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 GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFT 

 SAMEN-TEGEN-CORONA CADEAUBONACTIE EN 

WAARDEBONACTIE 
 goedgekeurd in gemeenteraad van 28 april 2020 

 

HOOFDSTUK 1 BEGRIPPENKADER  

Artikel 1 Definities 
Voor de toepassing van dit reglement verstaan we onder: 
 
Handelszaak 
Elke commerciële onderneming met vestigingsplaats in Willebroek, waarvoor een inschrijving in 
de Kruispuntbank van  Ondernemingen (KBO) is vereist en die tot hoofddoel heeft de uitoefening 
van kleinhandel, namelijk een rechtstreekse en persoonlijke verkoop van goederen en diensten 
aan eindverbruikers (ook horeca).  
 
Horeca:  
Commerciële eet –en drankgelegenheden, met vestigingsplaats in Willebroek, waar ter plaatse 
voedingswaren en/of dranken genuttigd kunnen worden én die grotendeels parallel aan de 
reguliere winkeluren geopend zijn. 
  
Willebroek Winkelhart (WbWh)  
Lokale handelsvereniging. 
 
Samen-tegen-corona-cadeaubon 
Cadeaubon die tijdens de corona-maatregelen rechtstreeks aangekocht kan worden bij 
deelnemende handelaars / horecazaak en die na afloop van corona- maatregelen (na heropening 
van detailhandel en horeca) besteed kan worden. 
 
Post corona periode 
Periode na de corona –lockdown light maatregelen. Heropening van de handels –en horecazaken. 
 
10% Da’s Willebroek waardebon 
Tijdelijk 10% extra koopkracht van de gemeente Willebroek op een ontwaarde “samen-tegen 
corona-cadeaubon” in de vorm van een tijdelijke waardebon. Deze bon kan gebruikt worden bij de 
deelnemende handelaars van de “samen-tegen-corona cadeaubonactie”. 
 
 
10% Willebroek Winkelhart waardebon 
Tijdelijk 10% extra koopkracht van handelsvereniging WbWh op een ontwaarde “samen-tegen -
corona cadeaubon” in de vorm van een tijdelijke waardebon. Deze waardebon kan verbruikt 
worden bij de deelnemende leden van Willebroek Winkelhart aan de samen-tegen-corona- 
cadeaubonactie. 
 
Ontwaarde bon 
Bon die afgestempeld en ondertekend wordt door de handelaar nadat de waarde van de bon 
volledig is opgebruikt door de klant. 

 
HOOFDSTUK 2 ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 2 Doelstelling 
De gemeente Willeboek wil de lokale handel ondersteunen in deze moeilijke periode van 
coronamaatregelen door het lokaal winkelen extra te stimuleren. 
 
§1 Binnen de perken van het in het budget voorziene krediet, stimuleert de gemeente Willebroek 
het lokaal winkelen in de post coronaperiode door middel van: 

 10% Da’s Willebroek waardebon  
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§2 De 10% Willebroek Winkelhart waardebon wordt mogelijk gemaakt door de steun van de lokale 
handelaarsvereniging vzw Willebroek Winkelhart.    
 
 

HOOFDSTUK 3  SAMEN-TEGEN- CORONA CADEAUBON 

Artikel 3  procedure 
§ 1 De klant kan een” samen-tegen-corona –cadeaubon” aankopen rechtstreeks bij een 
deelnemende handelaar/ horecazaak binnen de looptijd van de “samen-tegen-corona 
cadeaubonactie”. 
 
De handelaar ontvangt rechtstreeks van zijn klant de betaling en bezorgt zijn klant een fysieke of 
elektronische bon “samen-tegen-corona cadeaubon”. 
 
De klant kan na de heropening van de handelszaken deze “samen-tegen-corona cadeaubon” 
gaan verbruiken bij de handelaar/ horecazaak van wie hij/zij een bon gekocht heeft. 
 
