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Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor geboorte,
adoptie, huwelijk of jubileum van een inwoner: goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid;
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid;
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers,
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad keurde op 2 februari 2016 het subsidiereglement goed voor geboorte of adoptie
van een kind van een inwoner. Dit reglement loopt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd
worden door de gemeenteraad.
Het huidige reglement voorziet in een subsidie van 62 euro.
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 11 februari 2019 om vanaf 1 juli 2019 niet
langer een receptie aan te bieden bij een huwelijk. In de plaats daarvan krijgt het huwelijkspaar
Handelshart Herentals Cadeaucheques ter waarde van 30 euro per huwelijkspaar. Dit werd echter
nog niet in een subsidiereglement vastgelegd.
Op 27 mei 2019 keurde het college goed dat er een jaarlijkse gezamenlijke receptie zal aangeboden
worden voor de huwelijksjubilarissen vanaf 2019. Daarbij werd bepaald dat Handelshart Herentals
Cadeaucheques ter waarde van 75 euro worden aangeboden per jubilaris. Ook dit werd nog niet in
een reglement vastgelegd.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
Argumentatie
Voor ieder kind dat wordt ingeschreven in het geboorteregister van de burgerlijke stand van de stad,
wordt een financiële steun voor een geboorte toegekend. Ook voor de volle adoptie van elke
minderjarige die wordt ingeschreven in een geboorteregister van de burgerlijke stand, wordt een
financiële steun toegekend. Om de lokale economie te ondersteunen, kunnen de subsidies gegeven
worden in de vorm van Handelshart Herentals Cadeaucheques. Hiervoor moet het bedrag afgerond
worden op 5 euro. Gezien de beperkte financiële middelen die voorhanden zijn, kan deze subsidie
zeker niet verhoogd worden en kan ze afgerond worden op 60 euro.
Omdat er vanaf 1 juli 2019 niet langer een receptie wordt aangeboden bij een huwelijk, maar aan het
huwelijkspaar cadeaucheques worden gegeven en omdat ook jubilarissen vanaf 2019 cadeaucheques
krijgen, wordt dit mee in één reglement opgenomen. De bedragen voor huwelijken en jubilarissen
werden recent goedgekeurd en blijven behouden.

Besluit
De gemeenteraad keurt het reglement goed:
Subsidies 2020-2025:
SUBSIDIE VOOR GEBOORTE, ADOPTIE, HUWELIJK OF JUBILEUM VAN EEN INWONER
1. Periode
Het reglement geldt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
2. Doel
Deze subsidie heeft als doel jonge ouders, jonge echtparen en jubilarissen een financiële steun te
geven.
3. Doelgroep
Het reglement kan ingeroepen worden door:
 de moeder of haar rechtverkrijgenden indien de moeder op de dag van de geboorte van haar
kind in het vreemdelingenregister of bevolkingsregister van Herentals staat ingeschreven
 de adoptant of één van de adoptanten van een minderjarige via volle adoptie
 inwoners die huwen in Herentals
 inwoners die 50, 60, 65 of 70 jaar gehuwd zijn.
4. Voorwaarden
 Voor geboorte: De moeder moet op de dag van de geboorte van haar kind in het
vreemdelingenregister of bevolkingsregister van Herentals ingeschreven staan. Dit geldt voor
de geboorte van elk levend kind of levenloos vertoond kind bij een zwangerschapsduur van
minstens 180 dagen vanaf de verwekking.

 Voor adoptie: Het geadopteerde kind en de adoptant moeten in het bevolkings- of
vreemdelingenregister ingeschreven zijn op datum van de adoptie. Voor het geadopteerd
kind mag nog niet eerder een subsidie voor geboorte of adoptie zijn uitgekeerd.
 Voor huwelijk: het huwelijk vindt plaats in Herentals en minstens één van de twee
echtgenoten is gedomicilieerd in Herentals
 Voor jubileum: beide echtgenoten staan op hetzelfde adres in Herentals ingeschreven, tenzij
één van beiden in een rusthuis ingeschreven is. De huwelijksjubilarissen moeten aanwezig
zijn op de jubileumviering (met uitzondering van medische redenen).
5. Aanvraag
Voor de geboorte- en adoptiepremie: De aanvrager vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier.
De subsidie bedraagt 60 euro, in de vorm van Handelshart Herentals Cadeaucheques. Ten laatste 6
maanden na de geboorte of overschrijving van de adoptie bezorgt de aanvrager de nodige
bewijsstukken. Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.
Bij huwelijken krijgt het echtpaar Handelshart Herentals Cadeaucheques ter waarde van 30 euro
aangeboden tijdens de huwelijksplechtigheid.
Jubilarissen die aanwezig zijn op de jaarlijkse gezamenlijke receptie voor jubilarissen krijgen
Handelshart Herentals Cadeaucheques ter waarde van 75 euro per paar. Enkel omwille van
dringende medische redenen kunnen de cheques bij afwezigheid uitgereikt worden.
6. Betaling
De subsidie wordt uitbetaald in de vorm van Handelshart Herentals Cadeaucheques aan diegenen die
aan de voorwaarden voldoen.
7. Betwisting
Het college van burgemeester en schepenen behandelt alle betwistingen.
Indien de aanvrager onjuiste gegevens gebruikt voor het verkrijgen van een subsidie, kan het college
van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen en de aanvrager uitsluiten
voor verdere subsidiëring.
8. Procedure
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
- 22 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Evelyn Breugelmans; Axana Ceulemans;
Patrik De Cat; Andreas Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick Kraft; Bart Lamers; Susy Matthijs; Bart
Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Tom Sluyts; Els Sterckx; Yoleen Van Camp; Pascal
Van Nueten; Mien Van Olmen; Priscilla Van Thielen; Peter Verpoorten; Stefan Verraedt;
Jennis Wagemans
- 7 onthouding(en): Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Anne-Mie Hendrickx; Rob
Lathouwers; Tom Olyslaegers; Lore Wagemans

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

de algemeen directeur
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels

