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Voorwerp: Openbare zitting: Aanpassen toelagereglement geboortepremies

De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 21 juli 1977, 21 augustus 1979; 6 februari 1979 en 2 februari
1988 betreffende de geboortepremies;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 11 december 2001 houdende de aanpassingen van het bestaande
toelagereglement aan de euro;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6 december 2010 houdende de invoering van en de modaliteiten
met betrekking tot de Waregembon;
Overwegende dat de geboortepremie past binnen het toepassingsgebied van de Waregembon;
Met meerderheid van stemmen;
Besluit:
Art. 1:

Vanaf en voor zover de nodige kredieten in het budget van het lopend dienstjaar zijn opgenomen,
worden de volgende geboortepremies toegekend aan de gezinnen waarvan het gezinshoofd op de
datum van de geboorte bij wijze van hoofdverblijf staat ingeschreven in de bevolkingsregisters van
de stad:
- 15,00 euro bij een eerste geboorte;
- 15,00 euro bij een tweede geboorte;
- 75,00 euro bij een derde en de volgende geboorten.

Art. 2:

Deze premie wordt per geboorte en niet per kraambed verleend. De geboorte van een tweeling zal
dan ook aanleiding geven tot het uitbetalen van twee geboortepremies.

Art. 3:

De wettige kinderen welke door het huwelijk gewettigd worden, de natuurlijke kinderen en de
geadopteerde kinderen komen in aanmerking voor het toekennen van de premie en het vaststellen
van de rangorde van geboorte.

Art. 4:

Eenzelfde premie zal worden toegekend voor een doodgeboren of levenloos aangeboden kind,
evenals voor deze welke, levend geboren, overleden zijn binnen de vijf dagen vanaf de datum van
geboorte. De aanduidingen in de registers van de burgerlijke stand zijn bepalend bij de toepassing
van dit artikel.

Art. 5:

De rang van geboorte wordt bepaald naar het aantal kinderen in leven, op datum van de in
aanmerking komende geboorte. Kinderen uit vroeger ontbonden huwelijk komen binnen hetzelfde
gezin in aanmerking voor het vaststellen van deze rangorde.

Art . 6:

Het college van burgemeester en schepenen van de stad is belast met het uitvoeren van deze
beraadslaging.

Art. 7:

De geboortepremies worden beschikbaar gesteld in Waregembonnen volgens de in artikel 1
vooropgestelde bedragen.

Art. 8:

De bepalingen van deze beslissing worden van kracht met ingang van 1 januari 2011.

Art. 9:

Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van het
gemeentedecreet.

Art. 10: Dit reglement valt onder het algemeen toezicht.
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