
 

Vlaamse Covid-oproep - consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen - Reglement inzake de 
toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor 
kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie   - Coronabon  Hasselt
raad voor maatschappelijk welzijn - 27 oktober 2020

1/11
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Samenstelling:

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

Afwezig:
mevrouw Karolien Stevens, lid raad voor maatschappelijk welzijn; mevrouw Pinar Akbas, lid 
raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de 
heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur
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- 39 stem(men) voor: 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; Frank Troosters; Steven Vandeput; Tom Vandeput; Dietrich 
Vandereyken; Joost Venken

Beschrijving

Aanleiding en context
De Vlaamse Regering besliste op 10 juli om aan de gemeenten en OCMW’s en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in 2020 een subsidie van 15 miljoen 
euro toe te kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare 
doelgroepen. Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering:

 de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis 
ernstig inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke 
noodsituatie bevinden;

 de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, 
via een krachtige lokale impuls versterken.

Voor Hasselt is er een budget voorzien van € 177 886,54. 

Voor de implementatie van dit consumptiebudget geeft de Vlaamse regering 
keuzevrijheid aan de lokale besturen: 

*Wat betreft het systeem: Heel wat lokale besturen hebben al initiatieven genomen 
om de lokale economie te ondersteunen via een consumptiebonnensysteem, een 
voordelenpas, of iets gelijkaardigs. Het gaat steeds om een vorm van 
waardebonnen, die aangeschaft worden door de inwoners en die deze kunnen 
besteden bij de deelnemende handelaars of horecazaken. De lokale besturen 
voorzien daarbij in een financiële ondersteuning of tussenkomst. Lokale besturen 
en de VGC kunnen, op basis van dit subsidiebesluit, financiële ondersteuning 
aanvragen bij de Vlaamse overheid om hun bestaande bonnensysteem of 
kansentariefsysteem in te zetten voor kwetsbare huishoudens of om daarvoor een 
nieuw systeem uit te werken. (artikel 2)

*Wat betreft doelgroep: Het zijn de lokale besturen en de VGC die op maat van 
hun specifieke noden de contouren van de kwetsbare doelgroepen, de wijze van 
toekenning en de waarde van de bonnen vastleggen, op basis van lokale 
autonomie. Naast een aantal uitkeringsgerechtigde categorieën zoals personen 
met een leefloon of gelijkgestelde steun, personen met een handicap (IVT) of met 
een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor ouderen, 
komen ook personen met een laag loon of laag pensioen of personen die nu al 
aanvullende steun krijgen, in aanmerking voor het consumptiebudget. (artikel 3 ) 

Met deze nota leggen we het Hasseltse reglement ter invulling van deze oproep, 
voor.

Argumentatie
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Voor de implementatie van deze projectaanvraag stelt de Directie Samenleving 
volgende aanpak voor. Deze aanpak is gebaseerd op enerzijds de criteria zoals 
opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering  en de situatie/inschatting in 
Hasselt anderzijds. Deze aanpak is uitgewerkt in een reglement.

1) Distributiewijze: Naar aanleiding van de Covid-crisis heeft de stad Hasselt de 
'Horecabon' ontwikkeld, een digitale waardebon die Hasselaren (€ 5 per 
gedomicilieerde inwoner) kunnen besteden in de Hasseltse horeca (consumptie ter 
plaatse). Het consumptiebudget zoals voorzien door de Vlaamse overheid gaat 
veel verder dan enkel Horeca en enkel consumptie ter plaatse. Het digitale 
platform dat werd ontwikkeld voor de Horecabon is zeer gebruiksvriendelijk en 
leent zich zeer gemakkelijk, mits enkele aanpassingen, voor onze beoogde 
Covidbon. Dat wil zeggen de combinatie van papieren bonnen (elk met een unieke 
QR code) die heel eenvoudig ingewisseld kunnen worden bij geselecteerde 
ondernemers. De ondernemer heeft de keuze om de Covidbon manueel te 
activeren via het digitaal platform via de QR code, ofwel wordt de QR code 
ingescand met de smartphone en is er een automatische activering. De unieke QR 
code kan maar éénmaal gebruikt worden. Het achterliggende digitale platform staat 
in voor de creatie van de unieke QR codes, de opvolging van de inwisseling bij 
geselecteerde handelaars en de oplijsting van betaalopdrachten naar dienst 
Financiën. 
De QR bonnen kunnen enkel gevalideerd worden bij de ondernemingen die door 
OCMW Hasselt geselecteerd zijn voor deze Coronabon. Elke waardebon heeft een 
UV coating om namaak en fraude tegen te gaan. De Coronabon wordt niet 
vervangen in geval van verlies, diefstal, of beschadiging. 
De waardebon (€ 5  per individuele bon) moet in één keer volledig gebruikt worden. 
Indien de waarde van het aangekochte product lager zou zijn dan de waarde van 
de bon, mag er geen contanten worden teruggegeven. Bonnen die niet ingewisseld 
worden moeten niet betaald worden.

