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Onderwerp

Bekrachtiging reglement consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
Art. 84 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het ministerieel besluit van 30 juni 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
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.
FEITELIJKE CONTEXT
De Vlaamse overheid kent een subsidie toe per gemeente voor consumptiebonnen voor
kwetsbare doelgroepen en de lokale handelaars te ondersteunen. Voor Bilzen betreft dit een
maximumbedrag van € 67.150,57.
We streven naar een breed bereik van kwetsbare doelgroepen. Om de meest kwetsbare groepen
te bereiken dient de uitgifte zo automatisch mogelijk te gebeuren.
Tegelijkertijd willen we rekening houdend huidige veiligheidsvoorschriften in de huidige
gezondheidscrisis zoveel mogelijk mensen informeren over rechten en voordelen.
Voor de uitvoering maken we gebruik van het bestaande systeem van digitale geschenkkaarten
van de stad Bilzen.

MOTIVERING
-

We wensen maximaal gevolg te geven aan de subsidieoproep van de Vlaamse overheid.

-

In Bilzen zijn er momenteel 2.555 gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming. Dit recht
toont een kwetsbaarheid aan op basis van soort inkomen, hoogte van inkomen en
hoedanigheid. Dit recht is ook objectief vast te stellen door de mutualiteiten.

-

De contactgegevens van de voorgenoemde doelgroep kan bekomen worden via de
kruispuntbank mits uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst mbt het delen van
vertrouwelijke informatie. Voor een vlotte werking wordt gevraagd het Vast Bureau te
machtigen deze overeenkomst met de kruispuntbank af te sluiten.

-

We stellen een vast bedrag van € 50 per waardebon ongeacht de samenstelling van het
gezin.

-

Indien we de voorgestelde doelgroep willen bereiken zal het maximale subsidiebudget
overschreden worden, maar kunnen de overige middelen teruggevonden worden binnen de
overige corona-maatregelen van de Vlaamse of federale overheid.

-

We willen een brede sensibilisering opzetten rond deze actie om zoveel mogelijk mensen aan
hun rechten te laten komen in het bijzonder over het recht op verhoogde tegemoetkoming en
de bijhorende voordelen.

Omwille van de termijnen verbonden aan de subsidieaanvraag heeft het Vast Bureau in haar zitting
van 21 september bij hoogdringendheid het voorliggend reglement reeds goedgekeurd onder
voorbehoud van bekrachtiging door de OCMW-raad.
FINANCIËLE ASPECTEN
De Vlaamse overheid stelt een maximale subsidie ter beschikking van Bilzen van € 67.150,57
(subsidie: act-146 0900-03 7408006, uitgave: act-146 0900-03 6482010).
Deze subsidie zal voor 90% worden uitbetaald voor 31 december 2020. De overige 10% zal
worden uitgekeerd na ontvangst van de stavingstukken voor 31 december 2022.
Een maximale toekenning van de consumptiebonnen voor gezinnen met verhoogde
tegemoetkoming betreft een uitgaven van € 127.170.
Het tekort van € 60.599,43 zal worden opgenomen in de uitgaven van de subsidies van de
federale overheid voorzien voor individuele steun.
(subsidie: act 146 0900-01 740816, uitgave: act-146 0900-01 6483003)
BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad machtigt het Vast Bureau om een samenwerkingsovereenkomst met de
Kruispuntbank af te sluiten voor het bekomen van de contactgegevens van de
vooropgestelde doelgroep.
Art. 2

De OCMW-raad bekrachtigt navolgend reglement voor de uitvoering van de maatregel
betreffende consumptiebonnen voor kwetsbare doelgroepen:

