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In openbare zitting
Goedkeuring reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning 
van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie. 

De OCMW-raad

Juridische basis:
1. Het decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid art. 78, tweede lid, 3°.

2. Het ministerieel besluit van 30 juni 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

3. Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke subsidie 
aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning 
van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. 

Probleemstelling:
Vanuit de Vlaamse Regering wordt er € 9.351,53 ter beschikking gesteld voor Covid-19 Subsidie ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor  kwetsbare doelgroepen. Eind december zal er 90 % van 
dit bedrag worden uitbetaald. De resterende 10 % zal in 2022 worden uitbetaald.

De aanvraag dient ingediend te worden voor 01 oktober 2020.

De OCMW-raad dient hiervoor een reglement op te stellen.

Motivering: 
Aan elke inwoner of gezin die behoort tot een kwetsbare doelgroep een waardebon Koop Lokaal Geetbets 
te geven, om:

 enerzijds de koopkracht te versterken van huishoudens die omwille van de coronacrisis serieus 
inkomensverlies leden of die al met een laag inkomen moesten rondkomen en die zich daardoor in 
een specifieke noodsituatie bevinden, en

 anderzijds lokale handelszaken en organisaties, die evenzeer door de coronacrisis sterk zijn 
getroffen, te steunen.

Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen:

 Inwoners met een leefloon of gelijkgestelde steun

 Inwoners die aanvullende steun van het OCMW krijgen

 Inwoners die in budgetbeheer zitten

 Inwoners <65 jaar en die recht hebben op een mantelzorgpremie

 Inwoners die recht hebben op een IGO of inkomensgarantie voor ouderen



De waardebon heeft een waarde van € 25,00 voor de inwoner die alleen woont op zijn adres  of € 50,00 
voor inwoners die met minstens twee personen op een adres wonen en een geldigheidsduur tot 30 juni 
2021.

De waardebon kan besteed worden bij handelszaken of organisaties. Dit zijn handelszaken, 
ondernemingen of organisaties die ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen met 
vestiging op het grondgebied van de gemeente.

Het OCMW acht het wenselijk een reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie goed te 
keuren.

Gezien de financiële impact die Covid-19 heeft op sociaal en economisch vlak is het wenselijk om meest 
kwetsbare groepen en de handelaars van Geetbets te ondersteunen.
Binnen het OCMW zijn er al heel inwoners gekend die behoren tot deze kwetsbare groepen. Daarnaast 
dienen we ook ouderen te bereiken die leven van een minimum pensioen en  zorgbehoevende onder de 65 
jaar.

Met 15 stemmen voor (Kris Swinnen, Jo Roggen, Chris Jamar, Roland Strouven, Elke Allard, 
Ingrid Claes, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Bart Andries, Monique Adams, Nadia Najem, 

Rita Soetaerts, Stijn Doms, Birthe Lux, Danny Ruysen), 1 onthouding (Kevin Huybrechts)
Het reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het 
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie als volgt vast te stellen:

Artikel 1
Naar aanleiding van de coronacrisis geeft  OCMW van Geetbets  ter ondersteuning van het 
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie een waardebon uit. Deze bon 
krijgt de naam Waardebon Koop Lokaal - Geetbets.
Dit reglement regelt de uitgifte en bijbehorende modaliteiten van de waardebon.

Artikel 2
Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen:

 Inwoners met een leefloon of gelijkgestelde steun

 Inwoners die aanvullende steun van het OCMW krijgen

 Inwoners die in budgetbeheer zitten

 Inwoners <65 jaar en die recht hebben op een mantelzorgpremie

 Inwoners die recht hebben op een IGO of inkomensgarantie voor ouderen

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

 Lokale handelszaken en organisaties in : voeding, kledij, persoonlijke verzorging, horeca, doe het 
zelf zaken, dierspeciaalzaken, …

De handelszaak/marktkramers of organisatie moet haar vestiging hebben op het grondgebied van de 
gemeente Geetbets (3450) , Rummen (3454) en Grazen (3450).

Artikel 3
De Waardebon Koop Lokaal Geetbets heeft een waarde van

 € 25,00 als de inwoner  alleen woont op het adres

 € 50,00 als de inwoner woont op een adres waar minstens twee inwoners wonen. Er wordt per 
adres maximum € 50,00 worden toegekend. 



Er wordt slechts één waardebon per adres voorzien.

Artikel 4
De waardebon heeft een geldigheidsduur tot 30 juni 2021. 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 aangesloten 
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.

De waardebon dient in één keer volledig gebruikt te worden en kan niet gebruikt worden voor 
verschillende aankopen bij verschillende aangesloten handelszaken of organisaties.

Artikel 5
Elke waardebon heeft een unieke identificatiecode.

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

Artikel 6
Elke inwoner van grondgebied Geetbets en die op 01.09.2020 ingeschreven is in de gemeentelijke 
bevolkingsregisters en die behoort/behoren tot een kwetsbare doelgroep, vermeld in artikel 2, ontvangt 
één waardebon van

 € 25,00 als de inwoner  alleen woont op het adres

 € 50,00 als de inwoner woont op een adres waar minstens twee inwoners wonen. Er wordt per 
adres maximum € 50,00 worden toegekend.

De waardebonnen worden aan de kwetsbare doelgroepen toegekend door een aanvraag in te dienen bij het 
OCMW en/of worden automatisch toegekend als  betrokken reeds gekend zijn bij het OCMW en een 
andere toelage krijgen van het OCMW.

De bonnen worden aan de kwetsbare doelgroepen verdeeld.

Er wordt gestreefd om binnen de maand na aanvraag de waardebon aan de rechthebbende te kunnen 
overhandigen. Ingangsdatum 1 november 2020.

De bonnen kunnen niet worden verkocht aan derden.

Artikel 7
Het 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
Handelszaken of organisaties, zoals vermeld onder artikel 2, die wensen deel te nemen aan het concept 
van de waardebon, moeten zich vooraf registreren mits het invullen van het registratieformulier dat hen 
zal overgemaakt worden of dat openbaar zal gezet worden op de website van Geetbets.  Door zich te 
registreren verklaren de aangeslotenen akkoord te gaan met dit reglement.

De lijst met aangesloten handelszaken en organisaties wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website 
www.geetbets.be en/of facebookpagina van Gemeente Geetbets.

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

Artikel 9

http://www.geetbets.be


De handelszaak of organisatie valideert zelf de waardebon door deze te bezorgen aan de 
verantwoordelijke van deze actie. Gevalideerde bonnen worden uitbetaald door het OCMW op het door 
de handelszaak of organisatie opgegeven bankrekeningnummer en dit binnen één maand na 
overhandiging van waardebon.

Bonnen die vóór de vervaldag worden besteed, kunnen wel door de aangeslotenen nog worden 
voorgelegd ter uitbetaling, tot maximaal één maand  na de vervaldag van de bon.

Het vast bureau wordt belast met de concrete invulling van het systeem van de waardebonnen (dit kan 
bijvoorbeeld via een digitaal systeem).

Artikel 10
Het 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 vast bureau een 
gemotiveerde beslissing.

Artikel 12
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.
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