§ 2 De “samen-tegen-corona cadeaubonactie” is een initiatief van een werkgroep van handelaars. 
Informatie omtrent deze “samen-tegen-corona- cadeaubonactie” is terug te vinden op 
www.Willebroek-online.be. De gemeente Willebroek komt in de uitwerking van deze actie en 
transacties niet tussen. 
 
Artikel 4 duur 
§1. De duur van “samen-tegen-corona cadeaubonactie” wordt bepaald door de werkgroep van 
handelaars. Onder voorbehoud van wijzigingen loopt de verkoop van de samen-tegen-corona 
cadeaubon van bij aanvang tot en met heropening van de handelszaken en horecazaken zoals 
bepaald in hoofdstuk 1. 
 

 
§2. De “samen-tegen-corona cadeaubon” kan in de post-coronaperiode, na heropening van de 
handels-en horecazaken en uiterlijk tot 31 december 2020 ingeruild/ besteed worden bij de 
handelaar/ horecazaak waarvan men een cadeaubon gekocht heeft. 
 
§3 Voorwaarden en wijzigingen omtrent de duurtijd van de “samen-tegen-corona-cadeaubonactie” 
worden bepaald door de werkgroep van bovengenoemde actie. 
 

 
HOOFDSTUK 4  10% waardebon gemeente en Willebroek Winkelhart 

Artikel 5 procedure 
§ 1 De werkgroep van de “samen-tegen-corona cadeaubonactie” bezorgt de gemeente Willebroek 
direct na het einde van de actie een lijst met uitgereikte “samen-tegen-corona cadeaubonnen”. 
Deze lijst omvat de naam van de handelszaak/horecazaak, de nummers van de verkochte bonnen 
en de waarde van de verkochte bonnen en de vermelding of de bons werden uitgereikt door een 
handelaar van handelsvereniging Willebroek Winkelhart of niet. 
 
§ 2 Wanneer de klant zijn/ haar “samen-tegen-corona cadeaubon” volledig heeft opgebruikt wordt 
de bon ontwaard (afgestempeld en ondertekend) in de betrokken handelszaak/ horecazaak. 
Vervolgens kan de klant zich met zijn ontwaarde bon wenden tot de gemeente Willebroek binnen 
de vooropgestelde termijn in paragraaf §6. 
 
§ 3 De klant ontvangt van de gemeente Willebroek, in ruil voor zijn/ haar ontwaarde “samen-
tegen-corona cadeaubon”, een Da’s Willebroek waardebon met een waarde van 10% van zijn 
“samen-tegen-corona cadeaubon” en een maximumwaarde van €500 per persoon voor de 
totaliteit van al zijn/haar “samen-tegen-corona-cadeaubonnen’ tezamen. 
 
§ 4 De klant die een “samen-tegen-corona cadeaubon” heeft aangekocht en verbruikt bij een lid 
van handelsvereniging Willebroek Winkelhart ontvangt van Willebroek Winkelhart, in ruil voor zijn/ 
haar ontwaarde “samen-tegen-corona cadeaubon”, ook een waardebon met en waarde van 10% 

http://www.willebroek-online.be/


Pagina 3 van 5 

 

van zijn “samen-tegen-corona cadeaubon” en een maximumwaarde van €500 per persoon voor 
de totaliteit van al zijn/haar “samen-tegen-corona-cadeaubonnen” tezamen. 
 
§ 5 De in paragraaf §3 genoemde Da’s Willebroek waardebon(nen) worden uitgegeven in de vorm 
van fysieke papieren waardebon(nen).  
 
§6 De in paragraaf § 3 genoemde Da’s Willebroek waardebon(nen) worden, tegen afgifte van een 
ontwaarde “samen-tegen-corona cadeaubon”, afgeleverd vanaf 1 juli 2020 tot en met uiterlijk 31 
maart 2021 in het gemeentehuis van Willebroek.  
 
