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Coronacrisis - consumptiebon ter ondersteuning van de
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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Voorzitter Vast bureau; de heer Jos Plessers, Schepen; de heer Erik
Vanmierlo, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Marc Vanherk, Schepen; de heer
Rik Bloemen, Plaatsvervangend algemeen directeur

Afwezig:
de heer Leo Cardinaels, Schepen; de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van de Coronacrisis wordt de lokale economie en met name de kleinhandel, horeca en
kmo's hard getroffen. Veel van hen moesten voor korte of langere tijd sluiten en kregen zo geen
inkomsten terwijl veel vaste kosten wel bleven lopen. De hogere overheden hebben
ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt, waaronder de subsidie ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen (beslist op 10/07/2020 door de Vlaamse Regering).
Met deze financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering:
 de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de Coronacrisis ernstig
inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden;
 de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de Coronacrisis, via een krachtige
lokale impuls versterken.

Argumentatie
De subsidie richt zich op een bestaand of een nieuw lokaal waardenbonnensysteem, waarbij in een
extra consumptiebudget voor de kwetsbare doelgroepen wordt voorzien. Aangezien Bocholt reeds
beschikt over het bestaande systeem van de Bocholter geschenkbon lijkt het het meest
aangewezen/werkbaar om hier gebruik van te maken.
Voor Bocholt bedraagt de subsidie € 21.562,10. Deze subsidie dient expliciet te worden aangevraagd
ten laatste tegen 30/09/2020 bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.
De Vlaamse gemeenten moeten zelf de afbakening van de kwetsbare doelgroepen en lokale
handelszaken definiëren en motiveren, naast de waarde, de geldigheidsduur, de wijze van toekenning
en het gebruik en de validering van deze bonnen.
De bonnen moeten wel bij het lokaal bestuur worden ingewisseld tussen 01/06/2020 en 31/12/2021.
1. Afbakening doelgroep
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Er wordt voorgesteld om de doelgroepafbakening naar analogie van andere tussenkomsten zoals de
tussenkomsten voor het Lokaal Netwerk Vrije Tijd en tussenkomst Participatie en Sociale activering als
volgt te definiëren:
o Personen/gezinnen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming vanuit de
mutualiteit (en die geen tweede eigendom hebben)
o Personen/gezinnen die een leefloon ontvangen of een daarmee gelijkgesteld bedrag
(equivalent leefloon, Inkomens Garantie Ouderen,...)
o Personen/gezinnen met een inkomen lager dan het Sociaal Vitaal Minimum (=
berekening via de sociale dienst van het OCMW)
o Personen/gezinnen in budgetbegeleiding, budgetbeheer en/of CSR
Aangezien het inkomstenverlies an sich ook een belangrijk criterium is om te bepalen of iemand extra
ondersteuning kan gebruiken, kan bovenstaande doelgroep worden aangevuld met:
o Personen/gezinnen die in aanmerking komen voor de Covid-19-toeslag via het
groeipakket (= in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10%
hebben geleden in vergelijking met de maand januari of februari 2020 en waarbij het
gezinsinkomen onder de inkomensgrens van € 2.213,30 ligt (bruto belastbaar
inkomen).
o Personen die financiële moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de Covid-19 crisis.
Voor al deze doelgroepen geldt dat zij maximaal over € 6.200,00 spaargeld mogen beschikken.
Telkens zal na een individuele aanvraag bij het OCMW door de maatschappelijk werkers worden
onderzocht of de aanvrager tot één van bovenvermelde categorieën behoort. Het bewijs hiertoe is te
leveren door de aanvrager.
Indien één persoon van het gezin tot de doelgroep behoort, heeft elk lid van het gezin recht op het
vastgelegde bedrag aan waardebonnen.
2. Bepaling van het bedrag van de waardebon en het bedrag per
gezin/gerechtigde, de geldigheidsduur, de wijze van toekenning en het gebruik en de
validering van de bonnen.
Aangezien een persoon tot meerdere van deze categorieën kan behoren en bepaalde categorieën op
voorhand niet kunnen worden ingeschat qua aantal gerechtigden, kan het maximaal aantal
gerechtigden niet worden bepaald. Ook kan moeilijk worden ingeschat of alle gerechtigden op een
waardebon een aanvraag zullen indienen.
Om voor de kwetsbare doelgroep een effectief verschil te kunnen maken in het bestedingsbudget, is
het aangewezen om het bedrag aan waardebonnen per persoon voldoende hoog te bepalen. Een
bedrag van € 50,00 per volwassene en € 30,00 per kind wordt daarom voorgesteld.
Om de aanvragers echter toe te laten in verschillende handelszaken kleinere aankopen te doen, is het
aangewezen om het bedrag per bon op € 10,00 vast te leggen.
Deze bonnen van € 10,00 per stuk kunnen worden toegekend na een individuele aanvraag door de
persoon en een beknopt sociaal onderzoek, uitgevoerd door een maatschappelijk werker van het
OCMW. Een lijst met aangesloten handelszaken en organisaties wordt samen met de bonnen aan de
cliënt bezorgd.
De Bocholter geschenkbon zal geldig zijn van 01/01/2021 tot en met 31/12/2021.
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Driemaandelijks zal aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst een lijst met namen ter
bekrachtiging worden voorgelegd.
3. Ondersteuning van de lokale handelaren
Bocholt maakt reeds gebruik van de lokale Bocholter geschenkbon. De recente lijst van aangesloten
handelaren staat gepubliceerd op de website. De participerende handelaars zijn vertegenwoordigd in
verschillende sectoren (kledingwinkels, horeca, voedingswinkels, vrijetijdsbesteding,…). De Bocholter
geschenkbon vormt een ideaal platform om het systeem van de consumptiebonnen ter ondersteuning
van de kwetsbare doelgroepen en de lokale handelaars aan vast te haken.
4. Procedure
 Trekkingsrecht aan te vragen voor 30/09/2020
 Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn en het reglement moeten bij de aanvraag
worden gevoegd.
 Laten drukken van de Bocholter geschenkbon met een aparte nummering (=nietstigmatiserend voor de doelgroep).
 Inlevering van de Bocholter geschenkbon door de handelaar en registratie van de ingeleverde
bonnen door de dienst vrije tijd (aan de hand van de voorziene nummering) zodat rapportage
achteraf mogelijk is.
Juridische grond
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.
Artikel 77 derde lid en artikel 78 tweede lid 3° van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017 stellen dat de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd is om de reglementen vast
te stellen.
Het ministerieel besluit van 30 juni 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Administratieve afhandeling
Ontvangen een afschrift van dit besluit:
 de financiële dienst
 de dienst vrije tijd
 het Agentschap Binnenlands Bestuur
Het reglement zal bekend gemaakt worden op de gemeentelijke website (conform artikel 287 van het
decreet over het lokaal bestuur).

