Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 25 JANUARI 2021
Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter.
Luc Dupont, burgemeester.
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester,
Wim Vandevelde, schepenen.
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Paul Carteus, Faiza
El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo
Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, raadsleden.
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur
Verontschuldigd: Fatima Hbili, raadslid

Reglement Kadobon Ronse voor gezinnen en handelaren.
Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 56§1 en 40.
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 november
2020 in verband met de aanstelling van Gift2Give voor de opmaak van de digitale
cadeaubon.
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 januari 2021
houdende goedkeuring van het reglement “Kadobon Ronse voor gezinnen en
handelaars.”

Feiten/context/motivering
Ingevolge de coronacrisis wil het Lokaal Bestuur Ronse ondersteuning bieden aan tal van
doelgroepen die zwaar zijn getroffen. Het betreft de bedrijven, verenigingen, gezinnen en
mensen die het echt moeilijk hebben.
Het Lokaal Bestuur Ronse wenst een tegemoetkoming te doen voor de eerder vermelde
doelgroepen en wel op een gedifferentieerde wijze.
Wat de gezinnen betreft, wenst het Lokaal Bestuur Ronse inzake de algemene gemeentelijke
heffing gezinnen (naast de bestaande vermindering), de volgende doelgroepen een
bijkomende vermindering te geven van 50,00 euro per gezin en dit voor het aanslagjaar 2020 :
a) de gezinnen die het bewijs leveren dat de referentiepersoon van het gezin op 01
januari 2020 geniet van de voorkeurtarieven inzake de verzekering voor
geneeskundige verzorging op basis van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met
latere wijzigingen
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b) de gezinnen die het bewijs leveren dat de referentiepersoon van het gezin op 01
januari 2020 geniet van het voorkeurtarief op basis van het inkomen waarover het
gezin beschikt, na een inkomensonderzoek uitgevoerd door de verzekeringsinstelling
op basis van het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming bedoeld in Artikel 37, §19, van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd
op 14 juli 1994.
Voor alle andere gezinnen wordt de belasting behouden in 2020.
Op de gemeenteraad van 16 november 2020 werden hiertoe de nodige beslissingen
genomen.
In hetzelfde besluit werd aangekondigd dat de gezinnen die geen vermindering op de
algemene gemeentelijke heffing zouden ontvangen, via een apart reglement, een
koopkrachtondersteuning zouden krijgen door middel van de terbeschikkingstelling van een
aankoopbon van 25,00 euro per gezin te besteden in de handelszaken van Ronse, inmiddels
genaamd KADOBON Ronse.
Door het College van Burgemeester en Schepenen werd op datum van 30 november 2020
beslist om de onderneming Gift2Give aan te stellen voor het digitaliseren van de KADOBON
Ronse.
Op de gemeenteraadscommissie “Wonen en werken” van 17 december 2020 werd het
dossier toegelicht.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit:
Voor de fractie CD&V stemmen voor: Diederik Van Hamme, Luc Dupont, Joris
Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Yves Deworm, Patrice Dutranoit, Faiza El
Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Leonard Verstichel
Voor de fractie Groen onthouden zich: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Wim
Vandevelde, David Vandekerkhove, Paul Carteus, Rossana Khoshaba, Sylvie Van
Overmeeren, Jo Cornelus
Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos
Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn
Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman
Artikel 1:
Akkoord te gaan met het reglement voor de gezinnen die een KADOBON van 25 euro zullen
ontvangen in 2021, als volgt :
ARTIKEL 1 – WIE ONTVANGT DE KADOBON RONSE
De waardebon wordt toegekend aan alle gezinnen die gedomicilieerd zijn op 01 januari 2020
op het grondgebied Ronse en die de algemene gemeentelijke heffing verschuldigd zijn met
uitzondering van de gezinnen :
a)
die het bewijs leveren dat de referentiepersoon van het gezin op 01 januari 2020
van het aanslagjaar geniet van de voorkeurtarieven inzake de verzekering voor
geneeskundige verzorging op basis van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14
juli 1994, met latere wijzigingen
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b)

