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Stad Antwerpen 

Reglement voor het toekennen van een toelage voor luchtzuiveringsinfrastructuur aan 

groepsopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar en scholen voor kinderen tot 18 jaar in zones met 

hoge luchtverontreiniging op het grondgebied van de stad Antwerpen 

Geldig vanaf 11 juni 2018 

 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28/05/2018 

 

Artikel 1 Doel 

De stad Antwerpen verstrekt toelages voor luchtzuiveringsinfrastructuur aan groepsopvang 

voor kinderen (0 tot 3 jaar) en scholen (tot 18 jaar). De toelage heeft tot doel de blootstelling 

aan luchtverontreiniging bij kinderen te verminderen. 

 

Artikel 2 Definities 

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis: 

Toelage: iedere financiële tegemoetkoming voor de werken beschreven in artikel 5.1 van dit 

reglement. 

Luchtzuiveringsinfrastructuur: infrastructuur die fijn stof (PM10 of kleinere partikels) en/of 

stikstofdioxide (NO2) verwijdert uit de binnenkomende buitenlucht of uit de binnenlucht. 

Groepsopvang: een initiatief van minstens 9 kinderen van 0 tot 3 jaar, met een vergunning 

“kinderopvang voor baby’s en peuters” uitgereikt door Kind en Gezin. 

 

School: vestiging van kleuter-, lagere, basis- of secundaire school van het gewoon of 

buitengewoon onderwijs. 

 

Locatieadvies: advies dat de stad Antwerpen geeft voor een locatie waar een nieuwe 

vestiging voor een school of groepsopvang wordt gepland of een uitbreiding van een 

bestaande vestiging. 

 Vooraleer een groepsopvang op te starten of uit te breiden moet de aanvrager via de 

site www.ondernemeninantwerpen.be locatieadvies vragen voor de inplanting van de 

groepsopvang en het aantal nieuwe kindplaatsen dat men wenst te realiseren. Bij de 

opmaak van het locatieadvies houdt de stad Antwerpen rekening met de tekorten aan 

kinderopvang, de werkzaamheidsgraad, het gemiddelde inkomen, de luchtkwaliteit en 

de geluidskwaliteit in de regio waarin de groepsopvang die men wenst op te starten of 

uit te breiden zich bevindt. 

 Voor de realisatie van een nieuwbouw, een verbouwing, of het verkrijgen van een 

functiewijziging in een bestaand gebouw om onderwijs in te organiseren is een 

omgevingsvergunning noodzakelijk. In voorbereiding op een kwaliteitsvolle 

http://www.ondernemeninantwerpen.be/
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vergunningsaanvraag kunnen schoolbesturen preadvies inwinnen over onder meer de 

luchtkwaliteit op de betreffende locatie. 

 
Vestigingsplaats: een adres waar een (deel van een) school of groepsopvang is gevestigd.  

Infrastructuuradvies: advies dat wordt verleend in het kader van dit reglement over de 

luchtzuiveringsinfrastructuur die best geschikt is in een bepaald gebouw. 

Termijn: de genoemde maximale termijnen zijn termijnen van orde. 

 

Artikel 3 Voorwaarden aanvrager 

Elk bestuur van een school of kinderopvang dat op het ogenblik van de adviesaanvraag  (zie 

artikel 8.1) voldoet aan volgende cumulatieve voorwaarden kan een toelage aanvragen: 

Scholen: 

 erkend zijn door de Vlaamse Overheid (of onder voorbehoud indien erkenning wordt 

aangevraagd); 

 financierbaar zijn of subsidieerbaar zijn door het Agentschap voor Onderwijsdiensten 

(Omzendbrief BaO/97/3 betreffende de Erkenning, financiering en subsidiëring van 

scholen); 

 kleuterschool, lagere school, basisschool of secundaire school van het gewoon of 

buitengewoon onderwijs met de bedoeling de toelage te gebruiken voor werken (zoals 

beschreven in artikel 5) in een vestigingsplaats in het toepassingsgebied zoals 

beschreven in artikel 4, en bovendien: 

o voor bestaande vestigingsplaatsen: beschikken over een brief van de stad 

Antwerpen, die maximaal 1 jaar oud is, waarin het schoolbestuur op de hoogte 

wordt gebracht dat die vestigingsplaats binnen het gebied valt waarop dit 

reglement van toepassing is. 

