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Openbare zitting
LOKALE ECONOMIE
5.

Vaststelling reglement gemeentelijke cadeaubon

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten;
 Collegebesluit van 8 oktober 2021 betreffende de principiële goedkeuring voor de verdere
uitwerking van een gemeentelijke cadeaubon
 Collegebesluit van 25 februari 2022 betreffende de gunning voor de ontwikkeling van een
gemeentelijke cadeaubon aan Kivalo
 Collegebesluit van 10 juni 2022 ivm het principieel akkoord met het ontwerpreglement over de
Lochristi-bon
Feiten, context en motivering
 Op 29 juni 2020 besliste de gemeenteraad tot de uitgifte van een tijdelijke ‘Locobon’. Deze bon
konden de inwoners van de gemeente Lochristi besteden bij de lokale handelaars. Dit vormde een
belangrijk onderdeel in de relance van de lokale economie tijdens moeilijke corona-tijden.
 Het gemeentebestuur van Lochristi wenst de lokale economie te versterken en het lokaal
aankopen bij haar inwoners te stimuleren, ook in het kader van de relance na de
coronapandemie. Op die manier kan de lokale economie nog meer versterkt worden. Daaruit
groeide het idee om de cadeaubon structureel te verankeren en hiermee voor een permanente
ondersteuning van de lokale economie te zorgen.
 Hiertoe werd op 15 oktober 2021 een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie OostVlaanderen. Met deze subsidie wenst de provincie steden en gemeenten te stimuleren om te
investeren in acties die de detailhandel, middenstand en horeca in de gemeente ondersteunen.
Op 20 januari 2022 kregen wij het bericht dat een subsidie van 2.500,00 euro werd toegekend om
dit initiatief verder uit te werken.
Inspraak, advies en bijlagen

 Dit voorstel werd toegelicht op de ondernemersraad van 30 maart 2022 met de vraag tot het
bekomen van een advies. De ondernemersraad stond hier positief tegenover.
 Collegebesluit van 25 februari 2022 betreffende de gunning voor de ontwikkeling van een
gemeentelijke cadeaubon aan Kivalo
 Collegebesluit van 10 juni 2022 betreffende het principieel akkoord met het ontwerpreglement
over de Lochristi-bon
 Gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2020 betreffende de goedkeuring van het subsidiereglement
ter ondersteuning van de lokale economie door middel van een bon (Loco-bon).
Financieel kader
Offerte Kivalo:
-

Eenmalige opstartkost en implementatiekost: 1.450,00 euro, excl. btw.
Jaarlijkse kostprijs voor een licentie (onderhoudscontract + updates) van de software:
4.638,00 euro, excl. btw.
Ontvangen subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen voor het ondersteunen van de detailhandel,
middenstand en horeca: 2.500,00 euro.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen
Besluit

HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES
Artikel 1
Het gemeentebestuur van Lochristi wenst zijn lokale economie te ondersteunen en voorziet in een
gemeentelijke cadeaubon waarvoor het een samenwerking aangaat met een externe partner, die
instaat voor de exploitatie van het cadeaubonsysteem.
De bon krijgt de naam Lochristi-bon.
Dit reglement regelt de modaliteiten voor de verkoop en het gebruik van de Lochristi-bon.
Artikel 2
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
-

Lochristi-bon: een bon die de consument online als geschenk kan aankopen en die als
betaalmiddel kan worden gebruikt bij de deelnemende handelaars.
Deelnemende handelaars: alle lokale handelaars die zich op de voorgeschreven manier
registreren voor dit project en zich zo bereid verklaren om de Lochristi-bon als betaalmiddel
te aanvaarden.

HOOFDSTUK II: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 3
De Lochristi-bon bestaat in een digitale vorm waarop een uniek registratienummer en QR-code staat.
De bon heeft een waarde van €10, €15, €25 of €50.

