Beheer van de gemeentelijke premies

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE
GEBOORTEPREMIE
Artikel 1:
Op aanvraag van de betrokken personen en onder de voorwaarden uit onderhavig reglement wordt
een geboortepremie van 25 euro toegekend aan elke moeder bij de geboorte van elk van haar
kinderen.
De premie wordt ook toegekend wanneer een kind jonger dan 10 jaar wordt opgevangen wordt na
ondertekening van een adoptieakte of een pleegvoogdijovereenkomst.
Artikel 2:
De premie wordt toegekend aan de betrokkene nadat gecontroleerd werd of die daadwerkelijk in
Etterbeek gedomicilieerd is en zo nodig na controle van de overschrijving van de adoptieakte in de
registers van de burgerlijke stand of van de bekrachtiging van de pleegvoogdijovereenkomst door de
jeugdrechtbank.
Artikel 3:
Wanneer de geboorte van het kind in Etterbeek wordt aangegeven, is het de taak van de dienst
Burgerlijke Stand om de dienst Onderwijs te informeren zodat het aanvraagformulier naar de
betrokkene gestuurd wordt.
Wanneer het kind geboren wordt in een andere gemeente, is het de taak van de dienst Bevolking om
na ontvangst van de geboorteakte de dienst Onderwijs te informeren zodat het formulier naar de
betrokkene gestuurd wordt.
Artikel 4:
De aanvraag, bedoeld in artikel 1 moet ingediend worden bij het college van burgemeester en
schepenen binnen 6 maanden nadat de betrokkene het aanvraagformulier uit artikel 3 heeft
ontvangen. Zo niet, dan wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard. Die termijn zal strikt worden
toegepast.
Voor kinderen die geadopteerd worden en kinderen die opgevangen worden in het kader van een
pleegvoogdij moet de aanvraag ingediend worden binnen zes maanden na de overschrijving van de
adoptieakte in de registers van de burgerlijke stand of na de bekrachtiging van de
pleegvoogdijovereenkomst door de jeugdrechtbank.
Artikel 5:
De hierboven vermelde bepalingen zijn van toepassing op kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari
2002.
Artikel 6:
Onderhavige wijziging treedt in werking op 1 januari 2002.