2) Doelpubliek: we hanteren het doelpubliek zoals omschreven in het besluit van 
de Vlaamse regering (artikel 3):

*Personen met een leefloon of gelijkgestelde steun 
*Personen met een handicap (IvT) 
*Personen met een inkomstengarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen 
voor ouderen 

Inwoners die op vaste tijdstippen in één van deze categorieën vallen, zullen onze 
Coronabonnen via brief (en op automatische wijze) ontvangen. Men kan slechts 1x 
in aanmerking komen.  

In 2018 (meest recente cijfers in dataplatform Hasselt in cijfers) zijn er 1855 
burgers woonachtig in Hasselt die in één van deze categorieën valt. De meest 
recente gegevens over de doelgroep worden verkregen via een aanvraag bij de 
bufferdatabank van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Elke meerderjarige inwoner van Hasselt die op respectievelijk 1 november 2020 
(ronde 1)  en 1 mei 2021 (ronde 2) is ingeschreven in de gemeentelijke 
bevolkingsregisters en die behoort tot een kwetsbare doelgroep, vermeld in artikel 
2, ontvangt de waardebonnen van € 5  per Coronabon. De uitreiking van de 
Coronabon gebeurt in twee rondes, zoals beschreven in artikel 6. Het beschikbare 
budget voor de Coronabon per gerechtigde wordt finaal bepaald door het exacte 
aantal gerechtigden dat we ontvangen van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. In 
de eerste ronde zullen er Coronabonnen bedeeld worden ten bedrage van € 60  in 
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totaal. Het beschikbare budget voor de tweede ronde zal bepaald worden door 
enerzijds het exacte aantal gerechtigden ten opzichte van de toegewezen subsidie 
voor Hasselt en anderzijds het aantal niet-ingewisselde bonnen uit de eerste 
ronde.

3) Bereik van de Coronabon

In lijn van de Vlaamse doelstelling om lokale handel te stimuleren zal de 
inwisseling van onze Coronabon beperkt blijven tot enerzijds buurtwinkels en 
anderzijds Hasseltse markten.

Voor wat betreft buurtwinkels zijn er twee beperkingen: met name de beperking in 
netto vloeroppervlakte van de winkel tot max 650 m² en de beperking van deze 
buurtwinkels naar de functionaliteit van dagelijkse goederen - levensmiddelen. 
Consumptie ter plaatse is niet opgenomen. Door de beperking tot 650 m² 
vloeroppervlakte capteren we zowel de kleine buurtsupermarkten die met 
zelfstandige geranten werken, maar ook de lokale bakker, slager en groentewinkel.

Voor wat betreft markten zal de Coronabon inwisselbaar zijn bij: 
Vaste standhouders op de wekelijkse markten en buurtmarkten (cfr. 
marktreglement) Hasselt en de deelnemers aan de occasionele boerenmarkt in 
Hasselt.

4) Bedrag van de Coronabon: Elke meerderjarige inwoner van Hasselt die op 
respectievelijk 1 november 2020 (ronde 1)  en 1 mei 2021 (ronde 2) is 
ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters en die behoort tot een 
kwetsbare doelgroep, vermeld in artikel 2, ontvangt de waardebonnen van € 5 per 
Coronabon. De uitreiking van de Coronabon gebeurt in twee rondes, zoals 
beschreven in artikel 6. Het beschikbare budget voor de Coronabon per 
gerechtigde wordt finaal bepaald door het exacte aantal gerechtigden dat we 
ontvangen van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.  In de eerste ronde zullen er 
Coronabonnen bedeeld worden ten bedrage van € 60  in totaal. Het beschikbare 
budget voor de tweede ronde zal bepaald worden door enerzijds het exacte aantal 
gerechtigden ten opzichte van de toegewezen subsidie voor Hasselt en anderzijds 
het aantal niet-ingewisselde bonnen uit de eerste ronde.   

5) Start van de Coronabon: Er wordt voorgesteld om het systeem van de 
Hasseltse covidbon operationeel te hebben tegen 1/12/2020. Zodoende kan het 
digitaal platform operationeel worden gemaakt en kan er samen met de dienst 
economie worden ingezet op de sensibilisering en informering van de betrokken 
handelaars en marktkramers. 

