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Ondersteuningsreglement: feestverlichting voor lokale 

handelaarsverenigingen 

1. Doel 

District Antwerpen kent deze ondersteuning toe aan lokale handelaarsverenigingen om het 

mogelijk te maken hun winkelgebied tijdens de eindejaarsperiode een aangename uitstraling 

te geven met duurzame en kwaliteitsvolle feestverlichting.   

2. Definities 

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

 feestverlichting: sfeervolle verlichting die dient om een bepaalde sfeer te scheppen. 

 handelaarsvereniging: het tijdelijk of permanent samengaan van (rechts)personen 
die een handelszaak uitbaten en die minstens 50% van de handelaars in hun 
winkelgebied vertegenwoordigen. 

 lokale handelaarsvereniging: alle handelaarsverenigingen buiten de vastgelegde 

afbakening van het toeristisch centrum.  

 handelszaak: elke commerciële onderneming waarvoor een inschrijving in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen vereist is en die tot hoofddoel heeft de 
uitoefening van een kleinhandel of horeca, namelijk rechtstreekse en persoonlijke 
verkoop van goederen en diensten aan eindverbruikers. 

 winkelgebied: 

o lokale straten in de kernwinkelgebieden en buurtwinkelgebieden zoals 
gedefinieerd in de laatste meting van de Antwerpse winkelstraten; 

o straten in de strategische horecakernen zoals gedefinieerd in de laatste 
meting van de Antwerpse horecakernen (te vinden op 
http://www.ondernemeninantwerpen.be). 

3. Ingangsdatum 

Dit reglement gaat in op 1 september 2021.  

4. Einddatum 

Dit reglement eindigt op 31 december 2025.  

5. Ondersteuningsverstrekker 

De ondersteuning wordt verstrekt door district Antwerpen. 

6. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning 

De ondersteuning kan enkel aangevraagd worden door een lokale handelaarsvereniging met 

rechtspersoonlijkheid of als feitelijke vereniging, met winkelgebied in district Antwerpen.  

http://www.ondernemeninantwerpen.be/
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Elke handelaarsvereniging met 1 of meerdere winkelgebieden in district Antwerpen kan per 

winkelgebied maximum 1 ondersteuning toegekend krijgen. Deze ondersteuning is niet 

cumuleerbaar met andere ondersteuningen voor feestverlichting.  

Aanvragen waarvan het winkelgebied gelegen is op bovenlokaal publiek domein (centrale 

winkel- of toeristenas), die door stad Antwerpen ingedeeld zijn bij de bovenlokale straten 

waarvoor district Antwerpen niet bevoegd is, komen niet in aanmerking. 

7. Voorwaarden voor de ondersteuning 

Om de ondersteuning te krijgen moet aan deze voorwaarden worden voldaan: 

 enkel LED-verlichting komt in aanmerking; 

 de installatie wordt opgehangen tegen de gevel, dwars over de openbare weg van 
gevel tot gevel op de reglementaire hoogte, en op het trottoir evenwijdig met de 
rijbaan bevestigd aan palen; 

 de installatie moet voldoen aan alle standaardvoorwaarden van de brandweer. 
Specifieke veiligheidsvoorwaarden vindt u in de politiecodex; 

 de installatie is conform met de richtlijnen van het lichtplan van de stad Antwerpen. 
Flits- of knipperlichten, lichtkranten of laserverlichting zijn niet toegestaan; 

 de installatie wordt vooraf gemeld via een evenementenaanvraag en dit ten minste 2 
maanden vooraf aan de plaatsing van de feestverlichting, straat- of 
eindejaarsversiering op het openbaar domein in stad Antwerpen. 

8. Voor welke kosten mag je de ondersteuning gebruiken 

De ondersteuning wordt toegekend voor de huur of leasing van materialen voor de 

feestverlichting tijdens de eindejaarsperiode.  

Er kan geen ondersteuning aangevraagd worden voor stroomgebruik, onderhoud of 

onvoorziene meerkosten. 

9. Aanvraag 

De ondersteuningsaanvraag moet digitaal ingediend worden, ten laatste op 31 oktober van 

het jaar waarin de feestverlichting geplaatst wordt.  

Het aanvraagformulier is terug te vinden op de website van district Antwerpen 

(www.districtantwerpen.be/subsidies). De aanvraag moet minstens een definitieve offerte 

met beschrijving van de installatie en bijhorende kosten bevatten. 

De stukken van de vereniging moeten voorgelegd kunnen worden als het district deze 

opvraagt. Voor een feitelijke vereniging gaat het om een lijst bestuursleden en financieel 

verslag van de vereniging. Voor een vzw gaat het om een jaarverslag met balans en 

resultaatrekening en een begroting. 

De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt digitaal bevestigd 

binnen een termijn van 14 kalenderdagen met een ontvangstmelding. 

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt district Antwerpen aan de 

aanvrager een melding waarin wordt meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de 

nodige aanvullende informatie moet worden overgemaakt binnen een termijn van 14 

kalenderdagen. 

https://www.antwerpen.be/info/52d5051f39d8a6ec798b47be/politiecodex
https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/lichtplan-antwerpen/over
http://www.districtantwerpen.be/subsidies
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Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt, zal de aanvraag 

geweigerd worden. 

10. Beslissing 

Op basis van de aangeleverde documenten beslist het bevoegd orgaan over het  

vastgelegde bedrag. De beslissing wordt gecommuniceerd binnen 30 kalenderdagen na 

ontvangst van de volledige aanvraag.  

11. Financiële ondersteuning 

Op basis van de definitieve aangeleverde offerte wordt een maximale ondersteuning van 

75% van de geraamde kosten toegekend, zoals omschreven in artikel 7. 

Door de financiële impact van de Corona-pandemie, kan het bevoegd orgaan hiervan 

afwijken en een maximum van 100% toekennen. 

12. Termijnen voor uitbetaling 

Het goedgekeurde bedrag wordt volledig uitbetaald binnen 14 kalenderdagen na 

goedkeuring door het bevoegd orgaan.  

13. Inhoudelijke rapportage 

Ten laatste op 1 februari, volgend op de installatie van de feestverlichting, bezorgt de 

handelaarsvereniging foto’s van de installatie.  

14. Financiële rapportage 

Ten laatste op 1 februari, volgend op de installatie van de feestverlichting, bezorgt de 

handelaarsvereniging de eindfactuur conform de aangeleverde definitieve offerte van de 

gemaakte kosten.  

Indien de gemaakte toegestane kosten lager liggen dan het uitbetaalde bedrag, wordt dit 

bedrag teruggevorderd.  

15. Vervanging 

Dit ondersteuningsreglement vervangt het ‘toelagereglement huur feestverlichting’ 

goedgekeurd met het districtsraadbesluit van 15 december 2014 (jaarnummer 180). 

16. Toepasselijke bepalingen 

De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing, evenals alle andere toepasselijke 

wettelijke regels. 

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 
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