o voor vestigingsplaatsen, gebouwen of gebouwuitbreidingen die nog niet 

bestaan bij de start van dit reglement: beschikken over een gunstig 

locatieadvies (eventueel mits voorwaarden) gegeven door de stad Antwerpen 

dat maximaal 1 jaar oud is, of een geldige omgevingsvergunning.  

 

 

Kinderopvang: 

 Reguliere groepsopvang (vanaf 9 kindplaatsen) met een vergunning van Kind en 

Gezin voor kinderen van 0 tot 3 jaar of met de intentie dergelijke kinderopvang op te 

starten binnen het jaar. 

 Met de bedoeling de toelage te gebruiken voor werken (zoals beschreven in artikel 5) 

in een vestigingsplaats in het toepassingsgebied zoals beschreven in artikel 4, en 

bovendien: 

o Voor bestaande vestigingsplaatsen: beschikken over een brief van de stad 

Antwerpen, die maximaal 1 jaar oud is, waarin het bestuur van de 

kinderopvang op de hoogte wordt gebracht dat die vestigingsplaats binnen het 

gebied valt waarop dit reglement van toepassing is. 
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o Voor vestigingsplaatsen, gebouwen of gebouwuitbreidingen die nog niet 

bestaan bij de start van dit reglement: beschikken over een positief 

locatieadvies (eventueel mits voorwaarden) gegeven door de stad Antwerpen 

dat maximaal 1 jaar oud is. 

 

 

Artikel 4 Toepassingsgebied 

De vestigingsplaatsen waar de werken worden uitgevoerd zoals beschreven in artikel 5, 

bevinden zich op het grondgebied van de stad Antwerpen én (1) minstens voor de helft in een 

zone waar de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) in de buitenlucht groter is 

dan of gelijk is aan 38 µg/m³ of (2) aan een weg waar ter hoogte van de vestigingsplaats de 

jaargemiddelde concentratie NO2 in de buitenlucht groter is dan of gelijk is aan 50 µg/m³, of 

beide.  De stad Antwerpen bepaalt de luchtkwaliteit op basis van de prognosekaart van de stad 

Antwerpen voor de jaargemiddelde concentratie NO2 voor het jaar 2020. 

Elk bestuur van een school of kinderopvang met een vestigingsplaats binnen het 

toepassingsgebied wordt hiervan per brief op de hoogte gebracht door de stad Antwerpen. 

 

Artikel 5 Activiteiten of werken die voor betoelaging in aanmerking komen 

5.1. De stad Antwerpen kan een investeringstoelage verlenen voor de volgende werken: 

Levering en plaatsing van luchtzuiveringsinfrastructuur inclusief onderdelen die essentieel 

zijn voor de goede werking van de infrastructuur voor een periode van minimaal 5 jaar in 

gebouwen waar kinderen tussen 0 en 18 jaar worden opgevangen of naar school gaan.  

In stap 1 van de aanvraagprocedure (artikel 8) adviseert de stad Antwerpen één of meerdere 

luchtzuiveringssystemen op basis van het gebruik en de specifieke eigenschappen van het 

gebouw en de lokale luchtkwaliteit (dit is het infrastructuuradvies). Het bestuur van de school 

of de kinderopvang kan ook zelf een voorstel indienen ter aanvaarding. De toelage kan enkel 

aangewend worden voor levering en plaatsing van een systeem dat door de stad Antwerpen in 

het infrastructuuradvies wordt voorgesteld of aanvaard.  

5.2. Komen niet in aanmerking: 

 Werken die niet strikt gerelateerd zijn aan de plaatsing of werking van de 

luchtzuiveringsinfrastructuur  (bijvoorbeeld: ramen vervangen opdat een bepaald 

ventilatiesysteem kan functioneren).  

