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Informatienota 
Achtergrondinformatie 

De Mechelenbon bestaat reeds als papieren bon: https://shoppenin.mechelen.be/mechelenbon 

Dit systeem is echter administratief erg omslachtig en is derhalve ook maar beperkt uitbreidbaar en 
opschaalbaar. Daarom is Stad Mechelen op zoek naar een digitaal systeem. 

De Mechelenbon kadert in het stimuleren van de lokale economie. Het systeem moet efficiënt zijn (lage 
recurrente kosten) maar hoeft niet kostendekkend te zijn. De stad Mechelen zal eventuele kosten 
vergoeden. Het is dus niet de bedoeling dat handelaren, kopers of gebruikers bijdragen in de kosten van 
het systeem. Het is evenmin de bedoeling dat er een businessmodel wordt ontwikkeld waarbij de 
handelaren bijvoorbeeld via marketingacties kortingen of andere voordelen aanbieden aan de gebruikers 
van de bon.  

Er wordt wel overwogen de Mechelenbon als kortingskaart of stimulans te gebruiken voor het culturele of 
sportaanbod van Mechelen (dus bij wijze van voorbeeld eventuele kortingen bij een museumbezoek). De 
haalbaarheid en/of complexiteit hiervan wordt ook via de marktconsultatie onderzocht. 

Behoeften van de aankopers en gebruikers van de Mechelenbon 
- De Mechelenbon moet zeer laagdrempelig zijn en ook kunnen gebruikt worden door mensen met 

minimale digitale vaardigheden; 
- De bon moet attractief zijn en echt als cadeau kunnen overhandigd worden. Momenteel wordt 

ook een boekje aangeboden met alle handelszaken die zijn aangesloten, maar eventueel kan dit 
ook op een digitale manier worden opgevangen; 

- De waarde op de bon moet deelbaar zijn zodat met dezelfde bon meerdere zaken kunnen 
worden bezocht. 

 
Behoeften van de handelaren 

- De handelaren (zowel kleine winkels als filialen van grote ketens) moeten de bon snel kunnen 
innen aan alle bestaande kassasystemen, ook tijdens piekperiodes; 

- Voor handelaren met een uitgebreid kassasysteem en meerdere kassa’s vormt bijvoorbeeld het 
gebruik van een specifieke terminal of uitleesapparatuur van de bon een probleem. De inzet van 
reeds bestaande technologie zoals een ATM-terminal zou hiervoor een oplossing kunnen 
betekenen; 

- Handelaren moeten met minimale administratieve lasten uitbetaling kunnen krijgen van de geïnde 
bonnen. 

 
Behoeften van de stad Mechelen 

- Stad Mechelen moet overzicht kunnen houden over de financiële stand van zaken (aantal 
verkochte, geïnde en vervallen bonnen) Er moet gebruiksvriendelijke en betrouwbare 
rapportering voorzien worden, die inzicht geeft in het gebruik en de adoptie van het systeem door 
de gebruikers en de handelaren. 

- Het systeem moet sluitend zijn en fraudebestendig.  
- Het systeem moet voldoen aan alle geldende regelgeving (vb GDPR, e-moneyrichtlijn, enz) 
- Voor de componenten van het systeem moet rekening worden gehouden met de klimaatambities 

van Mechelen (geen gebruik van plastiek, maximaal gebruik van hernieuwbare grondstoffen, 
beperken van transport- en afvalstromen, ...) 

https://shoppenin.mechelen.be/mechelenbon
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De stad Mechelen heeft een aantal toepassingen die beschikbaar zijn op de markt gescreend maar geen 
enkel van de onderzochte systemen bleek volledig te voldoen aan bovengenoemde eisen. 
 
Specifieke aandachtspunten zijn: 

- De vereiste om een fysiek, attractief cadeau te kunnen overhandigen (versus een onpersoonlijke 
app) 

- De vereiste om de waarde deelbaar te maken (versus een bon die men afgeeft aan de kassa). 
Het zou ook handig zijn dat de gebruiker zelf kan uitlezen hoeveel zijn/haar bon nog waard is en 
hoe lang hij nog geldig is 

- De vereiste om vlot te kunnen in aan de kassa. Vooral winkels met meerdere kassa’s en 
wisselend winkelpersoneel (bijvoorbeeld jobstudenten) willen een eenvoudig systeem zonder 
bijkomende terminals of  

- De vereiste om het systeem betrouwbaar en fraudebestendig op te zetten (een bon mag geen 
twee keer worden geïnd. Het moment van ontwaarding moet dus gelijk zijn aan het moment van 
aankoop in de deelnemende winkel) – (versus bonnen die men in batch inscant of op een andere 
manier verwerkt).  

Aan de deelnemers wordt gevraagd aan te tonen op welke manier het systeem en de achterliggende 
technologie al dan niet tegemoetkomt aan bovenstaande eisen en aandachtspunten.  

Indien je vragen of bedenkingen heeft, kan je dit aanduiden op het einde van de vragenlijst. 

 

Je kan eveneens contact opnemen met de projectleiding: 

Stad Mechelen 
Myriam Colle 
myriam.colle@mechelen.be 
T +32 473 55 05 44 
 
PIO 
Piet Desiere 
piet.desiere.ewi@vlaanderen.be 
T +32 484 947 911 
 

PwC 
(die stad Mechelen begeleidt bij de marktconsultatie en de antwoorden op de vragenlijst verwerkt) 
Inge Cools 
inge.cools.rbr@pwc.com 
T +32 478 88 30 66 
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