§7 De 10% Da’s Willebroek waardebon heeft een geldigheidtermijn van 6 maanden na 
uitgiftedatum. 
 
§8 De 10% Da’s Willebroek waardebon kan binnen de geldigheidstermijn verbruikt worden bij 
deelnemende handels-en horecazaken van de “samen-tegen-corona cadeaubonactie”. 
 
§9 De geldigheid van  de 10% Willebroek Winkelhart waardebon wordt bepaald door 
handelaarsvereniging Willebroek Winkelhart.  
 
§10 De 10% Willebroek Winkelhart waardebon kan binnen de geldigheidstermijn verbruikt worden 
bij een deelnemend lid van handelsvereniging Willebroek Winkelhart aan de “samen-tegen-corona 
cadeaubonactie”. 
 
§11 De waardebonnen worden afgeleverd tot uitputting van het goedgekeurde krediet. 
 
Artikel 6 bijkomende bepalingen 
§1 Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om de naam, 
voorwaarden/ procedure en geldigheidstermijn met betrekking tot de waardebonnen te bepalen 
en/of te wijzigingen. 
 
 

HOOFDSTUK 5  UITBETALING VAN 10% DA’S WILLEBROEK WAARDEBON AAN DE 
HANDELAAR 

Artikel 7 Begunstigden  
§ 1 Een aanvraag tot uitbetaling van de 10% Da’s Willebroek waardebon kan aangevraagd 
worden door een deelnemende handels-of horecazaak van de “samen-tegen-corona 
cadeaubonactie” bij de gemeente Willebroek. 
 
Artikel 8  Aanvraagprocedure 
§ 1 De betrokken handelaar kan maandelijks en uiterlijk op de in paragraaf 4 vermelde datum een 
aanvraag tot uitbetaling van de 10% Da’s Willebroek papieren waardebon tegen ontvangstbewijs 
bezorgen aan :  

gemeentebestuur Willebroek 
t.a.v. dienst Lokale Economie 

Pastorijstraat 1 
2830 Willebroek. 

 
§ 2 De aanvraag dient de volgende documenten te bevatten om ontvankelijk te zijn: 
 het behoorlijk ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier. 

Het aanvraagformulier kan bekomen worden bij de dienst lokale economie. 
 de ontvangen 10% Da’s Willebroek waardebonnen. 

 
§ 3 De aanvraag is pas ontvankelijk zodra deze volledig is. De ontvankelijkheid wordt na indiening 
van de aanvraag meegedeeld binnen de 15 dagen na ontvangst. Indien binnen deze termijn geen 
ontvankelijkheid wordt meegedeeld, wordt de aanvraag automatisch als ontvankelijk beschouwd. 

 
§4 Geldige aanvragen tot uitbetaling kunnen aanvaard worden tot en met 31 oktober 2021. 
Laattijdige of ongeldige aanvragen worden na deze datum niet meer behandeld noch uitbetaald. 
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Artikel 9 Uitbetaling  
§1. Het gemeentebestuur engageert zich om de betaling uit te voeren binnen 30 kalenderdagen 
na de ontvankelijk verklaring van de aanvraag op het door de handelaar opgegeven 
bankrekeningnummer.    
 
§2. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om alle onderzoeken 
uit te voeren die vereist zijn voor de behandeling van de aanvraag. 
  
§3 De begunstigde verbindt zich ertoe de gemeente Willebroek onverwijld op de hoogte te 
brengen bij wijziging van diens bankrekeningnummer. 

 
Artikel 10 Verval van uitbetaling  
§1 Het recht op uitbetaling van de 10% Da’s Willebroek waardebon door het gemeentebestuur 
vervalt van rechtswege wanneer één van volgende feiten plaatsvindt: 
 het overlijden van de aanvrager, de ontbinding of het faillissement van de handels-en/of 

horecazaak; 
 vermoeden van misbruik van de “samen-tegen corona cadeaubonactie” en/ of 10% Da’s 

Willebroek waardebonnen. 
 