 Uitgaven voor onderhoud van de luchtzuiveringsinfrastructuur. 

 Uitgaven voor energieverbruik van de luchtzuiveringsinfrastructuur. 
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Artikel 6 Bedrag van de toelage 

De toelage bedraagt 100% van de bewezen uitgaven verminderd met subsidies van derden of 

van de stad Antwerpen voor dezelfde bewezen uitgaven (zie artikel 7). 

Per begrotingsjaar kunnen toelages alleen worden toegekend binnen de grenzen van het 

beschikbare budget. De ontvankelijke aanvragen worden gerangschikt op basis van de 

evaluatiecriteria (artikel 10). Wanneer het bedrag van de aanvragen het jaarlijkse 

maximumbedrag voor het verstrekken van toelages overschrijdt, wordt de toelage toegekend 

in volgorde van hogere naar lagere rangschikking. Gerangschikte aanvragen waarvoor geen 

budget beschikbaar is, worden meegenomen naar een volgende evaluatieronde tot het einde 

van dit reglement of tot de situatie van de aanvrager of het gebouw verandert. 

 

Artikel 7 Voorwaarden 

7.1. De toelage is uitsluitend bedoeld voor uitgaven die bovenop de wettelijke vereisten 

worden gedaan.  

7.2. De toelage is niet cumuleerbaar met toelages van derden voor dezelfde bewezen uitgaven 

of met toelages van de stad Antwerpen voor dezelfde bewezen uitgaven. 

7.3. Het totaal van de bekomen toelages van de stad Antwerpen en derden mag niet meer 

bedragen dan 100 % van de investeringsuitgaven. 

7.4. Het schoolbestuur of de organisator van kinderopvang engageert zich om de betoelaagde 

infrastructuur te onderhouden zoals voorgeschreven door de leverancier.  

 

Artikel 8 Aanvraag 

De aanvraag wordt online ingediend bij de stad Antwerpen via de verenigingendatabank,  

 voor scholen via https://onderwijs.csjdatabank.be/  

 voor kinderopvang via https://kinderopvang.csjdatabank.be/ 

De aanvraag verloopt in twee stappen: 

 

8.1. Stap 1: de adviesaanvraag 

In stap 1 kan een bestuur van een school of kinderopvang een aanvraag voor 

infrastructuuradvies indienen (zoals nader omschreven in artikel 5.1). 

 

https://onderwijs.csjdatabank.be/
https://kinderopvang.csjdatabank.be/
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In de adviesaanvraag moeten minstens de volgende gegevens en/of documenten worden 

meegedeeld: 

 Enkel rechtspersonen en natuurlijke personen met ondernemingsnummer kunnen een 

aanvraag indienen: 

o Indien de aanvrager een natuurlijk persoon is, de identiteit, het adres en het 

telefoonnummer 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. Eventueel identiteit, het 

adres en het telefoonnummer van de contactpersoon die is aangeduid door de 

aanvrager. 

o Indien de aanvrager een rechtspersoon is, de identiteit, het adres en het 

telefoonnummer van de contactpersoon, en van de namens de rechtspersoon 

gemandateerde bestuurder die de aanvraag ondertekent. 

 Adres van de vestigingsplaats(en) waarvoor de aanvraag is bedoeld. 

 Voor bestaande vestigingsplaatsen: het referentienummer van de brief van de stad 

Antwerpen waarin de aanvrager op de hoogte wordt gebracht dat die vestigingsplaats 

binnen het gebied valt waarop dit reglement van toepassing is. Deze brief is bij het 

indienen van de aanvraag maximaal 1 jaar oud. 

 Voor vestigingsplaatsen, gebouwen of gebouwuitbreidingen die nog niet bestaan bij de 

start van dit reglement: een kopie of referentienummer van het locatieadvies gegeven 

door de stad Antwerpen. Dit locatieadvies is bij het indienen van de aanvraag 

maximaal 1 jaar oud. Voor scholen geldt in plaats van het locatieadvies ook een 

geldige omgevingsvergunning voor de vestigingsplaats. 

