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Bekendgemaakt op www.liedekerke.be op 2020-09-29 

Artikel 1 — Principe. 
In de periode van 1 april tot en met 31 december 
2020 verleent het openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn een éénmalige premie aan de 
doelgroep. 
 
Deze premie is bedoeld voor de aankoop van 
voedsel en hygiënemateriaal ter bescherming 
tegen het coronavirus COVID-19. 
 
Deze premie kan gecumuleerd worden met elke 
andere premie, ongeacht van welke instantie deze 
afkomstig is. 
 
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° actief in begeleiding zijn bij het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn, of 
de nood aan voedselhulp aangeven bij het 
openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn. 

 
Artikel 3 — Bedrag. 
De premie bedraagt naargelang de gezinssamen-
stelling: 

 70 euro voor een alleenstaande of een koppel; 

 140 euro voor een gezin met minstens één 
minderjarig kind. 

 
Artikel 4 — Toekenning. 
§ 1. Het bijzonder comité voor de sociale dienst 

beslist over de toekenning van de premie voor de 
personen die de nood aan voedselhulp hebben 
aangegeven, maar niet actief in begeleiding zijn. 
 
§ 2. De personen die actief in begeleiding zijn 
bij het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn ontvangen de premie automatisch zonder 
aanvraag. 
 
Artikel 5 — Betaling. 
De uitbetaling van de premie gebeurt door middel 
van elektronische voedselbonnen. Dit kan in één 
keer of in meerdere keren gebeuren. 
 
Artikel 6 — 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 situa-
ties afwijkingen op de bepalingen van dit regle-
ment toestaan. 
Het bijzonder comité motiveert zijn beslissingen. 
 
Artikel 7 — Inwerkingtreding. 
Dit reglement is van toepassing van 1 april 2020 
tot 31 december 2020. 
Het zal worden bekend gemaakt op de gemeente-
lijke webtoepassing. 
 
Artikel 8 — Bekrachtiging. 
Dit reglement zal ter bekrachtiging worden voor-
gelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn 
op de eerstvolgende vergadering. 
 

 


