
REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN EEN PREMIE IN HET GEVAL VAN
SCHRAPPING VAN EEN NUMMERPLAAT EN VERNIETIGING VAN EEN VOERTUIG

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 29/04/2019.

Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 02/07/2019 tot
16/07/2019 en ligt ter inzage bij de Dienst duurzame ontwikkeling, planning en perspectieven
van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, alle werkdagen
van 8u.30 tot 12u. en van 13u.30 tot 15u. en tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van
7u. tot 15u.

Beslissing van de toezichthoudende overheid : geen

Artikel 1: 
Binnen de beperkingen van onderhavig reglement en van de beschikbare 
begrotingskredieten, kent de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe een premie toe aan elke 
natuurlijke persoon, gedomicilieerd in Sint-Lambrechts-Woluwe, die voldoet aan de 
voorwaarden van onderhavig reglement, die zijn nummerplaat schrapt en, in voorkomend 
geval, zijn voertuig vernietigt. 

Artikel 2 - Definities:
Aanvrager : elke natuurlijke persoon die een aanvraag tot premie indient overeenkomstig 
onderhavig reglement voor zover hij houder is van de geschrapte nummerplaat en, in 
voorkomend geval, van het vernietigde voertuig.

Bedrijfswagen en aanverwanten: elk voertuig dat door zijn werkgever of een ander 
soortgelijk systeem, leasing/renting, aan een persoon ter beschikking wordt gesteld en dat 
door de werkgever ten laste wordt genomen ten behoeve van de werknemer, op voorwaarde
dat de werknemer er gebruik kan van maken voor zijn dagelijks woon-werkverkeer.

Gezin : entiteit bestaande uit het aantal personen dat deel uitmaakt van de 
gezinssamenstelling.

DIV. Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit 
en Transport.

Vernietiging: de ontmanteling van het voertuig met het oog op recyclage in een erkend 
centrum (lijst van centra beschikbaar op de site van Febelauto).

Artikel 3 – Uitbetaling van de premie: 
De premie wordt toegekend in het geval van schrapping van de nummerplaat of vernietiging 
van het voertuig dat behoort tot de categorie M1 van type AA, AB, AC, AD, AE [1] zoals 
gedefinieerd door de DIV, met uitzondering van bedrijfswagens of wagens in leasing/renting. 
De schrapping die in het kader van onderhavig reglement in overweging wordt genomen, is 
de schrapping betreffende een voertuig ingeschreven op naam van de aanvrager sinds 
tenminste 365 dagen te rekenen vanaf het indienen van de aanvraag.
Het bedrag van de door de gemeente toegekende premie is 1.500 EUR, vermeerderd met 
250 EUR in het geval van vernietiging van het voertuig. De betaling van de premie wordt 
gespreid over 5 jaar op de volgende manier:

 100 EUR het eerste jaar, vermeerderd met 50 EUR in het geval van vernietiging van 
het voertuig;

 200 EUR voor het tweede jaar, vermeerderd met 50 EUR in het geval van 
vernietiging van het voertuig;
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 300 EUR voor het derde jaar, vermeerderd met 50 EUR in het geval van vernietiging 
van het voertuig;

 400 EUR voor het vierde jaar, vermeerderd met 50 EUR in het geval van vernietiging 
van het voertuig;

 500 EUR voor het vijfde jaar, vermeerderd met 50 EUR in het geval van vernietiging 
van het voertuig;

Artikel 4 - Voorwaarden: 
Om te genieten van de premie, moet de aanvrager beantwoorden aan de volgende 
voorwaarden:
4.1. ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Sint-Lambrechts-Woluwe op het 
ogenblik van de indiening van de aanvraag en er ten minste 5 jaar na de datum van 
toekenning van de premie door het College van burgemeester en schepenen blijven; 
4.2.  de volle eigenaar zijn van het geschrapte voertuig sinds tenminste 365 dagen te 
rekenen vanaf het indienen van de aanvraag overeenkomstig artikel 3 lid 2;
4.3.  de aanvrager kan geen aanspraak maken op de premie indien hij of een lid van zijn 
gezin gebruik maakt van een bedrijfswagen of aanverwanten. 
4.4.  voor elk gezinslid dat de wettelijke leeftijd heeft om te mogen rijden, een attest 
voorleggen van de DIV, dat vaststelt of een voertuig op zijn naam is geregistreerd
4.5. jaarlijks vaststellen, per aangetekend schrijven, dat hij beantwoordt aan de in punten 4.1
à 4.4 genoemde voorwaarden door het versturen van het oorspronkelijke ingevulde 
aanvraagformulier en van de documenten geëist door artikel 8. 

