
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Brussel, 11 juni 2020    

 

Cirklo, de nieuwe out-of-the-box-oplossing van Belfius en The Studio, 

helpt steden en gemeenten met kant-en-klare digitale cadeaubonnen 

bij de relance van de lokale economie  

 

Met ‘Cirklo’ dragen Belfius en zijn innovatielab The Studio concreet hun steentje bij aan de 

heropleving van de lokale economie. Met de toepassing bieden steden en gemeenten digitale 

cadeaubonnen aan hun inwoners om deze te besteden bij plaatselijke handelszaken. Ook 

online aangekochte bonnen door burgers kunnen overheden met een bedrag naar keuze 

verhogen. Cirklo vormt hiermee een vernieuwende en snel uit te rollen toepassing, gebaseerd 

op de robuustheid en veiligheid van blockchaintechnologie, ideaal ter ondersteuning van 

lokale handelaars in de nasleep van de Covid-19-crisis. Een vijftiental gemeenten stapten 

intussen mee in dit innovatief verhaal of zijn dit eerstdaags van plan. Cirklo richt zich 

bovendien niet alleen tot steden en gemeenten, maar ook tot ondernemingen of bedrijven die 

hun werknemers met cadeaubonnen of zogenaamde horeca- of consumptiecheques willen 

belonen voor hun inspanningen van de afgelopen moeilijke maanden. Met deze out-of-the-box-

oplossing onderlijnen Belfius en technologiedochter The Studio hun veerkracht en concrete 

toegevoegde waarde voor de herlancering van de Belgische economie.    

De voorbije jaren zijn lokale aankoopbonnen en andere lokale munten een volwaardig instrument in 

het beleid van steden en gemeenten, ter ondersteuning van de lokale economie en stadscentra die 

het zwaar te verduren kregen van de opmars van e-commerce. Sinds de Covid-19-crisis zijn lokale 

overheden dringend op zoek naar oplossingen om de plaatselijke economische activiteit te 

ondersteunen, om te vermijden dat hun handelaren de deuren moeten sluiten. 



Tegen die achtergrond lanceren Belfius en The Studio de toepassing Cirklo, een samenwerking met 

partner ‘Onze Stad App’. Cirklo bestaat uit een webplatform met een webshop waarop de burger 

cadeaubonnen kan aankopen. Daarnaast kan de lokale overheid ook dankzij Cirklo aan (al) haar 

inwoners een bon schenken. De lokale handelaar beschikt over een app om de bonnen te valideren 

en nadien te verzilveren. Deze kant-en-klare digitale cadeaubonnen maken gebruik van 

blockchaintechnologie, waardoor transacties vlot en veilig verlopen. Met deze volledig digitale 

oplossing ondersteunen steden en gemeenten rechtstreeks hun economisch kloppende hart. 

 

Een vijftiental gemeenten is al overtuigd van Cirklo  

Om hun netwerk van lokale ondernemers te ondersteunen gaan tal van steden en gemeenten 

dringend op zoek naar kant-en-klare en snel in te voeren digitale oplossingen. Inwoners van Halle, 

Waterloo en Kapelle-op-den-Bos kunnen intussen met de digitale cadeaubonnen van Cirklo lokaal 

shoppen. Binnenkort volgen onder meer Court-Saint-Etienne, Dilbeek, Ninove, Aarschot, Aalter en 

Hannuit hun voorbeeld. Wellicht staat de teller in de eerstvolgende dagen al op 15 ondertekende 

contracten.  

 

Overheden ondersteunen op 2 manieren hun lokale economie  

Om aankopen in de lokale handelszaken aan te moedigen, gaat een stad of een gemeente op 2 

manieren te werk: 

• ofwel bieden ze hun burgers cadeaubonnen aan voor een vrij bedrag 

• ofwel doen ze een extra bedrag of percentage bovenop cadeaubonnen (van uiteenlopende 

bedragen) die hun burgers rechtstreeks in de webshop aankopen. 

 

Hoe gaat Cirklo in zijn werk?  

