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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 26 mei 2020

FINANCIËN

19 2020_GR_00123 Invoering  van de “Halle handelt"-bon  en de "Halle 
trakteert”-bon - Reglement - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Mark Demesmaeker; de heer Wim Demuylder; de 
heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte Moyson; de 
heer Rogier Lindemans; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; 
mevrouw Anke Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram 
Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de heer Jeroen Hofmans; de heer Louis Van Dionant; 
mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie 
Hamelryck; mevrouw Nicky Van Acker; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Marc Picalausa; mevrouw Leen Destoop

Stemming
Goedgekeurd bij  stemming door de gemeenteraad met:
- 17 stem(men) voor: Pieter Busselot; Marijke Ceunen; Bertrand Demiddeleer; Valerie Hamelryck; 
Amber Magnus; Peggy Massien; Anke Matthys; Anne Mattot; Christophe Merckx; Arno Pirolo; 
Dieuwertje Poté; Johan Servé; Marc Snoeck; Nicky Van Acker; Louis Van Dionant; Hedwig Van 
Rossem; Bram Vandenbroecke
- 11 stem(men) tegen: Mark Demesmaeker; Eva Demesmaeker; Wim Demuylder; Jeroen Hofmans; 
Nelly Lanis; Rogier Lindemans; Brigitte Moyson; Sven Pletincx; Marc Sluys; Benjamin Swalens; Dirk 
Van Heymbeeck
- 3 onthouding(en): Yves Demanet; André Gorgon; Pascal Saenen

Beschrijving
Aanleiding en doel
De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn van een nooit geziene 
omvang. Ze hebben een gigantische directe impact op de handel, horeca en evenementensector en 
op de economie en ondernemers in het algemeen. Zowel de Vlaamse als de federale overheid nemen 
een aantal ondersteuningsmaatregelen voor de ondernemers.
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Advies en motivering
Ook het stadsbestuur van Halle wil de getroffen ondernemers helpen om zuurstof te geven in deze 
crisis. Daartoe creëren we een bon met de naam "Halle handelt" en een bon met de naam "Halle 
trakteert".

Juridische gronden
Het decreet over het lokale bestuur.

Beslissing college van burgemeester en schepene van 8 mei 2020. 

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
registratiesleutel corona 61500150 – 01190

Er wordt voor maximaal 10.000 euro aan stadsbijdrage voorzien. De kredieten worden verschoven bij 
aanpassing meerjarenplan.

Beleidsinformatie
Overig beleid

Besluit
Artikel 1
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

De “Halle handelt”-bon en de “Halle trakteert“-bon: de door het stadsbestuur Halle in omloop 
gebrachte bon die als geldig betaalmiddel dient bij het betalen van een aankoop bij één van de 
deelnemende handelaars die ingeschreven zijn op de stadsapp.

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

Artikel 2
Kostprijs en aantal bonnen

 Halle Handelt-bon: Op deze bon zijn er geen limieten ingesteld. Elkeen kan er zoveel kopen 
als hij/zij wenst. Hierop wordt ook geen korting toegepast.

 Halle Trakteert-bon: Elkeen kan van deze bon maximaal de waarde van 100 EUR kopen. 
Op de waarde van de ‘Halle Trakteert’ bon, krijgt de koper 10% korting via de kortingscode 
HALLETRAKTEERT (QR-code). De stad neemt de kost op zich voor elke gegenereerde 
kortingscode. 

De korting is beperkt tot maximaal 10 euro per aankoper (mailadres). De kortingscode kan 
slechts 1 maal gebruikt worden per aankoper (mailadres).

De bonnen worden verkocht per schijf van 25 euro. De kortingsactie loopt tot er 50.000 euro 
aan bonnen zijn verkocht bij de eerste lancering voor de lokale winkels. Deze actie zal 
herhaald worden bij de heropstart van de lokale horeca. Ook dan zal de actie tot verhogen 
van de bon lopen tot er 50.000 euro aan bonnen zijn verkocht.
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Artikel 3
Ondernemers, die wensen deel te nemen aan het concept van de waardebon, moeten zich registreren 
op het digitale platform. Door zich te registreren verklaren de aangesloten ondernemers akkoord te 
gaan met dit reglement.

De lijst met aangesloten ondernemers wordt bekend gemaakt op de stedelijke website. De 
aangesloten ondernemers gaan er mee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van hun 
handelszaak worden bekend gemaakt op de stedelijke website en het digitale platform.

Voor zover ze zich registreren kunnen volgende handelaars deelnemen:

 alle winkeliers in Halle (dus ook voedingszaken, met uitzondering van de 
voedingssupermarkten)

 dienstverleners: kappers, schoonheidsinstituten,…
 horeca
 marktkramers
 ambulante handel.

Artikel 4
Geldigheid

De “Halle handelt”-bon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar, geldig na aankoop via het digitale 
platform.

De “Halle trakteert”-bon heeft een geldigheidsduur van 2 maanden, geldig na aankoop via het digitale 
platform.

Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden aanvaard door de aangesloten 
ondernemers.

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 stadsbestuur, 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.

Artikel 5
Verkoop

De bonnen kunnen enkel online worden aangekocht op het platform aangeboden door het 
stadsbestuur.

Artikel 6
Info kopers

De koper moet zich registreren op de stadsapp om de bon aan te kopen.

De persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. 

Elke deelnemer heeft toegang tot zijn/haar gegevens op de lijst. Men kan deze wijzigen indien er 
veranderingen zijn in zijn/haar situatie.
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Bij inschrijving krijgt de gebruiker een “Halle trakteert”-code die slechts éénmaal bruikbaar is tot 
bekomen van de korting op de “Halle trakteert”-bon. Deze zal herhaald worden bij de tweede actie bij 
de heropstart van de Horeca.

Artikel 7
Het stadsbestuur 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.

De bonnen kunnen niet gebruikt worden voor de aankoop van tabakswaren en/of kansspelen.

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

Artikel 8
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de stedelijke website.

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_00599 - Ondernemingsvriendelijke gemeente - ondersteunen lokale handelaars nà de 

coronapandemie - Goedkeuring
 2020_CBS_00664 - De “Halle handelt en trakteert”-bon - Reglement tot invoering van de “Halle 

handelt en trakteert”-bon - Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


