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Afwezig:  

 
De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
44. Betreft: GR/2019/243 - Subsidiereglement inzake het gebruik van herbruikbare luiers. 

Goedkeuring.   
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op artikel 41, 23° van het Decreet Lokaal Bestuur, zoals gewijzigd door art. 3 van het 
Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het Decreet van 22 december 
2017 over het Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 56, §3, 7° 
van het Decreet Lokaal Bestuur bevoegd is voor de beslissingen die een wet, een decreet of een 
uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan het college van burgemeester en schepenen voorbehoudt; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, houdende de vaststelling 
van het subsidiereglement voor gebruik van herbruikbare luiers; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend voor het 
gebruik van herbruikbare luiers. 
Art.2.- De premie zal eenmalig, per kind, worden uitbetaald aan de ouders of voogd van een 
kind, waarvoor de herbruikbare luiers werden aangekocht. 
De ouders of voogd die de aanvraag indient, moet op datum van inschrijving van het kind in de 
bevolkingsregisters, inwoner zijn van de gemeente Rijkevorsel. 
Art.3.- Het tarief van de premie wordt vastgesteld op € 100,00. 
Art.4.- De aanvraag van de premie dient uiterlijk 12 maanden na de geboorte of adoptie van het 
kind te worden ingediend bij de milieudienst. 
Bovendien dient de aanvraag in bijlage aankoopbewijs te bevatten van minimum € 200,00 incl. 
BTW. Het aankoopbewijs mag niet ouder zijn dan 1 jaar. 
Deze premie is cumuleerbaar met de premie voorzien in het subsidiereglement van DIFTAR.  
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
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