldig tot 30/9/2019) Nieuw reglement(vanaf 1/10/2019-31/12/2020)  

Aankoop voertuig  Aankoop of lease van het voertuig  

Minimaal 40% van de verplaatsingskilometers 

moet gedeeld worden  

Minimaal 40% van de verplaatsingskilometers 

moet gedeeld worden. Er kan van het minimale 

streefdoel afgeweken worden mits motivatie en 

akkoord Stad Gent. 

Overweeg je een elektrische taxi te kopen, dan krijg je een subsidie tot 3.000 euro. 

Huidig reglement (geldig tot 30/9/2019) Nieuw reglement(vanaf 1/10/2019-31/12/2020)  

Aankoop voertuig  Aankoop of lease van het voertuig  

 

3. Heb je een vraag?  

Neem contact op met de Dienst Milieu en Klimaat (09 268 23 00) of mail naar 

milieuenklimaat@stad.gent.   

https://stad.gent/natuur-milieu/producten/subsidie-publieke-laadpaal-voor-elektrische-wagens
https://stad.gent/natuur-milieu/producten/subsidie-voor-een-elektrische-twee-driewieler
https://stad.gent/natuur-milieu/producten/subsidie-elektrische-cng-deelwagen-voor-zelfstandigen-en-rechtspersonen
https://stad.gent/natuur-milieu/producten/subsidie-voor-een-elektrische-taxi
mailto:milieuenklimaat@stad.gent

