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Reglement 

 

Reglement besteding consumptiebudget 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 30 september 2020 
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 6 oktober 2020 

 

Juridische gronden 

• Besluit Vlaamse Regering 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  

• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

• Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat dit punt in 

openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de gemeenteraad 

beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke aangelegenheden. 

 

Feiten 

• De Vlaamse overheid kent aan de lokale besturen een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens toe, aan de hand 

van voucherbonnen, uit te geven in de lokale economie. 

• Voor onze gemeente bedraagt deze subsidie 38.943,37 euro. 

• Gemeenten die wensen gebruik te maken van deze subsidie moeten deze voor eind september aanvragen. Aan het 

Agentschap Binnenlands Bestuur werd ondertussen een uitzondering gevraagd en verkregen zodat de aanvraag ook na 

30 september 2020 nog kan ingediend worden, mits goedkeuring door de gemeenteraad. 

• Artikel 2 en 3 van het besluit van 10 juli 2020 bepalen de voorwaarden waaraan een lokaal bestuur moet voldoen om 

deze subsidie te kunnen aanvragen en ontvangen: 

◦ Het lokaal bestuur dient tijdig een correcte en volledige aanvraag in. 

◦ Het lokaal bestuur beschikt over een bestaand of nieuw lokaal waardebonnensysteem. 

◦ In dat systeem wordt in een extra consumptiebudget voorzien voor kwetsbare doelgroepen, die verkeren in financiële 

armoede of die ten gevolge van COVID-19 in financiële armoede dreigen terecht te komen. Bestaande systemen van 

waardebonnen of voordeelpassen zoals de Uitpas en Paspartoe (VGC) komen ook in aanmerking. 

◦ Het waardebonnensysteem kan een samenwerking zijn tussen gemeenten en OCMW’s, al dan niet in een specifiek 

samenwerkingsverband, zoals intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, welzijnsverenigingen, autonome 

gemeentebedrijven, enz. 

◦ De Vlaamse gemeenten of OCMW’s definiëren en motiveren de afbakening van de kwetsbare doelgroepen en lokale 

handelszaken op basis van de plaatselijke noden. Zij kunnen die immers het beste inschatten. De gemeenten en 

OCMW’s nemen hun definitie en motivatie op in een raadsbesluit. 

◦ Dit consumptiebudget kan gebruikt worden in lokale handelszaken of organisaties, zoals kledingwinkels, 

voedingswinkels, horeca, winkels voor educatief schoolmateriaal, en bij organisaties voor bijvoorbeeld culturele 

evenementen, vrijetijdsbesteding, enz. 

◦ Naast een aantal uitkeringsgerechtigde categorieën zoals personen met een leefloon of gelijkgestelde steun, 

personen met een handicap (IVT) of met een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor 

ouderen, kunnen ook mensen met een laag loon of een laag pensioen of personen die nu al aanvullende steun 

krijgen, in aanmerking komen. 

◦ Het lokaal bestuur bepaalt de waarde van de bonnen, de geldigheidsduur, de wijze van toekenning en het gebruik en 

de validering van de bonnen. De bonnen moeten wel worden ingewisseld bij het lokale bestuur tussen 1 juni 2020 en 

31 december 2021. 

• Een eerste schijf zal, bij goedkeuring, uitbetaald worden eind dit jaar (90 procent). het saldo wordt ten laatste op 31 

december 2022 uitbetaald. 

• Er dient gerapporteerd te worden bij het agentschap Binnenlands Bestuur.  

• De waardebonnen mogen ingewisseld worden tussen 1 juni 2020 en 31 december 2021. 
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Argumentatie 

• Aanvankelijk werden de mogelijkheden onderzocht om de middelen aan te wenden voor de inrichting van een sociale 

superette en de aankoop van voedingsmiddelen die dan met kortingtarief in de superette zouden verkocht worden. Uit 

het antwoord dat we inmiddels ontvingen van het agentschap binnenlands bestuur blijkt ondertussen dat de middelen 

hiervoor niet kunnen aangewend worden. 

