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Aanpassing reglement voor de toekenning van een
geboortepremie

De gemeenteraad,
Aanleiding
De gemeenteraadsbeslissing van 14 oktober 2013 in verband met het instellen van een
sociale correctie op de diftarfactuur was geldig tot eind 2019 en moet opnieuw worden
bekeken. We wensen het luik voor gezinnen met kinderen onder de drie jaar mee te
integreren in de geboortepremie.
Regelgeving
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Besluit van de gemeenteraad van 14 oktober 2013 in verband met het instellen van een
sociale correctie op de DIFTAR-factuur;
Besluit van de gemeenteraad van 7 november 2016 in verband met de aanpassing van
het reglement houdende toekenning van een geboortepremie;
Besluit van het college van 10 februari 2020 in verband met de aanpassing van de
sociale correctie op de diftarfactuur en van de geboortepremie.
Feiten, context en argumentatie
Het bestuur wenst een gezinsvriendelijk beleid te voeren en reikt daarom een
geboortepremie uit. Om de dienstverlening van het Huis van het Kind bekend te maken,
gaat de uitreiking van de geboortepremie om de twee maanden door in het Huis van het
Kind.
De collegebeslissing van 14 oktober 2013 in verband met het instellen van een sociale
correctie op de diftarfactuur liep tot 31 december 2019. Om gezinnen met extra afval
afkomst van pampers van kleine kindjes of ten gevolge van medische problemen te
blijven ondersteunen, moet er een nieuw reglement worden opgemaakt.
Gezien de afhandeling van de sociale correctie heel wat werk vraagt en in het vorig
reglement het tijdstip van de uitbetaling voor gezinnen met jonge kinderen niet
overeenstemde met het moment waarop er extra afval werd gecreëerd, wensen we het
bedrag van de sociale correctie voor kinderen onder de drie jaar te integreren in de
geboortepremie.
De sociale correctie voor jonge kinderen was gelijk aan de kostprijs van 75 kg restafval,
wat met het huidige tarief neerkomt op 18,75 euro. De sociale correctie geldt gedurende
drie jaar. Dit bedrag werd niet rechtstreeks uitbetaald, maar werd toegevoegd aan het
saldo van diftar. Ronden we dit bedrag af, dan komen we op een verhoging van de

geboortepremie met 60 euro. De huidige geboortepremie bedraagt 40 euro; het voorstel
is om de premie op te trekken tot 100 euro.
Gezien de eerste uitreiking van de geboortepremie voor 2020 reeds op vrijdag 31 januari
2020 plaatsvond, zullen deze gezinnen als overgangsmaatregel bijkomend extra
aankoopbons ontvangen van 60 euro.
Adviezen
De aanpassing van de geboortepremie werd besproken met en goedgekeurd door het
Huis van het Kind.
Financieel
Jaarlijks worden er ongeveer 80 kinderen geboren. Door een extra geboortepremie toe te
kennen van 60 euro per kind, komt dit jaarlijks neer op een meerkost van 4800 euro per
jaar voor de geboortepremie. Deze meerkost komt echter in de plaats van de sociale
correctie van 18,75 euro (dit is de kostprijs voor 75 kg restafval) die drie jaar na elkaar
als sociale correctie werd toegevoegd aan de diftarfactuur.
Besluit
Met 13 stemmen voor (Stijn Raeymaekers, Stefanie Vrins, Machteld Ledegen,
Maurice Helsen, Willy Torfs, Jan Van Dyck, Freddy Kerkhofs, Hugo Cambré, Wim
Van Thielen, Sander Ooms, Chantal Helsen, Paul Verstrepen, Hilde Heylen), 6
onthoudingen (Gert Van Dyck, Herman Dom, Sophie Gabriëls, Kathleen Eykens,
Ann Willems, Maarten Aerts)
Artikel 1. Het besluit van 7 november 2016 over de aanpassing van het reglement
houdende de toekenning van een geboortepremie, wordt met ingang van 2 maart 2020
ingetrokken.
Artikel 2. Vanaf 2 maart 2020 wordt er per kind een premie van 100 euro toegekend
aan één van de ouders bij de geboorte of adoptie van kindjes die na de geboorte of
adoptie worden ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van
onze gemeente.
Artikel 3. De premie wordt uitgereikt:
1° voor zover de ouders samenleven en ingeschreven zijn in het bevolkings-,
vreemdelingen- of wachtregister van onze gemeente: aan één van beide ouders;
2° voor zover de ouders niet samenleven, maar beide ouders ingeschreven zijn in het
bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van onze gemeente: aan de ouder op wiens
adres het kind is ingeschreven.
Artikel 4. De premie wordt zes maal per jaar uitgereikt in gemeentelijke cadeaubonnen.
Het lokaal bestuur bepaalt de datum van de uitreiking.
Indien de premie niet wordt afgehaald op het door het lokaal bestuur vastgestelde
tijdstip, dan kan de premie binnen de maand na deze datum worden afgehaald bij het
Huis van het Kind. Indien de premie niet wordt opgehaald, vervalt de premie.
Artikel 5. De ouder(s)/adoptant(en) aan wie de premie volgens artikel 3 van dit
reglement wordt uitgereikt, worden voor de uitreiking uitgenodigd per brief. In deze brief
zal de regeling tot het bekomen van de premie worden beschreven.

Artikel 6. Er geldt een overgangsmaatregel voor ouders van kinderen geboren vanaf 1
januari 2020 tot en met de eerste uitreikingen van de geboortepremie. Voor deze ouders
wordt een extra premie van 60 euro uitgereikt in de vorm van gemeentelijke
cadeaubonnen.
Aldus gedaan in zitting datum als boven.
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