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* * * 

 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 8 juni 2006 houdende vaststelling van het 
gemeentelijk reglement met betrekking tot recepties en geschenken; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad bij voormeld reglement besliste om in een aantal gevallen een 
geschenkencheque te overhandigen, inwisselbaar bij de lokale handelaars; 
 
Gelet op de nota van de financiële dienst, met verzoek een geldigheidsduur te bepalen voor de 
geschenkcheques; 
 
Overwegende dat aan dit verzoek kan tegemoet gekomen worden en de geldigheidsduur van de 
geschenkcheques kan beperkt worden tot 1 jaar vanaf de datum van afgifte; 
 
BESLUIT   :  Met 21 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 0 onthoudingen. 
 
ART. 1: goedkeuring te hechten aan het reglement met betrekking tot de toekenning van 

waardebons en het aanbieden van recepties, zoals dit hieronder hernomen wordt: 
 

***** 
 

Reglement met betrekking tot de toekenning van waardebons en het aanbieden van 
recepties. 
 
ART. 1: Met ingang van heden wordt, ter gelegenheid van huwelijksjubilea en de viering 

van een 100-jarige inwoner van Hoeilaart, een waardebon van 125 EUR vanwege 
de gemeente Hoeilaart overhandigd aan de jubilarissen voor: 

- huwelijksjubileum van 50 jaar (goud); 
- huwelijksjubileum van 60 jaar (diamant); 
- huwelijksjubileum van 65 jaar (briljant); 
- huwelijksjubileum van 70 jaar (platina); 
- huwelijksjubileum van 75 jaar (albast); 
- huwelijksjubileum van 80 jaar (eik); 
- viering van een 100-jarige. 

 
ART. 2: Komen eveneens in aanmerking voor de in artikel 1 vastgestelde geschenken de 

jubilea van kloosterlingen of geestelijken ter gelegenheid van de viering van een 
gelijk aantal jaren kloosterleven of wijding als geestelijke. 

 
ART. 3: Met ingang van heden wordt aan elk kind dat op het ogenblik van zijn inschrijving 

in de bevolkings- of vreemdelingenregisters van de gemeente niet ouder is dan 
3 jaar, naar aanleiding van die inschrijving een waardebon overhandigd van 
30 EUR. 

 
ART. 4: De in artikels 1, 2 en 3 bedoelde geschenken worden gegeven onder de vorm van 

een waardebon, in te wisselen bij een lokale handelaar naar keuze. De 
geldigheidsduur van de waardebon wordt vastgesteld op 1 jaar, ingaand op de 
datum van de overhandiging van de waardebon.  



 
ART. 5: Naast de in artikels 1 en 2 bedoelde geschenken worden bovendien, op kosten 

van de gemeente, een receptie aangeboden ter gelegenheid van jubilea van 50, 
60, 65, 70, 75 of 80 jaar. 

 
ART. 6: De in artikel 1, 2 en 3 bedoelde geschenken zullen slechts overhandigd worden 

binnen de daartoe bestemde en goedgekeurde begrotingskredieten. 
 
ART. 7: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt met de uitvoering van deze 

beslissing belast. 
 

 
***** 

 
ART. 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeenteontvanger, de dienst 

Bevolking/Burgerlijke Stand, het Secretariaat, de Onthaaldienst, de Infodienst en de dienst 
Financiën. 

 
ART. 3: In toepassing van artikel 28 van het Decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het 

Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, dit besluit ter kennis te 
brengen van het publiek en een beknopte beschrijving te versturen aan Dhr. Gouverneur 
van de Provincie Vlaams-Brabant. 
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* * * 
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