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De subsidie wordt als volgt uitbetaald door het Agentschap Binnenlands Bestuur:
1. de eerste schijf van 90% wordt uitbetaald op uiterlijk 31 december 2020;

3/7

2. het saldo van 10%, na de voorlegging en goedkeuring door de gesubsidieerde entiteit van
een financiële en functionele verantwoording, wordt uitbetaald ten laatste op 31
december 2022.
Voor het ontvangen van het saldo dienen de Vlaamse gemeenten of OCMW’s ten laatste op 30 juni
2022 de financiële en functionele verantwoording in bij het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur, op basis van de digitale rapportering over de reguliere jaarrekeningen van de jaren
2020 en 2021. Ze koppelen de code ABB-BON-COR aan de desbetreffende actie(s). De functionele
verantwoording bestaat uit een overzicht van het aantal toegekende waardebonnen per kwetsbare
doelgroep. Die functionele verantwoording wordt opgenomen in de digitale rapportering, in de
commentaarvelden bij de acties met de code ABB-BON-COR.
Boekhoudkundige verwerking:





AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
BV: 0900 Sociale bijstand
ESC: 300 Vlaamse overheid
Externe rapporteringscode: ABB-BON-COR

Besluit
Artikel 1
Er wordt een reglement inzake 'de toekenning en het gebruik van consumptiebonnen voor kwetsbare
doelgroepen' zoals opgenomen in dit besluit, goedgekeurd.

Artikel 2
Het OCMW wordt belast met de praktische uitvoering van dit besluit.

Artikel 3
Het Vast Bureau verklaart zich akkoord met het aanvragen van de subsidie bij het Agentschap
Binnenlands Bestuur, voor 30/09/2020.

Artikel 4
Dit besluit zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende Raad voor Maatschappelijk
Welzijn.

Bijlagen
1. Reglement consumptiebon ter ondersteuning van de kwetsbare doelgroepen.docx

Reglement inzake toekenning en gebruik consumptiebon ter ondersteuning van de
lokale economie en de kwetsbare doelgroepen

Artikel 1
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Naar aanleiding van de coronacrisis besliste de Vlaamse Regering op 10 juli 2020 om een subsidie te
voorzien ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
Dit reglement regelt de uitgifte en bijhorende modaliteiten van de waardebon (= de reeds bestaande
Bocholter geschenkbon).
Artikel 2
Naar analogie van andere tussenkomsten, zoals de tussenkomsten voor het Lokaal Netwerk Vrije Tijd
en tussenkomst Participatie en Sociale activering, worden de kwetsbare doelgroepen als volgt
gedefinieerd:
o
o
o
o