die het bewijs leveren dat de referentiepersoon van het gezin op 01 januari 2020
van het aanslagjaar geniet van het voorkeurtarief op basis van het inkomen
waarover het gezin beschikt, na een inkomensonderzoek uitgevoerd door de
verzekeringsinstelling op basis van het koninklijk besluit van 15 januari 2014
betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in Artikel 37, §19,
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
Deze gezinnen ontvangen een aparte vermindering op hun algemene gemeentelijke heffing.
ARTIKEL 2- BEDRAG
De waarde van de KADOBON RONSE bedraagt 25€. De bon kan niet worden verkocht aan
derden.
ARTIKEL 3- GELDIGHEID KADOBON
3.1 De KADOBON RONSE is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane
aankopen van goederen of diensten. Hij is niet inwisselbaar tegen contanten of een ander
betaalmiddel.
3.2 De KADOBON RONSE mag gebruikt worden voor verschillende aankopen bij
verschillende aangesloten ondernemers of ondernemingen.
3.3 Indien de waarde van het aangekochte product lager zou zijn dan de waarde van de bon,
blijft, dankzij de unieke identificatiecode van elke bon, de restwaarde behouden. De
aangesloten ondernemer of onderneming mag geen contanten teruggeven.
3.4 De KADOBON RONSE kan gebruikt worden in combinatie met andere aankoop- of
kortingbonnen.
3.5 De KADOBON RONSE blijft na activatie 12 maanden geldig. De KADOBON RONSE kan
enkel aangeboden worden bij de ondernemer of onderneming die deelnemen aan het
concept van de KADOBON RONSE. De deelnemende handelaars zijn te raadplegen op
www.ronse.be
3.6 Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild. De bon wordt evenmin vervangen in
geval van verlies, diefstal of beschadiging.
ARTIKEL 4- UNIEKE CODE
Elke waardebon heeft een unieke identificatiecode.
De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.
Artikel 2:
Akkoord te gaan met het reglement voor handelaars die wensen deel te nemen aan de
KADOBON Ronse, als volgt :
DEELNEMINGSVOORWAARDEN KADOBON RONSE VOOR DE ONDERNEMER
ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED
Deze deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke ondernemer, die zijn zaak
uitbaat op het grondgebied van Ronse en die toetreedt als deelnemende partij aan de
KADOBON RONSE die wordt geëxploiteerd en gecommercialiseerd door de Stad Ronse, in
samenwerking met de firma Gift2Give bv.
ARTIKEL 2 – TOETREDING
Deelname aan het concept van de KADOBON RONSE is enkel mogelijk mits de ondernemer
of onderneming:

een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die respectievelijk als zelfstandige
ondernemer
of als onderneming ingeschreven is in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen

een commerciële activiteit uitoefent, met name een functie die hoofdzakelijk strekt tot
de uitoefening van een kleinhandel, die rechtstreeks in contact staat met het publiek
voor de verkoop van goederen. De commerciële functie is gevestigd in lokalen,
toegankelijk voor het publiek. De commerciële functie is bovendien geopend tijdens de
gebruikelijke openingsuren, met uitzondering van de wekelijkse rustdag.
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Onder commerciële functie verstaan we eveneens een horecazaak.
Dienstenfuncties en vrije beroepen worden niet beschouwd als commerciële functie,
met uitzondering van apotheken, kappers en schoonheidssalons.

