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Toelichting: 
Gentenaars die hun nummerplaat inleveren kunnen beroep doen op een vervoersalternatief ten 
bedrage van maximaal 500€. Voor de subsidie komt een natuurlijke persoon ingeschreven in Gent in 
aanmerking, waarbij binnen het gezin een voertuig wordt geschrapt (uitgeschreven bij Dienst voor 
Inschrijvingen van Voertuigen). Aanvragers kunnen uit meerdere van volgende vervoersalternatieven 
een subsidie aanvragen: 

 aankoop van een (elektrische) (bak)fiets, speed pedelec of elektrische bromfiets 
 huur van een (elektrische) (bak)fiets, speed pedelec of elektrische bromfiets 
 aankoop van een gebruikersabonnement bij een erkende autodeelorganisatie, zoals de 

kilometerprijzen per gereden kilometer. Het volstaat om een kopie van je laatste gebruiksfactuur door 
te sturen. De terugbetaling van een waarborg voor het ontlenen van een auto komt niet in aanmerking. 

 Abonnement voor openbaar vervoer 
 

Vraag: 

1- hoeveel Gentenaars hebben in de periode 1 Jan 2017 tem 22 juni 2020 een aanvraag 
ingediend, graag een overzicht per maand? 
 
In de periode 1/1/2017 tem 22/06/2020 zijn er 684 dossiers ingediend waarvan 620 dossiers werden 
uitbetaald en 64 afgekeurd. In de tabel kan u per jaartal het gemiddeld aantal goedgekeurde dossiers 
per maand terugvinden. We zien dat deze aantallen elk jaar sterk toenamen. In 2020 is er in het 
midden van het jaar nog geen sterke daling ten opzichte van 2019 waar te nemen. Het aantal dossiers 
in 2020 is echter nog steeds hoger dan in resp. 2017 en 2018. 

 

jaar 
Aantal goedgekeurde 

dossiers 

Gemiddeld aantal 
goedgekeurde 

dossiers/maand Uitbetaalde subsidie 

2017 35 
2,916667 

10166 

2018 149 
12,41667 

41696 

2019 310 
25,83333 

106155 

2020 (tem 22/06/2020) 126 
10,5 

49712 

totaal 620  207.729€ 

 
 

2- hoeveel aanvragen werden afgekeurd? 



In de periode 1/1/2017 tem 22/06/2020 zijn er 64 dossiers geregistreerd die geen subsidie hebben 
ontvangen. 
 
3- welke tegemoetkoming werd respectievelijk toegekend, opgesplitst per maand per 
modus. 
 
Omwille van de beperkte aantallen van sommige categorieën worden per subsidiecategorie totale 
aantallen gerapporteerd (uitbetaalde subsidiedossiers vanaf 2017). 

 

categorie aantal 

bakfiets 2 

Buzzypas 29 

Elektrische bromfiets 7 

Elektrische bakfiets 52 

Elektrische fiets 275 

fiets 51 

Huur bakfiets 1 

huur elektrische fiets 1 

Huur fiets 2 

Kilometer autodelen 24 

Omnipass 146 

Speed pedelec 21 

Vervoersgarantie 9 

 
 
 

4- welk budget staat hier tegenover? 
Zie tabel 1 
 
5- heeft het coronavirus een effect gehad op het aantal inleveren autoplaat en 
overschakelen op andere modus in de desbetreffende periode? 

We zien dat het aantal dossiers per maand een beetje lager ligt dan in 2019. 2019 was echter het jaar 
voor de invoering van de LEZ. Er werd toen breed gecommuniceerd over alle mogelijke flankerende 
maatregelen waaronder deze subsidie. Het valt dus te verwachten dat de cijfers in 2019 eerder aan de 
hoge kant zijn. 

Uit de grafiek zien we toch een lager aantal goedgekeurde dossiers vanaf april, maar het is nog te 
vroeg om hier conclusies uit te trekken. Zijn de cijfers tot en met maart nog een effect van de 
invoering van de LEZ of is de daling vanaf april een weerspiegeling van de lockdown? Het is namelijk te 
verwachten dat weinig mensen in de lockdown hun wagen hebben weggedaan of geïnvesteerd 
hebben in alternatieven. Aangezien de subsidie pas wordt aangevraagd nadat facturen beschikbaar 
zijn, moeten we steeds rekening houden met een vertragingseffect in het aantal subsidieaanvragen. 

 



 

Fig: aantal uitbetaalde subsidiedossiers (categorie wegdoen wagen) in de periode 1/1/2020-

22/06/2020 
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