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Aanwezig: 

 
Wim De Visscher, Voorzitter 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Schepenen 
Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, 
Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, An Wouters, Zoë 
Wouters, Lut Backx, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, 
Aline Maes, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Dorien Cuylaerts, Burgemeester 

Afwezig:  

 
 
De Gemeenteraad, openbare zitting 
 

39. Betreft: GR/2019/238 - Subsidiereglement inzake voorhuwelijkssparen. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op artikel 41, 23° van het Decreet Lokaal Bestuur, zoals gewijzigd door art. 3 van het 
Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het Decreet van 22 december 
2017 over het Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 56, §3, 7° 
van het decreet lokaal bestuur bevoegd is voor de beslissingen die een wet, een decreet of een 
uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan het college van burgemeester en schepenen voorbehoudt; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, houdende de vaststelling 
van het subsidiereglement voorhuwelijkssparen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend voor het 
voorhuwelijkssparen. 
Art.2.- De premie wordt eenmalig toegekend aan de personen die gespaard hebben door 
tussenkomst van een mutualiteit. 
Art.3.- Het tarief van de premie wordt vastgesteld op 20% van het gespaarde kapitaal met een 
maximum van € 90,00 per persoon. 
Art.4.- Om van de premie te kunnen genieten, dient aan de volgende voorwaarden te worden 
voldaan : 
De aanvrager moet op datum van het huwelijk of van de verklaring van wettelijke samenwoonst, 
overeenkomstig de wet van 23/11/1998, gedurende minstens één jaar in de gemeente 
Rijkevorsel wonen. 
De aanvrager moet aangesloten zijn als spaarder bij een dienst voorhuwelijkssparen van een 
erkende mutualiteit. 
De aanvrager moet de wettelijk voorziene wachttijd van 3 jaar als spaarder volbracht hebben. 
Art.5.-De premie zal worden uitbetaald na de indiening van het aanvraagformulier, gevalideerd 
door de mutualiteit van aansluiting. 
  

UITTREKSEL - gemeenteraad - zitting van 16 december 2019 
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Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur,   De Voorzitter, 
 
 
 

 
Bart Adams 

  
 
 
 
Wim De Visscher 

 


