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Artikel 1 — Principe.
In de periode van 1 juni tot en met 31 december
2021 verleent het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn twee éénmalige premies:
1° een premie in de vorm van een universele
cadeaucheque;
2° een premie in de vorm van een cadeaukaart
van de gemeente.
Deze premies zijn bedoeld om de koopkracht van
kwetsbare groepen te verhogen en de lokale
handelaars te ondersteunen.
Deze premies kunnen gecumuleerd worden met
elke andere premie, ongeacht van welke instantie
deze afkomstig is.
Afdeling 1 — Premie in de vorm van een elektronische cadeaucheque.
Artikel 2 — Doelgroep.
Om in aanmerking te komen voor de premie moet
voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:
1° zijn woonplaats gevestigd hebben op het
grondgebied van de gemeente;
2° op 1 september 2020 tussen 2,5 en 18 jaar
oud zijn;
3° het gezin bevindt zich in een van de volgende
situaties:
 heeft recht op verhoogde tegemoetkoming
voor gezondheidszorg;
 geniet leefloon of equivalent leefloon;
 heeft een schoolkansenpas, of de toekenning is lopende;
 is in begeleiding voor budgetbeheer bij het
openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn.

Artikel 3 — Bedrag.
De premie bedraagt 15 euro voor elk kind uit de
doelgroep.
Afdeling 2 — Premie in de vorm van een gemeentelijke cadeaukaart.
Artikel 4 — Doelgroep.
Om in aanmerking te komen voor de premie moet
voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:
1° zijn woonplaats gevestigd hebben op het
grondgebied van de gemeente;
2° het gezin bevindt zich in een van de volgende
situaties:
 heeft recht op verhoogde tegemoetkoming
voor gezondheidszorg;
 geniet leefloon of equivalent leefloon;
 heeft een schoolkansenpas, of de toekenning is lopende;
 is in begeleiding voor budgetbeheer bij het
openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn.
Artikel 5 — Bedrag.
De premie bedraagt ongeacht de gezinssamenstelling 20 euro per gezin uit de doelgroep.
Afdeling 3 — Gemeenschappelijke bepalingen.
Artikel 6 — Toekenning.
De personen uit de doelgroep die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen de premie automatisch zonder aanvraag.
Artikel 7 — Betaling.
De uitbetaling van de beide premies gebeurt door
middel van gangbare elektronische kaarten met
de waarde van de toegekende premie.
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Artikel 8 — Bijzonder comité.
Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist
over alles wat niet voorzien is in dit reglement.
Het bijzonder comité kan in uitzonderlijke situaties afwijkingen op de bepalingen van dit reglement toestaan.
Het bijzonder comité motiveert zijn beslissingen.

Artikel 9 — Inwerkingtreding.
Dit reglement is van toepassing van 1 juni 2020
tot 31 december 2021.
Het zal worden bekend gemaakt op de gemeentelijke webtoepassing.

2/2

