
BOORTIIEERBEEK

BESTUIT VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 2 maart 2015

Aanwezig: Michel Baert voorzitter
Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De Locht, RemiSerranne, Willy
Cornelis schepenen
Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice
Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De

Becker, Marc Usewils raadsleden
Johan Smits gemeentesecretaris

Verontschuldigd: Anne-Marie Van Loock raadslid

De gemeenteraad,

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2002 tot wijziging van de
subsidiereglementen waarin onder meer besloten wordt tot toekenning van een bijzondere premie
aan 50- 60- of 65-jarige huwelijksjubilea;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2006 waarbij de toekenning van een
bijzondere premie wordt uitgebreid tot het 70 en7í-jarig huwelijksjubileum en dit overwegende de
toenemende ouderdom van de bevolking;

Overwegende dat ook huwelijksjubilea van geestelijken in aanmerking komen voor de toekenning
van een premie; onder huwelijksjubilea van geestelijken wordt de priesterwijding verstaan die
eveneens na 50, 60, 65, 70 en 75jaar gevierd wordt;

Overwegende dat huidig reglement het reglement van 23 oktober 2006 integraal herneemt en als
dusdanig aanvult;

Overwegende dat het bovendien wenselijk is de verschillende gemeentelijke reglementen met
betrekking tot de toekenning van gemeentelijke premies bij familiale gebeurtenissen te coördineren;

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De

Locht, Remi Serranne, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, KristelAndries,
Francine De Becker en Marc Usewils.

art. 1

Het besluit van de gemeenteraad van 1-9 december 1988 met betrekking tot de toekenning van een
geboortepremie, het besluit van de gemeenteraad van L3 september 1993 met betrekking tot de
toekenning van een adoptiepremie, de besluiten van de gemeenteraad van 27 maart 2OO2 en23
oktober 2006 met betrekking tot het gemeentelijk reglement voor de toekenning van premies bij
jubilarissen en het besluit van de gemeenteraad van 17 maart 2008 met betrekking tot het reglement
op het voorhuwelijkssparen in te trekken.



art.2
Een reglement op de gemeentelijke premies voor tamiliale gebeurtenissen goed te keuren waarvan

de tekst als volgt luidt:

artikel l-. Geboortepremie
51. De gemeente verleent een premie van 75,00 EUR voor elke geborene die in het
bevolkingsregister van de gemeente wordt ingeschreven.

Deze premie wordt automatisch toegekend uiterlijk één jaar na de inschrijving van de rechthebbende
in het bevolkingsregister

52. Deze premie wordt toegekend aan de ouder(s) van het kind

artikel 2. Adoptiepremie
51. De gemeente verleent een premie van 75,00 EUR voor elke kind dat wordt geadopteerd en dat in

het bevolkingsregister van de gemeente wordt ingeschreven.

52. Deze premie wordt toegekend aan de adoptant(en) van het kind.

Deze premie wordt automatisch toegekend uiterlijk één jaar na de inschrijving van de rechthebbende
in het bevolkingsregister.

artikel 3. Voorhuweliikssparen

51. De gemeente verleent een premie aan gehuwden of samenwonenden met het oog op het
stimuleren van het voorhuwelijkssparen.

52. Deze premie wordt uitbetaald in het kalenderjaar waarin het huwelijk van de begunstigde wordt
afgesloten of een verklaring van wettelijke samenwoonst door de begunstigde wordt afgelegd.

53. Het bedrag van deze premie wordt vastgesteld op 20 % van de spaarinlage die in aanmerking
wordt genomen voor de berekening van de rijkstoelage met een maximum van L00,00 EUR.

54. Om de premie te bekomen moet de begunstigde aan volgende voorwaarden tegelijk voldoen
. Het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoonst moet worden aangegaan ten

laatste in de loop van het kalenderjaar waarin de leeftijd van 30 jaar wordt bereikt.
. Op L januari van het jaar waarin de toelage wordt aangevraagd ten minste drie jaar

aangesloten zijn bij een dienst voor voorhuwelijkssparen.
¡ Het attest van voorhuwelijkssparen, afgeleverd door de dienst voor voorhuwelijkssparen

waarbij de begunstigde is aangesloten, kunnen voorleggen.

a rtikel 4. Huweliiksiubileum of iubileum van priesterwiidíne

SL. De gemeente kent een premie toe bij een huwelijksjubilieum of jubileum van een priesterwijding.

52. Het bedrag van deze premie wordt vastgesteld als volgt:
o jubileum 50 jaar: 125,00 EUR

o jubileum 60 jaar: 200,00 EUR

o jubileum 65 jaar: 250,00 EUR

. jubileum 70 jaar:300,00 EUR

. jubileum 75 jaar:350,00 EUR

53. Deze premie wordt overhandigd ter gelegenheid van het bezoek door het college van

burgemeester en schepenen bij de jubilarissen of bij hun ontvangst in het gemeentehuis.
geen bezoek of ontvangst wordt georganiseerd, wordt deze premie overhandigd door de

burgemeester in het gemeentehuis of thuis.
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artikel 5

Deze premies worden uitgekeerd in de vorm van een gemeentelijke geschenkbon, bruikbaar binnen
het jaar na uitreiking bij een Boortmeerbeekse handelaar naar keuze die deelneemt aan het
gemeentelijke initiatief rond geschenkbonnen.

Aldus gedaan in zitting datum als boven

De gemeentesecretaris
get. Johan Smits

De gemee

Voor eensluidend uittreksel:
Boortmeerbeek, 24 maart 20L5

De voorzitter
get. Michel Baert

De r

Michel Baert

3