De beschikbaarheid van de adresgegevens is een cruciale factor in functie van 
deze timing.

6) Voor het verkrijgen van de benodigde adresgegevens zal het OCMW een 
aanvraag indienen bij de kruispuntbank Sociale Zekerheid met ondermeer een 
beschrijving van de procedure inzake gegevensverwerking.

Juridische grond
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, hfdst. 3
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
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De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 78, 3° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen 
niet aan het vast bureau worden toevertrouwd: het vaststellen van andere 
reglementen dan die over personeelsaangelegenheden

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Het subsidie bedrag voor Hasselt is vastgelegd op € 177 886,54 voor de 
consumptiebon. Deze subsidie mag niet gebruikt worden voor de aanrekening van 
administratieve onkosten verbonden aan de uitgifte van de Covidbon.  

Inkomsten 

Bij goedkeuring van onze aanvraag wordt een voorschot van 90 % gestort uiterlijk 
31 december 2020 op rekening van het OCMW. Na het indienen van een 
eindafrekening in 2022 wordt eindsaldo uiterlijk 31/12/2022 overgemaakt.

 MJP 004657/ ARK 74061000 / Volgnummer actie AC 000718

Uitgaven

Uitgave: MJP 004672/ ARK 6131000 / Volgnummer actie AC 000718

1. uitbetaling inlevering Covidbon

In functie van de uitgifte datum van de eerste ronde van Covidbonnen, kunnen er 
al bonnen door handelaars ingediend worden voor uitbetaling. Aangezien de 
bonnen van de eerste ronde tot 30/04/2022 ingewisseld kunnen worden is er een 
raming gemaakt van het aantal bonnen dat nog in december 2020 wordt 
uitgegeven én ingewisseld in de toelaatbare periode boekhoudkundig jaar. (In de 
backoffice is het mogelijk om op te volgen op welk tijdstip een bon wordt 
ingewisseld en of de betrokken handelaar de uitbetaling heeft aangevraagd).

Voor de verantwoording naar Vlaanderen, moeten de resterende bonnen uiterlijk 
31 december zijn opgenomen in onze boekhouding. Vandaar de einddatum van 30 
november 2021 voor burgers om de Covidbon in te wisselen bij hun buurtwinkel. 
En buurtwinkels kunnen deze tot uiterlijk 31 december 2021 bij OCMW Hasselt 
indienen voor uitbetaling.

Voor de uitbetaling aan buurtwinkels is volgende MJP voorzien

2. Administratiekosten Covidbon 

De kosten voor de modificatie van het achterliggend platform (cfr. Horecabon) en 
de kosten voorzien voor drukken en verspreiden van deze Covidbon worden in 
2020 en 2021 apart voorzien aangezien ze niet in aanmerking komen i.k.v. deze 
specifieke Vlaamse oproep. 

Beleidsinformatie
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Dit subsidie instrument wordt specifiek ingericht door de Vlaamse overheid in 
functie van de impact Corona. 

Daarnaast zet de subsidie oproep in op thema's die deel uitmaken van het 
Hasseltse bestuursakkoord zoals het ondersteunen van lokale handel (bijv. 254 
Buurtwinkels vormen de kern van het sociaal weefsel in onze deelgemeenten. We 
faciliteren maximaal hun opstart en/of hun functioneren)  en ondersteunen van 
maatschappelijk kwetsbaren (Hasselaren in maatschappelijk kwetsbare posities 
ondersteunen we maximaal en iedere vorm van uitsluiting proberen we weg te 
werken.)

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het bijgevoegde reglement inzake de 
toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het 
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale handel, goed. 

Artikel 2
Het vast bureau is belast met de uitvoering van deze beslissing.

Bijlagen
1. Coronabon_tijdelijk reglement_810.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



 

  

    

Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het 

consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie    

    

    

 

Artikel 1   

In haar zitting van 10 juli 2020 heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gegeven tot toekenning 

van een specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s  en de Vlaamse  

Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare groepen 

(hierna ‘Vlaams besluit” consumptiebudget genoemd). Deze Vlaamse subsidie dient ter financiële 

ondersteuning van een bestaand of nieuw lokaal waardebonnensysteem om kwetsbare 

doelgroepen die verkeren in financiële armoede, of die ten gevolge van COVID-19 in financiële 

armoede dreigen terecht te komen, tijdelijk een extra consumptiebudget aan te bieden in lokale 

handelszaken of organisaties.   

