
 
Bij dit stappenplan 
 
Stap voor stap gidst dit stappenplan je doorheen de subsidieprocedure voor de aanleg verlichting van 
fiets(snel)wegen. Je krijgt een overzicht van je to do’s, een afpuntlijst met de te bezorgen documenten, 
de acties die de provincie onderneemt en de aandachtspunten. Hieronder vind je ook alle nodige 
contactinformatie.  
 
Dit stappenplan is opgesteld door de dienst Mobiliteit van de Provincie-Vlaams-Brabant. Het is alleen 
van toepassing voor verlichting van fietsinfrastructuur op Vlaams-Brabants grondgebied. Het heeft een 
informatieve waarde, geen juridische waarde.  

Over de subsidie 
 
De subsidie voor de aanleg van openbare verlichting langs fiets(snel)wegen waarvoor dit stappenplan 
geldt, wordt toegekend op basis van het subsidiereglementen voor fietsinfrastructuur op 
fietssnelwegen, op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (Fietsfonds) en op het bovenlokaal 
recreatief fietsroutenetwerk. Je kan deze reglementen op onze website raadplegen: 
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies.   
 
De subsidies die een stad/gemeente of distributienetbeheerder ontvangt binnen de reglementen voor 
fietssnelwegen en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, komen deels van provincie Vlaams-
Brabant en deels van het Vlaamse Gewest (Fietsfonds). De aanvraag voor deze subsidies doe je bij 
de dienst Mobiliteit van de provincie: wij zorgen ervoor dat je ook de Vlaamse subsidies ontvangt. Je 
hoeft dus zelf geen aanvragen of dossiers op te sturen naar het Vlaamse Gewest.  
 
De subsidies die een stad/gemeente of distributienetbeheerder ontvangt binnen het reglement voor 
het bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk, komen volledig van provincie Vlaams-Brabant. Ook deze 
aanvraag voor subsidies doe je dus bij de dienst Mobiliteit van de provincie.  

Vragen? 
 
Provincie Vlaams-Brabant 
Dienst Mobiliteit  
Provincieplein 1, 3010 Leuven 
Tel. 016 26 75 44 
fiets@vlaamsbrabant.be  
 
Ken je je contactpersoon? Dan kan je je communicatie uiteraard ook aan hem/haar richten. Succes! 

STAPPENPLAN SUBSIDIE VERLICHTING 
LANGS FIETS(SNEL)WEGEN 
 

https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies
mailto:fiets@vlaamsbrabant.be
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Komt het project in aanmerking?  
 
 
 
 

Check of het project in aanmerking komt voor subsidie 
(4 x  = subsidiegerechtigd) 
 
 Het te verlichten traject ligt op een fietssnelweg of op een 

route van het BFF of BRF die in het toepassingsgebied ligt 
van het reglement. 

 Je bent een distributienetbeheerder, een gemeente of een 
autonoom gemeentelijk overheidsbedrijf.  

 De fiets(snel)weg wordt aangelegd in het openbaar domein 
(of je gemeente verkrijgt het gebruiksrecht voor minstens 20 
jaar, indien nodig ben je bereid grondinnames te doen).  

 De gemeente(s) heeft/hebben een goedgekeurd 
(inter)gemeentelijk mobiliteitsplan. 

 
 
Kijk na voor welk type subsidie het project in aanmerking 
komt 
 

- Gaat het om verlichting van een fietssnelweg? Dan kan 
maximaal 100% van de subsidiabele kosten 
gesubsidieerd worden. 

 
- Verlichting van een fietsweg op het bovenlokaal 

functioneel fietsroutenetwerk die geen fietssnelweg is, 
kan maximaal tot 90% gesubsidieerd worden.  

 
- Verlichting van een fietsweg op het bovenlokaal 

recreatief fietsroutenetwerk kan maximaal tot 40% 
gesubsidieerd worden.  

 
 

 
 
 
To do:  
 
 Check of het project in 

aanmerking komt.  
 

 Komt het project niet in 
aanmerking? Neem 
contact op met de 
provincie voor eventuele 
andere mogelijkheden. 
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Studiefase 
 
 
 

Uitwerking dossier verlichting in het kader van de 
projectnota 
 
In de projectnota wordt een visie uitgewerkt rond de verlichting 
van de fiets(snel)weg. De lichtvisie omschrijft de vooropgestelde 
verlichtingstypes en brandregimes en houdt rekening met 
omgevingsfactoren en andere randvoorwaarden.  
 
In het kader van de opmaak van de projectnota vraagt de 
opdrachtgevende overheid een offerte aan bij de 
distributienetbeheerder, samen met een lichtstudie, de 
technische fiche en de inplantingsplannen. 
 
Goedkeuring offerte en lichtstudie op projectstuurgroep 
 
De offerte, de lichtstudie, de technische fiche en de 
inplantingsplannen worden als onderdeel van de projectnota 
besproken op een projectstuurgroep.   
 
Indien er een consensus is tussen de leden van de 
projectstuurgroep over de projectnota, kan overgegaan worden 
tot de volgende stap.   
 
 
 
 
.  
 
 
 

 
 
To do:  
 
 De visie voor de 

verlichting van de 
fiets(snel)weg wordt 
opgenomen in de 
projectnota. 

