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DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 20.12.2001, houdende toekenning van een 
premie van 124 EUR voor de geboorte of adoptie in een gezin, en dit vanaf het derde kind ; 
 
Overwegende dat bij diezelfde beslissing eveneens een rol huisvuilzakken werd toegekend aan de 
moeders, hetzij bij de geboorte, hetzij bij de adoptie van een kind in zover dit op het ogenblik van de 
adoptie niet ouder was dan 3 jaar en aan gepensioneerden in het bezit van het attest van 
inkomensgarantie; 
 
Overwegende dat gezinnen die zich in de gemeente komen vestigen eveneens aanspraak kunnen 
maken op een rol huisvuilzakken, in zover minstens één kind tot de leeftijd van 3 jaar deel uitmaakt 
van dit gezin ; 
 
Overwegende dat de toekenning van huisvuilzakken aan gezinnen met  kinderen als 
gezinsvriendelijke maatregel geldt ; 
 
Overwegende anderzijds dat luiers bijdragen tot de afvalproblematiek en het eveneens aangewezen is 
de gezinnen de mogelijkheid te bieden om te opteren voor katoenen luiers in plaats van voor een rol 
huisvuilzakken; 
 
Overwegende dat een aanvulling van het  reglement de dato 20.12.2001 noodzakelijk is; 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet ; 
 
BESLUIT   :  Met 17 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 0 onthoudingen. 
 
 
ART. 1 : Met ingang van 1 januari 2003 zal, ten laste van de gemeentekas, een geboortepremie 

toegekend worden aan moeders die, op het ogenblik van de bevalling, ingeschreven zijn 
in de bevolkingsregisters van onze gemeente. 

 
ART. 2 : De premie, waarvan het bedrag vastgesteld wordt op 124 EUR per kind, wordt toegekend 

bij de geboorte van het derde en volgende kind in het gezin. Ook de kinderen in een 
gezin opgenomen door adoptie komen in aanmerking om het aantal te bepalen. 

 
ART. 3 : Met ingang van 1 juni  2003 wordt aan elk kind dat op het ogenblik van zijn inschrijving in 

de bevolkings- of vreemdelingenregisters van de gemeente niet ouder is dan 3 jaar, naar 
aanleiding van die inschrijving naar keuze het volgende bezorgd :  

  a.    een rol huisvuilzakken van 70 liter of twee rollen van 35 liter OF  
  b.    een huurpakket katoenen luiers voor een periode van één maand, hetzij de 

tegenwaarde ervan als tussenkomst in de aankoop van een pakket katoenen luiers 
(€ 30). 

 
ART. 4 : Met ingang van 1 januari 2003 hebben gepensioneerden jaarlijks, op voorlegging aan het 

gemeentebestuur van het attest van inkomensgarantie voor bejaarden, zoals dit  elk jaar 
wordt afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen, recht op een rol huisvuilzakken 
van 70 liter hetzij 2 rollen van 35 liter.  

ART. 3 werd geschrapt met ingang van 1 juli 2006, volgens art. 7 van het 
premiereglement ‘geschenken en recepties’ dd. 8 juli 2006. 



 
ART. 5 : Deze beslissing zal worden overgemaakt aan de dienst bevolking, de financiële dienst en 

de infodienst. 
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