Via e-mail ontvangt de burger de cadeaubon. De e-mail bevat een QR-code met de onderliggende 

waarde in de digitale munt. De burger kan deze bon gebruiken voor het aankopen van goederen en 

diensten bij de deelnemende lokale handelaars. Met de Cirklo-app scant de handelaar de QR-code 

van de klant. De handelaar ontvangt onmiddellijk de digitale munt in de elektronische portefeuille 

van de app. Met diezelfde app kan de handelaar eenmaal per dag of per week het bedrag in zijn 

portefeuille in euro omzetten en vervolgens op een klassieke bankrekening storten. 

 

Ook werkgevers kunnen een beroep doen op Cirklo in het kader van de consumptiecheques 

Naast lokale overheden kunnen ook werkgevers in bv. ziekenhuizen beslissen om hun werknemers 

met cadeaubonnen te belonen voor het geleverde werk in deze moeilijke crisisperiode. Dit kan dan 

bijvoorbeeld onder de vorm van de zogenaamde horeca- of consumptiecheques, een van de 

maatregelen in het herstelplan van de federale overheid in de strijd tegen de economische gevolgen 

van de gezondheidscrisis. 

 

Cirklo is volop in ontwikkeling 

Met Cirklo willen Belfius en The Studio snel schakelen om onmiddellijk de lokale economie een 

helpende hand te reiken via een bijzonder voordelige tarief. Daarom zit deze huidige versie nog 

maar in de eerste ontwikkelingsfase en bestaat Cirklo voorlopig enkel aan handelaarszijde in app-

vorm. 

In het najaar worden de functies van Cirklo verder uitgebreid, waardoor alle transacties van lokale 

handelaars, overheden en burgers volledig via de app zullen verlopen. Met deze moderne en 

innoverende toepassing zetten Belfius en The Studio samen de toon op het vlak van verdere 



digitalisering van lokale cadeaubonnen. Deze oplossing kadert volledig in de missie ‘Meaningful & 

Inspiring for the Belgian Society.Together’ en hiermee bevestigt Belfius zijn rechtstreekse 

toegevoegde waarde voor de Belgische samenleving.  

 

Over ‘The Studio’ 

The Studio is de technologiedochter van Belfius die als één van de weinige ondernemingen in België 

gespecialiseerd is het aanbieden van concrete en insprirerende oplossingen op basis van 

blockchaintechnologie. Met de reeds bestaande oplossingen Buck-e (stimuleren van zachte mobiliteit) 

en MyWaste (efficiënter afvalbeheer) zet The Studio in op applicaties die duurzame acties van burgers 

ondersteunen door een digitale munt als beloning toe te kennen. Deze digitale munt wordt dan met 

een unieke betaaloplossing gebruikt om aankopen uit te voeren in de lokale economie.  

De combinatie van duurzaamheid, ondersteuning van de lokale economie en een digitale munt is 

uniek in België en laat lokale overheden, bedrijven, burgers en handelaars toe om een stap dichter bij 

een digitalere wereld te zetten.  

 

Over ‘Onze Stad App’ 

‘Onze Stad App’ is een initiatief van Green Valley Belgium en ontwikkelt een mobiel 

communicatieplatform voor steden en gemeenten. Niet alleen digitaliseert ‘Onze Stad App’ de 

administratie en de communicatie van lokale overheden, tegelijkertijd innoveert het ook de lokale 

economie en het verenigingsleven. 

 Samen met lokale besturen streeft ‘Onze Stad App’ naar een #CityAsAService oplossing waarbij 

communicatie digitaal ontsloten wordt, door alle actoren (lokale overheden, lokale ondernemers, 

verenigingen en zorgverstrekkers) samen te brengen in een 'one-APP-oplossing' voor steden en 

gemeenten. 

Samen met ondertussen meer dan 30 partners en 100 steden en gemeenten zorgt ‘Onze Stad App’ 

ervoor dat de gemeente of stad in de broekzak van de inwoner beschikbaar is.  
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