• De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde in zitting van 26 augustus reeds een reglement coronasteun goed. Dit 

reglement voorziet de toekenning van een steun aan kwetsbare inwoners wiens inkomen zich onder het referentiebudget 

bevindt. 

• De toekenning van deze steun is mogelijk tot uiterlijk eind 2020.  

• Na bespreking met het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om vanaf januari 2021 een steun via 

consumptiebonnen te voorzien. Deze steun kan een verderzetting zijn van de eerder toegekende coronasteun waarbij de 

tussenkomst die tot eind dit jaar toegekend wordt als coronasteun omgezet wordt in de maandelijkse toekenning van 

consumptiebonnen ter waarde van 50 of 30 euro per gezinslid (afhankelijk van de doelgroep). 

• Het bestaande systeem van de M-bon kan hiervoor gebruikt worden. 

• Het college van burgemeester en schepenen besliste om bij de bespreking op 8 september 2020 een beperking inzake de 

besteding van de bonnen op te leggen waardoor het gebruiken van de bonnen in de horeca zou uitgesloten worden. 

• Het ontwerpreglement werd rekening houdend met bovenstaande en rekening houdende met de opmerkingen van de 

financieel directeur aangepast tot de versie die nu voorligt. 

 

Adviezen 

• Het ontwerpreglement werd ondertussen voor advies overgemaakt aan het agentschap binnenlands bestuur.  

• Een gunstig advies werd verleend. Wel moet samen met de aanvraag ook het door de RMW goedgekeurde reglement 

coronasteun doorgestuurd worden aangezien in dit reglement de doelgroep van de gerechtigden afgebakend wordt. 

 

Financiële weerslag 

Actie moet voorzien worden, beschikbaar budget 38.943,37 euro 

 

Besluit 

 

Artikel 1 

Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het gemeentebestuur ter ondersteuning van het 

consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie een waardebon uit. 

Deze bon krijgt de naam consumptiebon. 

Dit reglement regelt de uitgifte en bijbehorende modaliteiten van de consumptiebon. 

 

Artikel 2 

§1 Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen: 

• De in de loop van de maand december 2020 gerechtigden op de vereenvoudigde 

coronasteun zoals bedoeld in het reglement goedgekeurd door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn in zitting van 26 augustus 2020,  

met name de inwoners die voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1) inwoner zijn van Maldegem of er hun gewoonlijke verblijfplaats hebben, 

2) hoogstens één bescheiden woning in eigendom hebben waarvan het niet geïndexeerd 

kadastraal inkomen niet meer bedraagt dan 745 euro en waarvoor nog een hypothecaire 

lening lopend is, 

3) behoren tot één van de volgende categorieën: 

• gerechtigd zijn op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering of aan de voorwaarden voor toekenning van de verhoogde 

tegemoetkoming voldoen; 

• in budgetbeheer of budgetbegeleiding zijn bij het OCMW van Maldegem of toegelaten 

zijn tot de collectieve schuldenregeling bij een erkend schuldbemiddelaar; 

• een leefloon of equivalent leefloon genieten. 
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Zijn uitgesloten van de toekenning van de vereenvoudigde coronasteun: 

• de gerechtigden op de aanvullende steun zoals bepaald in het reglement aanvullende 

steun zoals vastgesteld in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 

25/09/2018; 

• de bewoners van één van de lokale opvanginitiatieven van het OCMW van Maldegem; 

• inwoners die een inkomen genieten hoger dan het vastgestelde referentiebudget zoals 

berekend via de budgetcalculator van Cebud. 

• De inwoners die op uiterlijk 31 december voldeden aan de voorwaarden voor 

toekenning van een vereenvoudigde coronasteun zoals bedoeld in het reglement 

goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 26 augustus 

2020. 

