PROVINCI E WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE

UITTREKSEL UIT NOTULENBOEK VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 maarl202O.

Aanwezig: B. Degrieck, burgemeester-voorzitter, W. Janssens, C. Verbrugge, S. Buyens, N. Luyssen,
M. Vandermeeren, schepenen, A. Mouton, wnd. algemeen directeur

Reglement Pannebon. Opheffing en hervaststelling.
Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
het decreet lokaal bestuur van22 december 2017,in het bijzonder artikel 56

-

het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale

fase

betreffende de coórdinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-l9

het ministerieel besluit van 13 maarl2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
- de beslissing van de gemeenteraad van 16 maart 2020 houdende vaststelling van het reglement tot
invoering van Pannebonnen
Gelet op de aanleiding, zijnde:
- de afkondiging van de federale fase en de dringende maatregelen door de regering genomen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, treffen heelwat lokale handelaars;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- er is veel draagkracht voor de genomen drastische maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken. Er ontstaat evenwel ook een groepsgevoel en solidariteit voor
de getroffen handelaars. De handelaars kunnen geen of veel minder inkomsten genereren terwijl de
vaste kosten moeten blijven betaald worden
- er is aldus nood om de sympathie te valoriseren in directe omzet en een systeem om de burger die
wil bijdragen maar niet kan en de handelaar die wil prestaties leveren en niet mag, uit te werken
- het lokaal bestuur wenst dit systeem te ondersteunen en te faciliteren door een aanbod van

-

Pannebonnen

-

-

concreet houdt dit in:
o het aanbieden en beheren van het verkoopplatform
o het ten laste nemen van de reserveringskost en een bijdrage aan de koper van 5 euro per
besteed bedrag van 50 euro
o het benaderen, overtuigen, registreren en promoten
o de financiële transactie met de klant en de lokale handelaar
o het stellen van de waarborg voor de klant
o het uitgetrokken budget voor deze maatregel bedraagt 150.000 euro
in de beslissing van de gemeenteraad van 16 maart 2020 houdende vaststelling van het reglement
tot invoering van Pannebonnen, werd het college van burgemeester en schepenen uitdrukkelijk
gemandateerd om het reglement te verfijnen, te verduidelijken indien nodig, de doelgroep te
bepalen of uit te breiden in functie van de eventueel bijkomende maatregelen en alle noodzakelijke
handelingen te stellen om dit reglement in de praktijk te brengen. Gelet op het feit dat er
onduidelijkheid is over welke handelaars in het systeem van de Pannebon kunnen instappen, wordt
een niet-limitatieve lijst van aanbieders toegevoegd: een tearoom, een schoenenwinkel, een
schrijnwerker, een hotel,... Het reglement bepaalt dat er maximaal 100 Pannebonnen kunnen
aangekocht worden per exploitatie locatie. Dit komt overeen met een maximaal aankoopbedrag van
5.000 euro en een maximale bijdrage vanwege het lokaal bestuur van 500 euro. Het is
aanbevelenswaardig om het maximum aantal Pannebonnen op te trekken van 100 naar 1.000, maar
dan wel niet per exploitatie locatie maar wel per lokale handelaar. Dit komt overeen met een
maximaal aankoopbedrag van 50.000 euro en een maximale bijdrage vanwege het lokaal bestuur
van 5.000 euro. ln dezelfde lijn wordt het maximale bedrag dat een klant per lokale handelaar kan
aankopen, opgetrokken van 1.000 naar 10.000 euro. Tot slot is het raadzaam om aan het reglement
toe te voegen dat het lokaal bestuur De Panne zich het recht voorbehoudt om aankopen van
Pannebonnen te weigeren, bijvoorbeeld in geval van vermoeden van fraude.

Gelet op de adviezen, zijnde:
- het ingewonnen juridisch advies bij meester Versyp bij de totstandkoming van dit reglement;
Gelet op de financiële voorzieningen, zijnde:
- het opgenomen budget in het meerjarenplan 2020-2025,

BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Het reglement tot invoering van Pannebonnen wordt opgeheven en als volgt hervastgesteld:

Art.1

Artikel 1: Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

A. Pannebon: de door het lokaal bestuur De Panne in omloop gebrachte Pannebon die als

geldig betaalmiddel dient bij het betalen van een aankoop bij eén van de deelnemende
handelaren.
B. Aanbieders: elke lokale handelaar die op datum van heden niet in staat van faillissement is
gesteld met een vestigingseenheid binnen het grondgebied van de gemeente De Panne en
die geheel of gedeeltelijk getroffen is door de maatregelen genomen door een overheid en
die in het systeem instappen. Niet-limitatieve lijst van aanbieders: een tearoom, een
schoenenwinkel, een schrijnwerker, een hotel,...
C. Klant: de koper van de Pannebon.
D. Uitgesloten klanten: de volgende personen kunnen niet voor een deelnemende handelaar
Pannebons aankopen: de handelaar zelf, natuurlijke of rechtspersoon, de bestuurders,
zaakvoerders, aandeel houders, com m issarissen, vaste vertegenwoordigers,
personeelsleden, verbonden ondernemingen, de echtgenoten, descendenten en
ascendenten van één van boven vermelde natuurlijke of rechtspersoon.

Artikel 2: Deelnemende handelaar
Elke handelaar die voldoet aan artikel 1, B. en die zich verbindt goederen of diensten die hij
gebruikelijk aanbiedt zonder uitzondering aan te bieden in de periode van 1 september 2020
tot en met 28februari 2021.
Hij dient bij het aanmelden zijn KBO nummer, zijn vestigingseenheid die hij bezit binnen het
grondgebied van De Panne en de handelsactiviteit mee te delen.
Artikel 3: Doelqroep
De Pannebonnen kunnen aangekocht worden door eenieder, natuurlijke persoon,
rechtspersoon of vereniging, ongeacht de woon- of vestigingsplaats.

Artikel 4:

ldiohoid

De Pannebonnen mogen enkel omgeruild worden tegen goederen of diensten vanaf
september 2020 tol en met 28 februari 2021.
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Artikel 5: Verkoop
De Pannebonnen kunnen online worden aangekocht op het platform aangeboden door het
lokaal bestuur De Panne.

AÉ ikel 6
a

a

AÉikel7:

.

.
.
.

riis en aantal

nebonnen

Een Pannebon kost 50 euro en heeft een waarde van s5 euro per stuk en is
overdraagbaar.
De aankoper kan maximaalvoor 10.000 euro per lokale handelaar aankopen, hetzijeen
tegenwaarde van maximum 11.000 euro te besteden.
Er kunnen maximaal 1.000 Pannebonnen aangekocht worden per lokale handelaar.

kopers

De koper kan ervoor kiezen om zijn gegevens niet door te geven aan de handelaar
waarvoor hijzijn Pannebon koopt.
De gegevens worden verzameld voor gebruik door de dienst Lokale Economie.
De persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.
Elke deelnemer heeft toegang tot zijn gegevens op de lijst. Men kan deze wijzigen indien
er veranderingen zijn in zijnlhaar situatie.

Artikel 8: Overzicht aanbieders
Elke Pannebon is geldig bij eén van de deelnemende aanbieders.

Artikel 9: Activiteiten
De Pannebon kan enkel gebruikt worden in de handelszaak die bij aankoop werd aangeduid
Een systeem van ruiling kan indien de noodzaak het vereist, uitgewerkt worden door het
college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10: lnruil n en overdraoen

o
.
.

De Pannebon kan niet ingeruild worden voor geld. De Pannebon kan evenwel ingeruild
worden voor een Pannebon bij een andere lokale handelaar indien de op de Pannebon
vermelde handelaar in staat van faillissement is gesteld.
Ongebruikte Pannebonnen worden niet terugbetaald.
De Pannebon is overdraagbaar.

Artikel

11 : Uitbetalins
Het lokaal bestuur De Panne verbindt er zich toe de aankoopbedragen door te storten aan
de deelnemende handelaars met een maximum van 50.000 euro per lokale handelaar,
alsook de bijdrage vanwege het lokaal bestuur met een maximum van 5.000 euro per
lokale handelaar.
De financieel directeur stort het verschuldigde bedrag op de rekening van de handelaar.
De beschikbare kredieten worden vastgelegd op 150.000 euro.
Het lokaal bestuur De Panne behoudt zich het recht voor om aankopen van Pannebonnen
te weigeren, bijvoorbeeld in geval van vermoeden van fraude.

.

.
r
.

Artikel 1 2: Waarborqstellinq
Het lokaal bestuur De Panne verleent aan de koper van de Pannebon waarborg tegen
faillissement of kennelijk onvermogen, met inbegrip van WCO, van de handelaar bijwie de
bon besteed moet worden ten bedrage van het door de consument betaalde bedrag zonder de
bijdrage vanwege het lokaal bestuur van 5 euro per Pannebon van 55 euro.
Arl.2

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
de dienst Lokale Economie
de dienst Financiën

-
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