Gemeentelijk reglement houdende toekenning van een premie voor
herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal.
De Raad:
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 117, 119, 119 bis en 135;

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen,
gewijzigd bij decreet van 20 april 1994;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams
reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA) en zijn wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2002 tot vaststelling van het
Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007;
Gelet op de Politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik
van het containerpark, d.d. 10 juni 1999;

Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het ontstaan van afvalstoffen
tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen;

Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van
afvalstoffen;
Overwegende dat in tweede instantie het afval maximaal selectief dient ingezameld te worden;

Overwegende dat het nieuwe Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003 -2007 het gebruik van
herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal wil stimuleren;

Overwegende dat per kind over de gehele luierperiode meer dan een ton restafval aan wegwerpluiers
produceert;
Overwegende dat het gebruik van herbruikbare luiers of incontinentiemateriaal dit restafval kan
verminderen;
Gelet op het positief advies van de Gemeentelijke Milieuadviesraad, d.d. 20 augustus 2002.

Overwegende dat de relatieve onbekendheid en de hoge aankoopprijs van een startpakket voor
herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal een aantal mensen afschrikt;

Overwegende dat het daarom goed is, aan de burgers die voor het herbruikbaar materiaal willen
kiezen, een aanmoedigingspremie te geven.

Besluit: met algemeenheid van stemmen;
Art. 1: Verleent de gemeenteraad een premie voor de aankoop of huur van een pakket voorgevormde
herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal met bijhorende benodigdheden volgens de
voorwaarden die hierna worden vastgelegd.
Art. 2: Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene kredieten kan het college van
burgemeester en schepenen een premie verlenen voor het gebruik van herbruikbare luiers en
incontinentiemateriaal.
Art. 3: De premie kan éénmalig aangevraagd worden door vader, moeder of wettelijke voogd in het
geval

van
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incontinentiemateriaal, mits indiening van het aanvraagformulier met daarbij het(de) aankoopof huurbewijs(zen) op naam met vermelding van de factuurprijs.
Art. 4: De premie bedraagt per aanvrager en per kind de helft van de factuurprijs van de herbruikbare
luiers, de bijhorende benodigdheden en incontinentiemateriaal (beperkt tot herbruikbare luiers)
met een maximum van 150€.

Art. 5: Gezinnen en alleenstaanden, ingeschreven in het gemeentelijk bevolkingsregister, met
kinderen tot drie jaar komen in aanmerking voor de premie in het geval van de herbruikbare
luiers. De premie kan ook voor de geboorte aangevraagd worden mits attest van de huisarts.
Art. 6: De premieaanvraag wordt ingediend voor de derde verjaardag van het kind bij de gemeentelijke
milieudienst.
Art. 7: De aanvraag voor het bekomen van de premie dient ingediend te worden op de milieudienst. Bij
de aanvraag dienen volgende bewijsstukken bijgevoegd te worden:
-

een kopie van de aankoop- of huurfactu(u)r(en)

-

samenstelling van het gezin van de aanvrager (gratis te bekomen op de dienst
Bevolking)

-

eventueel een attest van de huisarts (bij aanvraag voor de geboorte)

-

kopie van het identiteitsbewijs

Art. 7: Deze beslissing heeft betrekking op aankoop en huur van luiers en incontinentiemateriaal vanaf
1 januari 2004.
Art. 8: Deze beslissing zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de OVAM.