§2 de in §1 bedoelde gerechtigden kunnen uitgesloten worden van de verdere toekenning van 

een consumptiebon als blijkt dat aan de voorwaarden voor de toekenning van de 

vereenvoudigde coronasteun zoals bedoeld in het reglement goedgekeurd door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn in zitting van 26 augustus 2020 niet langer is voldaan. 

§3 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; 

• en dit in zoverre zij meewerken aan het systeem van de M-bon en waarvan de lijst terug te 

vinden is op https://m-bon.be/handelaars 

§4 De handelszaak of organisatie moet haar vestiging hebben op het grondgebied van de 

gemeente Maldegem. Voor het gebruik van de consumptiebon worden horecazaken 

uitgesloten. 

 

Artikel 3 

De consumptiebon  heeft een waarde van 10 euro. 

De waarde van het toe te kennen bedrag aan consumptiebonnen stemt overeen met 

• het bedrag van de in december 2020 uitbetaalde vereenvoudigde coronasteun; 

• Het bedrag van de vereenvoudigde coronasteun waarop men op 31 december 2020 

gerechtigd zou geweest zijn. 

 

Artikel 4 

De consumptiebon heeft een geldigheidsduur van twaalf maanden vanaf de datum van uitgifte. 

De vervaldatum wordt op de bon vermeld. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en 

evenmin worden aanvaard door de aangesloten handelszaken of organisaties.  

De consumptiebon 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 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 consumptiebon.  

De consumptiebon 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 consumptiebon heeft een unieke identificatiecode. 

De consumptiebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging. 
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Artikel 6 

Elke  inwoner van Maldegem die op de eerste van de maand waarin de consumptiebon wordt 

uitgegeven, is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters en die behoort tot een 

kwetsbare doelgroep, vermeld in artikel 2, ontvangt M-bonnen ter waarde van 50 of 30 euro per 

maand. 

De consumptiebonnen worden maandelijks toegekend, vanaf januari tot december 2021. 

De consumptiebonnen aan de kwetsbare doelgroepen worden automatisch toegekend in 

opdracht van het gemeentebestuur, door het OCMW van Maldegem. 

De bonnen kunnen aan de kwetsbare doelgroepen verdeeld worden, hetzij 

• door het versturen van de bonnen per reguliere briefwisseling,  

• door middel van digitale verzending,  

• door afhaling of andere.  

De bonnen kunnen niet worden verkocht aan derden.  

 

Artikel 7 

Het gemeentebestuur en OCMW dragen alle kosten voor het invoeren van de consumptiebon 

zoals het drukken van de bon, publiciteit, affiches, raamstickers, …. 

Er worden geen kosten aangerekend aan de aangesloten handelszaken of organisaties. 

 

Artikel 8 

De (M-)consumptiebon kan enkel bij handelszaken of organisaties, zoals vermeld onder artikel 2, 

die ook de gemeentelijke M-bon aanvaarden ingewisseld worden.  

De lijst met aangesloten handelszaken en organisaties wordt bekend gemaakt op de 

gemeentelijke website www.maldegem.be: https://m-bon.be/handelaars. 

De aangeslotenen gaan er mee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van hun 

handelszaak worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website. 

 

Artikel 9 

De handelszaak of onderneming valideert zelf de consumptiebon digitaal via het online platform 

codekassa.unigift.be. Gevalideerde bonnen worden uitbetaald door het gemeentebestuur op het 

door de handelszaak of organisatie opgegeven bankrekeningnummer. 

De ondernemer dient de ingeruilde consumptiebon onmiddellijk bij afgifte te ontwaarden in het 

digitaal platform en dit binnen de geldigheidstermijn vermeld op de consumptiebon. Na het 

verstrijken van deze geldigheidstermijn vervalt het recht op terugbetaling. 

 

Artikel 10 

Het gemeentebestuur of OCMW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de 

producten of diensten die werden geleverd na betaling met de consumptiebon, 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 college 

van burgemeester en schepenen / vast bureau een gemotiveerde beslissing. 

 

Artikel 12 

Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website. 

 


