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Voorwaarden en procedures van de 

tegemoetkomingsregeling duwbaktracker binnenvaart 
 

 

Art. 1 Begripsbepalingen 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
 

• Beroepsmatig gebruik: het vervoer van goederen of personen;  
• Duwbak: Bakvormig, voor lading bestemd vaartuig, zonder eigen 

beweegkracht (eventueel met stuurmotor), dat voor de voortbeweging geduwd 

wordt door een duwboot of motorschip;  
• Duwvaartonderneming: een natuurlijk of rechtspersoon die, al dan niet als eigenaar, 

een duwbak voor beroepsmatige doeleinden specifiek voor het daadwerkelijke 

transport van lading gebruikt;  
• Toepassingsgebied: de havengebieden van Antwerpen en Gent zoals gedefinieerd in 

art. 2 van het Havendecreet van 2 maart 1999 en dewelke worden geëxploiteerd 

door het Havenbedrijf Antwerpen resp. North Sea Port;  
• De-minimissteun: de-minimissteun als bedoeld in artikel 3 van de verordening (EU) 

nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de 

toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie op de de-minimissteun;  
• Lengte: de lengte, vastgelegd in de meetbrief, afgegeven op grond van de op 15 

februari 1966 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst nopens de meting van 

binnenvaartuigen; 
 
 
 

Art. 2 Doelgroep en activiteiten waarvoor 

tegemoetkoming mogelijk is 
 
1. Het Havenbedrijf Antwerpen kan na ontvangst, controle en goedkeuring van het 

‘Aanvraagformulier Tegemoetkomingsregeling Duwbak tracker binnenvaart’ een 

tegemoetkoming verstrekken aan een duwvaartonderneming voor het aanschaffen en 

installeren van een tracker op een duwbak, indien de aanschaf en de installatie 

tussen 01.01.2019 en 30.09.2022 zijn gebeurd. 

 

2. De aanvraag voor de tegemoetkoming kan worden ingediend door een 

duwvaartonderneming voor duwbakken die voldoen aan de in artikel 3 

omschreven voorwaarden. De aanvrager moet voldoen aan alle toepasselijke 

regelgeving. 
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Art. 3 Voorwaarden 
 

1. De aanschaf en installatie van een duwbaktracker op een duwbak komen in aanmerking 

voor een tegemoetkoming voor zover:  
a. Een kopie van de factuur en het betalingsbewijs voor de aanschaf en installatie 

van een duwbak-tracker, daterend binnen de periode 1.01.2019 – 30.09.2022 

bij de aanvraag tot tegemoetkoming worden gevoegd; 

 

b. Een duwbaktracker is aangeschaft en effectief blijvend geïnstalleerd op 

de duwbak, wat aangetoond wordt met foto’s; 

 

c. De verklaringen als bedoeld in de bijlagen bij dit aanvraagformulier ondertekend 

worden, waaruit blijkt dat de aanvrager van de tegemoetkoming verklaart de 

hierin opgenomen verplichtingen na te komen; 

 

d. 1. De duwbak geregistreerd staat in een land van de Europese Unie, en 

waarmee in de drie jaar voorafgaande aan de aanvraag, ten minste driemaal 

aantoonbaar gebruik is gemaakt van de wateren vallende onder het 

toepassingsgebied, met uitzondering van duwbakken die die wateren vallende 

onder het toepassingsgebied enkel gebruiken voor doorvaart zonder enige 

toegevoegde waarde naar overslag te creëren voor de betrokken 

havengebieden; 

 

2. Dan wel indien de duwbak minder dan drie jaar geleden is geregistreerd 

(registratie na 31.12.2016) en, voor zover niet aan art. 3, lid 1, d.1. is voldaan, 

aannemelijk wordt gemaakt dat, in een periode van drie jaar vanaf het moment 

van registratie, ten minste driemaal gebruik zal worden gemaakt van de 

wateren vallende onder het toepassingsgebied; 

 

e. De duwvaartonderneming die hiervoor aanspraak maakt een datacontract 

overeenkomstig het model vervat in bijlage D zal aangaan met de 

havenbedrijven vermeld in het toepassingsgebied. 

 

2. Geen aanspraak op een tegemoetkoming bestaat indien:  
a. Niet wordt voldaan aan de voorwaarden beschreven in art. 3, lid 1; of 

 

b. Voor de aanschaf en installatie van een duwbaktracker op de betreffende 

duwbak al eerder een subsidie of tegemoetkoming is verstrekt, dan wel een 

geldelijke tegemoetkoming is verstrekt al dan niet in combinatie met een gehele 

of gedeeltelijke tegemoetkoming in natura; of 

 

c. Indien de aanvrager in het huidige belastingjaar en de twee belastingjaren 

voorafgaand aan het moment dat op basis van deze regeling een 

tegemoetkoming wordt aangevraagd, de maximale de-minimissteun reeds 

heeft ontvangen voor dezelfde in aanmerking komende kosten. 
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Terugvordering van de tegemoetkoming kan plaatsvinden indien men niet voldoet aan 

de voorwaarden van art. 3 lid 1. 
 

 

Art. 4 Omvang van de tegemoetkoming 
 

De tegemoetkoming bedraagt 50% van het totale investeringsbedrag (excl. BTW) met 

een max. van 200,00 EUR (excl. BTW) per duwbak. 
 

 

Art. 5 Tegemoetkomingsplafond 
 

Het totale tegemoetkomingsplafond van het project “Duwbak tracker binnenvaart” waarmee 

voor deze tegemoetkomingsregeling rekening is te houden, bedraagt 200.000,00 EUR. 

 
 
 

Art. 6 Tegemoetkomingsaanvraag en -vaststelling 
 

1. Havenbedrijf Antwerpen – Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen – staat in voor 

de ontvangst, het nazicht en de controle van de aanvragen. 

 

2. De aanvrager kan uiterlijk tot 30.09.2020 een ingevulde versie van onderhavig 

formulier “Tegemoetkoming Aanvraag” en de bijbehorende bijlagen indienen bij 

Havenbedrijf Antwerpen. De aanvrager krijgt binnen de 10 werkdagen een 

bevestiging van ontvangst van de “Tegemoetkoming Aanvraag” en een 

registratienummer van zijn aanvraag. 

 

3. De tegemoetkomingsvaststelling gebeurt in volgorde van ontvangst van het correct 

en volledig ingevuld aanvraagformulier. De aanvrager krijgt bij onvolledigheid van de 

aanvraag de mogelijkheid om de aanvraag aan te vullen. 

 

4. Voor zover door de vaststelling van tegemoetkoming voor aanvragen die op 

dezelfde dag zijn ontvangen, het tegemoetkomingsplafond, genoemd in artikel 5, 

wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van deze aanvragen 

bepaald door middel van loting. 

 

5. Indien geen gunstig gevolg wordt gegeven aan de tegemoetkomingsaanvraag wordt 

de aanvrager hiervan op gemotiveerde wijze in kennis gesteld. Indien de aanvrager 

hiermee niet akkoord gaat, kan hij binnen de dertig kalenderdagen een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen tegen deze beslissing. Op basis van dit bezwaarschrift 

wordt 
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door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid een 

definitieve beslissing omtrent de tegemoetkomingsaanvraag genomen. 
 
 

Art. 7 Opheffingsbepaling 
 

Deze regeling vervalt met ingang van 01.10.2022 met dien verstande dat deze regeling 

van toepassing blijft op vóór deze datum ingediende aanvragen voor tegemoetkoming. 