  

Artikel 2   

Artikel 3 van het Vlaams Besluit bepaalt dat “de Vlaamse gemeenten of OCMW’s  definiëren en 

motiveren de afbakening van de kwetsbare doelgroepen en de lokale handelszaken op basis van de 

plaatselijke noden”.  Bovendien bepaalt artikel 3 van dit Vlaams besluit dat de waarde van de 

bonnen, de geldigheidsduur, de wijze van toekenning, het gebruik en de validering van de bonnen 

autonoom door de Vlaamse gemeenten of OCMW’s bepaald worden.   

Dit reglement regelt de uitgifte en bijhorende modaliteiten van de consumptiebon die OCMW 

Hasselt zal uitgeven in uitvoering van het Vlaamse besluit. Deze bon krijgt de naam ‘Coronabon’.   

  

Artikel 3  

Onder kwetsbare doelgroepen wordt in dit reglement begrepen:  

• Personen met een leefloon of gelijkgestelde steun   

• Personen met een handicap  

• Personen met een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor ouderen  

 

In 2018 (meest recente cijfers in dataplatform hasselt in cijfers) zijn er 1855 burgers woonachtig in 

Hasselt die deze uitkeringen ontvangen. De meeste recente gegevens over de doelgroep worden 

verkregen via  een aanvraag bij de bufferdatabank van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.  

 

Onder handelszaken of organisaties wordt in dit reglement begrepen:  

• Handelszaken, ondernemingen of organisaties die ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor 

ondernemingen op het ogenblik van de registratie in artikel 8.  
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Dit wordt beperkt tot buurtwinkels en lokale handelszaken in de categorie ‘Dagelijkse 

goederen – Levensmiddelen’ waarvan de netto winkelvloeroppervlakte niet groter is dan 

650 m² (bron locatus). Buurtwinkels en lokale handelszaken die behoren tot de categorieën 

‘Nachtwinkels’ of ‘CBD’ komen niet in aanmerking.   

Deze handelszaak of organisatie moet haar vestiging hebben op het grondgebied van de 

gemeente.  

 De Coronabon 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 de hierboven beschreven categorie.  

 

• Vaste standhouders op de wekelijkse markten en buurtmarkten georganiseerd op het 

grondgebied van de stad Hasselt (cfr marktreglement stad Hasselt)  en standhouders op de 

occasionele boerenmarkt ‘Merwt’ .  

 

De Coronabon kan enkel worden gebruikt bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zelf 

instaat voor de uitbating van zijn activiteit. Het uitbaten van een handelszaak, onderneming, 

organisatie of marktkraam, via een aangestelde werknemer of een zelfstandig gerant, wordt 

gelijkgesteld met het zelf uitbaten.  

  

Artikel 4  

De individuele ‘Coronabon’ heeft een waarde van 5 euro.  

    

Artikel 5 

De Coronabonnen zullen in twee rondes verstuurd worden. De geldigheidsduur van de eerste reeks 

van Coronabonnen loopt van 1 december 2020 tot en met 30 april 2021. De geldigheidsduur van de 

tweede reeks van Coronabonnen loopt van 1 juni 2021 tot en met 30 november 2021.  De 

vervaldatum wordt op de Coronabon vermeld. Coronabonnen kunnen na 30 april 2021 (ronde 1) en 

30 november 2021 (ronde 2) niet omgeruild worden en evenmin aanvaard worden door de 

ondernemers.    

De Coronabon is uitsluitend inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane 

aankopen van dagelijkse goederen en levensmiddelen Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een 

ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk, noch bij het gemeentebestuur, noch bij de aangesloten 

ondernemer.    

De Coronabon dient in één keer volledig gebruikt te worden, en kan niet gebruikt worden voor 

verschillende aankopen bij verschillende aangesloten ondernemers. Coronabonnen mogen gebruikt 

wordt voor de betaling van één aankoop. De aangesloten ondernemer mag geen contanten 

teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product lager zou zijn dan de waarde van de 

consumptiebon.    
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Artikel 6  

Elke Coronabon heeft een unieke identificatiecode en wordt door de ondernemer bij ontvangst 

gedeactiveerd, gebruikmakend van de app gelinkt aan het online voucher-platform dat ter 

beschikking wordt gesteld door OCMW Hasselt. Het voucher-platform registreert de ontvangen 

bonnen per ondernemer en de hieraan gekoppelde tegoeden ter waarde van de ontvangen 

Coronabonnen. Enkel Coronabonnen die gevalideerd worden via het online voucher-platform 

worden voor uitbetaling aanvaard.    

