Lijst van subsidieerbare maatregelen met een maximaal subsidiebedrag

Maatregelen
1. Infrastructurele ingrepen die functionele
fietsverplaatsingen of carpooling faciliteren
wegeninfrastructuur: enkel doorsteken voor fietsers of voetgangers:
aanbesteding bij minimaal 2 potentiële aannemers.

Maximaal subsidiebedrag

100.000 euro

niet-overdekte fietsenstalling (incl. plaatsing en eventuele
supplementaire werken zoals bv. aanleg funderingen)

100 euro per fiets

overdekte fietsenstalling/fietskluis (incl. plaatsing en eventuele
supplementaire werken zoals bv. aanleg funderingen)

300 euro per fiets

oplaadpunten voor elektrische fiets (incl. plaatsing en eventuele
supplementaire werken)

250 euro per fiets

douches

1.500,00 euro per douche

lockers

200,00 euro per locker

2. De aankoop en leasing van bedrijfsfietsen
aankoop standaardfiets

375 euro

leasing (m.i.v. onderhoud) standaardfiets

130 euro per jaar

aankoop elektrische fiets/speed pedelec

750 euro/1.500 euro

leasing (m.i.v. onderhoud) elektrische fiets/speed pedelec

370 euro per jaar/740 euro
per jaar

aankoop plooifiets

450 euro

leasing (m.i.v. onderhoud) plooifiets

225 euro/jaar

aankoop elektrische plooifiets

1.500 euro

leasing (m.i.v. onderhoud) elektrische plooifiets

370 euro/jaar

3. Het gebruik van auto- en fietsdeelsystemen

4. Vergoedingen voor het gebruik van het openbaar
vervoer

5. Kosten voor fietsonderhoud

50% van het
facturatiebedrag
50% van het verschil tussen
het door de wet of cao
verplichte bedrag en de
reële kostprijs van het
abonnement

onderhoud standaardfiets

75 euro/jaar

onderhoud elektrische fiets

150 euro/jaar

onderhoud plooifiets

90 euro/jaar

onderhoud elektrische plooifiets

150 euro/jaar

6. fietsvergoedingen
tenzij de indiener op basis van gepersonaliseerde gegevens de
berekening kan maken, als volgt berekend: x-jaar (naargelang de
projectduur) x 227 aantal werkdagen x x-potentiële werknemers x 15
km (fiets)/25 km (elektrische fiets) x x-euro fietsvergoeding x 50%

50% van het verschil tussen
het door de wet of cao
verplichte bedrag en het
effectief uitbetaalde bedrag

7. de aankoop van (veiligheids)uitrusting voor fietsers
fietsregenkledij

50 euro

fietshelm

40 euro

fietshesje

5 euro

zadelhoesje

10 euro

fietstas

40 euro

fietsslot

40 euro

8. Onkosten verbonden aan communicatie- en
sensibiliseringsinitiatieven

maximaal 10% van de kost
opgesomd in de voorgaande
maatregelen

9. projectcoördinatiekosten

maximaal 10% van de kost
opgesomd in de voorgaande
maatregelen (mits duidelijke
rapportage)

