
Besluit:  

Enig artikel  

Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement: 

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ‘AUTODELEN 2015’  

Artikel 1 - BESCHRIJVING  

Dit reglement is van toepassing op de terugbetaling van de instapkost of het jaarlijks lidgeld voor een 
particulier autodeelsysteem of autodeelsysteem door autodeelaanbieders.  

Artikel 2 – SPECIFIEKE BEPALINGEN  

Onder autodelen wordt verstaan: het delen van één of meerdere auto(‘s) door meerdere personen. 
Meerdere personen rijden dus met de wagen(s) afhankelijk wanneer dit gewenst is. Er zijn twee 
vormen van autodelen te onderscheiden: particulier autodelen en autodelen via autodeelaanbieders. 
Indien een instapkost of periodiek lidgeld betaald moet worden, kan hiervoor een subsidie bekomen 
worden.  

De subsidie is van toepassing voor: 

- een natuurlijke persoon gedomicilieerd op het grondgebied van Schoten 

- de betaling van de eenmalige instapkost voor deelname aan een autodeelsysteem (nieuw lid met 
inschrijvingsdatum vanaf 1 januari 2015) 

- de betaling van het jaarlijks lidgeld voor deelname aan een autodeelsysteem (vanaf 1 januari 
2015). 

Als bewijs geldt een kopie van de factuur waarop de instapkost of het lidgeld duidelijk vermeld staan 
of een bevestigingsformulier van registratie.  

De subsidie heeft betrekking op de eenmalige instapkost of het jaarlijkse lidgeld. De verleende 
subsidie bedraagt 100 % van het betaalde bedrag, met een maximum van 35,00 euro per natuurlijke 
persoon.  

Artikel 3 – ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN  

Dit subsidiereglement geldt voor de periode 1 januari 2015 tot 31 december 2015. Het geldende 
subsidiebedrag wordt toegekend voor aanvragen met inschrijvingsdatum vanaf 1 januari 2015. Het 
aanvraagformulier voor een inschrijving met betrekking tot het jaar 2015, dient ons te bereiken vóór 1 
februari 2016. Het aanvraagformulier voor een inschrijving met betrekking tot het jaar 2014, dient ons 
te bereiken vóór 1 februari 2015. 

De aanvraag van een toelage moet gebeuren via het aanvraagformulier ‘autodelen 2015’, dat volledig 
ingevuld (incl. bijlagen) bij het college van burgemeester en schepenen van Schoten moet worden 
ingediend. De ontvangen aanvraagformulieren zullen op vier vaste tijdstippen doorheen het jaar (eind 
april, augustus, oktober en januari) behandeld worden. 

De uitbetaling zal geschieden tot de uitputting van het beschikbare krediet. De behandeling van de 
aanvragen gebeurt op volgorde van datum van ontvangst. De toelage zal in het budget 2015 onder 
registratiesleutel 1419/64920319-0390 voorzien worden. 

 
 


