
 

 

 

Commune de 

Berchem-Sainte-Agathe 

Ingevuld, gedagtekend en ondertekend aan het College van Burgemeester en Schepenen terug te sturen, binnen de  

DRIE MAANDEN volgend op de geboortedatum.  Koning Albertlaan, 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem 

 

Commune de 

Berchem-Sainte-Agathe 

Gemeente 

Sint-Agatha-Berchem 

 

  

 

 

 

 

 

Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad voorziene kredieten in de begroting 
en de limieten van huidig reglement, kan het College van Burgemeester en Schepenen 
een geboortetoelage toekennen aan de moeders of een adoptietoelage aan het 
gezinshoofd die werkelijk ingeschreven zijn in de bevolkings– of 
vreemdelingenregisters van Sint-Agatha-Berchem op het ogenblik van de geboorte of 
van de adoptie van het kind. 

  
 

Artikel 2 De geboortetoelage zal aan de moeder van het kind worden uitbetaald en in geval van 
overlijden van deze laatste, aan de persoon die werkelijk het toezicht heeft over het kind. 
De adoptietoelage zal aan het gezinshoofd uitbetaald worden, enkel als het kind jonger 
is dan 12 jaar op het ogenblik van de adoptie. 

  
 

Artikel 3 Het bedrag van de gemeentelijke toelage wordt vastgesteld op € 60,00 per kind. Voor de 
kinderen die minstens 66 % gehandicapt zijn op het ogenblik van de geboorte of van 
de adoptie, wordt dit bedrag verdubbeld. 

  
 

Artikel 4 Indien het kind doodgeboren wordt of indien de moeder een miskraam heeft na een 
zwangerschap van minimum 180 dagen kan de geboortetoelage ook toegekend 
worden. 

  
 

Artikel 5 De betaling van de toelage kan enkel geschieden als gevolg op een aanvraag gericht 
aan het College van Burgemeester en Schepenen binnen de drie maanden na de 
geboorte of de adoptie. 

  
 

Artikel 6  De uitgave te voorzien d.m.v. de kredieten ingeschreven op artikel 825/331-01 . 

  
 

Artikel 7 Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd om de gevallen  welke in 
onderhavig reglement niet voorzien zijn, te beslechten.  

  
 

Artikel 8 De uitbetaling van deze toelage kan slechts geschieden na goedkeuring door de 
hogere overheid van de met dit doel op de gemeentebegroting ingeschreven kredieten. 

  
   

 

REGLEMENT  

http://www.1082berchem.brussels/fr

