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I. Inleiding 
 
In het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling biedt het Urban Innovative Actions-
programma stedelijke gebieden de mogelijkheid om innoverende oplossingen te testen voor stedelijke 
uitdagingen. Het cAIRgo bike-project, aangestuurd door Brussel Mobiliteit en met de steun van 
meerdere partners1, waaronder Brussel Economie en Werkgelegenheid, beoogt het verbeteren van de 
luchtkwaliteit door gebruik te maken van bakfietsen voor professioneel en particulier vervoer van 
goederen en personen. 
 
In Brussel houden problemen met de luchtkwaliteit hoofdzakelijk verband met het wegverkeer.  Heel 
wat mensen houden vast aan de (bestel)wagen omdat ze kinderen, boodschappen, goederen of 
gereedschap moeten vervoeren en dat is niet altijd mogelijk met een gewone fiets.  De bakfiets biedt 
hierop een antwoord, en vermindert tegelijk de uitstoot van schadelijke stoffen, geluidsoverlast en de 
inname van openbare ruimte in de stad. 
 
Om het gebruik van de bakfiets voor professioneel gebruik aan te moedigen, zal Brussel Economie en 
Werkgelegenheid ook een premiesysteem voor de aankoop van een bakfiets voor professionals 
uitwerken.  
 
Het is de bedoeling de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest daarbij te betrekken en deze nieuwe vorm van mobiliteit op lange termijn te verankeren binnen 
de Brusselse ondernemingen. 
 

II. Onderwerp van de premie 
 

2.1 Doelgroep 
 

De cAIRgo bike-premie van Brussel Economie en Werkgelegenheid is bedoeld voor de micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen die een vestigingseenheid in het Gewest hebben, ingeschreven zijn 
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen op het moment van de aanvraag, die er een economische 
activiteit uitoefenen en over eigen human resources en goederen beschikken. 
 
De beoogde ondernemingen beantwoorden aan de definitie in artikel I.1, 1ste lid, 1° van het Wetboek 
van Economisch Recht2. 
 

CATEGORIE* PERSONEELSBESTAND (VTE's) OMZET** BALANSTOTAAL** 

Micro-onderneming  < 10  ≤ 2 miljoen euro  ≤ 2 miljoen euro 

Kleine onderneming  < 50  ≤ 10 miljoen euro  ≤ 10 miljoen euro 

Middelgrote 
onderneming 

 < 250  ≤ 50 miljoen euro  ≤ 43 miljoen euro 

*Om naar een volgende categorie over te gaan moet een van de drempels worden overschreden gedurende twee 
opeenvolgende boekhoudkundige periodes. 
**Een onderneming kan ervoor kiezen zich te richten naar hetzij de drempel inzake de omzet, hetzij naar de 
drempel inzake het balanstotaal. 

 
 
 
 
 

 
1 BePark, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Leefmilieu Brussel, Cambio, Parking.brussels, Pro Velo, Remorquable, 

Urbike, VUB. 
2http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_nam

e=wet 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2013/02/28/2013A11134/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2013/02/28/2013A11134/justel
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2.2 Uitgaven die in aanmerking komen 
 

 

De volgende bakfietsen en fietskarren ontworpen voor het vervoer van goederen komen in aanmerking: 
 

- Bakfiets: de rijwielen en gemotoriseerde rijwielen zoals bedoeld in artikel 2, 2.15.1 en 2.15.3, 
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg3, ontworpen voor het groot 
vrachtvervoer met behulp van een container of een ingebouwd platform.  

 
Een bakfiets moet een minimumlaadvermogen van 100 kg hebben. Als hij is uitgerust 
met elektrische ondersteuning, moet deze een maximaal vermogen van 250W hebben en 
worden onderbroken wanneer de bakfiets een maximumsnelheid van 25 km/h bereikt. 
 
