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Afgifte van waardebonnen - vaststellen reglement (vervangen gemeenteraadsbesluit van 25 
januari 2010)

Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;

BEVOEGDHEID

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40 en 41.

JURIDISCH KADER

 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 286 en 287.

 Gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2010 houdende vaststellen van een reglement op de afgifte 
van geschenkbonnen bij jubilea.

MOTIVERING

De gemeente Gavere heeft er in 2010 voor geopteerd om de materiële geschenken bij jubilea te 
vervangen door waardebonnen. De bedoeling was tweeledig: de jubilarissen zelf de besteding van hun 
geschenk laten kiezen én de lokale handelaars ondersteunen.

De wijziging van het reglement beoogt een verruiming van het toepassingsgebied:

 Het lokaal bestuur wenst ook voor andere gelegenheden de waardebonnen aan te wenden al een 
relatiegeschenk of een bedanking.

 Daarnaast is er ook regelmatig vraag van derden om waardebonnen aan te kopen om die 
vervolgens zelf als relatiegeschenk of cadeau aan te bieden.

Het aantal waardebonnen dat bij jubilea wordt uitgereikt blijft gelijk. Ook de waarde van een individuele 
bon blijft dezelfde.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

 Algemene bepalingen

Art. 1: De gemeente Gave geeft waardebonnen uit met een waarde van € 10,00 per waardebon.

Art. 2: De waardebon is herkenbaar aan het gemeentelijk logo en voorzien van een afscheurstrook voor 
de handelaar.

Elke waardebon heeft een uniek nummer.

 Toepassingsgebied

Art. 3: De waardebonnen kunnen aangewend worden:

 als relatiegeschenk of cadeau:

Zowel de gemeente als derden kunnen de waardebonnen aanwenden als relatiegeschenk 
of cadeau. 
Derden kunnen waardebonnen bestellen en ze, na betaling van de factuur, afhalen. 



 voor jubilea:

De gemeente wendt de waardebonnen aan als cadeau bij jubilea. Ze reikt aan beide 
jubilarissen samen het volgende aantal waardebonnen uit:

o gouden jubileum: 10 waardebonnen,

o diamanten jubileum: 13 waardebonnen,

o briljanten jubileum: 15 waardebonnen.

 Inruiling van de waardebon bij de handelaar.

Art. 4: De waardebon kan door de houder worden ingeruild bij elke handelaar gevestigd op het 
grondgebied van de gemeente Gavere.

De aankoop is minstens gelijk aan of groter dan de waarde van de bon. De waardebon kan niet 
gebruikt worden voor aankopen met een mindere waarde. Het is ook niet toegelaten om de 
ontvangen waardebonnen in te wisselen tegen cash geld.

 Inruiling van de waardebon bij de gemeente.

Art. 5: De handelaar scheurt voorafgaand het afscheurstrookjes af voor boekhoudkundige of andere 
doeleinden.

De handelaar ruilt de waardebonnen in bij de gemeente Gavere. Enkel volledige waardebonnen 
zonder afscheurstrookje worden aanvaard. De handelaar ontvangt bij de inruiling van de 
waardebonnen een ontvangstbewijs.

De gemeente stort de tegenwaarde van de ontvangen waardebonnen op het door de handelaar 
opgegeven rekeningnummer.

 Slotbepalingen

Art. 6: Onderhavig reglement treedt in werking op 01 juni 2020 en vervangt het gemeenteraadsbesluit 
van 25 januari 2010 houdende vaststellen van een reglement op de afgifte van geschenkbonnen 
bij jubilea.

Art. 7: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Handelscentrum Gavere, de afdeling 
vrijetijdszaken en de afdeling interne zaken (dienst communicatie en dienst financiële 
organisatie).

Onderhavig reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen in het decreet van 
22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 286 en 287.

Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur,
Serge Ronsse

De voorzitter van de gemeenteraad,
Dieter De Mets


