Goedgekeurd GR 6 april 1960
Gewijzigd in GR 29 december 1986
Gemeentelijke premie voorhuwelijkssparen
Artikel 1:
De gemeenteraad van Lichtervelde verleent aan ieder wettelijke echtgenoot/echtgenote die aan de
in artikel 2 gestelde voorwaarden voldoet, binnen de perken van het jaarlijks daartoe voorzien
krediet op de goedgekeurde stadsbegroting, een premie van 15% op het totaal bedrag van de gelden
voor hem/haar gestort bij een dienst voor praenuptiaal sparen opgericht ingevolge de wettelijke of
reglementaire beschikkingen op het stuk en thans geregeld overeenkomstig de bepalingen van de
art. 24 en 25 van het KB dd 30/01/1954, gewijzigd door dat van 2/10/1958, betreffende de
toekenning van de rijkstoelagen ten voordele van de diensten van vrije mutualiteitsverzekering.
Artikel 2:
Om op deze premie aanspraak te kunnen maken moet de echtgenoot/echtgenote:
a) Op de datum van het huwelijk, ten minste één jaar in de gemeente gehuisvest zijn
b) Op de datum van het huwelijk, aangesloten zijn bij een erkende dienst voor praenuptiaal
sparen
c) De voorziene rijkstoelage 30% op en met de gespaarde gelden ontvangen hebben
d) Een wachttijd van 3 jaar vervuld hebben, zoals voorzien bij artikel 25-2° van het KB dd.
30/1/1954 voornoemd.
Artikel 3:
In tegenstelling met de geldende beschikkingen ten aanzien van de rijkstoelage voorzien ten gunste
van de voorhuwelijksspaarders, wordt er geen gemeentelijke premie verleend in geval van overlijden
van het lid of indien het lid na de leeftijd van 30 jaar in het huwelijk treedt, dit geld eveneens voor
het geval van ontslag of uitsluiting van het lid, alsook indien het lid zijn stortingen gedurende twee
jaar gestaakt heeft
Artikel 4:
De uitkering van de gemeentelijke premie ten gunste van de rechthebbenden geschiedt, na verloop
van elk kwartaal, aan de erkende mutualiteit waarbij de echtgenoten of de datum van het huwelijk
zijn aangesloten en die daartoe bij de gemeente de nodige stukken voorleggen
Artikel 5:
Als vergoeding voor bovenbedoelde tussenkomst ontvangt de mutualiteit een tegemoetkoming van
5fr. per spaarder begunstigd met een gemeentelijke premie
Artikel 6:
Voor de uitbetaling van de premie en de vergoeding dienst de mutualiteit de volgende bescheiden
voor te leggen
1. Een staat in duplo, behelzende per volgnummer: de namen en het adres van de
rechthebbenden, de geboorte- en huwelijksdatum, de begin- en einddatum van het
lidmaatschap bij een erkende dienst voor praenuptiaal sparen, het bedrag van de stortingen
verricht tot de datum van het huwelijk, het bedrag van de toegekende staatspremie, het
bedrag van de bestuursvergoeding en van de toe te kennen gemeentelijke premie

2. Voor elke belanghebbende een eigenhandig ondertekende verklaring waarbij bevestigd
wordt dat het totaal bedrag van de stortingen en het bedrag van de toegekende
staatspremie – beide sommen uitdrukkelijk vermelden – werkelijk ontvangen werden
3. Voor elke belanghebbende een verklaring van het gemeentebestuur, behelzend de geboorteen huwelijksdatum alsook de bevestiging dat hij/zij op de datum van het huwelijk ten minste
één jaar in de gemeente gehuisvest was.
Artikel 7:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement. Het is
er toe bevoegd alle onderzoeken in te stellen of te laten instellen die het nuttig of nodig acht in
verband met de gegevens en bescheiden verstrekt met het oog op het bekomen van bovenvermelde
premie
Artikel 8
Onderhavig reglement wordt van kracht met ingang van heden

