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Uittreksel uit het register der Notulen van de Gemeenteraad
Zitting van 11 december 2001
Aanwezig :
Dhondt Yolande .................................................................... Burgemeester-Voorzitter.
Kindt Paul, Soens Rik, Vantieghem Georges, Vanryckeghem Kürt, De
Cabooter Raphaël, Dewitte Henri, Vervaeke Jeannine ..................... Schepenen.
Deblaere Rafaël, François Freddy, Desmet Peter, Vansteenbrugge Denis,
Benoit Willy, Godefroid Jules, Fonteyne Jan, Deconinck Veerle, Van Hove
Lieve, Veys Christine, Adams Guy, Beheydt Lionel, Verhellen Mario, Barbary
Hubert, Lefevre Jaak, Chanterie Kristof, Coussement Chantal, Vandenbroeke
Christiaan, Polfliet Maria, Van Den Eynde Guy, Wyckhuyse Xavier, Verbeke
Marianne, Devos Rudy, Dekyvere Ghislain, Hellin Ann ....................... Raadsleden.
De Langhe Guido .................................................................................... Secretaris.

Voorwerp :

Premie op het voorhuwelijkssparen
De Raad,

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 21 juni 1977 waarbij een premie op het voorhuwelijkssparen verleent
wordt;
Overwegende dat het bestaande toelagereglement aangepast wordt aan de euro;
Gelet op de wettelijke beschikkingen tot het regelen van het voorhuwelijkssparen;

Overwegende dat het mogelijk is, door een aanvullende tegemoetkoming, deze sociale voorzieningen te
stimuleren;

Gelet op de financiële mogelijkheden van de stad;

Gelet op de beschikkingen van de gemeentewet in verband met de vergaderingen en de bevoegdheden van de
gemeenteraad ;

BESLIST :

Art. 1 : Vanaf en voor zover de nodige kredieten in de begroting van het lopend dienstjaar staan opgenomen,
zal aan iedere wettelijke echtgenoot/echtgenote, die aan de bij artikel 2 voormelde voorwaarden
voldoet, een premie worden verleend gelijk aan 10% van de gestorte gelden bij een dienst voor
voorhuwelijkssparen. Deze dienst zal moeten voldoen aan alle wettelijke en reglementaire
verplichtingen ter zake.

Art. 2 : Om te kunnen aanspraak maken op deze premie moeten de echtgenoot/echtgenote :
a) op datum van hun huwelijk ten minste één jaar binnen de grenzen van de huidige stad Waregem
gehuisvest zijn;
b) op de datum van het huwelijk aangesloten zijn bij een erkende dienst van voorhuwelijkssparen;
c) het huwelijk aangegaan hebben voor de leeftijd van 30 jaar;
d) de voorziene rijkstoelage op de gespaarde gelden ontvangen hebben;
e) van een dergelijke premie niet genoten hebben in een andere gemeente;

Art. 3 : Er zal geen gemeentelijke premie worden toegekend ingeval van overlijden van het lid of indien dit na
de leeftijd van 30 jaar in het huwelijk treedt.

Dit geldt eveneens ingeval van ontslag of uitsluiting of indien het lid zijn stortingen gedurende twee
jaar gestaakt heeft.

Art. 4 : De aanvraag tot het bekomen van deze vergoeding mag door beide echtgenoten, indien zij voldoen aan
art. 2 van dit besluit, ingediend worden.
Op straf van verval zal dit geschieden voor 31 januari van het jaar volgend op de datum waarin het
huwelijk werd voltrokken.

Art. 5 : De aanvraag zal geschieden op een formulier dat daartoe door de administratie ter beschikking wordt
gesteld. Dit zal aangevuld worden door de erkende spaarkas. Indien het huwelijk buiten de stad heeft
plaatsgevonden zal een uittreksel uit de huwelijksakte aan de aanvraag worden toegevoegd.

Art. 6 : Door de gemeentelijke dienst welke belast is met de uitbetaling van de premies mogen alle nuttige
inlichtingen, welke een afdoende controle mogelijk maakt, bij de onderscheidene diensten worden
ingewonnen.
Indien de controlemaatregelen onmogelijk worden gemaakt, zal de toekenning van de premie worden
geschorst.

Art. 7 : Het schepencollege zal de ten onrechte ontvangen bedragen terugvorderen. De ontvangen sommen
zullen verhoogd worden met een intrest van 4,50 % te rekenen vanaf de dag der wederrechtelijk
ontvangst.

Art. 8 : De bepalingen van deze beslissing worden van kracht met ingang van 1 januari 2002.

Art. 9 : Dit reglement valt onder het algemeen administratief toezicht conform decreet van 28 april 1993.
Gedaan in bovenvermelde zitting.
Namens de Gemeenteraad.
De Secretaris,
(get.) Guido De Langhe

De Burgemeester,
(get.) Yolande Dhondt
Voor eensluidend afschrift.
Waregem, 12 december 2001

De Secretaris,

De Burgemeester,