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

Artikel 1
Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het OCMW van Bilzen ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie een waardebon uit. De
digitale geschenkbonnen van de stad Bilzen zullen hiervoor worden gehanteerd.
Dit reglement regelt de uitgifte en bijbehorende modaliteiten van de waardebon.
Artikel 2
Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen:
Alle gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit.
Dit recht wordt bekomen op basis van onderstaande voorwaarden:
- Uitkeringen die recht geven:
o leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW (gedurende 3 maanden),
o inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden,
o tegemoetkoming voor personen met een handicap (integratietegemoetkoming,
inkomensvervangende tegemoetkoming en zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
o toeslag voor kinderen met een handicap of een ernstige aandoening
- hoedanigheden die recht geven:
o wees
o niet-begeleide minderjarigen vluchteling
- op basis van je inkomen
o Standaard wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar gezinsinkomen van het
jaar voordien. Dat moet lager zijn dan € 19.335,92, verhoogd met € 3.579,60 per
bijkomend gezinslid.
o Behoor je tot een van de kwetsbare groepen, gebeurt de berekening op basis van het
bruto belastbaar maandinkomen van het gezin van de maand voorafgaand aan de
aanvraag. Omgerekend moet het lager zijn dan € 19.957,16 per jaar, verhoogd met
€ 3.694,61 per bijkomend gezinslid.
Het recht op verhoogde tegemoetkoming gebeurt gedeeltelijk automatisch, maar aangezien deze
automatische toekenning onder andere gebeurt aan de hand van het aanslagbiljet kan dit recht
soms 2 jaar na een daling van het gezinsinkomen worden toegekend. Voor een versnelde
toekenning is een uitdrukkelijke aanvraag bij de mutualiteit vereist. Daarom wensen we ook binnen
deze actie een sensibilisering op te zetten om het recht op verhoogde tegemoetkoming en de
bijhorende voordelen te beter bekend te maken bij de gehele bevolking.
Onder handelszaken of organisaties worden begrepen:
Alle handelszaken, ondernemingen of organisaties die zich hebben aangesloten bij het systeem van
de digitale geschenkbon van de Stad Bilzen. Alle lokale handelaren hebben de mogelijkheid zich
hier bij aan te sluiten.
De handelszaak of organisatie moet haar vestiging hebben op het grondgebied van de gemeente
Bilzen.
Artikel 3
De digitale geschenkbon heeft een waarde van € 50 per gezin, ongeacht de samenstelling.

Artikel 4
De waardebon heeft een geldigheidsduur tot uiterlijk de datum van 31 december 2021. De
vervaldatum wordt op de waardebon vermeld. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en
evenmin worden aanvaard door de aangesloten handelszaken of organisaties.
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 of het OCMW, noch bij de aangesloten handelszaken of organisaties.
De aangesloten handelszaak of organisatie mag geen contanten teruggeven.
Het gebruik van de waardebon is gelijk aan de gebruiksvoorwaarden van die van de digitale
geschenkbon van de stad Bilzen.
Artikel 5
Elke waardebon heeft een unieke identificatiecode.
De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.
Artikel 6
Elke inwoner van Bilzen die op 1 oktober 2020 is ingeschreven in de gemeentelijke
bevolkingsregisters en die behoort tot een kwetsbare doelgroep, vermeld in artikel 2, ontvangt
automatisch één waardebon van € 50.
De waardebonnen kunnen ook individueel aangevraagd worden indien de voorwaarden vervuld zijn
tot en met 31 maart 2021. Deze aanvraag kan gebeuren bij het sociaal huis.
De bonnen worden door het OCMW verstuurd naar de gekende kwetsbare doelgroepen of worden
bedeeld na een aanvraag bij het Sociaal Huis.
De bonnen kunnen niet worden verkocht aan derden.
Artikel 7
Het gemeentebestuur en het OCMW dragen alle kosten voor het invoeren en bedelen van de
waardebon.
Er worden geen bijkomende kosten aangerekend aan de aangesloten handelszaken of organisaties.
Artikel 8
Handelszaken of organisaties, zoals vermeld onder artikel 2, die wensen deel te nemen aan het
concept van de waardebon en nog niet deelnemen aan het systeem van de digitale geschenkbon,
moeten zich vooraf registreren op https://www.bilzen.be/deelname-geschenkkaarten.
De lijst met aangesloten handelszaken en organisaties wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke
website https://www.bezoekbilzen.be/digitale-geschenkkaart.
De aangeslotenen gaan ermee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van hun
handelszaak worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website.
Artikel 9
Gevalideerde bonnen worden uitbetaald door het gemeentebestuur op het door de handelszaak of
organisatie opgegeven bankrekeningnummer.
Bonnen die vóór de vervaldag worden besteed worden volgens de algemene gebruiksvoorwaarden
van de digitale geschenkbon van de stad Bilzen terugbetaald.
Artikel 10
Het gemeentebestuur en het 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 11
In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het vast bureau
een gemotiveerde beslissing.
Artikel 12
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.
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