De uitrustingen van het type module voor goederenvervoer die verkocht worden als accessoire 
bij een bakfiets komen in aanmerking indien ze tegelijk met de bakfiets worden aangekocht. 
 
 

- Fietskar: Fietskarren voor bedrijfsfietsen voor goederenvervoer komen in aanmerking. 
Fietskarren voor het vervoer van dieren of personen komen niet in aanmerking.  
De fietskar moet een minimumlaadvermogen van 50 kg hebben.  

 
Let wel: 

- tweedehands- en huuruitrusting komt niet in aanmerking. 
 

- Uitsluitend uitrusting dat een noodzakelijke band heeft met de activiteiten van de onderneming 
en waarvan de aankoop gebeurde met het oog op een effectieve exploitatie door de 
onderneming in het Gewest, komt in aanmerking.   

 
- De btw vormt geen verkiesbare uitgave behalve als deze echt en definitief gedragen wordt door 

de begunstigde. In voorkomend geval moet de begunstigde dit aantonen.  

 

- Het bedrag van de in aanmerking komende uitgaven moet ten minste 1.000 euro per 

aanvraag bedragen.  

 
 
 

2.3 Bedrag van de premie 
 
 

Uitrusting Bedrag van de premie  

Bakfiets met of zonder elektrische 
ondersteuning4 

50% van de aankoopprijs excl. btw met een maximum van 
4.000 euro per aanvraag 

Fietskar voor bedrijfsfiets voor goederenvervoer 
met of zonder elektrische ondersteuning 

50% van de aankoopprijs excl. btw met een maximum van 
2.000 euro per aanvraag  

 
 
 

 
3http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1975120131&table_name=wet 
4 De uitrustingen van het type module voor goederenvervoer die verkocht worden als accessoire bij een bakfiets komen in 

aanmerking indien ze tegelijk met de bakfiets worden aangekocht. Ze moeten verplicht op dezelfde factuur vermeld staan 

als die voor de aankoop van de bakfiets. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1975120131
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Bijzondere voorwaarden voor de winnaars van de edities 2021 en voorgaande edities van de 
projectoproepen Be Circular5 en Good Food6: 
 

Uitrusting Bedrag van de premie  

Bakfiets met of zonder elektrische 
ondersteuning7 

70% van de aankoopprijs excl. btw met een maximum van 
4.000 euro per aanvraag 

Fietskar voor bedrijfsfiets voor goederenvervoer 
met of zonder elektrische ondersteuning 

70% van de aankoopprijs excl. btw met een maximum van 
2.000 euro per aanvraag 

 
 
Bijzondere voorwaarden in het kader van de vervanging van een licht bedrijfsvoertuig van de 
categorie N18 ingeschreven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op naam van de 
onderneming, en dit sedert minstens 1 jaar op de datum van ontvangst van de premie-aanvraag: 
 

Uitrusting Bedrag van de premie  

Bakfiets met of zonder elektrische 
ondersteuning9 

70% van de aankoopprijs excl. btw met een maximum van 
4.000 euro per aanvraag 

Fietskar voor bedrijfsfiets voor goederenvervoer 
met of zonder elektrische ondersteuning 

70% van de aankoopprijs excl. btw met een maximum van 
2.000 euro per aanvraag 

 
 

 
 

2.4 Algemene voorwaarden voor de toekenning en het behoud van de 

premie 
 

 
- De premies worden toegekend binnen de limieten van de beschikbare begrotingskredieten. 

 
- De begunstigde moet aantonen dat de gesubsidieerde operatie een financiële tegemoetkoming 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese Unie kreeg.  

De begunstigde verbindt er zich dus toe op alle gesubsidieerde uitrusting het cAIRgo bike-

plaatje aan te brengen dat hem zal worden bezorgd. 

