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en Huisvesting

Subsidiereglement herbruikbare luiers - 2.078.51

Samenstelling
Aanwezig
de heer Carl De Bie, voorzitter gemeenteraad; de heer Luc Vleugels, burgemeester; de heer Jan
Moons, schepen; de heer David Geerts, schepen; de heer Patrick Feyaerts, schepen; mevrouw Sarah
Wouters, schepen; de heer Eddy Gorris, schepen; mevrouw Katleen Vantyghem, schepen; mevrouw
Kelly Van Tendeloo, schepen; de heer Jan Baestaens, raadslid; de heer Nand Blauwens, raadslid; de
heer Tim Teurfs, raadslid; de heer Frans Poortmans, raadslid; de heer Luc Van den Bulck, raadslid;
de heer Eric Verbist, raadslid; de heer Carl Verelst, raadslid; de heer Michel Van Dyck, raadslid;
mevrouw Bernadette De Cat, raadslid; de heer Kurt Vets, raadslid; de heer Sebastiaan Marien,
raadslid; de heer Willy Anthonis, raadslid; mevrouw Tamara Ceuppens, raadslid; de heer Dirk Van
Noten, raadslid; de heer Jan De Haes, raadslid; mevrouw Ann Van den Meutter, raadslid; mevrouw
Karen Michiels, raadslid; mevrouw Elke Laureys, raadslid; de heer Bart Van Asten, raadslid; de heer
Thomas Van Hoof, raadslid; de heer Sven Lambrechts, raadslid; mevrouw Hilde Cools, raadslid; de
heer Theo Van Thielen, raadslid; de heer Marcel Van Hoof, raadslid; de heer Hans Welters,
algemeen directeur

Verontschuldigd
de heer Wim Van den Bruel, raadslid; mevrouw Nathalie Heremans, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Om de hoeveelheid restafval te verminderen moet afvalpreventie gestimuleerd worden.
5,6% van het restafval bestaat uit wegwerpluiers. Kinderen produceren over hun gehele luierperiode
gemiddeld 1,4 ton afval aan wegwerpluiers.
De kosten voor afvalinzameling en -verwerking kunnen zowel voor de ouders als het lokaal bestuur
aanzienlijk oplopen.
Argumentatie
Het lokaal bestuur dient de restafvaldoelstellingen, zoals geformuleerd in het Uitvoeringsplan
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, te halen.
Door het gebruik van herbruikbare luiers te stimuleren kan de hoeveelheid restafval worden
verminderd.
De kostprijs voor de aankoop van een startpakket is aanzienlijk voor jonge ouders.
Op de markt worden huurpakketten aangeboden, waardoor het gebruik van herbruikbare luiers kan
worden getest vooraleer tot aankoop wordt overgegaan.
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Het is aangewezen om voor zowel huur als aankoop van herbruikbare luiers een toelage toe te
kennen.
Juridische grond
Het Decreet betreffende duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen van 23
december 2011 (Belgisch Staatsblad 28 februari 2012), hierna Materialendecreet genoemd
Het Besluit van het Vlaams Reglement inzake duurzaam beheer van materialenkringlopen en
afvalstoffen van 17 februari 2012 (Belgisch Staatsblad 23 mei 2012), hierna VLAREMA genoemd
Het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval, goedgekeurd op 16
september 2016 door de Vlaamse Regering, en latere wijzigingen
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §2 23° van het decreet Lokaal Bestuur: de gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen
van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.

Financiële informatie
Financiële informatie
De uitgaven worden verrekend op raming 2020 001173.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
 31 stem(men) voor: Willy Anthonis; Nand Blauwens; Tamara Ceuppens; Hilde Cools; Carl De Bie;
Bernadette De Cat; Jan De Haes; Patrick Feyaerts; David Geerts; Eddy Gorris; Sven Lambrechts;
Elke Laureys; Sebastiaan Marien; Karen Michiels; Jan Moons; Frans Poortmans; Tim Teurfs; Bart
Van Asten; Michel Van Dyck; Thomas Van Hoof; Dirk Van Noten; Kelly Van Tendeloo; Theo Van
Thielen; Luc Van den Bulck; Ann Van den Meutter; Katleen Vantyghem; Eric Verbist; Carl Verelst;
Kurt Vets; Luc Vleugels; Sarah Wouters
 2 onthouding(en): Jan Baestaens; Marcel Van Hoof

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad besluit voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een
gemeentelijke toelage te verlenen voor het gebruik (huur en/of aankoop) van herbruikbare luiers.
Artikel 2
De gemeentelijke premie kan slechts eenmaal per kind worden aangevraagd en bedraagt 50% van
het factuurbedrag met een maximum van 100,00 euro. De facturen voor huur en aankoop kunnen
gecombineerd worden.
Artikel 3
Toekenningsvoorwaarden en -procedure
 De premie wordt toegekend voor het gebruik van alle soorten herbruikbare luiers, gaande
van de klassieke katoenen luier tot de voorgevormde broekluiers.
 Via team Burgerzaken wordt aan alle jonge ouders een infofolder herbruikbare luiers en een
premieaanvraagformulier bezorgd, samen met de felicitaties ter gelegenheid van de
geboorte van hun kindje.
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 De premie wordt aangevraagd door de vader, moeder of wettelijke voogd van het kind, die
gedomicilieerd is in de gemeente Heist-op-den-Berg. De premieaanvraag wordt ingediend
bij Leefomgeving, team Milieu en Duurzaamheid voor de tweede verjaardag van het kind.
 Bij het aanvraagformulier dient een aankoopbewijs gevoegd te worden van:
1. minimum 50,00 euro (indien het enkel huur van herbruikbare luiers betreft)
2. minimum 200,00 euro (indien het aankoop, eventueel in combinatie met huur van
herbruikbare luiers betreft).
 Het bijgevoegde aankoopbewijs mag niet ouder zijn dan 1 jaar.
Artikel 4
Dit subsidiereglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke webtoepassing.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
De algemeen directeur
(get.) Hans Welters

De voorzitter
(get.) Carl De Bie

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur
Hans Welters

De voorzitter
Carl De Bie
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