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

Artikel 1

Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het OCMW van Hemiksem ter ondersteuning van het 
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie een waardebon uit. 
Hiervoor zal de reeds bestaande Hemiksem-bon (H-bon) gebruikt worden.

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

Artikel 2

Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen:

- Personen met een leefloon of equivalent leefloon
- Personen met een handicap (rechthebbende InkomensVervangende Tegemoetkoming)
- Personen met een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor ouderen
- Personen die nu reeds aanvullende steun krijgen van het OCMW

Onder handelszaken worden begrepen: handelszaken of ondernemingen die ingeschreven zijn in de 
kruispuntbank voor ondernemingen op het ogenblik van de registratie in artikel 8.

- Lokale handelszaken in : voeding, kledij, persoonlijke verzorging, horeca 
- Hemiksemse handelaren die deelnemen aan het systeem van de H-bon

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

Artikel 3

Het minimumbedrag dat zal uitgekeerd worden in H-bons is 20,00 €

Artikel 4

De waardebon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. De vervaldatum wordt op de waardebon 
vermeld. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden aanvaard door de 
aangesloten handelszaken. 

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. De aangesloten 
handelszaak mag geen contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product of de 
verstrekte dienst 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 handelszaken.

Artikel 5

Elke waardebon heeft een unieke identificatiecode.

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

Artikel 6

Elke meerderjarige inwoner van Hemiksem die sinds juni 2020 is ingeschreven in de gemeentelijke 
bevolkingsregisters en die behoort tot 1 van de kwetsbare doelgroepen, vermeld in artikel 2, 
ontvangt een waarde t.b.v. minimum 20,00 € in H-bons.

Een alleenstaande (behorende tot 1 van de kwetsbare doelgroepen vermeld in artikel 2) met 
minderjarige kinderen ten laste, krijgt een bijkomende waarde t.b.v. minimum 20,00 € in H-bons.

De waardebonnen worden aan de kwetsbare doelgroepen toegekend door een (elektronische) 
aanvraag in te dienen bij het OCMW voor 1 december 2020.

De bonnen worden aan de kwetsbare doelgroepen verdeeld: door het versturen van de bonnen per 
reguliere briefwisseling of door (persoonlijk) afhalen op het gemeentehuis/OCMW. 

De bonnen kunnen niet worden verkocht aan derden.

Artikel 7

Het lokaal bestuur / OCMW 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 aangesloten handelszaken of organisaties.

Artikel 8

Handelaren zoals vermeld onder artikel 2, kunnen zich aansluiten bij het systeem van de H-bon 
overeenkomstig het reglement van de Hemiksem-bon. 

De lijst met aangesloten handelszaken wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website. 
Daarnaast wordt er ook een lijst met de deelnemende handelaren op papier voorzien.

De aangeslotenen gaan er mee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van hun handelszaak 
worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website.

Artikel 9

De handelaren dienen de H-bons in te leveren overeenkomstig de bepalingen in het reglement van 
de H-bon.



Artikel 10

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 11

In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het college van 
burgemeester en schepenen / vast bureau een gemotiveerde beslissing.

Artikel 12

Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.


