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Artikel 1.-  

Met ingang van 1 januari 2014 en voor de duur van zes jaar, eindigend op 31 

december 2019, zal te Zandhoven een geboortepremie en een adoptiepremie worden 
verleend. 

Artikel 2-  

De geboortepremie zal worden toegekend aan de bevallen moeder, op voorwaarde 
dat zij, op het ogenblik van de bevalling, in de bevolkingsregisters van de gemeente 

staat ingeschreven en zij ook werkelijk te Zandhoven woont. 

Artikel 3-  

De adoptiepremie zal worden verleend aan de adopterende ouder(s) op voorwaarde 
dat het betrokken kind geen wettig, natuurlijk erkend of adoptief kind is van de 
adoptant(en), dat het niet ouder is dan zeven jaar en dat de adoptant(en) op het 

ogenblik van de overschrijving in de registers van de burgerlijke stand van de 
adoptie, in de gemeente Zandhoven is (zijn) ingeschreven in de bevolkingsregisters 
en ook werkelijk te Zandhoven woont (wonen). Voor wat de toekenning van de 

premie betreft komen zowel adoptie als de volle adoptie in aanmerking.  

Artikel 4.-  

De gemeentelijke geboortepremie en adoptiepremie wordt bepaald op 50 euro per 
geboorte of adoptie, zonder onderscheid voor een eerste of een latere geboorte of 
adoptie. 

Artikel 5.-  

Om de geboortepremie of adoptiepremie te kunnen genieten, dient de 

rechthebbende(n) een aanvraag te richten tot het gemeentebestuur, op een 
formulier dat daartoe door de gemeente wordt ter beschikking gesteld.  De moeder 
of de adoptant(en) beschikken daarvoor over een termijn van zes maanden: - deze 

termijn vangt bij een geboorte aan, op de dag van de geboorte en bij een adoptie, 
op de datum waarop de overschrijving in de registers van de burgerlijke stand werd 
doorgevoerd. 

Artikel 6.- 

Dit besluit valt onder toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15 

juli 2005 inzake het algemeen bestuurlijk toezicht. 

Artikel 7.-  

Afschrift van deze beslissing zal aan de financieel beheerder worden overgemaakt. 

 