een vestiging en maatschappelijke zetel heeft die in Ronse is gevestigd of een
vestiging heeft in Ronse maar geen kleinhandelsvergunning heeft noch dient aan te
vragen

zich aanmeldt via het online platform https://business.gift2give.be/#/m/register/RS
De deelname aan het concept van de KADOBON RONSE is gratis voor de
deelnemende ondernemer of onderneming. Wijzigen van de gegevens van de
ondernemer of onderneming moet hij schriftelijk melden aan info@gift2give.org. Ook
indien een ondernemer niet meer wenst deel te nemen aan de KADOBON RONSE
dient hij dit te melden via mail aan info@gift2give.org. Zijn aanvraag tot stopzetting aan
de deelname van de KADOBON RONSE moet schriftelijk gemeld worden aan
Gift2Give.
Bij zijn inschrijving maakt de deelnemende ondernemer een keuze tussen de verschillende
ontwaardingsmethoden en bezorgt hij de nodige gegevens aan Gift2Give om de gekozen
ontwaardingsmethode(n) te activeren.
De deelnemende ondernemer kan pas de KADOBON RONSE aanvaarden en ontwaarden
vanaf het ogenblik dat hij aan de voorwaarden voor het gebruik van de gekozen methode(n)
voldoet en de ontwaardings-methode(n) geactiveerd werd(en).
ARTIKEL 3 – VERKOOP VAN DE KADOBON RONSE
De KADOBON RONSE wordt uitsluitend verkocht via de webshop, beschikbaar op de
website www.ronse.be. Na betaling wordt de bon via e-mail verstuurd of opgestuurd per
post. De bon kan aangekocht worden zonder beperking van het totale aankoopbedrag door
natuurlijke personen, verenigingen, openbare en private instellingen en bedrijven. De
KADOBON RONSE kan aangekocht worden voor de bedragen van 10€, 25€ en 50€ en dit
vanaf 01 februari 2021. Elke KADOBON RONSE heeft een uniek nummer en een QR-code.
Bij aankoop van de KADOBON RONSE wordt de bon geactiveerd en blijft hij 12 maanden
geldig na activatie. De vervaldatum wordt op de bon vermeld. De KADOBON RONSE kan
enkel aangeboden worden bij de ondernemer of onderneming die deelneemt aan het
concept van de KADOBON RONSE.
ARTIKEL 4 – AANVAARDING EN TERUGGAVEPLICHT
De deelnemende ondernemer verbindt er zich toe om in zijn verkooppunt elke geldige
KADOBON RONSE te aanvaarden en dit gedurende de totaliteit van de openingsdagen en –
uren ervan. Zij kunnen deze enkel weigeren wanneer de echtheid van de bon in twijfel wordt
getrokken.
4.1 De KADOBON RONSE is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane
aankopen van goederen of diensten. Hij is niet inwisselbaar tegen contanten of een ander
betaalmiddel.
4.2 De KADOBON RONSE mag gebruikt worden voor verschillende aankopen bij
verschillende aangesloten ondernemers of ondernemingen.
4.3 Indien de waarde van het aangekochte product lager zou zijn dan de waarde van de bon,
blijft, dankzij de unieke identificatiecode van elke bon, de restwaarde behouden. De
aangesloten ondernemer of onderneming mag geen contanten teruggeven.
4.4 De KADOBON RONSE kan gebruikt worden in combinatie met andere aankoop- of
kortingbonnen.
4.5 Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild. De bon wordt evenmin vervangen in
geval van verlies, diefstal of beschadiging.
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ARTIKEL 5 – ONTWAARDING EN CONTROLE GELDIGHEID
De deelnemende onderneming moet de KADOBON RONSE onmiddellijk bij ontvangst in
haar zaak ontwaarden via een van de aangeboden ontwaardingsmethoden. Het
ontwaardingsproces verloopt in 2 stappen:
˗ stap 1: de code wordt gescand of ingetikt, het te besteden bedrag wordt gekozen en
beide worden geverifieerd
˗ stap 2: na verificatie moet de onderneming de ontwaarding van de geverifieerde code
en bedrag bevestigen.
Een onderneming die de 2e stap overslaat maakt geen aanspraak op uitbetaling van de
waardebon.
Een KADOBON RONSE die bij verificatie de melding geeft van een ongeldige validatie, is
