
Afvalbeheer 
 
Gemeentelijk subsidiereglement voor de aankoop en/of huur van herbruikbare luiers 

 

Art. 1 - Doel  

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Anzegem kan binnen de beschikbare middelen 

daartoe goedgekeurd op het budget van gemeente Anzegem een subsidie toekennen aan mensen die voor hun 

kinderen van 0  tot 6  jaar herbruikbare luiers gebruiken. Het college van burgemeester en schepenen wil 

daarmee mensen stimuleren om op die manier een bijdrage te leveren aan het verminderen van de hoeveelheid 

huishoudelijk restafval.  

 

Art. 2 - Definitie  

In dit reglement wordt verstaan onder herbruikbare luier: elke luier (gaande van de klassieke katoenen luier tot 

de voorgevormde broekluier) die meermaals gebruikt kan worden. Dit wil zeggen dat deze luier na gebruik niet 

weggegooid maar gewassen en hergebruikt wordt.  

 

Art. 3- Doelgroep en toepassingsgebied  

§1. Voor deze subsidie komen in aanmerking: Personen ingeschreven in het bevolkings- of 

vreemdelingenregister van de gemeente Anzegem met een kind ten laste tussen 0 en 6 jaar waarvoor 

herbruikbare luiers gebruikt worden.  

§2. Voor deze subsidie komen expliciet niet in aanmerking: Aanvragen tot subsidiëring van aankoop van 

tweedehands herbruikbare luiers. Luiers die voor verschillende kinderen binnen hetzelfde gezin gebruikt 

worden, worden niet beschouwd als tweedehandsluiers.  

 

Art. 4 - Voorwaarden  

Deze subsidie wordt verleend onder volgende voorwaarden:  

a. Het kind waarop de aanvraag betrekking heeft is ofwel het eerste kind waarvoor herbruikbare luiers gebruikt 

en gesubsidieerd worden, ofwel een tweede of volgend kind waarbij de luiers opnieuw gebruikt of aangekocht 

worden. In het geval van hergebruiken van de luiers van een ouder kind kan enkel het nog niet gesubsidieerde 

aankoopbedrag van deze luiers in aanmerking komen voor bijkomende subsidie.  

b. Het kind waarvoor herbruikbare luiers gebruikt worden is op het moment van de aanvraag minder dan zes 

jaar. De subsidie kan maar 1 maal per kind aangevraagd worden. 

 

Art.5 - Subsidiebedrag  

De subsidie bedraagt 50% van de bewezen kosten van de aankoop of huur van herbruikbare luiers, met een 

maximum subsidiebedrag van 100 euro per kind. Bij hergebruik van reeds aangekochte luiers bij een volgende 

kind kan telkens 50% van het originele aankoopbedrag min het reeds gesubsidieerde bedrag, opnieuw voor 

subsidie in aanmerking komen.  

 

Voorbeeld gezin met drie kinderen: Bij de geboorte van het eerste kind worden herbruikbare luiers aangekocht 

ter waarde van 500 euro. Dit geeft recht op een subsidie van 100 euro voor het eerste kind. (50% van 500 euro 

= 250 euro -> maximaal subsidiebedrag per kind = 100 euro).  

Dezelfde aankoopfactuur kan bij geboorte van een tweede kind gebruikt worden voor een bijkomende subsidie 

van 100 euro. ((50 % van 500 euro) - 100 euro = 150 euro -> maximaal subsidiebedrag per kind = 100 euro).  

Dezelfde aankoopfactuur kan bij geboorte van een derde kind gebruikt worden voor bijkomende subsidie van 50 

euro. ((50% van 500 euro) – 2 x 100 euro = 50 euro)  

 

Art. 6 - Sancties  

In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de gemeente Anzegem beslissen om 

de toekenning van de subsidie te schorsen, in de toekomst geen subsidies meer toe te staan aan de aanvrager 

en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.  

 

Art. 7 – Inwerkingtreding en uitvoering  

Dit reglement treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 (factuurdatum herbruikbare 

luiers).  

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit reglement. 


