Betreft aanvraag machtiging via de E-Tool met uw unieke code.
In het najaar 2018 lanceerde Sport Vlaanderen in samenwerking met Cycling Vlaanderen het
online-platform e-tool VTT voor de organisatoren van eenmalige recreatieve veldtoertochten.
Vanaf het najaar 2021 werd de uitbreiding gemaakt voor het aanvragen van eenmalige recreatieve
cyclotochten. De werkwijze die wordt gevolgd is grotendeels identiek aan dit van deze voor de
veldtoertochten.
Praktisch betekent dat de tochten die op de openbare weg doorgaan vanaf 1 maart 2022 kunnen
aangevraagd worden via ‘cyclotochten’,
De mountainbike/gravel/veldtoertochten kunnen aangevraagd worden via ‘veldtoertochten’.
Het is de bedoeling de administratieve last van de organisatoren te verminderen. Door het
aanvraagdossier eenmalig in de e-Tool VTT-CT op te maken worden automatisch alle betrokken
lokale besturen en de Vlaamse agentschappen Natuur en Bos (ANB) en Wegen en Verkeer (AWV)
op de hoogte gebracht en dit dossier kunnen beoordelen. De toelatingen van alle betrokken lokale
besturen en agentschappen worden automatisch opgeladen in het dossier.
De organisatoren kunnen via dit platform ook publiceren in de kalender van Sport Vlaanderen en
op Uit in Vlaanderen.
Het is de ambitie om in de toekomst te komen tot een ‘KRA’, een Kruispuntbank voor route
gebonden activiteiten waarin alle aanvragen van alle sportieve route gebonden activiteiten
worden gebundeld en verwerkt.
Hoe aanvragen:
Op de website van Sport Vlaanderen (https://www.sport.vlaanderen/ ) staat de e-tool VTT.
Momenteel kun je op 3 verschillende thema’s op de webpagina van de e-tool raken.
https://www.sport.vlaanderen/organisatoren-sportevenementen/ondersteuning-organisatieveldtoertochten/
Code organisator:
Iedere organisator krijgt een inlogcode. Via deze code heeft iedere organisator een eigen platform
waar zowel veldtoertochten/mountainbiketochten/graveltochten en cyclotochten kan worden
ingediend.
Deze code is niet persoons-gebonden. Dit betekent dat verschillende personen van de club een
deel van het dossier kunnen invullen en opvolgen.
Ben je een nieuwe organisator?
Via bovenstaande link kom je op het scherm ‘Organiseer je een veldtoertocht? Wij helpen je’. Hier
staat uitleg over de E-Tool VTT.
Klikken op de knop ‘open de applicatie van de veldtoertochten’ en bij dit scherm klik je op de
knop ‘ik heb nog geen code’. Men bezorgt je dan onmiddellijk een code waarmee je aan de slag
kan.
Bestaande organisator?
Alle gekende MTB organiserende clubs hebben al een inlogcode. Via bovenstaande link kom je op
het scherm ‘Organiseer je een veldtoertocht? Wij helpen je’. Hier staat uitleg over de E-Tool VTT.
Klikken op de knop ‘open de applicatie van de veldtoertochten’ en vul/plak je code in en klik dan
op de knop ‘zoek’.
Weet je de code niet meer? Neem dan contact op met één van de contactpersonen van Sport
Vlaanderen.

Welke tochten moeten nu aangevraagd worden?
Alle cyclo en VTT voor de periode van 1 maart 2022 tot 31 augustus 2022 moeten nu reeds via de
E-tool worden aangevraagd.
De organisaties voor de periode tussen 1 september 2022 tot 28 februari 2023 moeten voor 15
april 2022 worden aangevraagd.
De organisatoren van mountainbiketochten hebben ondertussen de E-tool al goed onder de knie.
Voor de organisatoren van enkel cyclotochten is dit nieuw.
Wij nodigen jullie allen daarom graag uit naar de voorstelling van de nieuwe E-tool op woensdag
17 november in Feestzaal de Steenput, Berg 11 in Balegem.
Deuren open om 19.10u.
Start voorstelling om 19.30u.
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