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Provinciaal subsidiereglement fotografie bij logies 
in het kader van relance voor toerisme (professionalisering)  

 
1 AANLEIDING EN DOELSTELLING 
 
Aanleiding 
De meeste logies besteden nog te weinig aandacht aan fotografie. Meestal worden er snel foto’s met 
een smartphone gemaakt om op de website te plaatsen. 
Echter de meeste gasten laten zich beïnvloeden door foto’s bij het kiezen van een logies. 
 
Doelstelling 
Daarom starten we met APB Toerisme Provincie Antwerpen in het kader van relance voor toerisme 
een professionaliseringstraject op waarbij we mits voorwaarden voor 50% tussenkomen in een 
professionele fotoreportage. 
Deze financiering bestaat uit 50% steun die door de aanvrager teruggevorderd kan worden na 
betaling van de volledige factuur. 
 
 
 

2 KENMERKEN 
 
2.1 VOOR WIE  
 
Komen in aanmerking voor een subsidie: 
alle hotels, hostels, B&B’s,  KL (kamergerelateerd toeristisch logies), vakantiewoningen, campings, TL 
(terreingerelateerd toeristisch logies) en vakantieparken die gelegen zijn op het grondgebied van de 
provincie Antwerpen en die aangemeld of erkend zijn volgens het Vlaamse Logiesdecreet  
 
- met focus op Kempen en (Antwerps) Scheldeland  
- logies ontvingen de laatste 3 jaar nog geen reportage in het kader van een 

professionaliseringstraject (stimulus, green key, kampeerpact,…) 
- logies engageren zich om zelf voor figuranten te zorgen die corresponderen met de 

doelgroep van het logies 
- logies verbinden zich ertoe om de gemaakte foto’s te gebruiken in hun eigen communicatie 

(website, social media kanalen) 
- TPA en haar toeristische partners, vakantiemakers en pers mogen de beelden eveneens 

gebruiken voor toeristische publicaties, on- en offline (folders, brochures, kaarten, website, 
social media, …) 

 
 
 
 
  
2.2 WAARVOOR  
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Met dit project willen we voornamelijk kleinschalige ondernemers ondersteunen om zich te 
professionaliseren. 
Voor de meesten is de kostprijs voor een reportage vrij hoog. Door ze aan een gunsttarief aan te 
bieden hopen we hen toch over de streep te trekken om in te zetten op professionalisering van hun 
logies. 
 
Daarom gaat Toerisme Provincie Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst met Compagnie 
Fotografie (of gelijkwaardig) aan waarbij het de deelnemende logies ondersteunt in het kader van 
relance voor toerisme (professionalisering). 
De keuze van de fotograaf is het resultaat van een gunstige inschrijving op het raamcontract 
Fotografie waarmee we zoveel mogelijk de eenvormigheid van de fotoactie willen bewaken. 
 
 
2.3 HOE? 
 
Dit project wil voornamelijk een hefboom zijn om de logies aan te zetten in te zetten op 
professionalisering.  
Om de logiesondernemers te stimuleren hun website te verfraaien met sterke belevingsvolle beelden 
komen we via dit project tussen in de kostprijs en kunnen we deze professionele fotoreportage van 3 
uur (incl. fotobewerking en verplaatsingskosten) aanbieden aan 500 euro (incl. btw).  
Logiesuitbaters die intekenen op dit subsidieproject kunnen van Toerisme Provincie Antwerpen een 
korting van 250 euro (incl. btw) bekomen. 
Indien het logies een uitgebreidere reportage verlangt, betaalt het voor de overige uren het volledige 
bedrag. 
 
 
 

3 AANVRAGEN SUBSIDIES 
 
Vanuit Toerisme Provincie Antwerpen is er een subsidiebudget van 15.000 euro voor dit project 
beschikbaar. 
Toerisme Provincie Antwerpen bepaalt het bedrag van de subsidie binnen de perken van het 
goedgekeurde budget, rekening houdend met de criteria vooropgesteld in de artikelen 2.1-2.2. 
De financiering vanuit Toerisme Provincie Antwerpen gebeurt totdat het gereserveerde steunbudget 
is uitgeput. 
 
Afspraken 
De aanvrager bezorgt uiterlijk op 19 december 2022 aan Toerisme Provincie Antwerpen het 
inschrijvingsformulier voor toekenning subsidie (zie bijlage) waarin hij verklaart akkoord te gaan met 
de algemene voorwaarden (artikel 1.2) van dit project. 
De reportage vindt in samenspraak met de fotograaf plaats op een datum naar keuze tijdens de 
periode vanaf goedkeuring inschrijving tot en met september 2023. Na de reportage ontvangt de 
logiesuitbater de HR- en LR-beelden rechtstreek van de fotograaf.  
Het subsidiëringsdossier is ontvankelijk indien het inschrijvingsformulier volledig en op tijd digitaal 
wordt ingediend. 
 

https://www.compagniefotografie.be/
https://www.compagniefotografie.be/
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Als hij voldoet aan de voorwaarden (zie 2.1 voor wie) komt Toerisme Provincie Antwerpen tussen in 
de kosten. 
Na goedkeuring van het dossier worden de inschrijvers gecontacteerd voor de inplanning van de 
fotoreportage. Omdat we streven naar belevingsvolle foto’s vragen we de logiesuitbater zelf voor 
figuranten te zorgen die corresponderen met zijn logies. TPA bezorgt hiervoor tijdig de nodige 
toestemmingsdocumenten (GDPR). 
De logiesuitbater betaalt het volledige factuurbedrag zijnde 500 euro (incl. btw) rechtsreeks aan de 
fotograaf en vordert 250 euro terug van APB Toerisme Provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 
22, 2018 Antwerpen door een kopie van factuur te bezorgen samen met een betalingsbewijs van de 
betaalde som aan de fotograaf (uiterlijk 2 maanden na factuurdatum fotoshoot).  
Opgelet: de terugvordering dient ten laatste op 30 november 2023 ingediend te zijn bij APB Toerisme 
Provincie Antwerpen om in aanmerking te komen voor deze subsidie.  
 
Bij niet-naleving van de voorwaarden genoemd in dit reglement of bij onjuiste, onvolledige of 
laattijdige dossiers, zal Toerisme Provincie Antwerpen overgaan tot de gehele of gedeeltelijke 
terugvordering van uitbetaalde subsidiebedragen. 
 
 
 

4 CONTACT 
 
Vragen of onduidelijkheden?  
Contactpersoon: Martine Vinck 
Email: martine.vinck@provincieantwerpen.be 
Tel: 03 240 63 63 
 

Betwistingen na beslissing betreffende dit reglement, de toepassing ervan evenals alle onvoorziene 

gevallen worden desgevallend éénmalig voor heroverweging voorgelegd aan Toerisme Provincie 

Antwerpen mits duidelijke motivatie en het aanbrengen van nieuwe elementen in het dossier. 

De aanvraag wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen in: 

a) De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen. 

b) Het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het 
toestaan van reservevorming door subsidietrekkers.  
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