ongeldig en mag niet aanvaard worden als betaalmiddel. De deelnemende onderneming
moet aan de klant melden dat hij of zij contact moet opnemen met Gift2Give
(=info@gift2give.org). Een ongeldige bon geeft geen recht op terugbetaling door de Stad
Ronse.
De deelnemende onderneming draagt het risico voor de aanvaarding van een ongeldige bon.
De deelnemende onderneming kan de geldigheid van de bon controleren via de aangeboden
ontwaardingsmethoden. Bij twijfel geldt de informatie over geldigheid en vervaldag die de
deelnemende onderneming online kan opvragen op de website www.gift2give.be.
Beschadigde bonnen die de deelnemende onderneming niet meer kan ontwaarden,
aanvaardt de deelnemende onderneming niet. De deelnemende onderneming moet de klant
doorverwijzen naar Gift2Give (info@gift2give.org). Een vervallen waardebon kan door de
gebruiker niet worden omgeruild.
ARTIKEL 6 – UITBETALING
De deelnemende ondernemer krijgt de waarde van de KADOBON RONSE zo snel mogelijk
en uiterlijk binnen 14 dagen na ontwaarding op zijn rekening gestort. Gift2Give stort dit
bedrag op het rekeningnummer dat de deelnemende ondernemer opgaf bij zijn inschrijving.
De deelnemende ondernemer kan zijn rekeningnummer wijzigen door een schriftelijk
verzoek te richten tot Gift2Give, ondertekend door een bevoegd persoon.
Stad Ronse en Gift2Give behouden zich het recht voor om van de aan de deelnemende
ondernemer toekomende betalingen het bedrag in te houden van ongeldig beschouwde
transacties (zoals bijvoorbeeld deze die werden verricht zonder naleving van contractuele
bepalingen, die niet geautoriseerd waren, frauduleus zijn, …).
ARTIKEL 7 – BEHANDELING EN WIJZIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
De Verwerking van Persoonsgegevens draagt de betekenis die eraan wordt toegekend in de
EU-Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens, hierna “GDPR” genaamd. Met betrekking tot de
persoonsgegevens, zal Gift2Give optreden als verwerker en de Stad Ronse als
verwerkingsverantwoordelijke. De door de deelnemende ondernemer verschafte gegevens
worden geregistreerd in de Gift2Give City Master databank.
De Stad Ronse en Gift2Give zullen deze gegevens enkel maar gebruiken in het kader van
hun relaties met de deelnemende ondernemer, voor statistische doeleinden en in het kader
van commerciële acties omtrent de promotie van de KADOBON RONSE. De gegevens
zullen in geen geval aan derden worden meegedeeld. De deelnemende ondernemer kan, op
schriftelijk verzoek, gratis een kopie bekomen van de geregistreerde gegevens die hem
aanbelangen. Verkeerde gegevens zullen verbeterd worden op verzoek van de
deelnemende ondernemer. Wanneer de gegevens van de deelnemende ondernemer, zoals
vermeld op het inschrijvingsformulier wijzigen of wanneer de zaak om welke reden dan ook
wordt stopgezet, dient de deelnemende ondernemer Gift2Give hiervan onmiddellijk te
verwittigen. Wijzigingen van rekeningnummer en commerciële benaming dienen steeds
schriftelijk aangevraagd te worden.
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Door het afsluiten van onderhavige overeenkomst verklaren de ondernemers of
ondernemingen zich akkoord met de verwijzing naar en de bekendmaking van de gegevens
over hun zaak op de stedelijke website.
ARTIKEL 8 – GEBREKEN
Indien de deelnemende ondernemer een defect kan aantonen van functionering van een
informaticatoepassing of ontwaardingsmethode bij verwerking van de KADOBON RONSE,
zal hij dit zo snel mogelijk melden aan de Stad Ronse.
ARTIKEL 9 - FRAUDE
De deelnemende ondernemer zal alle voorzorgen nemen om elke fraude met de KADOBON
RONSE en/of de ontwaardingssystemen te voorkomen en zal deze onmiddellijk stoppen
zodra ze werd ontdekt. De deelnemende ondernemer verbindt er zich toe onmiddellijk
