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Toelagereglement voor toeristische logies voor aankoop en herstelling van fietsen ter promotie van 
het fietstoerisme in de stad Antwerpen. 
 
Artikel 1 Begrippen 

- Toeristische logies: ieder vergund, aangemeld of erkend (vanaf 1 januari 2017) logies volgens 
het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet of Toerisme voor Allen-decreet, in de categorie hotel, 
gastenkamer, openluchtrecreatief verblijf of (jeugd)hostel.1 

- Verblijfstoerist: elke gast in een toeristisch logies. 
- Fietsstalling: een ruimte in het logiesgebouw of op afgesloten terrein waar minimum 2 fietsen 

kunnen gestald worden en die kan afgesloten worden voor niet-bevoegden. 
- De aanvrager van de financiële ondersteuning: de persoon die belast is met het dagelijks 

beheer van het logies dat de aanvraag doet. 
- Rechtspersoon: onder toepassing van dit reglement wordt dit beperkt tot de 

privaatrechtelijke rechtspersonen, dit betekent de vzw, een stichting, een bvba, vof, nv, cvoa, 
gcva, vso of cvba, die niet opgericht zijn door een overheid. 

- Natuurlijk persoon: een natuurlijk persoon is een fysieke persoon. 
 
Artikel 2 Juridische grond 
Het reglement voldoet aan de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning 
en aanwending van sommige toelagen en het gewijzigd stedelijk reglement op de toelagen zoals 
beslist op de gemeenteraad van 18 december 2006 (jaarnummer 2730). 
 
Artikel 3. Doel van het reglement 
Dit reglement heeft als doel om verblijfstoeristen aan de stad Antwerpen te stimuleren om de fiets te 
gebruiken en om de stad internationaal op de kaart te zetten als fietsvriendelijke stad. De stad 
Antwerpen maakte in 2016 een toeristisch fietsactieplan op. Dit plan beschrijft de te realiseren acties 
die de stad Antwerpen de komende jaren wil faciliteren, ondersteunen of uitvoeren. De toelage is 
bedoeld voor de aankoop of herstelling van fietsen door toeristische logies, om deze kosteloos of 
tegen een marktconforme verhuurprijs ter beschikking te stellen van gasten. Op die manier kunnen zij 
bijdragen aan de doelstelling om verblijfstoeristen op de fiets te krijgen en hen zo de stad op een 
andere manier te laten beleven. 
 
Artikel 4. Inwerkingtreding van dit reglement 
 Dit reglement is van toepassing vanaf 1 november 2016. 
 
Artikel 5. Toelage 
Dit reglement voorziet twee toelagen voor financiële ondersteuning: 

1. Voor aankoop fiets: financiële ondersteuning voor nieuwe fiets(en) die ter beschikking van 
verblijfstoeristen gesteld wordt. Een huurcontract vanaf 3 jaar wordt gelijkgesteld met 
aankoop. 

                                                      
1
 Het betreft meldingen of erkenningen onder het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies of 

het decreet van 27 januari 2016 dat vanaf begin 2017 het decreet van 10 juli zal vervangen en het decreet van 18 
juli 2003  betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van « Toerisme 
voor Allen ». 
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2. Voor herstelling reeds aanwezige fiets: financiële ondersteuning voor de herstelling van 
reeds aanwezig fiets(en) die ter beschikking van verblijfstoeristen gesteld wordt.  Het aangaan 
van een onderhoudscontract wordt gelijkgesteld aan een herstelling. 

De toelage kan niet aangewend worden voor accessoires zoals verlichting (tenzij herstelling), 
fietszakken of de aankoop van een fietsslot. 
 
Artikel 6. Wie komt in aanmerking 
Ieder vergund, aangemeld of erkend (geregistreerd vanaf 1 november 2016) logies volgens het 
Vlaamse Toeristische Logiesdecreet of Toerisme voor Allen-decreet, in de categorie hotel, 
gastenkamer, openluchtrecreatief verblijf of (jeugd)hostel dat gevestigd is op het grondgebied van de 
stad Antwerpen. 
 
