Reglement coronawaardebon en toepassingsgebied (goedgekeurd in
gemeenteraad van 29 juni 2020 en aangepast in de gemeenteraad van 16
november 2020)
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 artikel 41, tweede lid, 2°;
 Het ministerieel besluit van 18 maart 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4/05/2020;
 Gelet op het collegebesluit van 29/05/2020;
 Overwegende dat de gemeente Berlare om de inwoners en de lokale handelaars te steunen aan
elke inwoner een waardebon geeft met een waarde van 10,00 euro.
 Overwegende dat de waardebon kan besteed worden bij de lokale ondernemingen en de
oorspronkelijke keuze van de gemeenteraad om groothandelaars en supermarkten uit te sluiten
van de actie.
 Overwegende het advies van GALEM van 12/05/2020 waarin onder andere wordt geadviseerd om
de zelfstandige uitbaters van een supermarkt of groothandel niet uit te sluiten maar enkel de eigen
winkels in beheer van ketens;
 ABB stelt aan lokale besturen dat de beslissing waarbij een voordeel wordt toegekend aan een
specifieke doelgroep (in dit geval de lokale handelaars) steeds afdoende moet gemotiveerd
worden. Bovendien is het belangrijk dat de doelgroep ‘lokale handelaars’ goed wordt omschreven
op basis van duidelijke parameters. Binnen die omschrijving mag er geen discriminerend
onderscheid worden gemaakt;
 Overwegende dat de administratie van mening is dat de uitsluitingen zoals beslist op de
gemeenteraad van 4 mei 2020 en zoals voorgesteld door GALEM op 12 mei 2020 als
discriminerend worden beschouwd en er ofwel gekozen moet worden voor alle ondernemingen
met vestiging op het grondgebied in de gemeente Berlare of voor de ondernemingen met vestiging
op het grondgebied in de gemeente, die verplicht werden te sluiten en bijgevolg in aanmerking
komen voor een corona-hinderpremie;
 Overwegende dat mensen in armoede meer gebaat zijn met een waardebon voor voedingswinkels
dan voor non-food winkels en deze voedingswinkels net uitgesloten worden indien voor de 2e optie
wordt gekozen en bijgevolg het kiezen voor alle handelaars meer baat heeft voor deze doelgroep.
 Overwegende de keuze voor een digitaal ontwaardings- en uitbetalingsplatform voor het
coronawaardebonnenproject;
 Overwegende de ambitie om het coronawaardebonnenproject te behouden als blijvend systeem
voor uitgifte van waardebonnen;
 Overwegende dat de handelaars zelf de keuze maken om zich al dan niet aan te sluiten bij het
coronawaardebonnenproject;
 De uitgaven passen binnen de ramingen en de limitatieve kredieten van het meerjarenplan 20202025;
 De gemeente acht het wenselijk een reglement inzake toekennen en gebruik waardebon ter
ondersteuning van de lokale economie goed te keuren;
 Gehoord de toelichtingen tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Volgend reglement goed te keuren inzake toekennen en gebruik waardebon ter ondersteuning van de
lokale economie met ingang van 1/8/2020:
Artikel 1
Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het gemeentebestuur van Berlare ter ondersteuning van de
lokale economie een waardebon uit. Deze bon krijgt de naam corona-waardebon.
Dit reglement regelt de uitgifte en bijhorende modaliteiten van de waardebon.
Artikel 2
De coronawaardebon heeft een waarde van 10,00 euro.
Artikel 3
De waardebon heeft een geldigheidsduur van 15 september 2020 tot en met 31 maart 2021. De
vervaldatum wordt op de waardebon vermeld. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en
evenmin worden aanvaard door de aangesloten ondernemers.
De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van goederen of
diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk,
noch bij het gemeentebestuur, noch bij de aangesloten ondernemer. De aangesloten ondernemer
mag geen contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product lager zou zijn dan de
waarde van de bon.
De waardebon dient in één keer volledig gebruikt te worden, en kan niet gebruikt worden voor
verschillende aankopen bij verschillende aangesloten ondernemers.
Artikel 4
Elke waardebon heeft een unieke identificatiecode.
De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.
Artikel 5
Elke inwoner van Berlare die op 1 mei 2020 is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters
ontvangt één waardebon van 10,00 euro.
De bon wordt per post verdeeld.
De bon kan niet worden verkocht aan derden.
Er mogen maximaal 10 bonnen tegelijk gebruikt worden voor éénzelfde aankoop.
Artikel 6
Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de waardebon zoals het drukken van
de bon en communicatie.
Er worden geen kosten aangerekend aan de aangesloten ondernemers.
Artikel 7
De waardebon kan enkel gebruikt worden bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die
respectievelijk als zelfstandige ondernemer of als onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen voor activiteiten die als voorwerp kleinhandel, horeca of dienstverlening hebben.
Bovendien kan de waardebon enkel worden gebruikt bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon die
zelf instaat voor de uitbating van zijn activiteit met als voorwerp kleinhandel, horeca of
dienstverlening.
Het uitbaten van de handels-, of horecazaak of dienstverlening, via een aangestelde werknemer of
een zelfstandig gerant, wordt gelijkgesteld met het zelf uitbaten.
De onderneming, waar met de waardebon kan betaald worden, dient haar vestiging te hebben op het
grondgebied van de gemeente Berlare.
Artikel 8
De ondernemer valideert zelf de waardebon op het handelaarsplatform dat bereikt kan worden via
www.berlare.be/cadeaubon of door middel van een van de aangereikte tools die in verbinding staan

met het platform. Gevalideerde bonnen worden uitbetaald door het gemeentebestuur op het door de
ondernemer opgegeven bankrekeningnummer.
De ondernemer is verantwoordelijk voor het onmiddellijk innen van de bon bij aanvaarding en kan
geen aanspraak maken op terugbetaling indien achteraf blijkt dat de bon voordien al ontwaard werd.
Artikel 9
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of
diensten die werden geleverd na betaling met de waardebon, noch aangesproken worden tot
voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 10
In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het college van
burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing.
Artikel 11
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.
ART. 2
Dit systeem van cadeaubonnen in de toekomst te behouden voor andere doeleinden en dit systeem
verder uit te werken.
ART. 3
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze beslissing.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur en aan de burgers via brief per post, Infogem en stickers bij de deelnemende ondernemers.
ART. 5
De gemeenteraad geeft delegatie aan de financieel directeur en algemeen directeur om de betalingen
voortvloeiend uit deze procedure te mogen uitvoeren.
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