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Zitting van 20.02.20

#Onderwerp : Reglement met betrekking tot lokale handelscheques#

Openbare zitting

Lokale en Duurzame Economie

DE RAAD,
 
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet ; 
 
Gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om in Ganshoren een systeem van
lokale handelscheques commercieel controlesysteem op te zetten;
 
Gelet op het feit dat dit systeem erin bestaat om cheques toe te kennen ter gelegenheid van een door het
College van Burgemeester en Schepenen bepaalde gebeurtenis;
 
Gelet op het feit dat er onder deze gebeurtenissen, bijvoorbeeld, de eerste vestiging in de gemeente, een
geboorte, een gouden bruiloft, of een huwelijk valt;
 
Dat deze cheques kunnen worden gebruikt in de bedrijven die zich hebben aangesloten bij de
toetredingsovereenkomst;
 
Dat de genoemde overeenkomst de criteria bepaalt waaraan bedrijven die willen toetreden moeten
voldoen;
 
Dat  deze criteria betrekking hebben op het engagement van het bedrijf om acties en initiatieven uit te
voeren die bijdragen tot duurzame ontwikkeling en ecologische transitie;
 
Dat de deelnemende bedrijven zich kunnen aansluiten bij initiatieven als bijvoorbeeld het cyclo-organisch
programma voor de inzameling van organisch afval door middel van cyclo-cargo; het regionale
programma "Energy Pack", dat een energie-audit aanbiedt en de acties definieert die moeten worden
ondernomen om het energieverbruik van de handel te verminderen; het regionale programma "Good
Food", dat de ontwikkeling van de stadslandbouw ondersteunt, de aankoop van producten die in directe
lijn van de producent naar de consument komen, solidaire aankoopgroepen voor de landbouw en andere
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alternatieve systemen voor de productie/aankoop van voedselconsumptiegoederen;
 
Dat, samengevat, het doel van dit systeem is om de lokale, duurzame en circulaire economie te
ondersteunen door de inwoners aan te moedigen om "lokaal te consumeren" en de handelaren om acties uit
te voeren die bijdragen aan de ecologische transitie;
 
Dat dit systeem op die manier helpt om de manier waarop mensen consumeren en produceren te
verschuiven naar milieuvriendelijkere praktijken;
 
Dat dit soort financiële steun ook een positief signaal is dat investeringen in de reële, lokale en duurzame
economie aanmoedigt;
 
Dat de invoering van een dergelijk systeem ook bijdraagt aan het in stand houden van de geldcirculatie in
de reële, lokale en duurzame economie;
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
 
BESLIST

Een systeem van lokale handelscheques op te zetten dat geldig is op het grondgebied van de
gemeente Ganshoren ;             

Het reglement m.b.t. deze lokale handelscheques als volgt goed te keuren :

 
Artikel 1 – Lidmaatschap

 
§1. Het deelnemende bedrijf is bij de ondertekening van een overeenkomst aangesloten bij het systeem
van de lokale handelscheques. Deze overeenkomst, opgesteld door het College van Burgemeester en
Schepenen, wordt gesloten tussen het College en de aanvragende onderneming;
 
§2. De overeenkomst bepaalt de criteria waaraan bedrijven die zich bij het netwerk willen aansluiten,
moeten voldoen. Deze criteria hebben betrekking op de verbintenis van het bedrijf om acties en
initiatieven van zijn keuze uit te voeren die bijdragen tot duurzame ontwikkeling en ecologische transitie;
 
§3. Het lidmaatschap geeft het lid het recht om, binnen de grenzen en onder de voorwaarden die hieronder
worden uiteengezet, te verklaren dat het lid deel uitmaakt van het systeem en om van de gemeente
terugbetaling te verkrijgen van de lokale handelscheques die door deze laatste zijn uitgegeven en door het
lid zijn betaald.
 

Artikel 2 - Uitgifte en verspreiding van handelscheques
 

§1er. Lokale handelscheques worden enkel uitgegeven en verdeeld door het gemeentebestuur van
Ganshoren.
 
