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Artikel 1 — Financiën. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn reserveert voor de financiering van de financiële 
steun ter bestrijding van kinderarmoede bedoeld in 
dit besluit een gedeelte van de Vlaamse subsidie die 
wordt toegekend op grond van het ministerieel be-
sluit van 7 februari 2014 betreffende de vaststelling 
en verdeling van de subsidies voor lokale kinderar-
moedebestrijding. 
 
Artikel 2 — Principe. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn verleent aan de gezinnen met kinderen een fi-
nanciële tussenkomst. Deze tussenkomst is bedoeld 
voor de aankoop van luiers en verzorgingspro-
ducten voor baby's. 
 
Artikel 3 — Voorwaarden. 
Komen in aanmerking voor een financiële tussen-
komst, de personen die: 
1) hun woonplaats hebben op het grondgebied van 

de gemeente en cliënt zijn bij het openbaar cen-
trum voor maatschappelijk welzijn; 

2) kinderen jonger dan 3 jaar onder hun hoede-
recht hebben; 

3) en: 
a) ofwel recht hebben op de verhoogde verze-

keringstegemoetkoming in de kosten van de 
geneeskundige verzorging, zoals bedoeld in 
artikel 37, § 19, van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14 juli 1994, en het koninklijk besluit van 15 
januari 2014 betreffende de verhoogde ver-
zekeringstegemoetkoming, bedoeld in arti-
kel 37, § 19, van de wet betreffende de 

verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14 juli 1994, in het bijzonder artikel 8 en ar-
tikel 17; 

b) ofwel zich in een situatie van armoede bevin-
den zoals blijkt uit een recent sociaal onder-
zoek uitgevoerd door een maatschappelijk 
werker van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn. 

 
Artikel 4 — Toekenning. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn betaalt de financiële tussenkomt uit zolang aan 
alle voorwaarden vermeld in artikel 3 is voldaan. 
Deze financiële tussenkomst is een recht. 
De sociale dienst van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn rapporteert per kwartaal 
aan het bijzonder comité voor de sociale dienst over 
de toepassing van dit reglement. 
 
Artikel 5 — Bedrag. 
Het bedrag van de tussenkomst bedraagt 100 euro 
per kwartaal per gerechtigd kind. 
Dit bedrag wordt gelijk verdeeld over beide ouders 
indien deze het gezamenlijk hoederecht hebben. In 
geval van betwisting over de verdeling wordt de fi-
nanciële tussenkomst uitbetaald aan de ouder die 
de kinderbijslag ontvangt. 
 
Artikel 6 — Uitzonderingsbepaling. 
Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist 
over alles wat niet voorzien is in dit reglement. Het 
bijzonder comité kan in uitzonderlijke situaties af-
wijkingen op de bepalingen van dit reglement toe-
staan. 
Het bijzonder comité motiveert deze beslissingen. 
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Artikel 7 — Bekendmaking. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de ge-
meentelijke website met vermelding van de datum 
van goedkeuring en de datum van bekendmaking. 

De bekendmaking en de datum van bekendmaking 
zullen genoteerd worden in het bijzonder register. 
Het reglement treedt in werking de vijfde dag na de 
bekendmaking. 
 

 


