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GEMEENTERAAD 2 FEBRUARI 2016  

 

SUBSIDIE BIJ DE GEBOORTE OF ADOPTIE 

VAN EEN KIND VOOR INWONERS 

  

 

 

De gemeenteraad beslist het gemeentelijk reglement voor toekenning van financiële steun bij de 

geboorte of adoptie van een kind voor inwoners zoals het werd goedgekeurd op de gemeenteraad 

van 17/12/2013 in te trekken en te vervangen door dit reglement voor de toekenning van financiële 

steun bij de geboorte of adoptie van een kind voor inwoners voor de dienstjaren 2016-2019. 

 

Artikel 1 - Rechtverkrijgende bij een geboorte 

 

Aan de moeder of haar rechtverkrijgenden, van ieder levend of levenloos vertoond kind dat wordt 

ingeschreven in het geboorteregister van de burgerlijke stand wordt een financiële steun voor een 

geboorte toegekend. 

 

Artikel 2 - Rechtverkrijgende bij een volle adoptie 

 

Voor de volle adoptie van elke minderjarige die wordt ingeschreven in het geboorteregister van de 

burgerlijke stand van de stad Herentals, wordt een financiële steun toegekend. 

In geval van volle adoptie door één persoon wordt de financiële steun voor een adoptie aan deze 

adoptant uitgekeerd op voorwaarde dat voor dit kind nog geen financiële steun werd uitgekeerd. 

In geval van volle adoptie door adopterende echtgenoten zal de financiële steun voor een adoptie 

worden uitgekeerd aan de moeder. 

Deze financiële steun wordt toegekend onder de voorwaarde dat de adoptant of de adoptanten, op 

de datum van de inschrijving van de volle adoptie, zijn ingeschreven in het bevolkings- of 

vreemdelingenregister van Herentals. 

 

Artikel 3 - Rechtverkrijgende bij overgang van het wachtregister naar het vreemdelingenregister 

 

Indien de moeder van het kind op de datum van de geboorte of adoptie ingeschreven is in het 

wachtregister van Herentals, ontstaat voor dit kind het recht op een financiële steun voor een 

geboorte of adoptie op het ogenblik van overschrijving van de moeder van het wachtregister naar 

het bevolkings- of vreemdelingenregister. 

 

Artikel 4 - Bedrag van de premie 

 

Per geboorte of adoptie wordt een bedrag van 62 euro toegekend aan de rechthebbende. 

 

Artikel 5 - Aanvraagtermijn 

 

De premie dient door minstens één ouder aangevraagd te worden binnen de 6 maanden na de 

geboorte of bij adoptie binnen de zes maanden na de inschrijving van de adoptie. 

 

Artikel 6 - Kredieten 

 

De uitvoering van bovenstaande beschikkingen is afhankelijk van de goedkeuring door de hogere 

overheid van het begrotingskrediet dat jaarlijks wordt ingeschreven in de begroting van de stad voor 

de dienstjaren 2014 tot en met 2019 onder het artikelnummer 6491000/AB/0130E. 
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Artikel 7 - Toezicht 

 

Dit reglement wordt voor kennisgeving aan de toezichthoudende overheid verzonden. 

 

Artikel 8 

 

Deze beslissing heeft betrekking op de premies vanaf 02/02/2016. 


