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Status
Goedgekeurd met unanimiteit

Beschrijving
Beknopte samenvatting
Aanpassing van het toelagereglement op de toekenning premie herbruikbare luiers of gratis
huisvuilzakken: de toelage bij geboorte wordt, naast de bestaande categorieën van ouders of adoptie,
uitgebreid er met pleegzorg.
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Juridische grond
- het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2017 aangaande het toelagereglement op de toekenning
premie herbruikbare luiers of gratis huisvuilzakken
- het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019 aangaande het retributiereglement op het ophalen
en brengen van huishoudelijke afvalstoffen
- de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen
- het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2002 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen
Argumentatie
De gemeenteraad in zitting van 23 oktober 2017 keurde de laatste versie van het toelagereglement op
de toekenning premie herbruikbare luiers of van huisvuilzakken goed.
De stad voorziet in gratis huisvuilzakken, een premie voor het gebruik van herbruikbare luiers of een
toelage op de DifTar-rekening bij de geboorte of adoptie van een kind. De categorie van begunstigden
wordt uitgebreid met pleegzorg.

Besluit
Artikel 1
Het toelagereglement op de toekenning premie herbruikbare luiers of gratis huisvuilzakken goed te
keuren.

Bijlagen
1. 20201026_GR_gratis_zakken_luierpremie.pdf
2. 20201026_GR_gratis_zakken_luierpremie_wijziging.pdf
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Toelagereglement op de toekenning premie herbruikbare luiers of gratis
huisvuilzakken

Artikel 1
Aan bepaalde categorieën van gezinnen en personen, die aan bepaalde voorwaarden voldoen,
worden gratis huisvuilzakken toegekend, wordt een premie op de DifTarrekening gestort of wordt een
premie voor het gebruik van herbruikbare luiers gegeven.

Artikel 2

geboorte – adoptie - pleegzorg

Categorie: inwoners van de stad bij de geboorte van een kind of de adoptie van of pleegzorg over een
kind jonger dan twee jaar.
Eénmalige toelage: de keuze tussen:
• 40 grote of 80 kleine restafvalzakken;
• een premie van 150 euro op vertoon van een aankoopbewijs van herbruikbare (katoenen) luiers en
bijhorende benodigdheden, ter waarde van minstens 200 euro;
• 90 euro op de DifTarrekening indien de begunstigde gebruik maakt van een sorteerstraat.
Voorwaarde: voorlegging van een uittreksel uit de akte of een bewijs van pleegzorg.

Artikel 3

inwoners-referentiepersonen met verhoogde tegemoetkoming

Categorie: inwoners-referentiepersonen die onder het stelsel van de verhoogde tegemoetkoming van
de verzekering voor geneeskundige verzorging vallen (alle categorieën).
Jaarlijkse toelage: de keuze tussen:
• 20 grote restafvalzakken;
• 10 grote en 20 kleine restafvalzakken;
• 40 kleine restafvalzakken;
• 10 grote en 10 kleine restafvalzakken, 20 blauwe pmd-zakken en 30 roze zakken voor zachte
plastics;
• 30 kleine restafvalzakken, 20 blauwe pmd-zakken en 30 roze zakken voor zachte plastics;
• 45 euro op de DifTarrekening indien de begunstigde gebruik maakt van een sorteerstraat.
Voorwaarde: voorkomen op de lijst afgeleverd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of
voorleggen van een attest van de mutualiteit, waaruit de hoedanigheid van rechthebbende op een
verhoogde tegemoetkoming en de datum vanaf dewelke deze hoedanigheid werd bekomen, blijkt.

Artikel 4

religieuzen in gemeenschap met verhoogde tegemoetkoming

Categorie: religieuzen die in gemeenschap wonen en die in aanmerking komen voor een verhoogde
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Het aantal gratis zakken wordt
gegeven per begonnen groep van 5 rechthebbenden.
Jaarlijkse toelage: de keuze tussen:
• 20 grote restafvalzakken;
• 10 grote en 20 kleine restafvalzakken;
• 40 kleine restafvalzakken;
• 10 grote en 10 kleine restafvalzakken, 20 blauwe pmd-zakken en 30 roze zakken voor zachte
plastics;
• 30 kleine restafvalzakken, 20 blauwe pmd-zakken en 30 roze zakken voor zachte plastics;
• 45 euro op de DifTarrekening indien de begunstigde gebruik maakt van een sorteerstraat.
Voorwaarde: voorkomen op de lijst afgeleverd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of
voorleggen van een attest van de mutualiteit, waaruit de hoedanigheid van rechthebbende op een
verhoogde tegemoetkoming en de datum vanaf dewelke deze hoedanigheid werd bekomen, blijkt.
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Artikel 5

medische redenen

Categorie: inwoners die onder het stelsel van de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging vallen (alle categorieën), met medische problemen: incontinente personen,
stomapatiënten en thuisdialyse patiënten. De inwoner moet nog thuis wonen, inwoners die in een rustof verzorgingstehuis verblijven komen niet in aanmerking.
Jaarlijkse toelage: de keuze tussen:
• 20 grote restafvalzakken;
• 10 grote en 20 kleine restafvalzakken;
• 40 kleine restafvalzakken;
• 10 grote en 10 kleine restafvalzakken, 20 blauwe pmd-zakken en 30 roze zakken voor zachte
plastics;
• 30 kleine restafvalzakken, 20 blauwe pmd-zakken en 30 roze zakken voor zachte plastics;
• 45 euro op de DifTarrekening indien de begunstigde gebruik maakt van een sorteerstraat.
Voorwaarde: voorlegging van een recent (maximaal 3 maanden oud) medisch attest van het
ziekenhuis of arts voor de vermelde aandoeningen en een bewijs van verhoogde tegemoetkoming.

Artikel 6
Onderhavig gemeenteraadsbesluit treedt onmiddellijk in voege. Het gemeenteraadsbesluit van 23
oktober 2017 op de toekenning van een premie herbruikbare luiers of gratis huisvuilzakken wordt
opgeheven vanaf het in voege treden van onderhavig reglement.
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