§2. Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt de gelegenheden waarop één of eventueel
meerdere handelscheques kunnen worden uitgegeven. De lokale cheques kunnen door de gemeente
worden gegeven in de vorm van een bonus voor een eerste vestiging in de gemeente, een geboortepremie,
geschenken voor sportieve verdiensten, een gouden huwelijksverjaardag of in een andere vorm die door
het college wordt bepaald.
 

• 

• 
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§3. Het College van Burgemeester en Schepenen wijst de personeelsleden aan die bevoegd zijn om
cheques uit te geven, te verdelen en te ontvangen.
 
§4. De lijst van deelnemende handelaren wordt tegelijk met de cheques uitgedeeld.
 

Artikel 3 – Gebruik van lokale handelscheques
 

§1er. Lokale handelscheques kunnen alleen worden geaccepteerd als betaling voor goederen of diensten. In
geen geval kan er voor geld onderhandeld worden..
 
§2. De cheque heeft een nominale waarde van tien euro.
 
§3. De geaffilieerde kan meerdere cheques accepteren als betaling voor een of meer goederen of diensten.
Het is echter niet toegestaan een bedrag in contanten te retourneren aan de gebruiker die een goed of dienst
koopt voor een bedrag dat lager is dan de nominale waarde van de handelscheque.
 
§4. Door zijn aansluiting verbindt het deelnemende bedrijf zich ertoe de cheques te aanvaarden die zullen
worden gebruikt voor de betaling van de goederen of diensten die het verkoopt.

Artikel 4 – Geldigheidsduur van lokale handelscheques
 

§1er. De deelnemende handelaar verbindt zich ertoe de commerciële cheques enkel te aanvaarden tijdens
de geldigheidsduur die op de cheques is vermeld.
 

Artikel 5 – Terugbetaling van de lokale handelscheques
 

§1er. De lokale handelscheques worden pas terugbetaald nadat ze aan de gemeentelijke ophaler zijn
overhandigd tegen een tegensprekelijk ontvangstbewijs, uiterlijk binnen 3 maanden na hun vervaldatum.
 
§2. Alleen de daadwerkelijke overhandiging van de lokale handelscheques verplicht tot terugbetaling.
 
§3. De handelscheques worden aan het einde van de maand na ontvangst per bankoverschrijving
terugbetaald.
 

Artikel 6 – Weergave van het aansluitingslogo

§1er. Op het moment van aansluiting geeft de gemeente het lid een sticker "Lokale handelscheques
aanvaard". Het lid verbindt zich ertoe om het prominent op zijn etalage of op de toegangsdeur van zijn
zaak aan te brengen.
 
§2. Het lid is bevoegd om zijn lidmaatschap te vermelden in alle advertenties of publicaties, op
voorwaarde dat hij het logo van de lokale cheques gebruikt met de vermelding "een initiatief van de
gemeente Ganshoren". Daartoe kan hij, op eenvoudig verzoek van het gemeentesecretariaat, het logo
"lokale handelscheques aanvaard" in computerformaat verkrijgen.
 

Artikel 7 – Beëindiging
 

§1er. Indien de aangeslotene een van zijn verbintenissen niet nakomt, is de gemeente Ganshoren bevoegd
om de overeenkomst zonder opzeggingstermijn per aangetekende brief op te zeggen.
 
Bovendien kan elke partij de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met een opzegtermijn van 30 dagen,
die per aangetekende brief wordt medegedeeld.
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§2. Vanaf de ingangsdatum van de opzegging is de aangeslotene verplicht:
 

om elke verwijzing naar het netwerk van lokale bedrijfscheques uit zijn vestiging te verwijderen;
binnen 15 dagen  de lokale handelscheques "die nog in haar bezit zijn" aan de gemeente

Ganshoren te overhandigen voor terugbetaling. Na deze termijn wordt er geen terugbetaling  meer
verricht.

De Raad keurt het punt goed.
24 stemmers : 24 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Caroline Van de Walle  

De Voorzitter, 
(g) Philippe Beghin

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Ganshoren, 21 februari 2020

De Gemeentesecretaris,

Caroline Van de Walle  

De Burgemeester,

Pierre Kompany

 

• 
• 
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