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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAADZITTING VAN
donderdag, 21 december 2017
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd:

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, A. Wittesaele, K. Demeyere, J. Morbee, D. Despiegelaere, A.
Vandenbussche, P. Vlietinck, K. van der Hooft, Schepenen;
I. Reubens, M. Rombout, D. De Vlamynck, H. De Plecker, L. Lierman, A.
Vervarcke-Pattyn, P. Geerinckx, F. Naert, I. Goeminne, O. Bodyn, A.
Rappé, K. Lanckriet - Van Steen, B. De Brabandere, S. Vandierendonck Van De Sompele, L. Dieltiens, A. Maertens, G. Deman, F. Pottier, F.
Bienstman-De Vreeze, Raadsleden;
M. Gobert, Secretaris
V. Engelrelst, C. Coudyser, C. Trio, Raadsleden

13. Stadsadministratie - Burgerzaken - Gemeentelijke
geboortepremie - Wijziging.
De Gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 43 §2,2°;
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2001 betreffende de gemeentelijke geboortepremie;
Overwegende dat de premie sinds 2001 nooit werd aangepast aan de index, we jonge gezinnen via deze
premie een positief signaal willen sturen en hen motiveren om in de gemeente te blijven.
BESLUIT:
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2018 wordt er, onder de hiernavolgende voorwaarden, een gemeentelijke
geboortepremie verleend voor alle geboorten of adopties vanaf 1 januari 2018.
Art. 2.
De gemeentelijke geboortepremie wordt toegekend aan:
1. Het gezin dat op de geboortedatum van het kind, waarvoor de premie wordt aangevraagd,
ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Knokke-Heist
2. De ouder(s) van een al of niet ten volle geadopteerd kind, ingeschreven in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van Knokke-Heist, op datum van overschrijving van de adoptieakte in de
registers van de Burgerlijke Stand.
De premie wordt pas toegekend voor zover het kind de leeftijd van 10 jaar niet heeft bereikt en
er voor het desbetreffende kind nog nooit eerder een geboortepremie werd uitbetaald.
Art. 3.
Aan de personen vermeld in artikel 2, wordt binnen de perken van de gemeentelijke begroting een
gemeentelijke geboortepremie toegekend van:

150 euro
Een geadopteerd kind wordt aanzien als een eigen kind.
De geboortepremie wordt ook toegekend voor een doodgeboren kind voor zover de akte in de registers
van de Burgerlijke Stand ingeschreven werd.

Art. 4.
Een formulier voor de aanvraag van de gemeentelijke geboortepremie wordt overhandigd aan de
rechthebbende(n) bij:
 de aangifte van geboorte van het kind
 de inschrijving van het kind in het bevolkings- en vreemdelingenregister van Knokke-Heist
 de overschrijving van de adoptieakte
De aanvraag tot premie wordt ingediend binnen de zes maanden na de datum van geboorte of
overschrijving van de adoptieakte.
Art. 5.
Het raadsbesluit van 25 oktober 2001 betreffende de gemeentelijke geboortepremie wordt met ingang
van 1 januari 2018 opgeheven.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Secretaris,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Graaf Leopold Lippens
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
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