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Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

TOERISME. Goedkeuring herneming 'Toelagereglement op het aanbieden van
1000 gratis overnachtingen bij de hotels en erkende logies te Mechelen’.

De beslissing wordt genomen met 30 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Stefaan Deleus, Karel Geys,
Hamid Rif f i, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia
Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina
Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan,
Shanna Jacops) en 8 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Catherine François, Jan
Verbergt, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch)

Motivering
Voorgeschiedenis
• Gemeenteraad 29 juni 2020 – agendapunt 28: Goedkeuring 'Toelagereglement op het
aanbieden van 1000 gratis overnachtingen bij de hotels en erkende logies te Mechelen’.
• Collegebeslissing 7 juni 2021 – agendapunt 37: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
Het toelagereglement op het aanbieden van 1000 gratis overnachtingen bij de hotels en
erkende logies te Mechelen stelt zich tot doel om één gratis overnachting per verblijf te
Mechelen aan te bieden aan een particuliere klant bij het boeken van meerdere overnachtingen
bij hotels en erkende logies te Mechelen.
Op vraag van de Mechelse Hotel Associatie (MHA) wordt dit toelagereglement, dat door de
gemeenteraad van 29 juni 2020 werd goedgekeurd, in 2021 hernomen. MHA ziet dit als een
goede relance-actie. Het zakentoerisme is nog altijd zeer minimaal, dus zetten de logies volop
in op ‘leisure’-klanten. Deze actie sluit daar mooi op aan, en stimuleert meerdaags
verblijf toerisme in Mechelen tijdens de maanden juli-augustus-september 2021.
Het college voorzag in de aanpassing van de meerjarenplanning opnieuw 1000 gratis nachten,
ter waarde van 100.000 euro in totaal. Bij boekingen van verblijven van 3 nachten betaalt de
klant er 2 en de stad vergoedt de derde nacht ter waarde van 100 euro. Hiervoor werd
opnieuw een verdeelsleutel opgesteld naar analogie van vorig jaar (aantal kamers per logies
om clusters te vormen is de leidraad: 1-5 kamers in het logies – 6-10 kamers in het logies,
enz…). Op basis van het aantal deelnemende logies werd de verdeelsleutel opgemaakt.
De nieuwe sleutel wijkt licht af van die van vorig jaar, vermits een aantal logies wel of niet
deelnemen deze keer, maar het principe blijf t hetzelfde.
De laatste nachten van de vorige actie werden in maart 2021 aan de stad gef actureerd.

Net als vorig jaar wordt de actie gepromoot via de website ‘Visit Mechelen’. Hierop komen ook
alle deelnemende logies met een link naar hun website.
De actie zal exclusief aangeboden worden via 2 kanalen, nl. Weekendesk en rechtstreeks via
de eigen kanalen (telef oon, mail, eigen boekingsmodule) van de logies.
Klanten die niet via deze kanalen boeken hebben geen recht op deze deal. Dit om
transparantie te bewaren en rapportage te vergemakkelijken. Enkel hotels en door de Vlaamse
overheid erkende logies kunnen deelnemen aan de actie. Acties via andere externe
boekingsplatformen zoals bijvoorbeeld Booking.com of AirBnB worden niet aanvaard.
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Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de herneming goed van het 'Toelagereglement op het aanbieden van
1000 gratis overnachtingen bij de hotels en erkende logies te Mechelen’.
(bijlage)
Namens de gemeenteraad:

De adjunct-algemeendirecteur
(get.) Jan Bal

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
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Erik Laga
algemeen directeur
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Fabienne Blavier
voorzitter

2

Voor bekendmaking
Mechelen, 30 juni 2021

Erik Laga
algemeen directeur
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Alexander Vandersmissen
burgemeester wd.
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Stad Mechelen
Toelagereglement op het aanbieden van 1000 gratis overnachtingen bij
de hotels en erkende logies te Mechelen.
Vergadering van 28 juni 2021
Doelstelling
Het toelagereglement stelt zich tot doel om één gratis overnachting per verblijf
te Mechelen aan te bieden aan een particuliere klant bij het boeken van
meerdere overnachtingen bij hotels en erkende logies te Mechelen.
Via de pagina van ‘Visit Mechelen’ maken we een landingspagina waar de actie (3
nachten boeken waarvan 1 nacht gratis voor de klant) geduid wordt. Hierop
komen ook alle deelnemende logies met link naar hun website.
De actie zal exclusief aangeboden worden via 2 kanalen, nl. Weekendesk en
rechtstreeks via de eigen kanalen (telefoon, mail, eigen boekingsmodule) van de
logies.
Klanten die niet via deze kanalen boeken hebben geen recht op deze deal. Dit
om transparantie te bewaren en rapportage te vergemakkelijken. Enkel hotels en
door de Vlaamse overheid erkende logies kunnen deelnemen aan de actie. Acties
via andere externe boekingsplatformen zoals bijvoorbeeld Booking.com of AirBnB
worden niet aanvaard.
Artikel 1.
Er wordt met ingang van 1 juli 2021 tot uiterlijk 30 september 2021 een gratis
overnachting aangeboden aan de klant die meerdere overnachtingen boekt bij
een hotel of erkende logies te Mechelen:
•
•
•

De logies maken de actie boekbaar vanaf 1 juli tot 30 september
2021. (of zolang de voorraad strekt)
De logies bieden verblijven aan via de actie vanaf 1 juli tot 30
september 2021.
De logies bieden dit aan op basis van beschikbaarheid, zij kunnen
bepaalde data uitsluiten van de actie.

Artikel 2.
Om ervoor te zorgen dat alle logies evenredig kunnen profiteren van de actie, is
er een verdeelsleutel op basis van het aantal kamers van de lo gies:
o Logies heeft 1-5 kamers: max 7 gefactureerde nachten via de actie
o Logies heeft 6-10 kamers: max 15 gefactureerde nachten via de
actie
o Logies heeft 11-50 kamers: max 55 gefactureerde nachten via de
actie
o Logies heeft 51-100 kamers: max 100 gefactureerde nachten via de
actie
o Logies heeft meer dan 101 kamers: max 140 gefactureerde nachten
via de actie
Indien de logies meer nachten laten boeken via de actie dan het aangegeven
quotum, kunnen deze niet gefactureerd worden aan de stad. De logies volgen
het aantal geboekte nachten zelf op en weten hoeveel boekingen ze binnen de

deal kunnen aanvaarden en monitoren zelf dat dit aantal niet overschreden
wordt.
Artikel 3
De hotels en de erkende logies factureren eind september op basis van de
boekingsbevestigingen het totale bedrag van het aantal geboekte nachten in het
kader van de actie aan de financiële dienst van de stad (in één factuur en digitaal
te factureren). Per geboekte gratis nacht keert de stad 100 euro uit aan het hotel
of de erkende logies. De stad verbindt zich ertoe deze facturen uiterlijk 30 dagen
na factuurdatum te betalen.
Artikel 3.
De hotels en de erkende logies sturen wekelijks op vrijdag door aan de dienst
toerisme (via een gedeeld document) hoeveel nachten er al geboekt zijn met de
actie zodat we kunnen monitoren en de actie kunnen stopzetten indien einde
voorraad.
Artikel 4.
De hotels en de erkende logies kunnen maar aanspraak maken op terugbetaling
binnen de beschikbare kredieten uit het meerjarenplan.
Artikel 5.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van
onderhavig besluit.
N A M E N S D E G E M E E N T E R A A D:

Algemeen directeur,
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