 Artikel 5-Verlies van het recht op de premie: 
Noch de begunstigde, noch een lid van zijn gezin mag een voertuig inschrijven dat verhoogt 
het aantal vortuigen dat behoort tot de categorie M1 van type AA, AB, AC, AD, AE [2]  zoals 
gedefinieerd door de DIV, inclusief bedrijfswagen of wagens in leasing/renting geteld binnen 
het gezin gedurende 5 jaar vanaf de dag waarop de premie door het College van 
burgemeester en Schepenen wordt toegekend.

Artikel 6: 
De premie wordt slechts eenmaal per aanvrager toegekend voor hetzelfde voertuig.
De toekenning van een andere premie aan de aanvrager ter bevordering van de 
milieubescherming of ter bevordering van zachte mobiliteit belet hem niet om de bij dit 
reglement vastgestelde premie te verkrijgen, mits de aanvrager voldoet aan de voorwaarden 
voor de toekenning ervan.

Artikel 7: 
Indien de begunstigde van de premie niet langer beantwoordt aan een van de voorwaarden 
om in aanmerking te komen voor de premie, moet hij de gemeente binnen de 60 dagen na 
de wijziging van zijn situatie (inschrijving in het gezin, bedrijfswagen...) op de hoogte brengen
van de wijziging van zijn situatie. De aanvrager verliest definitief het recht op de premie 
vanaf het jaar gedurende welke de gewijzigde situatie, die het niet langer mogelijk maakt om 
aan de voorwaarden voor de toekenning van de premie te voldoen, zich heeft voorgedaan. 
Als de premie voor dit jaar al betaald werd, is de begunstigde door aangetekende brief tot 
terugbetaling van de gekregen bedrag uitgenodigd. De terugbetaling moet gebeuren binnen 
de 60 dagen na de ingebrekestelling, anders worden de bedragen vermeerderd met 
verwijlinteresten tegen de wettelijke rentevoet.

Artikel 8: 
Elke aanvrager van de premie moet aan het College van burgemeester en schepenen het 
volgende toesturen:

  een kopie van de kennisgeving van schrapping door de DIV,
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  een kopie van het inschrijvingsbewijs (datum van de laatste inschrijving goed 
leesbaar) van het geschrapte voertuig of een kopie van het laatste aanslagbiljet van 
de verkeersbelasting,

  een kopie van het certificaat van vernietiging van een van de erkende of 
geregistreerde centra van het land (in geval van schrapping van de nummerplaat en 
vernietiging van het voertuig),

  een attest van gezinssamenstelling (ook voor alleenstaanden) gedateerd op 
maximum 90 dagen voor de datum van de premieeaanvraag en een kopie van de 
identiteitskaart van de aanvrager van de premie,

  het formulier voor de aanvraag tot terugbetaling (formulier “aanvraag tot 
terugbetaling” in bijlage), naar behoren ingevuld en ondertekend,

  voor elk gezinslid dat de wettelijke leeftijd heeft om te mogen rijden, een attest 
voorleggen van de DIV, dat vaststelt of een voertuig op zijn naam is geregistreerd,

  een verklaring op erewoord dat geen enkel gezinslid geniet van een bedrijfswagen. 

Deze documenten moeten aangetekend worden verzonden naar het volgende adres: 
Gemeente van Sint-Lambrechts-Woluwe, College van burgemeester en schepenen, Paul 
Hymanslaan 2 te 1200 Brussel, uiterlijk op 31 december voor elke schrapping van 
nummerplaat en / of vernietiging van een voertuig dat niet eerder dan 1 oktober van het 
voorgaande jaar heeft plaatsgevonden.
Verzoeken om betaling van de premie voor de 4 jaar na de eerste aanvraag bestaan uit de 
documenten 4 tot 7. Zij moeten uiterlijk op 31 december van elk jaar per aangetekend 
schrijven naar bovengenoemd adres worden verzonden.
Indien het dossier onvolledig is, stelt de gemeente de aanvrager hiervan binnen 30 dagen na
ontvangst van het dossier met de premieaanvraag op de hoogte, met opgave van de 
redenen voor de weigering (ontbrekende documenten of informatie, enz.). De aanvrager 
heeft 30 dagen de tijd om het dossier aan te vullen. Na deze termijn wordt de aanvraag als 
onontvankelijk beschouwd. De gemeente stelt de begunstigde binnen 120 dagen na 
ontvangst van het volledige dossier in kennis van het besluit tot toekenning of weigering van 
de premie.

