OCMW MESEN
REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING EN HET GEBRUIK VAN
WAARDEBONNEN
TER
ONDERSTEUNING
VAN
HET
CONSUMPTIEBUDGET VOOR KWETSBARE DOELGROEPEN
EN VAN DE LOKALE ECONOMIE
(bijlage bij het besluit van de OCMW-raad dd. 28 september 2020 en 21 september 2021)

Artikel 1
Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het OCMW van Mesen ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie een waardebon uit.
Deze bon krijgt de naam “coronaconsumptiebon Mesen”.
Dit reglement regelt de uitgifte en bijbehorende modaliteiten van de waardebon.
Artikel 2
Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen :
- Personen of huishoudens met een leefloon of gelijkgestelde steun Personen of huishoudens die nu reeds aanvullende steun krijgen Andere : Personen of huishoudens die :
a) begeleid worden in het kader van budgetbeheer,
b) in collectieve schuldenregeling zijn;
c) in aanmerking komen voor minimale gaslevering
d) een attest “ voedselbedeling” krijgen
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.
De “coronaconsumptiebon Mesen” kan gebruikt worden in lokale handelszaken en organisaties in
voeding of persoonlijke verzorging.
De handelszaak of organisatie moet haar vestiging hebben op het grondgebied van de stad Mesen.
Het is niet toegelaten om met de consumptiebon sigaretten of alcoholhoudende dranken aan te
kopen.
Artikel 3
De “coronaconsumptiebon Mesen” heeft een waarde van 5 euro.
Artikel 4
De waardebon heeft een geldigheidsduur tot 31 oktober 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 OCMW, 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 bon. De waardebon 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 waardebon heeft een unieke identificatiecode.
De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.

Artikel 6
Elk huishouden waarvan de referentiepersoon inwoner op het ogenblik van de toekenning van de
waardebonnen is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters en die behoort tot een
kwetsbare doelgroep, vermeld in artikel 2, ontvangt waardebonnen voor een waarde van 25 euro
per gezin, verhoogd met 10 euro per bijkomend gezinslid (de referentiepersoon niet meegerekend)
dat is ingeschreven in het bevolkingsregister van de stad Mesen.
De waardebonnen worden aan de kwetsbare doelgroepen toegekend door een aanvraag in te
dienen bij het OCMW en worden automatisch toegekend door het OCMW.
De bonnen worden aan de kwetsbare doelgroepen verdeeld door het afhalen in het sociaal huis. De
bonnen kunnen niet worden verkocht aan derden.
Meerdere toekenningen per gezin zijn mogelijk.
Artikel 7
Het OCMW 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 handelszaken of organisaties.
Artikel 8
Handelszaken of organisaties, zoals vermeld onder artikel 2, die wensen deel te nemen aan het
concept van de waardebon, worden van dit reglement op de hoogte gebracht. Door zich te
registreren verklaren de aangeslotenen akkoord te gaan met dit reglement.
De lijst met aangesloten handelszaken en organisaties wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke
website.
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 organisatie valideert zelf de waardebon. Gevalideerde bonnen worden uitbetaald
door het OCMW op het door de handelszaak of organisatie opgegeven bankrekeningnummer, na
voorlegging van de waardebonnen samen met een schuldvordering. Bonnen die vóór de vervaldag
worden besteed, kunnen wel door de aangeslotenen nog worden voorgelegd ter uitbetaling, tot
maximaal 2 weken na de vervaldag van de bon, dit is tot 15 november 2021.
Artikel 10
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.

