REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOORTEPREMIE EN DE
TOEKENNING VAN DE GEMEENTELIJKE ADOPTIEPREMIE

Artikel 1: Geboortepremie
Binnen de beschikbare kredieten van het budget, elk jaar vastgelegd door de gemeenteraad, wordt
er een gemeentepremie toegekend voor de geboorte van elk kind dat levend geboren werd.
Deze premie wordt toegekend aan de moeder of aan de persoon die verantwoordelijk is voor het
kind, op voorwaarde dat de aanvrager ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister
van Ukkel op het ogenblik van de geboorte van het kind waarvoor de premie wordt aangevraagd.
Artikel 2: Adoptiepremie
Binnen de beschikbare kredieten van het budget, elk jaar vastgelegd door de gemeenteraad, wordt
er een gemeentelijke adoptiepremie indien het kind geadopteerd wordt (eenvoudige of volle
adoptie).
Deze premie wordt toegekend indien de volgende cumulatieve voorwaarden werden gerespecteerd:
1) Het kind is min. 10 jaar op het ogenblik waarop het toetreedt tot het gezin van de adoptant;
2) De adoptant heeft nog geen vroegere gemeentelijke geboortepremie ontvangen voor dit
kind.
3) De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Ukkel
op het ogenblik van de overschrijving van de adoptieakte.
Artikel 3: Bedrag van de premies
Het bedrag van de geboortepremie en het bedrag van de adoptiepremie is € 60 voor het eerste kind
en € 40 vanaf het tweede kind. Dit bedrag kan gewijzigd worden naargelang de begroting,
goedgekeurd door de gemeenteraad en de goedkeuring hiervan door de toezichthoudende overheid.
Het bedrag van de adoptiepremie is identiek aan het bedrag van de geboortepremie.
Artikel 4: Indieningsprocedure- en termijn
§1. Om te kunnen genieten van de gemeentelijke geboorte- of adoptiepremie moet de aanvrager het
formulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend, indienen bij de gemeente Ukkel, bij de dienst
Gezinnen/Kinderdagverblijven - Jean Vander Elstplein 29 - 1180 Ukkel, of via e-mail:
familles.creches@ukkel.brussels.
§2. Dit formulier is beschikbaar op de website van de gemeente Ukkel (www.ukkel.be ) of kan op
verzoek aangevraagd worden (via mail, per brief, via telefoon) bij de dienst GezinKinderdagverblijven.
§3. De premieaanvraag moet ingediend worden binnen zes maanden na de geboorte of de
inschrijving van de adoptieakte. Bij gebrek aan de indiening binnen deze termijn, zal het college van
burgemeester en schepenen de aanvraag als onontvankelijk beschouwen.
§4. Indien de aanvraag ingediend wordt en volledig is, wordt een ontvangstbewijs opgestuurd naar
de aanvrager.
§5. De premieaanvragen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen voor
een beslissing.

§6. Er wordt een aanvraagregister bijgehouden volgens de ontvangstdatum van de aanvragen.
Indien het aantal aanvragen het beschikbare jaarbudget overschrijdt, zullen de aanvragen volgens de
indieningsdatum behandeld worden tot uitputting van het budget.
Artikel 5: Vorm van de premie
De geboortepremie en de adoptiepremie worden toegekend in de vorm van lokale handelscheques
met een nominale waarde van € 10 per cheque.
Artikel 6: Inwerkingtreding
Het onderhavige reglement wordt van kracht de dag na de publicatie ervan en trekt op de datum van
inwerkingtreding het reglement inzake de geboortevergoeding in, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 24 juni 2004.
De ingediende premieaanvragen die nog niet onderzocht werden vóór de inwerkingtreding van het
onderhavige reglement, zullen behandeld worden op basis van het onderhavige reglement en de
premies zullen toegekend worden in de vorm van lokale handelscheques.

Goedgekeurd door de gemeenteraad van Ukkel in zitting van 10 september 2020.

