GEMEENTERAAD BESLUIT

Zitting van 23 juni 2020
Ruimte
Goedgekeurd

34

2020_GR_00159

Tijdelijk reglement horecabon in kader van
Corona - ter ondersteuning van Hasseltse
horeca - Goedkeuren

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc
Schepers, schepen; mevrouw Lies Jans, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen;
mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske
Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; de
heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid;
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput,
gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya
Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter
Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut
Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank
Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie
Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw
Dymfna Meynen, gemeenteraadslid; mevrouw Anne Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw
Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, gemeenteraadslid; de heer Raf
Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, gemeenteraadslid; de heer Bart
Moors, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Stevens, gemeenteraadslid; de heer Koen
Ooms, gemeenteraadslid; mevrouw Pinar Akbas, gemeenteraadslid; de heer Dietrich
Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, gemeenteraadslid; mevrouw
Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; mevrouw Sophie Persoons, gemeenteraadslid; de
heer Philip De Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de
heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig:
de heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de
heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Stemming
Individuele stemming
- 41 stem(men) voor: Pinar Akbas; Anne Caelen; Gerald Corthouts; Tom Cox; Lut
Creemers; Pieter Cuppens; Philip De Hollogne; Kim De Witte; Rik Dehollogne;
Frank Dewael; Joske Dexters; Habib El Ouakili; Derya Erdogan; Guido Fissette;
Michel Froidmont; Carlo Gysens; Stefan Hendrickx; Inge Hendrikx; Maryam
Jamshid; Lies Jans; Nele Kelchtermans; Bert Lambrechts; Hubert Lenssen;
Laurence Libert; Peter Liefsoens; Raf Martens; Dymfna Meynen; Karolien
Mondelaers; Bart Moors; Silvie Nickmans; Koen Ooms; Sophie Persoons; Marc
Schepers; Kevin Schouterden; Brigitte Smets; Karolien Stevens; Frank Troosters;
Steven Vandeput; Tom Vandeput; Dietrich Vandereyken; Joost Venken

1/6

Tijdelijk reglement horecabon in kader van Corona - ter ondersteuning van Hasseltse horeca
gemeenteraad - 23 juni 2020

Beschrijving
Aanleiding en context
Elke Hasselaar ontvangt een horecabon ter waarde van 5 euro die gebruikt kan
worden bij elke Hasseltse horecazaak, om te genieten op een terrasje, iets heerlijk
te drinken of wat lekkers te eten. Zo wil de stad de Hasseltse horecaondernemers
maximaal ondersteunen na de verplichte sluiting opgelegd door de federale
overheid naar aanleiding van de Covid-19-veiligheidsmaatregelen.
De horecabon :
 heeft een waarde van 5 euro
 bevat een unieke QR-code en UV-coating om fraude en misbruik tegen te
gaan
 kan gebruikt worden in elke Hasseltse horecazaak voor consumptie ter
plaatse
 is geldig tot 31/12/2020
 wordt op basis van gezinssamenstelling aan huis bedeeld.
Horeca-ondernemer :
 wordt uitgenodigd door stad Hasselt om zich aan te melden op het online
platform www.horecabon.hasselt.be en zo de horeca-app te gebruiken in
de eigen zaak
 kan de horecabon de-activeren en innen met de horeca-app (en/of online
platform www.horecabon.hasselt.be)
 kan via het platform maandelijks tussentijdse uitbetaling vragen voor de
reeds geïnde horecabonnen
 kan de uitbetaling aanvragen tot 31/01/2021 (1 maand na geldigheid
horecabon)
Argumentatie
Het tijdelijk reglement omschrijft alle voorwaarden, modaliteiten en termijnen voor
het gebruik en uitbetaling van deze horecabon in kader van Corona.
Stad Hasselt draagt alle kosten voor de horecabon.
Er worden geen kosten aangerekend aan de horeca-ondernemer.
De horeca-app digitaliseert het hele proces van aanvaarden van de horecabon,
verrekenen, innen tot terugbetaling aan de horeca-ondernemer. Hierbij wordt
tevens een eerste stap gezet in de latere digitalisering van de Hasseltbon.
Juridische grond
Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 2 en 40, §2.
Het ministerieel besluit van 18 maart 2020, en latere wijzigingen, houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken.
Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 41, 2° van het decreet lokaal bestuur:
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De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester
en schepenen worden toevertrouwd:
Het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij
de overtreding van die reglementen.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend mits voorwaarden
Financiële informatie
Voor de uitvoering van dit tijdelijk reglement en de uitbetaling van horecabon wordt
een budget voorzien van 400.000 euro
MPJ003816 BE - Horeca-bon - uitbetaling ingeleverde bonnen
AC000718 Maatregelen Coronavirus
PA5708 - Horecabon voor elke Hasselaar naar aanleiding van Coronaondersteuningsmaatregelen

