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Gemeenteraad Goedgekeurd
Besluit Zitting van 26 oktober 2020

Interne Organisatie - Burgerzaken

Getekend door

7 2020_GR_00134 Gemeentelijke geboortepremies/adoptiepremies - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stefan Agten, voorzitter; de heer Jacky Snoeckx; de heer Raf Truyens; de heer Marc De 
Pachter; de heer Sven Saenen; de heer Jan Dalemans; mevrouw Nele Lijnen; mevrouw Ivette Leten; 
de heer Theo Martens; de heer Johan Feyen; de heer Jan Vangenechten; de heer William Linmans; de 
heer Tony Baselet; mevrouw Kelly Leenaerts; mevrouw Karen Kerkhofs; mevrouw Carina Gijsbers; de 
heer Jordy Verlinden; mevrouw Kristel Vanbaelen; mevrouw Marie De Rycke; de heer Robert 
Verheyen, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Jo Kerkhofs; mevrouw Hanne Palmans; mevrouw Ellen Willekens; mevrouw Jessie Olyslagers

Beschrijving
Aanleiding en context
In de huidige regeling, die dateert van 2006, krijgen de ouders voor een geboorte of adoptie een 
premie die afhankelijk is van de rang van het kindje. 

De ouder(s)/adoptante(n) moeten deze premie momenteel schriftelijk aanvragen. 
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Argumentatie
Conform het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2006 krijgen de ouders/adoptanten een premie van € 
25,00 voor het eerste kindje, € 50,00 voor het tweede kindje, € 100,00 voor het derde kindje, € 
150,00 voor het vierde kindje en € 200,00 voor het vijfde kindje en volgende. Bovendien moeten de 
ouders/adoptanten minstens één jaar voor het kind geboren werd of voor het geadopteerd werd 
woonachtig zijn in Hechtel-Eksel. De ouders dienen de premie momenteel schriftelijk aan te vragen. 

Gezien de ouders in de toekomst een geboortepakket ontvangen via het Huis van het Kind, zodat ze 
kennismaken met het KiK, wensen we dit systeem te hervormen en te vergemakkelijken. 
Door de hervorming zal elk kind, ongeacht de rang, een premie ontvangen van € 50,00 in de vorm 
van gemeentelijke geschenkbonnen die toegevoegd worden aan het geboortepakket. 
De voorwaarde van minstens één jaar woonachtig te zijn in onze gemeente wordt geschrapt. 

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
Dit reglement vervangt het reglement van 29 juni 2006 betreffende de gemeentelijke 
geboortepremies/adoptiepremies. 

Artikel 2
Het gemeentelijk reglement toekennen van geboortepremies/adoptiepremies goed te keuren waarvan 
de tekst luidt als volgt:

Artikel 1

Elk pasgeboren kind of geadopteerd kind, gedomicilieerd in Hechtel-Eksel, ontvangt vanwege het 
gemeentebestuur een geboortepremie.

Artikel 2

De geboortepremie wordt in de vorm van een gemeentelijke geschenkbon ten bedrage van € 
50,00 toegekend aan elk kind, ongeacht de rang.

Artikel 3

Er wordt niet vereist dat de ouders gedurende een bepaalde tijdsduur, voorafgaand aan de 
geboorte/adoptie, in de gemeente Hechtel-Eksel woonachtig zijn.

Artikel 4

De gemeentelijke geboortepremies worden toegevoegd aan het geboortepakket. Het 
geboortepakket ontvangen de ouders bij een bezoek aan het Huis van het Kind.

Artikel 5

Dit reglement treedt in werking op 01 januari 2021.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 


