
      

 

Reglement inzake de toekenning van digicheques   

(i.s.m. BEEGO BVBA)  
  
Artikel 1: Doel  
  
De covid-19-pandemie en de daarbij horende maatregelen die werden getroffen hebben een aanzienlijke impact 

op onze manier van leven. Onze vrijheid om te bewegen, elkaar te ontmoeten en te contacteren werd enorm 

beperkt. Mensen worden getroffen in hun basisbehoefte, namelijk het hebben van sociale contacten. Digitale 

manieren om elkaar toch te spreken zijn uiterst belangrijk geworden. We merken echter dat niet iedereen op de 

hoogte is van die digitale mogelijkheden. Ook allerhande afspraken gaan nu digitaal door waarbij niet iedereen 

de weg vindt. Het verlenen van hulp onder de vorm van digitale ondersteuning met het oog op het bevorderen 

van het online opstarten van procedures, sociale contacten, solliciteren, onderwijsondersteuning, enz. is 

broodnodig.   

  

Dit reglement regelt de uitgifte en bijbehorende modaliteiten van de digicheque gedurende 1 jaar.   

  

  

Artikel 2: Definiëring van de doelgroep  

  
A. De gebruiker is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister en heeft zijn 

hoofdverblijfplaats in Berlaar.   

  

B. De begunstigde moet behoren tot minstens één van onderstaande categorieën:   

1) Personen met een leefloon (Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 

integratie) of gelijkgestelde steun (equivalent leefloon);   

2) Personen die aanvullende financiële steun ontvangen van het OCMW Berlaar;  
3) Personen in schuldbemiddeling;  

4) Personen die verblijven in het lokaal opvanginitiatief van het OCMW Berlaar;  

5) Personen met het statuut van verhoogde tegemoetkoming (toegekend door het ziekenfonds) 

vanaf de leeftijd van 60 jaar.  

  

  

Artikel 3: Kostprijs van de digicheque afgeleverd door het OCMW Berlaar  

  

Elke begunstigde, vermeld in artikel 2, ontvangt twee gratis digicheques met een maximum van vijf gratis cheques 

per jaar. De waarde van een digicheque bedraagt 40 euro per stuk. We starten steeds met een toekenning van 

minimum twee gratis digicheques, maar als blijkt dat er nog steeds vragen zijn, kunnen er gratis drie bijkomende 

digicheques toegekend worden. In totaal gaat het dus om vijf gratis digicheques per jaar.   

  

  

Artikel 4: Procedure  

  

De toekenning gebeurt door het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) nadat de vraag werd 

geregistreerd door een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW Berlaar via een registratie 

van maatschappelijke dienstverlening.   

  

  



1  
  
De verdeling van de digicheques gebeurt door de sociale dienst van het OCMW Berlaar nadat het BCSD een 

positieve beslissing heeft genomen. Een ontvangstbevestiging wordt ondertekend bij afhaling. De bonnen 

kunnen niet worden verkocht aan derden.  

  

  

Artikel 5: Geldigheidsduur en gebruik van de bonnen   

  

De digicheque is geldig vanaf het moment van aflevering tot en met de geldigheidsdatum die vermeld staat op 

de digicheque.   

  

De digicheque kan uitsluitend gebruikt worden bij BVBA BEEGO die telefonische ondersteuning aanbiedt en 

studenten aan huis langsstuurt. Elke digicheque heeft een unieke code waardoor we vanuit de sociale dienst ook 

kunnen opvolgen welke vragen er zijn gesteld aan BVBA Beego. Om zo te kunnen opvolgen of bijkomende 

digicheques noodzakelijk zijn.   

  

  

Artikel 6: Aansprakelijkheid   

  

Het gemeentebestuur / 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 7: Betwistingen   

  

In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het vast bureau een 

gemotiveerde beslissing.   

  

  

Artikel 8: Bekendmaking en inwerkingtreding   

  

Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website. Dit reglement treedt in werking 

overeenkomstig artikel 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 vanaf de vijfde dag na 

de bekendmaking.  

  

Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 maart 2021 

  

De algemeen directeur  De burgemeester 
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