 Aanduiding op plan van de gebouwen waarvoor het infrastructuuradvies wordt 

gevraagd, en opsomming van de functies van deze gebouwen (vb klaslokalen, 

slaapruimte...). 

 Beschrijving en type (A-B-C-D) van het aanwezige of geplande ventilatiesysteem, 

indien gekend. 

 Verwachte termijn tot uitvoering van de werken indien een toelage wordt toegekend. 

 Eventueel kan het bestuur zelf een onderbouwd voorstel toevoegen voor 

luchtzuiveringsinfrastructuur (zie artikel 5). In dit geval zal het infrastructuuradvies 

een beslissing bevatten of dit voorstel al dan niet aanvaard wordt als basis voor een 

toelage-aanvraag.  

De adviesaanvraag kan doorlopend worden ingediend tot 31 juni 2019. Het college van 

burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen kan deze indiendatum verlengen; deze 

wordt in dat geval via de website van de stad Antwerpen bekend gemaakt.  

Bij bestaande gebouwen moet een plaatsbezoek worden toegestaan om het 

infrastructuuradvies te kunnen opstellen; de datum hiervoor wordt in onderling overleg 

bepaald. Na het plaatsbezoek stuurt de stad Antwerpen binnen de 30 kalenderdagen een brief 

met het infrastructuuradvies aan de aanvrager. 

Voor nieuwe gebouwen stuurt de stad Antwerpen binnen de 45 kalenderdagen na 

ontvangstmelding een brief met het infrastructuuradvies aan de aanvrager. 
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Een bestuur dat beslist om geen toelage aan te vragen in stap 2, is niet verplicht het 

infrastructuuradvies te volgen. 

Indien gewenst kan een bestuur een tegenvoorstel indienen. Dit wordt beschouwd als een 

adviesaanvraag en hiervoor geldt dezelfde procedure als beschreven in stap 1. Voor hetzelfde 

gebouw kan maximaal twee keer een adviesaanvraag worden ingediend binnen de 

geldigheidsduur van dit reglement. 

 

8.2. Stap 2: de toelage-aanvraag 

Een bestuur dat in stap 2 een toelage wil aanvragen moet dit doen op basis van het 

infrastructuuradvies uit stap 1. Per gebouw moet één van de voorstellen in het 

infrastructuuradvies volledig worden uitgevoerd. Niet in alle gebouwen die in het 

infrastructuuradvies zijn behandeld, moeten de werken worden uitgevoerd. 

 

8.2.1. De verplicht in te vullen of toe te voegen gegevens en documenten in de toelage-

aanvraag: 

 Het referentienummer dat in het infrastructuuradvies van stap 1 wordt vermeld. 

 Adres van de vestigingsplaats(en) en plan met aanduiding van de gebouwen waar de 

werken worden uitgevoerd waarvoor de toelage wordt gevraagd.  

 Een beschrijving van de werken waarvoor de toelage wordt gevraagd met toelichting 

in hoeverre het infrastructuuradvies is gevolgd dat in stap 1 werd verleend. Bewijs dat 

voor de uitvoering minstens 3 offertes werden aangevraagd bij een representatieve 

aannemer; elke offerte wordt apart opgeladen en een motivering van leverancierskeuze 

wordt toegevoegd. 

 Verwachte uitvoeringstermijn van de werken waarvoor een toelage wordt gevraagd. 

 Opgave al dan niet elders verkregen of aangevraagde subsidie voor (een deel van) de 

luchtzuiveringsinfrastructuur, op verklaring van eer. 

 Huurovereenkomst of eigendomsbewijs. 

 Voor kinderopvang het ondernemingsnummer en de vergunning of 

vergunningsaanvraag kinderopvang voor baby’s en peuters uitgereikt door Kind & 

Gezin 

 Voor scholen het vestigingsnummer van de school, eventueel de erkenningsaanvraag, 

en het ondernemingsnummer van het schoolbestuur. 