 
 De 

distributienetbeheerder 
levert een offerte aan, 
samen met een 
lichtstudie, de 
technische fiche en de 
inplantingsplannen. 
 

 De offerte, de 
lichtstudie, de 
technische fiche en de 
inplantingsplannen  
worden als onderdeel  
van de projectnota 
goedgekeurd op de 
projectstuurgroep. 
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 Indienen subsidieaanvraag 
 
 
 

Nu de projectnota goedgekeurd is, kan de subsidieaanvraag 
ingediend worden bij de provincie.  
 
Let op: in deze stap wordt de subsidie aangevraagd, maar wordt 
ze nog niet uitbetaald. De uitbetaling van de subsidie gebeurt pas 
na uitvoering van de werken (zie stap 5). 
 
Dien de subsidieaanvraag in via het online systeem 
 
Ga naar https://www.vlaamsbrabant.be/nl/mobiliteit-en-
verkeer/bovenlokaal-fietsroutenetwerk en kies bij ‘subsidies’ het 
juiste type fietsinfrastructuur. Op de desbetreffende pagina vind 
je vervolgens de knop ‘online aanvragen’.  
 
Voeg volgende documenten toe: 
 De startnota en projectnota met bijhorende ontwerpplannen 

(of in voorkomend geval de unieke verantwoordingsnota) 
 De lichtstudie 
 De offerte 
 De technische fiche 
 De inplantingsplannen 
 Het gemeenteraadsbesluit over de goedkeuring van het 

definitieve ontwerpdossier voor de werken waarin de 
fietsinfrastructuur vervat zit 

 De-minimisverklaring (indien de subsidie een vorm is van 
staatssteun én niet onder een andere regeling valt) 

 
De deputatie zal nu… 
- beslissen over de toekenning van de subsidie.  
- aangeven welke posten niet gesubsidieerd kunnen worden. 
- beslissen over het totale maximale subsidiebedrag 
- eventueel bindende voorwaarden naar uitvoering opleggen.  
 
Je wordt vervolgens ingelicht over deze beslissing en ontvangt 
een exemplaar van het besluit van de deputatie.  

 

 
 
To do:  
 
 Vraag de subsidie 

digitaal aan bij de 
provincie. Voeg de 
nodige documenten toe 
bij de aanvraag.  

 
 Wacht op de beslissing 

van de deputatie i.v.m. 
de toekenning van de 
subsidie. 
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Uitvoeren werken  
 
 
 

De werken kunnen nu beginnen. 
 
Zorg tijdens de wegwerkzaamheden voor: 
- een veilige omleiding voor de fietsers 
- een duidelijke fietssignalisatie 
- een duidelijke vermelding van de steun van de provincie 

Vlaams-Brabant en van het Vlaamse Gewest bij elke vorm 
van publiciteit of informatie (op de werf, brieven aan 
bewoners, persberichten, informatie op de website, …). Je 
kan het logo van de provincie vinden op 
www.vlaamsbrabant.be/logo. 

 
De provincie heeft steeds toegang tot de werf en kan deelnemen 
aan werfvergaderingen indien dat nodig lijkt om het gebruik van 
de subsidie te controleren. Een medewerker van de dienst 
Mobiliteit komt op plaatsbezoek tijdens de werken of kort na het 
beëindigen van de werken om het (tussentijds) resultaat te 
bekijken.  

 
 
To do:  

 
 Start de 

werkzaamheden. 
Hou zoveel mogelijk 
rekening met 
fietsers. 

 Breng de dienst 
Mobiliteit op de 
hoogte van 
eventuele 
omleidingen. 

 Vermeld de steun 
van provincie en 
gewest bij het 
project in je project-
communicatie. 

 Breng de dienst 
Mobiliteit of je 
contactpersoon via 
e-mail op de hoogte 
als de werken bijna 
klaar zijn. 

 Verstuur een 
uitnodiging voor de 
controle van de 
werken (vóór de 
voorlopige 
oplevering). 
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Eindafrekening en uitbetaling subsidie 
 
 
 

Na uitvoering van de werken dien je aanvraag tot uitbetaling 
in via het online systeem.  
 
Ga naar https://www.vlaamsbrabant.be/nl/mobiliteit-en-
verkeer/bovenlokaal-fietsroutenetwerk en kies bij ‘subsidies’ het 
juiste type fietsinfrastructuur. Op de desbetreffende pagina vind 
je vervolgens de knop ‘online aanvragen’.  
 
Voeg volgende documenten toe:  
 
- Bij subsidieaanvraag door de distributienetbeheerder: 

 het attest der uitvoering van de werken. 
 
- Bij subsidieaanvraag door de stad/gemeente: 

 de factuur van de werken. 
 
De deputatie zal nu… 
- beslissen over de uitbetaling van het subsidiebedrag. 

 
Verrekeningen en herzieningen kunnen mee in rekening 
worden gebracht. Het uiteindelijke subsidiebedrag kan nooit 
hoger (alleen lager) liggen dan het oorspronkelijk 
vastgelegde subsidiebedrag.  
 

Je wordt vervolgens ingelicht over deze beslissing en ontvangt 
een exemplaar van het besluit van de deputatie. Het 
subsidiebedrag wordt gestort. 
 
 

 
 
To do: 
 
 Bezorg het attest der 

werken of de factuur via 
het online systeem aan 
de provincie. 
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