
       Aanvragen MTB-tochten en cyclotochten via de E-Tool - herinnering deadlines  

Samen met Sport Vlaanderen willen wij de aanvragen van de toertochten in heel Vlaanderen op een 

uniforme manier laten verlopen. 

Daarom hebben we in overleg met de verschillende betrokkenen uit de verenigingen, sportfederaties, 

gemeenten en provincies, een paar jaar terug, een e-loket ontwikkeld. Het Agentschap voor Natuur en Bos 

(ANB) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maken ook van dit e-loket gebruik om de toertochten 

te machtigen. 

De e-tool TT garandeert: 

• een vlotte behandeling van een aanvraag op basis van betrouwbare en volledige informatie 

• efficiënt werken dankzij automatische doorstroming van informatie van de organisator (route, bepijling...) 

naar ANB, AWV en lokale besturen en vice versa (opladen vergunning, toelating) 

• een administratieve ontlasting van de aanvrager, die bij een volgende aanvraag aangeleverde data kan 

hergebruiken volgens het 'only once'-principe 

Als organisator krijg je via een  inlogcode toegang tot het e-loket Je doorloopt vijf schermen waarin we 

gegevens opvragen over: 

de organisator; 

de toertocht, 

de verschillende lussen, 

de toelatingen 

Het laatste scherm is een overzichtspagina van de door jou ingevoerde gegevens. 

Je kunt steeds: 

een aanvraag voor een toertocht toevoegen; 

de status van jullie toertocht opvolgen en het volledige dossier raadplegen; 

documenten toevoegen zoals de toelatingen van privé-eigenaren, verzekeringsbewijs,….; 

toertochten kopiëren, aanvullen, veranderen,…. 

het actueel overzicht van alle toertochten die door jouw vereniging wordt georganiseerd raadplegen; 

per mail op de hoogte worden gehouden van de belangrijke mijlpalen van jouw dossier. 

Dien je een aanvraag voor een toertocht in? Respecteer dan de timing voor de bulkaanvragen:  

Heb je geen code ontvangen dan kan je altijd een code aanvragen via de onderstaande link en dan verder 

via  ‘ik heb geen code’. Men zal u dan een code bezorgen. 

https://www.sport.vlaanderen/organisatoren-sportevenementen/ondersteuning-organisatie-

veldtoertochten/ingeven-veldtoertochten/ 

Om elke aanvraag mooi op tijd te kunnen behandelen, willen we je graag nog even herinneren aan de 

afgesproken deadlines voor het indienen van aanvragen. 

Aanvragen voor tochten die plaatshebben tussen 1 maart en 31 augustus, moet je indienen voor 1 

november het jaar voordien; 

Aanvragen voor tochten die plaatshebben tussen 1 september en 28 of 29 februari, moet je indienen 

voor 1 mei; 

Heb je de bulkaanvraag gemist? Dien dan je aanvraag zo vlug mogelijk volledig ingevuld in. Wij moeten 

jouw aanvraag ten laatste 35 dagen voor de datum van de toertocht kunnen doorsturen. 

ANB – Mountainbiketochten 

Twee keer per jaar ontvangt Natuur en Bos dan ‘in bulk’ alle aanvraagdossiers. Op die manier kan Natuur 

en Bos de organisator van een VTT minstens 3 maanden vóór het evenement een antwoord op de aanvraag 

geven. Zo verminderen we ook het risico op overlap met andere recreatieve activiteiten of 

natuurbeheerwerken in een natuurdomein. 

https://www.sport.vlaanderen/organisatoren-sportevenementen/ondersteuning-organisatie-veldtoertochten/ingeven-veldtoertochten/
https://www.sport.vlaanderen/organisatoren-sportevenementen/ondersteuning-organisatie-veldtoertochten/ingeven-veldtoertochten/


We merken dat organisatoren steeds vaker aanvragen voor tochten na de deadlines indienen. Hou er 

rekening mee dat een te late aanvraag een impact heeft op de routemogelijkheden voor je tocht:  

• Komt de aanvraag voor je tocht na de bulkaanvraag binnen, dan kan je voor die tocht enkel nog op 

de vaste MTB-routes rijden in de natuurdomeinen van Natuur en Bos.  

• Komt je aanvraag minder dan 35 dagen vóór de start van je activiteit binnen, dan kan je enkel een 

route uitstippelen die niet door een gebied van Natuur en Bos loopt. 

Vraag dus steeds tijdig je tocht aan, mét een volledig en correct dossier: vóór 1 november voor de 

zomerkalender en vóór 1 mei voor de winterkalender. Handig voor jou én voor ons! 

Cycling Vlaanderen 

Bij ons worden alle tochten gescreend, goed of afgekeurd. Met alle tochten bedoelen wij zowel 

mountainbiketochten als tochten op de weg. Geef ons daarom ook de nodige tijd. Respecteer de bulk 

aanvraag. 

Sport-Vlaanderen 

Na ons komt Sport-Vlaanderen aan de beurt. Sport-Vlaanderen checkt het risico op overlap met andere 

activiteiten of toertochten en vermindert zo de mogelijke problemen. 

Daarna vertrekt jullie dossier naar alle andere diensten. 

De e-tool TT streeft al lang administratieve vereenvoudiging na. Daarom plannen we dit najaar een 

optimalisatie in voor het loket van de gemeenten. 

We wensen jullie nog veel succes met de organisatie van je MTB- of fietstochten. 

 

 


