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Artikel 1 — Principe. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn verleent een éénmalige welzijnspremie voor 
opleidingskosten, schoolkosten, verplaatsingskos-
ten, kosten voor psychologische begeleiding, tele-
comkosten of huur/water/energiekosten in het ge-
val de jongere of student reeds zelfstandig woont. 
 
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 cen-
trum voor maatschappelijk welzijn, exclusief illega-
len; 
3° tussen de 18 en 25 jaar oud zijn, inclusief de leef-
loongerechtigden die nog student zijn en ouder 
dan 25 jaar; 
 
Artikel 3 — Bedrag. 
De premie is gelijk aan de som van de facturen die 
de begunstigde binnen brengt bij het Sociaal huis 
en vallen onder de bovenstaande categorieën, met 
een maximum van 200 euro per persoon; 
 
Artikel 4 — Toekenning. 
§ 1. Het bijzonder comité voor de sociale dienst 
beslist over de toekenning van de welzijnspremie. 
 

Artikel 5 — Betaling. 
De uitbetaling van de premie gebeurt op de reke-
ning van de begunstigde in maart 2022. 
 
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 situaties 
afwijkingen op de bepalingen van dit reglement 
toestaan. 
Het bijzonder comité motiveert zijn beslissingen. 
 
Artikel 7 —Premieperiode. 
De premieperiode van dit reglement loopt tot en 
met 31 maart 2022. 
 
Artikel 8 — Budget. 
Dit wordt voorzien bij de eerstvolgende aanpassing 
meerjarenplan. 
 
Artikel 9 — Inwerkingtreding. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke webtoepassing. met vermelding van 
de datum van goedkeuring en de datum van be-
kendmaking. De bekendmaking en de datum van 
bekendmaking zullen genoteerd worden in het bij-
zonder register. 
Het treedt in werking de vijfde dag na de bekend-
making. 

 


