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

Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 12 november 2020 en bekendgemaakt op de
gemeentelijke website op 13 november 2020 (van toepassing vanaf 1 januari 2021)
Artikel 1: Algemene bepalingen – principes en looptijd
Dit reglement regelt het systeem van waardebonnen voor kwetsbare huishoudens in Ichtegem.
Het systeem bestaat erin dat gratis bonnen zullen worden aangeboden voor de aankoop van
consumptiegoederen. De bonnen kunnen dan besteed worden bij de deelnemende lokale handelaars.
Het systeem van de waardebonnen voor kwetsbare huishoudens wordt ingevoerd met ingang van 1
januari 2021 en loopt tot en met 31 december 2021.
Om van het systeem te kunnen genieten dienen de in aanmerking komende huishoudens hun
hoofdverblijfplaats in Ichtegem te hebben.
Artikel 2: Afbakening van de kwetsbare doelgroepen
Voor de toepassing van dit reglement worden als kwetsbaar huishouden beschouwd:





Rechthebbende ( als zorgbehoevende) op de gemeentelijke thuiszorgpremie
Rechthebbende op het sociaal tarief maaltijden
Rechthebbende op de sociaal-pedagogische toelage
Personen die leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW ontvangen gedurende 3
volledige en ononderbroken maanden

Artikel 3: De waardebon
Artikel 3.1. Waarde en uitzicht van de waardebon
De bonnen worden uitgegeven met een individuele waarde van 5 euro. Ze zijn uitgevoerd in een
meerkleurendruk met het gemeentelijk logo. Op elke waardebon staat een uniek nummer en een
vervaldatum vermeld.

Artikel 3.2. Aantal waardebonnen per gezin
Elk gezin dat als kwetsbaar huishouden wordt beschouwd heeft recht op
 5 waardebonnen voor een totale waarde van € 25 euro per gezinshoofd
 3 waardebonnen voor een totale waarde van € 15 per bijkomend gezinslid

Artikel 3.3. Aanvraag van de waardebonnen
De waardebonnen worden automatisch toegekend op basis van een lijst rechthebbenden op datum
zoals bepaald in het raadsbesluit.
Artikel 3.4. Geldigheid van de waardebonnen
De bonnen hebben een geldigheidsduur van 3 maanden. De vervaldatum is de uitschrijfdatum plus 3
maanden. Na het verstrijken van de vervaldatum mag de waardebon niet meer door de handelaar
aanvaard worden als betalingsmiddel.
Doorhalingen of wijzigingen aangebracht op de bon, maken de bon ongeldig. Een beschadigde
onleesbare waardebon zal door de handelaar evenmin als betaalmiddel worden aanvaard.
Artikel 3.5 Gebruik en besteding van de waardebonnen
De waardebon kan uitsluitend gebruikt worden bij contante aankopen.
De besteding gebeurt door afgifte van de bon aan de handelaar. Het komt aan de handelaar toe om
de geldigheid ( inzonderheid de vervaldatum) te controleren. Na besteding dient de waardebon door te
handelaar te worden gevalideerd en onbruikbaar te worden gemaakt.
Als het bedrag van de aankopen de waarde van de waardebonnen overschrijdt, dan wordt het verschil
door de klant bijbetaald volgens de gebruikelijke betalingswijzen.
De waardebonnen zijn niet omruilbaar in contanten. Er mag evenmin teruggegeven worden op deze
bonnen door de handelaar.
Artikel 3.6. Bekendmaking van de actie bij de doelgroep
Het bonnensysteem zal worden bekendgemaakt bij de rechthebbenden

Artikel 4: Afbakening van de lokale handelszaken
Artikel 4.1. De waardebonnen kunnen enkel worden besteed in lokale voedingswinkels evenals
bij de lokale horeca.
Voor de toepassing van dit reglement worden als lokaal beschouwd de winkels, horeca-uitbatingen en
handelszaken die in Ichtegem gevestigd en gelegen zijn.
Om aan het systeem te kunnen deelnemen moet de handelszaak ingeschreven zijn in de
Kruispuntbank van Ondernemingen. Aan deze vereiste dient te zijn voldaan op het ogenblik van de
inschrijving.
4.2. Inschrijving als deelnemende handelaar
De in aanmerking komende handelaars zullen gecontacteerd worden door de dienst lokale economie.
Zij zullen een brief ontvangen met een voorstelling van de actie alsook een inschrijvingsformulier. Het
inschrijvingsformulier zal ook beschikbaar zijn op de gemeentelijke website.
Inschrijven als deelnemende handelaar kan tot 31 december 2020, door het inschrijvingsformulier
ondertekend terug te bezorgen aan de dienst lokale economie.
De inschrijving en de deelname zijn volledig gratis voor de handelaar.

De handelaar die zich heeft ingeschreven aanvaardt het reglement en gaat akkoord om de waardebon
te aanvaarden.
Artikel 4.3. Bekendmaking van de deelnemende handelaars
Een lijst van de deelnemende handelszaken zal worden meegegeven of meegestuurd bij de afgifte of
de levering van de waardebonnen.
Artikel 4.4. Terugbetaling van de waardebonnen aan de handelaar
De handelaar heeft na de vervaldatum 3 maanden de tijd om de waardebonnen in te wisselen voor
hun tegenwaarde. Een terugbetalingsformulier zal beschikbaar zijn op de gemeentelijke website.
Het ingevulde en ondertekende terugbetalingsformulier moet, samen met de originele waardebonnen,
bezorgd worden aan de dienst lokale economie. Bij de ontvangst van het formulier zal een
ontvangstmelding worden afgeleverd.
De terugbetaling zal gebeuren binnen de maand na de ontvangst van het terugbetalingsaanvraag.
Eventuele weigeringen (om een andere reden dan laattijdigheid) zullen het voorwerp moeten uitmaken
van een gemotiveerde beslissing van het vast bureau.
Artikel 5: Kwaliteit van de goederen en diensten
Het lokaal bestuur is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de goederen en diensten die met de
waardebonnen worden aangekocht.
Artikel 6: Bekendmaking
Het reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen opgenomen in het decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 5, hoofdstuk 1, afdeling 2 betreffende de bekendmaking en
inwerkingtreding, met vermelding van de datum waarop ze zijn aangenomen en de datum waarop ze
via de webtoepassing worden bekendgemaakt.
Artikel 7: Inwerkingtreding
Het subsidiereglement consumptiebudget kwetsbare gezinnen treedt, onder voorbehoud van
goedkeuring van het subsidiedossier door de Vlaamse Overheid, in werking met ingang van 1 januari
2021.