 

 
5  https://www.circulareconomy.brussels/appels-a-projets-be-circular-entreprises/?lang=nl   

6  Projectoproep: Stadslandbouw | Brussel Economie en Werkgelegenheid (economie-werk.brussels) 
7 De uitrustingen van het type module voor goederenvervoer die verkocht worden als accessoire bij een bakfiets komen in 

aanmerking indien ze tegelijk met de bakfiets worden aangekocht. Ze moeten verplicht op dezelfde factuur vermeld staan als 

die voor de aankoop van de bakfiets. 
8 De voertuigen van categorie N1 zijn de voertuigen bedoeld in artikel 1, § 1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 

houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun 

veiligheidstoebehoren moeten voldoen./ 

   Dit zijn voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde motorvoertuigen met ten minste vier wielen en een 

maximummassa van ten hoogste 3,5 ton. 
9 De uitrustingen van het type module voor goederenvervoer die verkocht worden als accessoire bij een bakfiets komen in 

aanmerking indien ze tegelijk met de bakfiets worden aangekocht. Ze moeten verplicht op dezelfde factuur vermeld staan als 

die voor de aankoop van de bakfiets. 

Elke onderneming kan een gecumuleerde steunmaatregel genieten van maximaal 12.000 euro per 

boekjaar en van 20.000 euro voor de hele periode van het cAIRgo bike-project, dat tot 30 juni 2023 

loopt. 

https://www.circulareconomy.brussels/appels-a-projets-be-circular-entreprises/
https://economie-werk.brussels/projectoproep-good-food-2021
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- De begunstigde moet tijdens een periode van drie jaar, ingaand vanaf de datum van de 
uitbetaling van de premie, de volgende voorwaarden naleven: 

   1° een vestigingseenheid en de uitrusting op het grondgebied van het Gewest  
  behouden; 
    2° de bestemming van de uitrusting dat het voorwerp van de premie uitmaakt,  
  behouden; 
   3° de uitrusting gebruiken voor de geplande doeleinden10.  
 
 

- De begunstigde vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, 
lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven.  
 

- De premie is onderworpen aan de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 
december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun11.  
 

Als de begunstigde activiteiten uitoefent in de sector van de primaire landbouwproductie, is de 
premie onderworpen aan verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 
2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector12. 
 
De begunstigde geeft in zijn aanvragen alle andere steun aan die valt onder de de-
minimisregelgeving en die de onderneming gedurende de twee voorafgaande belastingjaren en 
het lopende belastingjaar heeft ontvangen. 
 
 

- De begunstigde verbindt er zich toe deel te nemen aan een workshop van de VUB, die 
verantwoordelijk is voor de evaluatie van het cAIRgo ike-project. De bedoeling is om een beter 
inzicht te verwerven over de wijze waarop ondernemingen hun mobiliteitskeuzes maken. De 
begunstigde moet ook bereid zijn deel te nemen aan een enquête en/of een informatie-
inzameling over het gebruik van door dit project gesubsidieerde bakfietsen.  
De begunstigde zal een uitnodigings-e-mail van de VUB ontvangen.   
 

III. Procedure voor het onderzoek van de premie-aanvragen en de 

vereffening van de premie 

3.1. Indienen van de aanvraag 
 

De onderneming dient de premie-aanvraag in bij BEW via een typeformulier dat beschikbaar is op de 

BEW-website https://economie-werk.brussels/premie-cairgo-bike 

b 
De onderneming voegt de volgende bijlagen toe:  

- Een ondertekende bestelbon, gedateerd op ten vroegste 
23/07/2021, met de vermelding van ten minste: 

• volledige contactgegevens van de fietsenwinkel 

• merk en referentie van de uitrusting 

• vermelding van het laadvermogen (*) 

• bedrag exclusief BTW, uitgesplitst per kostenpost 

• geplande leveringsdatum 
- De technische fiche van de bakfiets of fietskar; 

 
10 Met uitzondering van eventuele herstellingen of materiële schade aan de gesubsidieerde uitrusting.  
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&from=FR 

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1408-20190314&from=FR 

https://economie-werk.brussels/premie-cairgo-bike
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- Een overzicht bankidentiteit betreffende de rekening waarop de premie 
moet worden gestort in het geval van een toekenning; 

- Voor ondernemingen die een verhoogde tussenkomst wensen te 
krijgen in het kader van de vervanging van hun licht bedrijfsvoertuig, 
een kopie van het inschrijvingsbewijs (deel I en II). 

