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Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, 2°
Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 2 en 40, §2.
Het ministerieel besluit van 18 maart 2020, en latere wijzigingen, houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken
Door de uitbraak van COVID-19 heeft de federale regering verschillende
maatregelen genomen om deze pandemie het hoofd te kunnen bieden.
Deze maatregelen hebben een impact op de handelaars en ondernemers uit
Gistel.
Om de lokale handelaars te steunen wenst het bestuur aan de inwoners
waardebonnen te geven.
Elk gezinshoofd ontvangt vijf waardebonnen van 10 euro.
De waardebonnen kunnen besteed worden bij de lokale ondernemingen die het
hardst zijn getroffen door de coronacrisis. Het gaat om de ondernemingen met
vestiging op het grondgebied in de gemeente of met een abonnement op de




Besluit

markt, die in aanmerking komen voor een corona-hinderpremie of een coronacompensatiepremie.
De geraamde uitgaven zullen worden ingeschreven in de eerstvolgende
aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.
Aan de gemeenteraad wordt een passend reglement inzake de toekenning en het
gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van de lokale economie
voorgelegd.

Artikel 1
Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het gemeentebestuur van Gistel ter
ondersteuning van de lokale economie waardebonnen uit.
Dit reglement regelt de uitgifte en bijhorende modaliteiten m.b.t. deze
waardebonnen.
Artikel 2
Een bon heeft een waarde van € 10.
Artikel 3
De waardebonnen hebben een geldigheidsduur van 6 maand vanaf de datum
waarop alle handelszaken opnieuw de deuren mogen openen. De vervaldatum wordt
op de waardebon vermeld. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en
evenmin worden aanvaard door de aangesloten ondernemers.
De bonnen zijn inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane
aankopen van goederen of diensten. Ze zijn niet inwisselbaar voor contanten of een
ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk, noch bij het gemeentebestuur, noch bij de
aangesloten ondernemer. De aangesloten ondernemer mag geen contanten
teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product lager zou zijn dan de
waarde van de bon.
Eén waardebon dient in één keer volledig gebruikt te worden, en kan niet gebruikt
worden voor verschillende aankopen bij verschillende aangesloten ondernemers.
De bon kan niet worden verkocht aan derden.
Artikel 4

Elke waardebon heeft een unieke identificatiecode.
De waardebonnen worden niet vervangen in geval van verlies, diefstal of
beschadiging.
Artikel 5

Elk gezinshoofd van Gistel die op 1 mei 2020 is ingeschreven in de
gemeentelijke bevolkingsregisters ontvangt vijf waardebonnen van € 10.
Artikel 6

Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de
waardebon zoals het drukken van de bon, publiciteit, affiches, raamstickers,
enz….
Er worden geen kosten aangerekend aan de aangesloten ondernemers.

Artikel 7
De waardebonnen kunnen 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 volgens de federale
maatregelen in het licht van COVID-19 verplicht werd te sluiten of die een
omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen. Het gaat dus om de
vestigingen/exploitatiezetels die recht hebben op de corona-hinderpremie of de
corona-compensatiepremie.
Bovendien kunnen de waardebonnen 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.
Het uitbaten van de handels-, of horecazaak of dienstverlening, via een aangestelde
werknemer of een zelfstandig gerant, wordt gelijkgesteld met het zelf uitbaten.
De onderneming, waar met de waardebonnen kan betaald worden, dient haar
vestiging te hebben op het grondgebied van de gemeente Gistel of heeft een
abonnement als marktkramer in Gistel.
Artikel 8
Ondernemers, zoals vermeld onder artikel 7, die wensen deel te nemen aan het
concept van de waardebon, moeten zich hiervoor registreren via www.gistel.be. Door
zich te registreren verklaren de aangesloten ondernemers akkoord te gaan met dit
reglement.
De lijst met aangesloten ondernemers wordt bekend gemaakt op www.gistel.be.
De aangesloten ondernemers gaan er mee akkoord dat de verwijzing naar én de
gegevens van hun handelszaak worden bekend gemaakt op de gemeentelijke
website.
Artikel 9
De volgende werkwijze wordt vastgelegd i.v.m. de ter beschikking stelling van de
waardebonnen aan de gezinshoofden:
Elk gezin ontvangt een brief in de bus met concrete informatie over de bon en over
het tijdstip waarop de waardebonnen aan huis gebracht zullen worden.
De waardebonnen worden verdeeld door het stadspersoneel op de
gecommuniceerde data.
Het gezinshoofd of zijn/haar partner wordt de waardebonnen ter beschikking gesteld
op vertoon van zijn/haar identiteitsbewijs en in ruil voor de ondertekende
ontvangstkaart.
Indien er niemand thuis is, krijgen de betrokken burgers nog 2 weken na de
gecommuniceerde data de mogelijkheid om een afspraak te maken in het
administratief centrum en om daar de waardebonnen op te halen.
Indien dit niet gebeurt zullen de waardebonnen vernietigd worden.
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Artikel 10
De ondernemer levert de ontvangen bonnen in in het administratief centrum. Het
afscheurstrookje houdt de ondernemer als controle tot na de terugbetaling.
Ingediende bonnen worden uitbetaald door het gemeentebestuur op het door de
ondernemer opgegeven bankrekeningnummer.
Bonnen die vóór de vervaldag worden besteed, kunnen wel door de aangesloten
ondernemer nog worden voorgelegd ter uitbetaling, tot maximum 2 maanden na de
vervaldag van de bon.

Artikel 11
Het gemeentebestuur 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 12
In geval van interpretatievraagstukken, betwistingen of discussies m.b.t. de
toepassing van het reglement neemt het college van burgemeester en schepenen
een gemotiveerde beslissing.
Artikel 13
Dit besluit treedt in werking op 8 juni 2020 en is van toepassing tot en met het tijdstip
waarop alle door de stad terug ontvangen waardebonnen verwerkt zijn in de
gemeentelijke boekhouding.
Artikel 14
Dit besluit wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website.
Artikel 15
De financiële aspecten van dit besluit worden als volgt vastgelegd:
UITGAVEN
Omschrijving

Bedrag (incl. btw)

AR/BI/Actie
Beschikbaar krediet

Coronaplan / reglement
waardebonnen

€ 260.000
+ kosten coronabon
(kostprijs nog te
ramen)

Nieuwe actie aan te maken
Op te nemen bij de wijziging
MJP – I

Artikel 16
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de bevolking en de toezichthoudende overheid
volgens artikel 285 § 1, artikel 286 § 1, artikel 287 en artikel 330 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 17
Voor de uitvoering van dit besluit worden de volgende werkopdrachten verleend:
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informatie opnemen op de website
informatie opnemen voor het persmoment
artikel opnemen Gistelzine
informatie opnemen intranet
aanvullen register van bekendmakingen

Artikel 18
Afschrift uit dit besluit wordt bezorgd aan:
gemeentelijke diensten
FD: 1

namens de gemeenteraad
de algemeen directeur
Joost Mangeleer

de voorzitter gemeenteraad
Wim Gevaert

voor eensluidend afschrift
de algemeen directeur

de burgemeester
(delegatie ondertekeningsbevoegdheid
bij besluit voorzitter gemeenteraad
d.d. 15 februari 2019)

Joost Mangeleer

Gauthier Defreyne