Artikel 4
Cadeaubonnen kunnen op factuur aangekocht worden vanaf 10 stuks. Hiertoe dient een schriftelijke
bestelaanvraag ingediend te worden bij de dienst Lokale Economie. Vervolgens wordt een factuur
opgemaakt door de financiële dienst van de gemeente en overgemaakt aan de contactpersoon die
de bestelaanvraag deed. Na ontvangst van betaling zullen de bonnen aan de begunstigde worden
bezorgd.
Artikel 5
Particulieren, bedrijven en non-profitorganisaties kunnen de Lochristi-bon als geschenk aankopen via
de webshop van de externe partner. De link naar deze webshop is terug te vinden op de
gemeentelijke website.
Artikel 6
De Lochristi-bon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar die ingaat op het moment van de aankoop van
de bon. De vervaldatum staat ook steeds op de cadeaubon vermeld. De vervaldatum van de
cadeaubon kan geraadpleegd worden via een link op de gemeentelijke website. Na het verstrijken
van deze geldigheidsdatum heeft de Lochristi-bon geen waarde meer.
Vervallen cadeaubonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden aanvaard door de
deelnemende handelaars.
Artikel 7
De Lochristi-bon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.
Artikel 8
De Lochristi-bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van
goederen of diensten. De cadeaubon kan ook gedeeltelijk ontwaard worden.
De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk,
noch bij het gemeentebestuur als bij de aangesloten ondernemers. De aangesloten ondernemer mag
geen contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product lager is dan de waarde
van de bon.
De Lochristi-bon kan niet gebruikt worden ter betaling van gemeentelijke retributies en belastingen.
HOOFDSTUK III: DEELNEMENDE HANDELAARS
Artikel 9
Enkel 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, kan zich registreren om de Lochristi-bon als
betaalmiddel te aanvaarden.
Bovendien kan de Lochristi-bon enkel worden gebruikt bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon
die zelf instaat voor de uitbating van zijn activiteit met als voorwerp kleinhandel, horeca of
dienstverlening – hierna de handelaar genoemd. Het uitbaten van de handels-, of horecazaak of
dienstverlening, via een aangestelde werknemer of een zelfstandig gerant, wordt gelijkgesteld met
het zelf uitbaten.
Artikel 10

De handelaar die de Lochristi-bon wenst te aanvaarden als betaalmiddel, dient zijn vestiging te
hebben op het grondgebied van de gemeente Lochristi.
Artikel 11
De handelaar die de Lochristi-bon wenst te aanvaarden als betaalmiddel registreert zich op het
online portaal van de externe partner. De deelname is voor de handelaar gratis.
Door deze inschrijving aanvaardt de handelaar de Lochristi-bon als betaalmiddel en gaat hij akkoord
met de modaliteiten zoals beschreven in dit reglement.
Artikel 12
De deelnemende handelaars zijn te raadplegen via een link op de gemeentelijke website en zijn te
herkennen aan een sticker in de zaak. De handelaar zal deze sticker ontvangen na registratie op het
online portaal.
Artikel 13
Uitschrijven, wijzigen van de gegevens of een eventuele stopzetting van de handelszaak dienen
onmiddellijk gemeld worden aan de dienst lokale economie. Dit kan schriftelijk of via e-mail.
HOOFDSTUK IV: VERWERKING EN UITBETALING VAN DE LOOTSE CADEAUBONNEN
Artikel 14
Bij ontvangst van een Lochristi-bon als betaalmiddel gaat de handelaar via het online platform
(aangereikt door de externe partner) na of de bon nog geldig is en kan deze, indien nog geldig, direct
deels of volledig ontwaarden. Het valideren van een cadeaubon bestaat dus uit 2 stappen: eerst het
controleren van de geldigheid van de bon en indien geldig het ontwaarden van de bon.
De handelaar is verantwoordelijk voor het onmiddellijk valideren van de bon bij aanvaarding en kan
geen aanspraak maken op terugbetaling indien achteraf blijkt dat de bon voordien al ontwaard werd.
Artikel 15
Gevalideerde bonnen worden uitbetaald door het gemeentebestuur via de externe partner op het
door de ondernemer opgegeven bankrekeningnummer. Deze terugbetalingen gebeuren 2-wekelijks.
HOOFDSTUK V: ONDERSTEUNING DOOR DE GEMEENTE
Artikel 16
Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de Lochristi-bon, net als de
transactiekosten per aankoop in de webshop.
Artikel 17
Het gemeentebestuur kan de Lochristi-bon gebruiken als relatiegeschenk, of als geschenk voor
jubilarissen.
HOOFDSTUK VI: SLOTBEPALINGEN
Artikel 18
Onderhavig reglement treedt in werking op 1 juli 2022.
Artikel 19

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of
diensten die werden geleverd na betaling van de cadeaubon, noch aangesproken worden tot
voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 20
In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het college van
burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing.
Artikel 21
Het reglement wordt kenbaar gemaakt cf. de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, en via de
lokale kanalen.
Artikel 22
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze beslissing.
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