 
HOOFDSTUK 6  UITBETALING VAN 10% WILLEBROEK WINKELHART WAARDEBON AAN DE 
HANDELAAR  

Artikel 11 Begunstigden en aanvraagprocedure 
§ 1 Een aanvraag tot uitbetaling van de 10% Willebroek Winkelhart waardebon dient rechtstreeks  
ingediend te worden bij handelsvereniging Willebroek Winkelhart door een deelnemend lid van 
deze handelaarsvereniging aan de “samen-tegen-corona cadeaubonactie”.  
 
§ 2 Handelsvereniging Willebroek Winkelhart bepaalt de voorwaarden voor het indienen en 
behandelen van een uitbetalingsaanvraag. 
 
Artikel 12 Uitbetaling  
§1.Handelsvereniging Willebroek Winkelhart betaalt de 10% Willebroek Winkelhart waardebonnen 
uit aan de betrokken handelaars. 
 
§2. De gemeente Willebroek komt niet tussen in deze transacties. 
 
§3. De gemeente Willebroek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de door Willebroek 
Winkelhart uitgegeven 10% Willebroek Winkelhart waardebonnen en uitbetaling er van. 
 
  

HOOFDSTUK 7  SANCTIES  

Artikel 13  Sancties bij onrechtmatig gebruik 
§ 1. Het college van burgemeester en schepenen zal de terugvordering van de uitbetaalde 10% 
Da’s Willebroek waardebon eisen, vermeerderd met de wettelijke intresten: 

 indien deze toegekend en uitbetaald werd op basis van het onrechtmatig gebruik van de 
“samen-tegen- corona cadeaubonactie” of de 10% Da’s Willebroek waardebon of als er 
onjuiste gegevens of valse verklaringen afgelegd werden met het oog op het onrechtmatig 
bekomen van deze uitbetaling. 

 
§ 2. Onverminderd het voorgaande kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om 
tijdens de duurtijd van onderhavig reglement en waardebonactie geen uitbetaling van Da’s 
Willebroek waardebonnen meer toe te staan aan de aanvrager bij weigering van medewerking 
aan het onderzoek en/of fraude of valse verklaringen. 
 
§ 3. Willebroek Winkelhart bepaalt de sancties betreft de 10% Willebroek Winkelhart waardebon.  
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HOOFDSTUK 8  SLOTBEPALINGEN 

Artikel 14 overdracht 
De 10% Da’s Willebroek waardebonnen en/ of uitbetalingsaanvragen kunnen niet overgedragen 
worden naar een overnemende handelaar. 

 
Artikel 15 toepasselijke wetgeving en bevoegdheden 
§1 De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending 
van sommige toelagen is van toepassing op onderhavig reglement. 
 
§2 In geval van betwisting is het college van burgemeester en schepenen bevoegd kennis te 
nemen van het geschil. Geen beroep is mogelijk behoudens bij Wet voorzien. 
 
Artikel 16 Geldigheidsduur 
§1. Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad en is geldig tot en met 
31 oktober 2021. 
 
§2. De gemeenteraad van Willebroek geeft het college van burgemeester en schepenen volmacht 
om de geldigheidsduur van dit reglement te verlengen of in te korten. 
 
§3. Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 287 van 
decreet lokaal bestuur  
 
Artikel 17 Overeenkomst met Willebroek Winkelhart 
Er is een afzonderlijke overeenkomst gesloten met de vzw handelsvereniging Willebroek 
Winkelhart i.v.m. hun eigen tegemoetkoming van 10% onder de vorm van een Willebroek 
Winkelhart cadeaubon/waardebon na inlevering van de “samen-tegen-corona-cadeaubonnen” die 
uitgegeven zijn bij de deelnemende leden van hun vereniging aan de “samen-tegen-corona-
cadeaubonnen.” 

 
 