Personen/gezinnen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming vanuit de
mutualiteit (en die geen tweede eigendom hebben)
Personen/gezinnen die een leefloon ontvangen of een daarmee gelijkgesteld bedrag
(equivalent leefloon, Inkomens Garantie Ouderen,...)
Personen/gezinnen met een inkomen lager dan het Sociaal Vitaal Minimum (=
berekening via de sociale dienst van het OCMW)
Personen/gezinnen in budgetbegeleiding, budgetbeheer en/of CSR

Aangezien het inkomstenverlies an sich ook een belangrijk criterium is om te bepalen of iemand extra
ondersteuning kan gebruiken, kan bovenstaande doelgroep worden aangevuld met:
o

o

Personen/gezinnen die in aanmerking komen voor de Covid-19-toeslag via het
groeipakket (= in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10%
hebben geleden in vergelijking met de maand januari of februari 2020 en waarbij het
gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto belastbaar
inkomen).
Personen die financiële moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de Covid-19 crisis

Voor al deze doelgroepen geldt dat zij maximaal over €6.200€ spaargeld mogen beschikken.
Onder lokale handelszaken worden begrepen:
Alle handelszaken of organisaties die participeren aan het systeem van de Bocholter geschenkbon.
Een recente lijst van de deelnemende handelaars is terug te vinden op de website van Bocholt. Deze
handelaars vertegenwoordigen meerdere sectoren (kledingwinkels, horeca, voedingswinkels,
vrijetijdsbesteding,…).
Artikel 3
De Bocholter geschenkbon/consumptiebon heeft een waarde van €10 per bon. Het aantal bonnen per
gerechtigde wordt gedefinieerd in artikel 5.
De waardebon is geldig van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De vervaldatum wordt
op de waardebon vermeld. 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 gemeentebestuur en/of het OCMW, noch bij de aangesloten ondernemer. De aangesloten
ondernemer 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 ondernemers.
Artikel 4
Elke waardebon heeft een unieke identificatiecode.
De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.
Artikel 5
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Elke gerechtigde inwoner van Bocholt die in de periode van 1 januari 2021 tot en met
31/12/2021 wordt/is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters en die behoort tot één
van bovenstaande doelgroepen (art. 2) ontvangt waardebonnen voor een totaalbedrag van € 50 per
volwassene en € 30 per kind. Indien één persoon van het gezin tot de doelgroep behoort, heeft elk lid

van het gezin recht op het vastgelegde bedrag aan waardebonnen.

De bonnen worden door medewerkers van het OCMW verdeeld telkens na een individuele aanvraag
en na een kort sociaal onderzoek (aftoetsen van de voorwaarde ‘doelgroep’).
De bonnen kunnen niet worden verkocht aan derden.
Artikel 6
Het gemeentebestuur 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 ondernemers.
Artikel 7
De waardebon kan enkel gebruikt worden bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die
respectievelijk als zelfstandige ondernemer of als onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen voor activiteiten die als voorwerp kleinhandel, horeca of dienstverlening hebben
EN die deelnemen aan de actie van de Bocholter geschenkbon.
De onderneming, waar met de waardebon kan betaald worden, dient haar vestiging te hebben op het
grondgebied van de gemeente Bocholt.
Artikel 8
De ondernemer brengt de bonnen binnen op de dienst Vrije Tijd alwaar hij een ontvangstbewijs zal
ontvangen voor de afgegeven bonnen. De dienst Vrije Tijd registreert via de unieke identificatiecode
op de bonnen welke, door het OCMW verdeelde consumptiebonnen, reeds werden binnengebracht
door de deelnemende handelaars. Tweewekelijks maakt dienst de Dienst Vrije Tijd de bonnen samen
met de gegevens per ondernemer over aan de financiële dienst.
De deelnemende handelaar heeft, na datum van uitgifte 01/01/2021, 15 maanden tijd om de bon
terug in te leveren bij de dienst Vrije Tijd. Vervolgens zal het bedrag binnen 1 maand na
binnenleveren op de rekening van de handelaar gestort worden.
Artikel 9
Het gemeentebestuur/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 10
In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het college van
burgemeester en schepenen/vast bureau een gemotiveerde beslissing.
Artikel 11
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.
Artikel 12
Deze tussenkomst kadert in de subsidie van de Vlaamse Regering in het kader van een
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en is enkel van toepassing voor de periode van
01/06/2020 tot en met 31/12/2021. De uitgaven in kader van dit reglement zijn beperkt tot het
maximale subsidiebedrag dat het OCMW van Bocholt kan ontvangen van de Vlaamse Regering.
Wanneer deze maximale uitgave bereikt is, kunnen er geen nieuwe aanvragen meer aanvaard worden
binnen dit kader.
Artikel 13
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Dit reglement treedt in werking na de definitieve toekenning van de subsidie ter ondersteuning van
het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen door de Vlaamse Overheid.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens Het Vast Bureau

Voorzitter vast bureau
Stijn Van Baelen
Waarnemend algemeen directeur
Rik Bloemen
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