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Omgeving
Premiereglement voor herbruikbare luiers - wijziging.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Gemeente Laakdal geeft een premie voor de aankoop van herbruikbare luiers. We stellen voor om ook
de huur van herbruikbare luiers te subsidiëren, aangezien de milieuwinst hiervan gelijkaardig (of beter)
is als bij aankoop.
Argumentatie
De sorteeranalyse 2013 van het huishoudelijk restafval in Vlaanderen, geeft aan dat het restafval voor
12,01% bestaat uit de hygiënische fractie, met name luiers en incontinentiemateriaal wat neerkomt op
gemiddeld 13,2 kg/inw/jaar. De immense afvalberg bij huishoudens maar ook in de zorgsector en
kinderdagverblijven blijft een maatschappelijk probleem. Wegwerpluiers en andere hygiënische
producten vormen nog altijd een grote fractie van het restafval van huishoudens, en worden dus
verbrand.
Door het gebruik van herbruikbare luiers kan een deel van dit restafval vermeden worden.

Herbruikbare luiers zorgen niet alleen voor veel minder afval, ze zorgen ook voor 1,7 tot 3 keer minder
CO2-uitstoot en er worden 6 bomen minder gekapt per kind.Het schepencollege ging in zitting van
21/11/2019 akkoord dat ook de huur van herbruikbare luiers in aanmerking komt voor subsidie.
Het stimuleren van het gebruik van herbruikbare luiers is een belangrijke afvalpreventiemaatregel. Het
is daarom aangewezen om inwoners bij de aankoop of huur van herbruikbare luiers een subsidie uit te
keren.
JURIDISCH KADER
Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, goedgekeurd door de Vlaamse regering
op 16/09/2016.
BESLUIT
Met 20 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, Mondelaers Paul, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen) en 4 onthoudingen (Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis).
Artikel 1
Inwoners van de gemeente Laakdal krijgen bij het voorleggen van een aankoopbewijs of huurfactuur
van herbruikbare luiers een subsidie uitgekeerd.
Artikel 2
De premie dient aangevraagd te worden door de vader, moeder of wettelijke voogd van het kind.
Het aanvraagdossier omvat:
 het volledig ingevulde aanvraagformulier, ondertekend door de aanvrager;
 een kopie van het aankoopbewijs of huurfactuur met vermelding van de prijs en datum;
 een kopie van het geboortebewijs;
Het aankoopbewijs of huurfactuur mag maximaal één jaar oud zijn.
Artikel 3
De subsidie bedraagt 50% van het aankoop- of huurbedrag en mag maximaal € 125 bedragen. De
premie kan slechts één maal per kind jonger dan 2 jaar aangevraagd worden.
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