Gift2Give te verwittigen zodra een fraude wordt vermoed of ontdekt in verband met de
betrokken KADOBON RONSE en/of de ontwaardingssystemen, en volle medewerking te
verlenen voor de opheldering ervan.
ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID
De Stad Ronse kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de producten of
diensten die worden aangekocht met de KADOBON RONSE, noch aangesproken worden tot
voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het burgerlijk wetboek.
Evenmin kan de stad aansprakelijk gesteld worden voor misbruik van de bonnen. De
deelnemende ondernemer of onderneming dient er zelf over te waken dat hij geen vervalste
bonnen aanvaardt. Stad Ronse en Gift2Give zijn in geen geval aansprakelijk voor schade
veroorzaakt wegens gebruik van materieel door derden ter beschikking gesteld. De Stad
Ronse en Gift2Give behouden zich het recht voor de acceptatie en behandeling van een of
meerdere betalingsmiddelen (KADOBON RONSE en/of ontwaardingssystemen) te schorsen,
zonder opzeg noch vergoeding, om de integriteit en veiligheid van het systeem te
waarborgen. Ook zullen de Stad Ronse en Gift2Give de dienstverlening tijdelijk kunnen
onderbreken omwille van verbeteringen, aanpassingen of onderhoud. Gift2Give zal de
deelnemende ondernemer hiervan zo snel en zo gepast mogelijk verwittigen. De Stad
Ronse en Gift2Give zullen niet verantwoordelijk zijn voor rechtstreekse en onrechtstreekse
schade, zoals bijvoorbeeld verlies van cliënteel of zakencijfer.
De Stad Ronse en Gift2Give dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade
veroorzaakt na beëindiging van de overeenkomst.
ARTIKEL 11 - ONOVERDRAAGBAARHEID
Onderhavige overeenkomst is persoonlijk met de deelnemende ondernemer afgesloten en
mag bijgevolg niet worden overgedragen (gedeeltelijk of volledig) zonder voorafgaande
toestemming van de Stad Ronse en Gift2Give.
ARTIKEL 12 – UITSCHRIJVEN, UITSLUITING EN BEËINDIGING VAN DE
DIENSTVERLENING
De deelnemende ondernemer kan zich op elk ogenblik uitschrijven na een vaste periode van
1 maand als deelnemende ondernemer ter aanvaarding van de KADOBON RONSE. De
deelnemende partij richt hiertoe een schriftelijk verzoek aan Gift2Give. De deelnemende
ondernemer staat zelf in voor de opzeg van eventuele contracten die hij met derden gesloten
heeft voor bepaalde ontwaardingsmethoden.
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De Stad Ronse en Gift2Give kunnen de deelnemende ondernemer zonder opzeg en zonder
schadevergoeding uitsluiten of schorsen als deelnemende partij ter aanvaarding van de
KADOBON RONSE in volgende gevallen :
bij grove overtredingen van de deelnemingsvoorwaarden, bedrog of fraude
bij herhaaldelijke nalatigheden of overtredingen van de overeenkomst na daartoe
schriftelijk te zijn aangemaand
als de gekozen ontwaardingsmethode niet meer geactiveerd is
als de handelsvestiging om welke reden dan ook gesloten wordt
als de deelnemende ondernemer failliet werd verklaard, bij overlijden of onder toezicht
staat ingevolge bescherming tegen schuldeisers.
De Stad Ronse kan te allen tijde beslissen om geen KADOBON RONSE meer uit te geven.
De KADOBONNEN RONSE in omloop zullen in dat geval nog behandeld worden conform de
geldende afspraken.
ARTIKEL 13 – DIVERSE BEPALINGEN
Indien een bepaling nietig zou worden verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid van
deze deelnemingsvoorwaarden en zullen partijen een nieuwe geldige bepaling
onderhandelen met een zo veel mogelijk gelijkaardig economisch effect.
Namens de raad:
Algemeen directeur
get. Linda Vandekerkhove

Voorzitter
get. Diederik Van Hamme
Voor eensluidend uittreksel:

Linda Vandekerkhove
Algemeen directeur

Diederik Van Hamme
Voorzitter

7/7