Artikel 9 -Sanctie: 
De begunstigde van de premie wordt ertoe gehouden de volledige premie terug te betalen 
aan het gemeentebestuur in het geval dat een onjuiste of valse verklaring wordt afgelegd om
de toegekende premie onrechtmatig te verkrijgen. De volledige terugbetaling moet gebeuren 
binnen de 60 dagen na de ingebrekestelling, anders worden de bedragen vermeerderd met 
verwijlinteresten tegen de wettelijke rentevoet. Deze terugbetaling gebeurt onverminderd 
eventuele juridische procedures.

Artikel 10: 
De wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van 
sommige toelagen is van toepassing op deze premie, met uitzondering van artikel 5 dat de 
specifieke verplichtingen bepaalt voor een rechtspersoon, zoals balans, rekeningen en 
beheerverslag. 

Artikel 11: 
Onderhavig reglement treedt in werking op 01/07/2019.

[1] AA : sedan ; AB : voertuig met achterklep ; AC stationwagen ; AD : coupé ; AE : cabriolet.
[2] AA : sedan ; AB : voertuig met achterklep ; AC stationwagen ; AD : coupé ; AE : cabriolet.
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Bijlage :

AANVRAAGFORMULIER VOOR PREMIE IN HET GEVAL VAN SCHRAPPING VAN EEN
NUMMERPLAAT OF VERNIETIGING VAN EEN VOERTUIG

AANVRAGER VAN DE PREMIE (=houder van het geschrapte of vernietigde voertuig)

Meneer Mevrouw Mejuffrouw

Naam

Voornaam

Adres

Telefoon

Geschrapte nummerplaat

Datum van laatste inschrijving op uw naam Dag maand Jaar

Indien het voertuig vernietigd werd:

Datum van de eerste inschrijving van het voertuig 
(inverkeerstelling)

Dag maand Jaar

GEWENSTE PREMIE

o Schrapping met vernietiging van het voertuig

o Schrapping ZONDER vernietiging van het voertuig

ANDERE GEGEVENS

Ander(e) voertuig(en) in het gezin (inclusief bedrijfswagen en aanverwanten)

Nummerplaat

Datum van inschrijving Dag maand Jaar

Nummerplaat

Datum van inschrijving Dag maand Jaar



Is (zijn) het (de) voertuig(en) in uw gezin bedrijfswagen(s) of een gelijkgesteld voertuig?

o Ja

o Nee

Indien ja, welke persoon van uw gezin geniet van dit voertuig? En sinds wanneer?

Naam

Voornaam

Dag maand Jaar

Door ondertekening van het formulier verklaart de aanvrager de juistheid van de hierboven 
verstrekte informatie, aanvaardt hij het reglement en machtigt hij het gemeentebestuur om 
de verstrekte gegevens voor het gehele gezin te controleren.

Bankrekeningnummer:

Handtekening van de aanvrager na de hand geschreven vermelding: ”Gelezen en 
goedgekeurd”:

Gedaan te op     /                /                          

Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw privacy en de bescherming van 
uw persoonlijke gegevens. Wij handelen in volledige transparantie, in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 
2016/679 (hierna "AVG" genoemd).

Overeenkomstig de bepalingen van de AVG heeft u de volgende rechten: recht van 
toegang, recht van verbetering, recht op verwijdering, recht op het wissen van 
gegevens, recht op vergetelheid, recht op beperkte verwerking, recht op de 
overdraagbaarheid, recht van verzet.

U kunt uw rechten uitoefenen door een aanvraag per post te sturen naar het volgende 
adres: Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) -

Gemeentehuis, Paul Hymanslaan 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe door uw identiteit 
te bewijzen (een kopie van uw identiteitsbewijs/paspoort bijvoegen).

Bijlagen bij het formulier: documenten bedoeld in artikel 8 van het reglement voor de 
toekenning van een premie in het geval van schrapping van een nummerplaat en 
vernietiging van een voertuig.