Artikel 7. Bedrag 
De toelage voor aankoop bedraagt maximum 100,00 euro per nieuw aangekochte fiets. Dit bedrag 
mag niet meer dan 50% zijn van de totale aankoopprijs. De toelage voor herstelling bedraagt 
maximum 50,00 euro per fiets. Dit bedrag mag niet meer zijn dan 50% van de totale herstelkost. Er is 
een maximum van 300,00 euro per logies voor aankoop en herstelling en dit geldt over de volledige 
duurtijd van het reglement.  
 
Artikel 8. Voorwaarden voor toelage 
1. Het toeristisch logies dient te beschikken over een fietsstalling. 
2. Het toeristisch logies dient in communicatie- en boekingkanalen te vermelden dat fietsen en 
fietsstalling beschikbaar zijn voor verhuur. 
3. Het logies moet minstens 2 fietsen kunnen aanbieden. 
4. Alle fietsen dienen verhuurd te worden met 2 degelijke fietssloten. (bijvoorbeeld 1 aan de fiets en 
een afzonderlijk kettingslot). 
5. De aankoop of herstelling (inclusief afsluiten huur- of onderhoudscontract) gebeurt tussen 1 
november 2016 en 31 oktober 2017. 
 
Artikel 9. Duurtijd van dit reglement 
Om uitbetaling te verzekeren kunnen aanvragen voor toelage tot ten laatste 31 oktober 2017 
aanvaard worden.  Aanvragen hebben enkel betrekking op subsidieerbare uitgaven verricht in de 
periode tussen de inwerkingtreding van dit reglement en 31 oktober 2017. 
 
Artikel 10. Budgettering 
De stad Antwerpen voorziet éénmalig een budget voor de aankoop en herstelling van fietsen die ten 
dienste staan van verblijfstoeristen aan de stad. De stad stelt voor dit project een budget ter 
beschikking van 15.000,00 euro. De aanvragen worden behandeld in volgorde van aanvraagdatum. De 
toelagen worden maar verstrekt in zoverre er nog budget beschikbaar is. 
 
Artikel 11. Afwijkingen van het reglement  
Het college van burgemeester en schepenen kan afwijken van de voorwaarden vervat in het 
reglement in zoverre er aan de algemene doelstelling van dit reglement voldaan wordt. 
 
Artikel 12. Digitale aanvraag 
De aanvraag gebeurt digitaal en kan enkel ingediend worden via www.ondernemeninantwerpen.be. 
Alle communicatie en opvolging gebeurt nadien via e-mail. 
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Artikel 13. Vormvereisten voor het aanvragen van de toelage 
1. De aanvrager duidt aan voor welke financiële steun hij een verzoek indient. Hij vermeldt daarbij ook 
het gewenste bedrag van ondersteuning (cfr. Artikel 4). 
2. De verplicht in te vullen gegevens omvatten:  

2.1. identificatiegegevens en contactgegevens van de aanvrager die de aanvraag 
ondertekent en persoonlijk verantwoordelijk is voor de aanvraag en de verdere opvolging en 
verantwoording van de aanwending van de toelage; 
2.2. identificatiegegevens van het toeristische logies; 
2.3. de identificatie- en contactgegevens van de contactpersoon, indien andere persoon dan 
de aanvrager; 
2.4. IBAN-bankrekeningnummer; 

3. Verplicht in te dienen documenten: 
3.1. gedetailleerd betalingsbewijs of factuur met de vermelding van het 
leveringsadres/logiesadres waarvoor de aankoop of levering plaatsvond. In geval van een 
huur- of onderhoudscontract een kopie van dit contract. Beide documenten dienen duidelijk 
een datum van aankoop of aanvang te bevatten; 
3.2 afbeelding van de aangekochte of herstelde fiets(en); 
3.3 (indien van toepassing) de verhuurprijs (aan verblijfstoeristen) van de gefinancierde 
fietsen. 

