UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 25 juni 2013
_____________________

Provincie
VLAAMS-BRABANT
Arrondissement
HALLE-VILVOORDE
GEMEENTE
1670 PEPINGEN

Aanwezig:

De Cuyper K., - voorzitter;
Timmermans E., - burgemeester;
Lacres P., Defloo G., Cochez G. - schepenen;
Claes P., De Roubaix A., Pompen M., Van Cutsem P., Paridaens
M., Baert P., Agneessens J., Vanbellinghen P., Seghers R.,
Beeckmans S. - gemeenteraadsleden;
De Saeger F. – secretaris i.o.
Dehandschutter E. – schepen – OCMW-voorzitter

2.Reglement geboorte- en adoptiepremies – Aanpassingen - Goedkeuring.
De Raad,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15 januari 1987, betreffende het reglement op
de gemeentelijke geboortepremies;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 april 2001, betreffende de aanvulling van
het reglement op de gemeentelijke geboortepremies met de bepalingen inzake adoptie;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 8 februari 2007, de herziening van het
reglement geboortepremie;
Gelet op de beslissing van college van burgemeester en schepenen om in te tekenen in een
positief holibi- en transgenderbeleid;
Overwegende het advies van çavaria, de belangenverdediger voor holebi’s in Vlaanderen;
Overwegende dat de nodige kredieten jaarlijks in de begroting worden opgenomen;
Op voorstel van de raad om een aantal aanpassingen uit te voeren;
BESLUIT: Met 15 ja-stemmen Timmermans E., Lacres P., Cochez G., Defloo G., Claes P.,
De Roubaix A., Pompen M., Paridaens M., Van Cutsem P., Baert P., Seghers R., De Cuyper
K., Agneessens J., Vanbellinghen P., Beeckmans S.
Artikel 1 – De gemeentelijke premie per geboorte en adoptie blijft vastgesteld op € 100.
Art. 2 – De geboortepremie wordt toegekend aan de juridische moeder, die op het ogenblik
van de geboorte, ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister van onze
gemeente of in het wachtregister.

Art. 3 – Indien de juridische moeder niet bekend is of overleden, zal de geboortepremie
worden uitbetaald aan de persoon die het kind ten laste heeft.
Art. 4 – De geboortepremie zal eveneens worden uitbetaald voor een miskraam na een
zwangerschap van zeven maanden en mits voorlegging van een medisch getuigschrift. In dit
geval dient de premie schriftelijk te worden aangevraagd, binnen de drie maanden na de
miskraam, aan het college van burgemeester en schepenen.
Art. 5 – De adoptiepremie wordt toegekend aan de adoptant, de wettelijk of feitelijk
samenwonenden of de adopterende echtgenoten, ingeschreven in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van onze gemeente of het wachtregister, bij de volle adoptie van een
kind. De adoptiepremie zal worden uitbetaald op het ogenblik van de overschrijving in de
registers van de burgerlijke stand van het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest dat de
adoptie uitspreekt.
Art. 6 – De vereiste kredieten zullen jaarlijks worden ingeschreven onder artikel 825/331-01.
Art. 7 – Het aangepaste reglement wordt in verschillende infokanalen (website, infoblad, ...)
opgenomen. Als informatiebron voor holebi’s wordt de gegevens van de vereniging Çavaria,
of andere belanggroeperingen van holebi’s, ter info toegevoegd.
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