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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 17 december 2020

Stafdienst - Stafmedewerker

12 2020_GR_00157 Coronacrisis: reglement waardebon 'Bocholt helpt Bocholt' 
ter ondersteuning van de lokale economie - verlenging 
geldigheidsduur - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; de heer Jos Plessers, Schepen; de heer Erik 
Vanmierlo, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Bert Schelmans, Schepen; de 
heer Marc Vanherk, Schepen; mevrouw Ann Bernaerts, Raadslid; mevrouw Mia Croonen, Raadslid; 
de heer Mathieu Damen, Raadslid; mevrouw Geertje Das, Raadslid; mevrouw Sylvia Dries, Raadslid; 
de heer Toon Geusens, Raadslid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Raadslid; de heer Luc Martens, 
Raadslid; de heer Guido Schonkeren, Raadslid; de heer Friedo Steensels, Raadslid; de heer Lode 
Van Mierlo, Raadslid; de heer Jos Vanmontfort, Raadslid; de heer Jan Verjans, Raadslid; mevrouw 
Sara Vrolix, Raadslid; mevrouw Lieve Willems, Raadslid; de heer Tom Wertelaers, Raadslid; mevrouw 
Ann Vande Weyer, Raadslid; de heer Rik Bloemen, Waarnemend algemeen directeur

Afwezig:
de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Onder de noemer 'Bocholt helpt Bocholt' heeft het gemeentebestuur een waardebon ter waarde van € 
10,00 per inwoner uitgegeven, die de burgers bij de lokale handelaars  kunnen besteden.  Hiermee 
wenst het gemeentebestuur de lokale ondernemers te ondersteunen omdat in het kader van de 
coronacrisis de lokale economie en met name de kleinhandel, horeca en kmo's hard getroffen wordt.  
Er is echter vastgesteld dat nog heel wat bonnen niet gebruikt werden door de burgers.

Argumentatie
Door het uitgeven van een waardebon wenste het gemeentebestuur de lokale handel een hart onder 
de riem steken en werd er meer dan € 130.000,00 ter beschikking gesteld aan de burgers om bij de 
lokale handelaars te besteden.  Terwijl het einde van 2020 in zicht komt en daarmee ook de 
geldigheidslimiet van de waardebon, wordt echter vastgesteld dat nog heel wat waardebonnen niet 
werden gebruikt. 

Daarom wenst het gemeentebestuur de geldigheid van de waardebon alvast te verlengen met 6 
maanden tot uiterlijk 15 juli 2021.  Via diverse communicatiekanalen zal het gebruik van de 
waardebon bij de plaatselijke horeca en handelaars nog eens extra onder de aandacht gebracht 
worden.

Juridische grond
Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de 
gemeenteraad bevoegd is om gemeentelijke reglementen vast te stellen. Dit wordt nog eens 
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bevestigd in artikel 41 tweede lid 2° van hetzelfde decreet. Tenslotte bepaalt ook artikel 41 tweede lid 
23° dat de gemeenteraad bevoegd is om subsidiereglementen vast te stellen.

Administratieve afhandeling
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:

 de financiële dienst
 de dienst vrije tijd

Het besluit wordt bekend gemaakt volgens de bepalingen van artikels 285, 286 en 287 en gemeld aan 
de toezichthoudende overheid volgens artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 
december 2017.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het reglement inzake toekenning en gebruik waardebon ter ondersteuning van de lokale economie 
"Bocholt helpt Bocholt", zoals opgenomen in dit besluit, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Het college wordt belast met de praktische uitvoering van dit besluit. 

Bijlagen
1. Reglement waardebon Bocholt helpt Bocholt_aangepaste geldigheidsduur.docx

Reglement inzake toekenning en gebruik waardebon ter ondersteuning van de lokale 
economie

“Bocholt helpt Bocholt”

Artikel 1
Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het gemeentebestuur van Bocholt  ter ondersteuning van de 
lokale economie een waardebon uit. Deze bon krijgt de naam “Bocholt helpt Bocholt.”
Dit reglement regelt de uitgifte en bijhorende modaliteiten van de waardebon.

Artikel 2
De bon “Bocholt helpt Bocholt”  heeft een waarde van € 10. 

Artikel 3
De waardebon is geldig tot 15 juli 2021. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en 
evenmin worden aanvaard door de 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 ondernemer mag geen 
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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
De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.

Artikel 5
Elke inwoner van Bocholt die op 1 juni 2020 is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters 
ontvangt één waardebon van € 10.
De bon wordt door medewerkers en vrijwilligers verdeeld.
De bon kan niet worden verkocht aan derden. 

Artikel 6
Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de waardebon zoals het drukken van 
de bon, publiciteit, affiches, raamstickers, ….
Er worden geen kosten aangerekend aan de 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. 
De onderneming, waar met de waardebon kan betaald worden, dient haar vestiging te hebben op het 
grondgebied van de gemeente Bocholt. 

Artikel 8
De ondernemer brengt de bonnen binnen op de dienst Vrije Tijd alwaar hij een ontvangstbewijs zal 
ontvangen voor de afgegeven bonnen. Trimestrieel maakt dienst de Dienst Vrije Tijd de bonnen 
samen met de gegevens per ondernemer over aan de financiële dienst. Betrachting is om de 
uitbetaling te laten plaatsvinden in de maand volgend op het trimester.”
Bonnen die vóór de vervaldag worden besteed, kunnen wel door de aangesloten ondernemer nog 
worden voorgelegd ter uitbetaling, ten laatste zes maanden na de vervaldag van de bon.

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.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Waarnemend algemeen directeur 
Rik Bloemen

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen


