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Aanpassing

reglement "gemeentelijke

geboorte- en adoptiepremie"

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet

van 15 juli 2005 en alle latere wijzigingen;

Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 14 november
aanwending van sommige toelagen;

1983 betreffende

de controle

op de toekenning

en op de

Gelet op de ministeriêle besluiten van 25 juni 2010 en 1 oktober 2010 inzake de beleidsbeheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's en alle latere wijzigingen;

en

Gelet op de raadsbesluiten van 20 december 2001,23 december 2004 en 24 februari 2011, houdende
toekenning van een gemeentelijke geboorte- en adoptiepremie;
Overwegende dat het gemeentebestuur in het kader van haar gezinsbeleid
waarderen en hen een ondersteuning wil bieden;
Overwegende

dat het aangewezen

is om eenvormigheid

in alle subsidiereglementen

Overwegende dat het bestaande reglement niet meer beantwoordt
om een premie toe te kennen aan een 'traditioneel' gezin;
Overwegende

gezinnen met kinderen wil

na te streven;

aan de oorspronkelijke

bedoeling

dat het billijk is om voor elk kind een gelijke premie uit te keren;

Gelet op het gunstig advies van het adviesorgaan

voor gezinsbeleid van 8 september 2014;

Gelet op de uitslag van de stemming:
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Het reglement "gemeentelijke

geboorte- en adoptiepremie"

als volgt vast te stellen:

Artikel 1: Doel en Doelgroep
Er kan een geboorte- of adoptiepremie
toegekend worden aan Bocholter burgers tot een
maximumbedrag dat vastgelegd is op budgetsleutel jaar/6130220/ABOD/0130
van het goedgekeurde
budget van het jaar waarin de toelage wordt verleend.

Aan de ouders (of de moeder), die op het ogenblik van de geboorte van een kind in Bocholt in het
bevolkings- of vreemdelingen register zijn ingeschreven, wordt een gemeentelijke geboortepremie
toegekend bij de geboorte van een kind.
Levenloos geboren kinderen waarvan, na voorlegging van een model 111D, een overlijdensakte werd
opgemaakt, worden eveneens meegerekend.
Een gemeentelijke adoptiepremie wordt toegekend aan de personen die een kind adopteren in
zoverre dat het kind geen natuurlijk kind is van een van de adoptanten en niet ouder is dan 6 jaar op
het moment van de adoptie.
De adoptanten dienen in de gemeente gedomicilieerd en woonachtig te zijn op het ogenblik dat de
ambtenaar van de burgerlijke stand het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest in de registers
heeft ingeschreven.
Artikel 2: Aanvraag, advisering, toekenning en uitbetaling
De aanvragen voor een adoptiepremie dienen toegezonden aan het gemeentebestuur van Bocholt op
het daartoe ter beschikking gesteld formulier, vergezeld van een attest waaruit blijkt dat voor het
geadopteerde kind, kinderbijslag wordt betaald.
De geboorte- of adoptiepremie wordt in het jaar na de inschrijving uitgereikt aan de persoon aan wie
de kinderbijslag wordt uitgekeerd.
De geboorte-/adoptiepremie
wordt in de vorm van een gemeentelijke cadeaucheque uitgekeerd en
bedraagt: € 65,00.
Artikel 3: Controle en bijzondere bepalingen
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op
ieder ogenblik worden uitgeoefend door een afgevaardigde van het gemeentebestuur.
Wanneer de ontvanger van de toelage de verplichte verantwoording niet verstrekt, of zich verzet tegen
de uitoefening ter plaatse van controle, is hij/zij krachtens de wet gehouden tot terugbetaling van de
toelage. De toekenning van de toelage kan eveneens worden geschorst wanneer o.m. de vereiste
verantwoording uitblijft.
Het schepencollege beslist over de concrete toepassing van het reglement, alle onvoorziene gevallen
en betwistingen na advies van de administratie en/of het adviesorgaan gezinsbeleid.

Artikel 2: Dit reglement in voege te laten treden vanaf heden en alle vorige reglementen en
aanpassingen aan reglementen "gemeentelijke geboorte- en adoptiepremie' onder welke naam deze
ook vastgesteld werden, op te heffen.
Artikel 3: Afschrift van dit besluit over te maken aan de verantwoordelijke ambtenaar voor
gezinsbeleid, het adviesorgaan voor gezinsbeleid en de financiële dienst.
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