Elke Coronabon heeft een UV-coating om namaak en fraude tegen te gaan.   

De Coronabon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.   

    

Artikel 7 

Elke meerderjarige inwoner van Hasselt die op respectievelijk 1 november 2020 (ronde 1)  en 1 mei 

2021 (ronde 2) is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters en die behoort tot een 

kwetsbare doelgroep, vermeld in artikel 2, ontvangt de waardebonnen van 5 euro per Coronabon. 

De uitreiking van de Coronabon gebeurt in twee rondes, zoals beschreven in artikel 6. Het 

beschikbare budget voor de Coronabon per gerechtigde wordt finaal bepaald door het exacte 

aantal gerechtigden dat we ontvangen van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.  In de eerste ronde 

zullen er Coronabonnen bedeeld worden ten bedrage van 60 euro in totaal. Het beschikbare budget 

voor de tweede ronde zal bepaald worden door enerzijds het exacte aantal gerechtigden tov de 

toegewezen subsidie voor Hasselt en anderzijds het aantal niet-ingewisselde bonnen uit de eerste 

ronde. 

De waardebonnen worden automatisch toegekend door het OCMW.  

De kwetsbare doelgroep opgenomen in artikel 2 ontvangen de bonnen individueel en persoonlijk 

via (post)bedeling op naam.  

De adresgegevens zullen volgens de geijkte procedures opgevraagd worden bij de Kruispuntbank 

Sociale zekerheid.  De bonnen kunnen niet worden verkocht worden aan derden.    

    

Artikel 8 

Het OCMW draagt alle kosten voor het invoeren van de consumptiebon zoals het drukken van de 

bon, handling en financiële opvolging tot uitbetaling.   

Er worden geen kosten aangerekend aan de deelnemende handelszaken en ondernemingen zoals 

gedefinieerd in artikel 3.   

    

Artikel 9 

Ondernemingen die voldoen aan de omschreven voorwaarden worden uitgenodigd om zich aan te 

melden op het online platform dat zal instaan voor de opvolging van deze coronabon. Na 

aanmelding kunnen zij gebruik maken van de voucher-app voor validatie en innen van de 

coronabon.    
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Een geactualiseerde lijst van deelnemende lokale handelszaken of organisaties zal gepubliceerd 

worden op  https://www.hasselt.be/nl/financiele-hulp-ocmw. Een papieren versie van deze 

geactualiseerde lijst zal eveneens ter beschikking worden gesteld via de loketdiensten.   

    

Artikel 10 

De ondernemer valideert zelf de consumptiebon op de bijhorende app (en online -voucher 

platform) van de Coronabon.  Enkel Coronabonnen die gevalideerd worden via het online voucher-

platform worden voor uitbetaling aanvaard.    

Gevalideerde bonnen worden uitbetaald door het OCMW op het door de ondernemer opgegeven 

bankrekeningnummer. Het OCMW voorziet een maandelijks betalingsmoment voor de gevalideerde 

en gescande waardenbonnen.    

Bonnen die uiterlijk op de vervaldag van de Coronabon worden besteed, kunnen door de 

aangesloten ondernemer nog worden gevalideerd voor via de app en online voucherplatform), tot 

uiterlijk 31 kalenderdagen na de vervaldag van de waardebon.  Aanvragen na deze datum worden 

niet meer aanvaard    

    

Artikel 11 

Het OCMW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of diensten 

die werden geleverd na betaling met de Coronabon, noch aangesproken worden tot voldoening van 

de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.     

    

Artikel 12  

Ondernemers die de voorwaarden voor het gebruik van de Coronabon -zoals opgenomen in dit 

regelement- schenden, kunnen uitgesloten worden van het verder gebruik van de Coronabon en 

het onlinevoucherplatform.   

In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het vast bureau 

een gemotiveerde beslissing.   

Bij verdere betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.   

    

Artikel 13  

Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website bij de informatie over Corona.   

  

Artikel 14 

Dit is een reglement met een specifieke looptijd en focus. In functie van een optimale besteding van 

de Vlaamse subsidie toegekend aan OCWM Hasselt is het belangrijk dat het Vast Bureau flexibel en 

snel kan inspelen op uitdagingen en opportuniteiten die zich voordoen naar aanleiding van de 

opvolging en monitoring van dit reglement. Daarom dat de bevoegdheid tot het doorvoeren van  

(beperkte) inhoudelijke en financiële wijziging aan dit reglement wordt gemandateerd aan het VB.   
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