 Informatie over de beheersvorm, de structuur, het doel en de werking van de 

organisatie. 

 IBAN-bankrekeningnummer waarop de toelage mag uitbetaald worden. 
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8.2.2. Na toekenning van de toelage verplicht in te dienen gegevens en documenten 

afhankelijk van de rechtsvorm van het initiatief: 

a) Rechtspersonen: 

 Het laatst goedgekeurde jaarverslag, inclusief de balans, de resultatenrekening, de 

toelichting bij de rekeningen en het activiteitenverslag. 

 De laatst goedgekeurde begroting. 

 Het btw-statuut. 

 

b) Natuurlijk persoon met ondernemingsnummer: 

 Wie een enkelvoudige boekhouding voert: een volledig overzicht van de kosten en 

opbrengsten van het laatst afgesloten boekjaar en meest recente begroting. 

 Wie een dubbele boekhouding voert: jaarrekening van het laatst afgesloten 

boekjaar en de meest recente begroting. 

De toelage-aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend maar worden twee keer per jaar 

gegroepeerd geëvalueerd. De uiterste indiendata zijn 15 oktober 2018, 15 april 2019 en 15 

oktober 2019. Het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen kan 

bijkomende indiendata bepalen; deze worden via de website van de stad Antwerpen bekend 

gemaakt.  

 

Artikel 9 Ontvangstbevestiging en ontvangstmelding 

10.1. Digitaal ingediende aanvragen ontvangen een automatische, digitale bevestiging van 

ontvangst. Deze ontvangstbevestiging betekent alleen dat de aanvraag goed werd ontvangen, 

zonder de volledigheid van het dossier al te controleren. 

10.2. De ontvangst en de volledigheid van de aanvraag wordt in elke stap van de aanvraag 

bevestigd met een ontvangstmelding binnen een termijn van 20 kalenderdagen na ontvangst 

van de aanvraag.   

10.3. Wanneer de aanvraag onvolledig is, stuurt de stad Antwerpen aan de aanvrager binnen 

een termijn van 20 kalenderdagen een melding van de ontbrekende stukken met een termijn 

waarbinnen de ontbrekende stukken moeten worden bezorgd. 

 

Artikel 10 Beslissing 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toelage-aanvraag binnen een 

termijn van 60 kalenderdagen na de uiterste indiendatum voor elke periode. De aanvrager 

wordt op de hoogte gebracht van de beslissing. 

De beslissing wordt genomen op basis van volgende evaluatiecriteria: 

 de lokale jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide in de buitenlucht; 
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 de verwachte verbetering van de binnenluchtkwaliteit als gevolg van de werken in 

verhouding tot de kosten van de werken; 

 de bereidheid om eventuele metingen van de buiten- en binnenluchtkwaliteit toe te 

laten, of zelf uit te voeren, die kennisopbouw tot doel hebben (tot 5 jaar na betaling 

van de toelage); 

 voor scholen is bereidheid om te participeren in een gekoppeld pedagogisch project 

een extra troef; 

 de verwachte termijn tot uitvoering (kortere termijn hoger gerangschikt indien andere 

criteria gelijk). 

 

Artikel 11 Betaling 

De uitbetaling van een toelage gebeurt op basis van facturen, uitgereikt door een (erkende) 

aannemer, die voldoende gegevens bevatten over de werken. Het totale bedrag van alle 

facturen mag inclusief de eindfactuur maximaal 15% afwijken van de bedragen op de 

offerte(s). De facturen dienen aangeleverd te worden via de verenigingendatabank (zie artikel 

8), evenals de stukken die opgelijst zijn in artikel 8.2.2. De uitbetaling van de toelage gebeurt 

aan het bestuur van de school of kinderopvang binnen een termijn van maximaal 45 

kalenderdagen na het indienen van de facturen en de gevraagde stukken. 

