
REGLEMENT OP HET TOEKENNEN VAN GEBOORTEPREMIES EN GEZINSPREMIES. 
 
ART 1: Doelstelling : 
Financiële ondersteuning voor gezinnen met kinderen, vanaf de geboorte tot en met de leeftijd van 12 jaar,  die bijkomend kan 
resulteren enerzijds in het verhogen van de participatie van kinderen aan  en anderzijds in een drempelverlaging voor, het 
bestaande aanbod van cultuur, sport, speelpleinwerking en  muziek- en kunstonderwijs dat door of in samenwerking met de 
gemeente wordt aangeboden of door sport-en jeugdverenigingen actief op onze gemeente. 
 
ART. 2 : Principe :   
De ondersteuning wordt aangeboden aan kinderen onder de vorm van : 

1. Een geboortepremie van €40, te storten in de loop van het vierde kwartaal van het geboortejaar 
2. Een pamperpremie onder de vorm van een diftartussenkomst van € 25 per kind en per jaar van 0 tot en met het jaar 

van de 2de verjaardag van het kind. 
3. Kindercheques vanaf de derde tot en met de 12e verjaardag onder de vorm van een financiële tussenkomst van € 10 

per kind per jaar waarvan de mogelijke besteding omschreven is in Art. 5 
 
ART. 3 : Rechthebbenden : 
Om te kunnen genieten van bovenstaande gezinsvriendelijke maatregelen dienen de kinderen ingeschreven te zijn in het 
bevolkingsregister van de gemeente Alveringem. 
De maatregelen vangen aan vanaf 01/01/2008 tot en met het jaar waarop het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft. 
 
ART. 4. Het aanvragen van de premies 
 
par.1. De geboortepremie 
Een geboortepremie van € 40 per kind wordt toegekend aan de ouders die op het moment van de geboorte van hun kind 
gedomicilieerd zijn in de gemeente Alveringem. 
Dit bedrag wordt gestort in de loop van het vierde kwartaal van het geboortejaar. 
 
Par.2. De pamperpremie 
Ouders van kinderen van de leeftijd van 0 tot en met het jaar van de 2de verjaardag hebben recht op een sociale correctie naar 
aanleiding van het invoeren van het diftarsysteem. Deze bestaat uit een diftartussenkomst van € 25 per kind en per jaar voor 
het compenseren van  kosten voor verwijderen van pampers. Deze tussenkomst wordt rechtstreeks gestort op de diftarrekening 
die correspondeert met het adres van het kind, op voorwaarde dat het gedomicilieerd is op de gemeente Alveringem.  
De storting gebeurt telkens in de loop van december van het geboortejaar en van het jaar erna. 
 
Par.3. De kindercheques 
1. Kinderen ingeschreven in het bevolkingsregister van Alveringem hebben recht op het  

overeenkomstig deel van de premies vanaf 01/01/2008, vanaf het jaar van de 3everjaardag tot en met het jaar waarin zij 12 
jaar worden. 

2.Het aanvraagformulier is op eenvoudig verzoek te verkrijgen op de dienst burgerzaken of te downloaden op de gemeentelijke 
website: www.alveringem.be

3. Ouders dienen een aanvraagformulier te laten invullen en handtekenen door de organisatie van een mogelijke besteding 
omschreven in art 5 

4. Het aanvraagformulier wordt terugbezorgd op de dienst burgerzaken waarna een bedrag  
    van €10 wordt gestort op rekening van de rechthebbende. 
5. Kindercheques worden pas toegekend als het inschrijvingsgeld of toegangsprijs hoger is  
    dan €10 per kind per jaar. 
6. Het aanvraagformulier wordt uiterlijk op 31 oktober van het kalenderjaar ingediend. 
7. Het aanvraagformulier dient elk jaar opnieuw ingediend te worden. 
8. De betalingen door het gemeentebestuur zullen per gezin gegroepeerd gebeuren voor alle aanvragen in de loop van het 

vierde kwartaal. 
 
ART. 5 : Het aanwenden van de kindercheques 
Een eenmalige financiële tussenkomst van €10 per kind per jaar wordt verkregen  

1. Bij aankoop van een speelpleinkaart voor de speelpleinwerking, georganiseerd door de jeugddienst van de gemeente 
Alveringem of vzw de Wip in Stavele. 

2. Bij aankoop van een sportacademiekaart (10 sessies), voor de sportacademie, georganiseerd door de sportdienst van 
de gemeente Alveringem, 

3.  Bij inschrijving aan de muziekacademie of de kunstacademie waarvan de lessen doorgaan in Alveringem. 
4. Bij inschrijving bij één van de plaatselijke Harmonieën te Alveringem  
5. Voor elke cultuur-, sport- of jeugdactiviteit georganiseerd door de gemeentelijke  
 diensten van Alveringem en waarvan bij de promotie uitdrukkelijk vermeld is dat de  
 waardebonnen kunnen gebruikt worden. Indien de toegangsprijs minder is dan €10,  
 tellen meerdere activiteiten mee totdat de drempel van €10 bereikt is. Pas dan kan de  
 financiële tussenkomst verkregen worden. 
6. Bij inschrijving bij een sportvereniging, jeugdvereniging actief op de gemeente  
 Alveringem. 

 

http://www.alveringem.be/