Advies
Financieel advies - Uitgaven
Gunstig onder voorwaarden
Kredieten voorzien via verschuiving

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het bijgevoegde tijdelijk reglement horecabon in het kader
van Corona, ter ondersteuning van de Hasseltse horeca, inzake toekennen en
gebruik van de horecabon goed.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beslissing

Bijlagen
1. 20200607_reglement_horecabon_2020_GR.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad
voorzitter
Guido Fissette
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Reglement inzake toekenning en gebruik horecabon ter ondersteuning van de Hasseltse horeca

Artikel 1
Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het gemeentebestuur van stad Hasselt ter ondersteuning
van de lokale horeca een waardebon uit. Deze bon krijgt de naam horecabon.
Dit reglement regelt de uitgifte en bijhorende modaliteiten van de waardebon.

Artikel 2
De horecabon heeft een waarde van 5 euro.

Artikel 3
De waardebon heeft een geldigheidsduur tot en met 31 december 2020. De vervaldatum wordt op
de waardebon vermeld. Horecabonnen kunnen na 31/12/2020 niet omgeruild worden en evenmin
aanvaard worden door de horeca-ondernemers.
De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de “consumptie van eten en drinken
ter plaatse”. 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 en wordt door de ondernemer bij ontvangst
gedeactiveerd, gebruikmakend van de horeca-app of het online platform.
Elke waardebon heeft een UV-coating om namaak en fraude tegen te gaan.
De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.

Artikel 5
Elke inwoner van Hasselt die op 1 juni 2020 is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters
ontvangt één waardebon (horecabon) van 5 euro.
De bon wordt aan huis op naam bedeeld.
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De bon mag niet verkocht worden aan derden.

Artikel 6
Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de waardebon zoals het drukken van
de bon, publiciteit, communicatie, raamstickers, handling en financiële opvolging tot uitbetaling.
Er worden geen kosten aangerekend aan de horeca-ondernemers.
Info en voorwaarden over deze horecabon worden eveneens gepubliceerd op
www.shopinhasselt.be

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 horeca hebben en die volgens de federale
maatregelen in het licht van COVID-19 verplicht werd hun verbruikszaal te sluiten. Het gaat dus om
de vestigingen/exploitatiezetels die recht hebben op de corona-hinderpremie. Bij twijfel wordt aan
de betrokken vestiging/exploitatiezetel het bewijs van de toekenning van de corona hinderpremie
van VLAIO gevraagd.
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 horeca. Het uitbaten van de
horecazaak, 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 stad Hasselt.
Horecazaken die voldoen aan de omschreven voorwaarden worden uitgenodigd door de stad
Hasselt om zich aan te melden op het online platform horecabon.hasselt.be. Na aanmelding kunnen
zij gebruik maken van de horeca-app voor validatie en innen van de horecabon.
De onderneming is voor de gebruiker herkenbaar aan de raamsticker ‘horecabon, zomer in Hasselt’.

Artikel 8
De ondernemer valideert zelf de waardebon op de horea-app (en online platform
horecabon.hasselt.be). Gevalideerde bonnen worden uitbetaald door het gemeentebestuur op het
door de ondernemer opgegeven bankrekeningnummer. De ondernemer kan maandelijks
tussentijdse betalingen vragen voor de reeds ontvangen horecabonnen.
Bonnen die vóór de vervaldag worden besteed, kunnen door de aangesloten ondernemer nog
worden voorgelegd ter uitbetaling, tot 1 maand na de vervaldag van de bon.
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De vraag tot uitbetaling van de ontvangen horecabonnen kan tot 31/01/2021 aangevraagd worden
via het platform of de horeca-app. Aanvragen na deze datum worden niet meer aanvaard.

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.
Bij verdere betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Artikel 11
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.
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