
Koop lokaal met uw handelscheques 

In het kader van de gezondheidscrisis wenste de gemeente Sint-Agatha-Berchem meer steun 

te geven aan de lokale economische sector. Om dit te doen, hebben we besloten om vanaf 

oktober 2020 de gemeentelijke premies om te zetten in handelscheques. Deze cheques 

worden nu door het gemeentebestuur toegekend aan iedereen die een premie aanvraagt. In 

plaats van een bedrag te ontvangen via een bankoverschrijving (bijvoorbeeld a ls 

geboortetoelage, vrijetijdscheque, of als gedeeltelijke terugbetaling voor de aankoop van een 

fiets of voor een investering in de veiligheid van hun woning), krijgen de betrokkenen een 

handelscheque voor hetzelfde bedrag. De handelscheques worden uitgegeven in de vorm van 

een QR-code of op papier en zijn bestemd voor de winkels en dienstverleners in Berchem die 

aan deze actie deelnemen.  

De betrokken premies zijn: 

 Premie voor aanmoediging van de beveiliging van woningen tegen inbraak. 

 Premie voor de aankoop van een fiets of van een elektrische step. 

 Toekenning van gemeentelijke vrijetijdcheques om naschoolse activiteiten te 
bevorderen voor Berchemnaren die de leeftijd van 17 jaar niet bereikt hebben. 

 Sportcheques om sportactiviteiten te bevorderen voor jonge Berchemnaren die de 
leeftijd van 19 jaar niet bereikt hebben. 

 Eenmalige premie per geboorte/adoptie en per kind 

 Gemeentelijke premie ter gelegenheid van de viering van bruiloften of honderdjarigen. 

 Premies voor de identificatie en sterilisatie van huiskatten. 

 Premie ter aanmoediging van de studie van de beveiliging van gebouwen tegen 
wateroverlast (ondernemingen). 

 Premie voor de aankoop van een composteringsvat. 

 Premies ter aanmoediging van het gebruik van installaties met de daling van het 
energieverbruik als doel. 

 Premie voor de vestiging in een pas verworven of gebouwde woning. 

Als u de begunstigde bent van een van deze premies en dus van een handelscheque, dan 

luidt de procedure als volgt: 

1. Raadpleeg de website van de gemeente om het reglement te lezen en het formulier te vinden 

betreffende de premie die u wenst te ontvangen: 

https://berchem.brussels/nl/publicaties/belastingen-retributies/ 

2. Stuur het juiste premieaanvraagformulier volledig ingevuld terug naar het gemeentebestuur. 

3. Zodra u uw premieaanvraag bij het gemeentebestuur heeft ingediend, downloadt u de 

applicatie « Handelszaken1082 » op uw smartphone of meldt u zich rechtstreeks aan op  de 

website: https://handelszaken1082.be/ om u te registreren en uw rekening aan te maken. 

Uw registratie moet via mail bevestigd worden. 

4. Als uw premieaanvraag wordt aanvaard, ontvangt u een handelscheque voor het bedrag van 

de premie op uw rekening. Concreet betekent dit dat u een e-mail ontvangt met de mededeling 

dat uw rekening voor de handelscheques met een bepaald bedrag is gecrediteerd. De 

handelscheque kan elektronisch (via QR-code) worden gebruikt als u gebruik maakt van de 

mobiele applicatie: "Handelscheques1082" of op papier, door de QR-code zelf af te drukken op 

de website van de handelscheques of door de dienst Financiën van het gemeentebestuur te 

vragen deze voor u af te drukken. Uw handelscheque is 1 jaar geldig.  

5. U kunt op elk moment inloggen op de mobiele applicatie of de website: 

https://handelszaken1082.be/ om uw rekeningsaldo te bekijken, handelaren en 

dienstverleners te lokaliseren die partners zijn in het netwerk van de handelscheques. 

https://berchem.brussels/nl/publicaties/belastingen-retributies/
https://handelszaken1082.be/


 

 

Hoe kunt u de handelscheques uitgeven? 

De handelscheques kunnen worden uitgegeven binnen het netwerk van partners (handelaren 

en dienstverleners). De lijst van de betrokken deelnemers is te vinden op de site en op de 

mobiele applicatie van de handelscheques, onder de rubriek ‘Gebruikers’ of ‘De partners 

geolokaliseren’. De partners hebben ook het logo van de handelscheques in de vorm van een 

sticker op hun etalage en/of zichtbaar op hun toonbank.   

 

Indien u met de handelscheques wenst te betalen, dan zijn er twee mogelijkheden:  

U gebruikt de applicatie: 

1. Open de applicatie Handelszaken1082. 

2. Ga naar Betaling.  

3. Vul het te betalen bedrag in en scan de QR-code van de handelaar of de dienstverlener die 

op zijn toonbank te vinden is.   

4. Bekijk met de handelaar of de betaling gebeurd is.   

 

U gebruikt de handelscheque in papieren vorm: 

1. Stel de op papier gedrukte QR-code voor aan de handelaar of dienstverlener. 

2. De handelaar of dienstverlener scant uw QR-code. 

3. Bekijk met de handelaar of de betaling gebeurd is. 

4. Om nadien uw saldo te bekijken, log u in op de website van de handelscheques of neem 

contact op met het gemeentebestuur : dienst handel: commerce_handel@berchem.brussels 

of 02/563.59.03 

 

Meer details over de handelscheques op onze gemeentelijke website:  

http://www.berchem.brussels/U - inwoner/Handel 
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