De facturen moeten gericht zijn aan de betoelaagde en moeten minstens onderstaande 

gegevens bevatten: 

 naam, adres en btw-nummer van de leverancier;  

 naam en adres van de betoelaagde;  

 datum (deze moeten vallen in de goedgekeurde periode, zie artikel 12);  

 factuurnummer;  

 adres waar de werken worden uitgevoerd;  

 gedetailleerde omschrijving van de werken (met referentie naar offerte); 

 fase van de werken (voorschotfactuur of eindfactuur)  

 factuurbedrag, inclusief btw 

 

Een toelage zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste vervallen 

schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen. 

 

Artikel 12 Uitvoeringstermijn 

De werken moeten uitgevoerd zijn en de facturen moeten binnengebracht zijn ten laatste 6 

maanden na de verwachte uitvoeringstermijn die is opgegeven in stap 2 van de aanvraag. 

Wanneer de begunstigde deze termijn laat verstrijken zonder een gemotiveerde 

uitstelaanvraag bij de stad Antwerpen, vervalt de toelage. De periode tussen toekenning van 

de toelage en het einde van de uitvoeringstermijn, is de goedgekeurde periode. 
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Artikel 13 Verantwoording en controle 

De ontvangen toelage moet aangewend worden voor het doel waarvoor ze is toegekend. De 

begunstigde van de toelage moet ten allen tijde het doelmatig gebruik van de toelage kunnen 

aantonen. 

De begunstigde informeert de stad Antwerpen wanneer de betoelaagde infrastructuur in 

gebruik is genomen. 

Door een aanvraag te doen, aanvaardt de begunstigde een mogelijke controle van de stad 

Antwerpen die noodzakelijk is voor de toepassing van dit reglement. De controles gebeuren at 

random en kunnen enerzijds financiële controles van de boekhouding omvatten en anderzijds 

plaatsbezoeken om na te gaan of de werken effectief uitgevoerd werden. 

 

Daarnaast kan de stad Antwerpen alle relevante documenten opvragen bij de begunstigde tot 5 

jaar na uitbetaling van de toelage. 

 

Artikel 14 Intrekking of terugvordering van toelages 

In de volgende gevallen kan het college van burgemeester en schepenen beslissen de reeds 

betaalde toelage terug te vorderen of de toegekende toelage geheel of gedeeltelijk niet te 

betalen: 

1. Toelages die niet gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn toegekend en/of 

waarvan het gebruik niet verantwoord wordt; 

2. Als de begunstigde zich verzet tegen een controle ter plaatse of deze bemoeilijkt; 

3. In geval van fraude of valse verklaringen en dan kan het college van burgemeester en 

schepenen bijkomend beslissen om in de toekomst geen toelages meer toe te staan. 

De stad Antwerpen kan de uitbetaling van de gehele of een deel van de toegekende toelage 

aan bijkomende voorwaarden onderwerpen of intrekken indien er gegronde aanwijzingen zijn 

dat het gebouw binnen de twee jaar na de toekenning van de toelagen niet langer gebruikt 

wordt als kinderopvang of school. Zij doet dit door middel van een gemotiveerde beslissing. 

 

Artikel 15 Fundamentele vrijheden 

Ieder die een toelage van de stad Antwerpen ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks 

gebruik maakt van stedelijke infrastructuur, neemt het engagement op zich om op een 

constructieve manier mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder 

onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samenleven. 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 toelage of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt 

steeds tot sancties zoals: 
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 weigeren of terugvorderen van de toelage; 

 eenzijdig beëindigen van de samenwerking; 

 verhuurverbod in alle stedelijke centra; 

 weigeren logistieke ondersteuning. 

De stad Antwerpen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt 

naar aanleiding van de opgelegde sancties. 

 

Artikel 16 Van toepassing zijnde regelgeving 

Op het verlenen van toelages volgens dit reglement zijn ook de wet van 14 november 1983 

‘houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen’ en het 

‘Algemeen reglement op de toelagen’ goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2006 

(jaarnummer 2730) van toepassing. 

 

Artikel 17 Inwerkingtreding en duur 

Dit reglement treedt in werking op 11 juni 2018 en eindigt op 31 december 2025. 

 