 
Artikel 14. Een volledige aanvraag 
1. Een aanvraagdossier is volledig indien het tijdig, digitaal en met alle gevraagde documenten, 
inclusief bewijsstukken, is ingediend. Indien het dossier onvolledig is, verwittigt de stad Antwerpen de 
aanvrager hiervan binnen 14 dagen per e-mail. Het dossier moet binnen 14 dagen na de verwittiging 
door de stad Antwerpen vervolledigd worden.  
2. Zodra het dossier volledig is, krijgt de aanvrager een bevestiging van volledigheid op datum, en gaat 
de administratie van de stad Antwerpen over tot inhoudelijk onderzoek van de aanvraag. 
 
Artikel 15. Onderzoek 
De stad Antwerpen onderzoekt of de betrokkene voldoet aan de voorwaarden van dit reglement. De 
stad Antwerpen brengt de aanvrager op de hoogte van dit onderzoek. De stad informeert de 
aanvrager bij de afronding van het onderzoek per e-mail. Afronding van het onderzoek gebeurt binnen 
14 dagen na bevestiging volledigheid. 
Indien de betrokkene aan de voorwaarden voldoet zal de toelage uitbetaald worden in zoverre er nog 
beschikbaar krediet is. De uitbetaling gebeurt in volgorde van indiening van de aanvraag. 
 
Artikel 16. Procedure voor uitbetaling van de toelage 
De uitbetaling gebeurt door de bevoegde budgethouder binnen de maand na kennisgeving van het 
resultaat van het onderzoek op het rekeningnummer van de aanvrager. 
 
Artikel 17. Cumulatie van financiële ondersteuning 
De fietstoelage voor aankoop of herstelling is cumuleerbaar. De maximumondersteuning van 
300,00 euro mag daarbij niet overschreden worden. Toelages worden bij voorkeur gebundeld 
aangevraagd. Voor dezelfde uitgaven financiële steun aanvragen bij verschillende 
financieringsbronnen of in verschillende aanvragen is niet toegestaan. 
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Artikel 18. Controle 
De stad Antwerpen heeft het recht om te controleren of de toelage werd aangewend voor de vereiste 
doelstelling. De afgevaardigden van de stad Antwerpen hebben steeds toegang tot alle informatie 
betreffende de toelagen en het recht om ter plaatse na te gaan of de verleende toelage werd 
aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend. 
 
Artikel 19. Intrekken van de toelage en onmiddellijke terugvordering 
1. Onverminderd de sancties voorzien in het algemeen reglement op de toelagen zoals goedgekeurd in 
de gemeenteraad 18 december 2006 (jaarnummer 2730) zal  de stad Antwerpen de uitbetaalde 
middelen geheel of gedeeltelijk terugvorderen, indien de aanwending in strijd is met dit reglement.  
Dit geldt ook indien pas achteraf blijkt dat de criteria en/of de voorwaarden vervat in dit reglement 
niet worden nageleefd. Enkele voorbeelden:  

1.1. informatie werd fout aangeleverd om op die manier te voldoen aan de criteria en/of 
voorwaarden van deze reglementen;  
1.2. de middelen werden aangewend voor de aankoop of herstelling van fiets(en) voor een 
logies buiten de stad Antwerpen;  
1.3. de aangekochte/herstelde fietsen worden niet te beschikking gesteld van 
verblijfstoeristen; 
1.4. het toeristisch logies weigert controle en/of controlestukken aan te leveren;  
1.5. het toeristisch logies voldoet niet aan de voorwaarden gesteld in artikel 7. 

2. Ook in volgende gevallen zal de stad Antwerpen de toelage onmiddellijk en integraal of gedeeltelijk 
terugvorderen:  

2.1. in geval van aankoop van een fiets: als het toeristisch logies na 2 jaar stopt met het 
aanbieden van huurfietsen. 
2.2. Ieder die een subsidie van de stad Antwerpen ontvangt neemt het engagement op zich 
om op een constructieve manier mee te werken aan de opbouw van een stad waarin 
bezoekers gastvrij en zonder onderscheid ontvangen worden. Uiteraard betekent dit de 
volstrekte naleving van de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De subsidie of 
infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt steeds tot 
sancties zoals het weigeren of terugvorderen van de subsidie. 

 
Artikel 20. Betwisting over het terugvorderen van de toelage  
Bij betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen, arrondissement Antwerpen bevoegd. 
 