 
!!! De aanvraag heeft betrekking op een enkele bakfiets of een enkele fietskar.  Een onderneming 

kan meerdere aanvragen indienen !!! 

 

BEW ontvangt de aanvragen tot uiterlijk 31 januari 2023. 

 
BEW bevestigt de aanvraag, per e-mail, binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de 
ontvangstdatum.   
Bij die gelegenheid kan BEW per e-mail alle documenten of informatie opvragen die het voor het 
onderzoek van de aanvraag noodzakelijk acht. De onderneming verstrekt de aanvullende documenten 
en informatie binnen 15 dagen. Indien binnen deze termijn geen antwoord wordt ontvangen, wordt de 
aanvraag geweigerd. 
 
 
BEW betekent zijn beslissing binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum waarop 
het dossier als volledig wordt beschouwd.  
 

3.2 Vereffening van de premie 
 

De vereffening van het premiebedrag vindt plaats op voorlegging, en na goedkeuring door BEW, van 
de bewijsstukken, die hieronder worden opgesomd: 
 
In ieder geval: 

- De facturen, op naam van de begunstigde opgemaakt;  
- Het betalingsbewijs van deze facturen via een rekening op naam van de begunstigde; 
- Een foto van het cAIRgo bike-plaatje dat op de gesubsidieerde uitrusting is aangebracht. 

 
Voor bedrijven die een licht bedrijfsvoertuig van categorie N1 vervangen:  

- Kopie van het schrappingsattest afgeleverd door de DIV 
 
!!! Dat attest mag niet meer dan 6 maanden vóór de datum van ontvangst van de premie-
aanvraag worden gedateerd !!! 

 
Voorafgaand aan de indiening van de bewijsstukken moet de begunstigde hebben deelgenomen aan 
de workshop en de enquête, waarvoor hij een uitnodiging krijgt van de VUB.  
 
De begunstigde moet de bewijsstukken naar cairgobikepremie@gob.brussels e-mailen. 
 
BEW ontvangt de bewijsstukken uiterlijk tot 01.05.2023.  
 
De begunstigde ontvangt een e-mail met vermelding van het daadwerkelijke bedrag van de premie en 

een schuldvordering die naar behoren moet ingevuld worden en per e-mail naar de directie Boekhouding 

teruggestuurd moet worden, op het adres invoice@gob.brussels. 

 

De premie wordt in één enkele schijf uitbetaald. 

  

mailto:cairgobikepremie@gob.brussels
mailto:invoice@sprb.brussels
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IV. Controle en sancties  
 

4.1 Controle   
 
De toekenning van de subsidie houdt in dat de begunstigde aanvaardt dat er ter plaatse controles op 
documenten uitgevoerd worden om na te gaan of de premie daadwerkelijk aangewend werd voor de 
verwezenlijking van het project en of deze volkomen verantwoord is.  
 
Deze controles worden uitgevoerd door de gemachtigde overheden voor de controle op het gebruik van 
de subsidies, met name de administratie, de Inspectie van Financiën en het Belgisch Rekenhof.    
 
De artikelen 92 tot 95 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die 
van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle zijn onmiddellijk en algemeen van 
toepassing zodra er sprake is van een subsidie.  
 
