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Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen 
ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare 

doelgroepen en van de lokale economie  

Artikel 1: Doel  

Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het OCMW van Berlaar ter ondersteuning van het consumptiebudget 

voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie een waardebon uit. Deze bon krijgt de naam  

‘Berlaarbon’.   

Dit reglement regelt de uitgifte en bijbehorende modaliteiten van de waardebon.  

  

Artikel 2: Waardebon  

De subsidie, vermeld in artikel 1, wordt uitgekeerd in de vorm van een waardebon, de Berlaarbon. Het 

gemeentelijk reglement inzake het uitgeven en verkopen van cadeaubonnen (GR 18 februari 2014) is van 

toepassing en kan je terugvinden op de gemeentelijke website.   

De vervaldatum wordt op de waardebon vermeld. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin 

worden aanvaard door de aangesloten handelszaken of organisaties.   

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 / OCMW, noch bij de aangesloten handelszaken of organisaties. De handelszaak of organisatie 

mag geen contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product of de verstrekte dienst lager 

zou zijn dan de waarde van de bon.   

Elke waardebon heeft een unieke identificatiecode.   

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

  

Artikel 3: Definiëring ‘kwetsbare doelgroep’  

Voorwaarden waaraan de begunstigde moet voldoen:   

1. De begunstigde is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister en heeft zijn hoofdverblijfplaats 

in Berlaar.  

2. De begunstigde moet behoren tot minstens één van onderstaande categorieën:   

  Personen met een leefloon (Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie) 

of gelijkgestelde steun (equivalent leefloon);  

  Personen die reeds aanvullende financiële steun ontvangen van het OCMW Berlaar onder de vorm van 

het steunbarema en/of medisch steunbarema.   

3. De begunstigde moet minstens 1 maand verblijven op het grondgebied van Berlaar, dit wordt bewezen aan de 

hand van een inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister.   

Wanneer men dakloos is en ambtelijk werd afgevoerd, dient men de aanwezigheid in de gemeente te bewijzen 

aan de hand van een verklaring op eer door de bewoner bij wie men verblijft.   
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Artikel 4: Afbakening lokale handelszaken  

Onder handelszaken of organisaties worden begrepen: handelszaken, ondernemingen of organisaties die 

ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen.   

Elke Berlaarse lokale handelaar kiest zelf of hij gebruik wil maken van de ‘Berlaarbon’. Het lokaal bestuur wil 

iedereen de optie aanbieden om deel te nemen. De lokale economie lijdt immers zwaar onder deze Coronacrisis. 

Zowel lokale handelaars van voeding, kledij en persoonlijke verzorging, als de lokale horeca kunnen individueel 

en zelfstandig beslissen om de ‘Berlaarbons’ te aanvaarden.   

  

De handelszaak of organisatie moet haar vestiging hebben op het grondgebied van de gemeente Berlaar.   

  

De waardebon dient na ontvangst van de klant door de handelaar ingeleverd te worden bij het onthaal van de 

gemeente Berlaar, Markt 1, uiterlijk drie maanden na de vervaldatum van de bon.  De handelaar ontvangt bij 

afgifte van de bon een ontvangstbewijs.  

  

Vervallen bonnen worden niet aanvaard.  

  

Na de inlevering van de waardebonnen stort de gemeentelijke financiële dienst zo snel mogelijk de tegenwaarde 

op het door de handelaar opgegeven rekeningnummer.  

  

  

Artikel 5: Bedrag van de waardebon  

Elke begunstigde, vermeld in artikel 3, ontvangt een éénmalige toelage, zoals vermeld in artikel 1.   

  

Een alleenstaande heeft recht op Berlaarbons ter waarde van 175 euro. Wanneer de begunstigde minstens 1 

persoon ten laste heeft bedraagt de waarde van de Berlaarbons 250 euro.   

Bijvoorbeeld. Wanneer je met iemand samenwoont en beiden ontvangen een leefloon categorie samenwonende 
ontvangen beide begunstigden een toelage t.b.v. 175 euro in de vorm van Berlaarbons.   
  

Elke Berlaarbon heeft een waarde van 5 euro. Zo ontvangt een begunstigde met minstens 1 persoon ten laste 50 

bonnen van 5 euro.   

  

  
Artikel 6: Procedure  

De toekenning en verdeling van de waardebonnen gebeurt door de sociale dienst van het OCMW Berlaar vanaf 

het moment dat dit reglement in voege treedt tot en met 31 augustus 2021.  

De doelgroep is gekend door de sociale dienst van het OCMW Berlaar. De begunstigde ontvangt, wanneer zij 

voldoen aan de voorwaarden, automatisch de waardebonnen. Een ontvangstbevestiging wordt ondertekend bij 

afhaling.   

De bonnen kunnen niet worden verkocht aan derden.  

  

Artikel 7: Geldigheidsduur en gebruik van de bonnen  

De waardebon is geldig vanaf het moment van aflevering tot en met 30 september 2021.   

De Berlaarbon is geldig bij de lokale handelaars die de bon aanvaarden. Je kan de bon gebruiken voor de aankoop 

van voeding, kledij, enz.   

  

Artikel 8: Bijkomende kosten  

Het gemeentebestuur / OCMW draagt alle kosten voor het invoeren van de waardebon zoals het drukken van de 

bon, publiciteit, affiches, raamstickers, ….  
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Er worden geen kosten aangerekend aan de aangesloten handelszaken of organisaties.  

  

  

  

Artikel 9: Aansprakelijkheid  

Het gemeentebestuur / OCMW 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: Betwistingen  

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

gemotiveerde beslissing.  

  

Artikel 11: Bekendmaking en inwerkingtreding  

Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website. Dit reglement treedt in werking 

overeenkomstig artikel 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 vanaf de vijfde dag na 

de bekendmaking.   

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 september 2020 
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