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Juridisch kader
-

Artikel 40§2 en 3 en artikel 41§2 van het decreet lokaal bestuur;

Feiten, context, argumentatie
De huidige toekenning van een kadobon i.p.v. een premie wordt geregulariseerd. Het bedrag
wordt gelinkt aan het koppel en niet meer aan elke partner. Er worden geen
huisvestingsvoorwaarden meer opgelegd, enkel de éénmalige toekenning per koppel. Het
toepassingsgebied voor de afgifte van een kadobon wordt verruimd.
Besluit
Enkele vragen hierbij van Marieke Stubbe:
- over welke 'bon' gaat dit? We veronderstellen enkel te gebruiken bij handelaars van Veurne?
- artikel drie: kan binnen dezelfde relatie geschrapt worden? dus enkel: eenmalig toegekend?
De burgemeester duidt dat het reglement de huwelijkspremie vervangt, die vandaag eigenlijk
reeds bestaat uit een cadeaubon van Toe Koer, en dat volgens de modaliteiten van de
handelsvereniging ToeKoer kan verzilverd worden.
Artikel 3 beoogt om de bon enkel toe te kennen voor wettelijke samenwoning of huwelijk in
dezelfde relatie. Het reglement sluit niet uit dat een partner die voor een tweede maal huwt of
wettelijk samenwoont een kadobon ontvangt.
Eenparigheid van stemmen
Artikel 1: De beslissing van 24 maart 2014 houdende hervaststelling van het reglement voor
de toekenning van een premie bij huwelijk en afsluiten van een verklaring tot wettelijke
samenwoonst op te heffen.
Artikel 2: Een kadobon ter waarde van €100 te verlenen aan elk koppel dat huwt of een
verklaring wettelijke samenwoonst ondertekent. De kadobon wordt automatisch opgemaakt op
het ogenblik van de ondertekening bij de dienst burgerzaken.
Artikel 3: De kadobon wordt slechts eenmalig toegekend binnen dezelfde relatie.

Artikel 4: Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet
voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing worden ingesteld bij de bestendige
deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge.
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