Deze artikelen worden hieronder in extenso weergegeven: 
 

Art. 92: Conform artikel 11 van de voornoemde wet van 16 mei 2003, moet iedere subsidie verleend 
door de gewestelijke entiteit of door een rechtspersoon, die rechtstreeks of onrechtstreeks door de 
gewestelijke entiteit wordt gesubsidieerd, daarin begrepen ieder door hen zonder interest verleend 
geldvoorschot, worden aangewend voor de doeleinden waarvoor zij werd verleend. Behalve 
wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling daarin voorziet, vermeldt iedere beslissing 
houdende toekenning van een subsidie nauwkeurig de aard, de omvang en de modaliteiten 
betreffende het gebruik en betreffende de door de begunstigde van de subsidie te verstrekken 
verantwoording. 
 
Iedere begunstigde van een subsidie is ertoe gehouden verantwoording te verstrekken over de 
aanwending van de ontvangen bedragen, tenzij een ordonnantie hem daartoe vrijstelling verleent. 
 
Art. 93: Conform artikel 12 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 verleent de begunstigde, door 
het aanvaarden van de subsidie, meteen aan de gewestelijke entiteit het recht om ter plaatse controle 
te laten uitoefenen op de aanwending van de toegekende gelden. 
De regering zorgt voor de organisatie en de coördinatie van de controle. Voor deze controle doet zij 
met name een beroep op de inspecteurs van financiën. 
 
Art. 94: Conform artikel 13 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 is gehouden tot onmiddellijke 
terugbetaling van de subsidie de begunstigde: 
1° die de voorwaarden niet naleeft, waaronder de subsidie werd verleend; 
2° die de subsidie niet aanwendt voor de doeleinden, waarvoor zij werd verleend; 
3° die de in artikel 93 bedoelde controle verhindert; 
4° die voor hetzelfde doel al een subsidie ontvangt van een andere instelling op basis van dezelfde 
verantwoordingsstukken. 
 
Blijft de begunstigde van de subsidie in gebreke inzake het verstrekken van de in artikel 92 bedoelde 
verantwoording, dan moet hij het deel dat niet werd verantwoord terugbetalen. 
 
Art. 95: Conform artikel 14 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 kan de uitkering van de 
subsidies worden opgeschort zolang de begunstigde voor soortgelijke subsidies, die hij voordien 
heeft ontvangen, verzuimt de in artikel 92 bedoelde verantwoording te verstrekken of zich aan de in 
artikel 93 bepaalde controle te onderwerpen. 

 
 
Als de begunstigde personeel in dienst heeft, is hij/zij gehouden om zijn/haar verplichtingen te 
vervullen inzake sociale wetgeving.  De subsidiërende overheid kan dit verifiëren. 
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4.2 Sancties 
 
Het Gewest mag de terugbetaling van de premie vragen, met name in de gevallen waarin de 
begunstigde: 

• de voorwaarden voor de toekenning van de premie niet naleeft; 

• de premie niet aanwendt voor de doeleinden waarvoor zij werd verleend; 

• de controles door de overheid verhindert;  

• al een subsidie ontvangen heeft van een andere instelling voor hetzelfde project, op basis van 
dezelfde verantwoordingsstukken; 

• Als de begunstigde bewust onjuiste inlichtingen verstrekt, ongeacht de impact van deze 
inlichtingen op het bedrag van de premie, onverminderd de rechtsvervolgingen die van 
toepassing zijn op de personen die deze inlichtingen bezorgd hebben. 

 
De nadere regels voor de uitvoering van de sancties luiden als volgt:  

• Het Gewest brengt de begunstigde er via een aangetekende brief van op de hoogte dat het van 
plan is de terugbetaling van de subsidie te vragen.  

• De begunstigde kan vervolgens zijn bemerkingen formuleren per aangetekende brief en dit 
binnen de 15 dagen na ontvangst van de brief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.   

• Het gewest brengt de begunstigde op de hoogte van zijn gemotiveerde beslissing na ontvangst 
van de bemerkingen van de begunstigde of na het verstrijken van de antwoordtermijn. 

 
 


