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Artikel 1 — Definities. 

Voor de toepassing van dit reglement wordt ver-

staan onder: 

1° Referentiepersoon: de persoon aldus bedoeld 

in de algemene onderrichtingen betreffende 

het houden van de bevolkingsregisters; 

2° Provisierekening: de individuele rekening bijge-

houden door ILvA voor het gewogen Diftar sys-

teem. 

 

Artikel 2 — Principe. 

Het gemeentebestuur verleent een jaarlijkse luier-

premie. 

Deze premie is bedoeld als tegemoetkoming in de 

extra kosten als gevolg van de invoering op 7 juni 

2021 van de gewogen restafvalinzameling. 

 

Artikel 3 — Voorwaarden. 

§ 1. Komen in aanmerking voor de premie de 

kinderen die voldoen aan de volgende voorwaar-

den: 

1° ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van 

de gemeente; 

2° de leeftijd van twee jaar en zes maanden niet 

bereikt hebben. 

 

§ 2. De toestand op 1 januari zoals vermeld in 

het Rijkregister der natuurlijke personen wordt in 

aanmerking genomen. 

 

§ 3. Deze premie is niet cumuleerbaar met de fi-

nanciële steun die het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn verleent voor voor de aan-

koop van luiers en verzorgingsproducten voor ba-

by's in het kader van kinderarmoedebestrijding 

(Reglement goedgekeurd door de raad voor maat-

schappelijk welzijn op 17 oktober 2016, en gewij-

zigd bij besluit van 25 maart 2021). 

 

Artikel 4 — Bedrag. 

De jaarlijkse premie bedraagt forfaitair: 

1° 20 euro voor kinderen van minder dan één jaar; 

2° 20 euro voor kinderen van meer dan één jaar 

en minder dan twee jaar; 

3° 10 euro voor kinderen van meer dan twee jaar 

en minder dan twee jaar en zes maanden. 

 

Artikel 5 — Betaling. 

De premie wordt betaald op de provisierekening 

van de referentiepersoon. 

 

Artikel 6 — Inwerkingtreding. 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022. 

 

Artikel 7 —Bekendmaking. 

Dit besluit zal worden bekendgemaakt op de ge-

meentelijke webtoepassing met vermelding van de 

datum van goedkeuring en de datum van bekend-

making. De bekendmaking en de datum van be-

kendmaking zullen genoteerd worden in het bij-

zonder register. 

 

 


