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Voorgeschiedenis
Het premiereglement met betrekking tot een financiële tussenkomst in de aankoop van
herbruikbare luiers dient vernieuwd te worden.
Feiten en context
Herbruikbare luiers zijn milieuvriendelijk. De gemeente wenst dan ook het gebruik ervan
aan te moedigen.
Juridische gronden
Artikel 42 van het gemeentedecreet.
Advies
/
Argumentatie
Het premiereglement dient te worden hernieuwd.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan het hiernavolgend reglement:
HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN
Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen kan binnen de beperkingen van het budget
kindertoelage subsidies toekennen aan personen die herbruikbare luiers aankopen en

gebruiken voor hun kinderen en zodoende bijdragen tot het verminderen van de
hoeveelheid huishoudelijk restafval.
De subsidies worden toegekend overeenkomstig de Wet van 14 november 1983
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen én
volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals hierna vastgesteld.
Artikel 2:
Onder herbruikbare luier dient te worden verstaan elke luier, gaande van de klassieke
katoenen luier tot de voorgevormde broekluier, die na gebruik niet wordt weggegooid
maar wordt gewassen en opnieuw gebruikt.
HOOFDSTUK 2 - VOORWAARDEN VOOR SUBSIDIES
Artikel 3:
Volgende personen komen in aanmerking voor de subsidie: gezinnen en alleenstaanden
ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente
Hoeilaart met een kind ten laste tussen 0 en 3 jaar waardoor herbruikbare luiers gebruikt
worden.
Artikel 4:
De subsidie bedraagt 50% van de aankoopkosten van herbruikbare luiers, met een
maximum subsidiebedrag van 150 euro.
Artikel 5:
Enkel aankoopfacturen voor herbruikbare luiers vanaf 1 januari 2015 komen in
aanmerking voor subsidiëring.
Artikel 6:
Het maximum subsidiebedrag kan per kind slechts eenmaal uitgekeerd worden.
Artikel 7:
Bij een tweede en bij volgende kinderen kan opnieuw subsidie aangevraagd worden.
Zowel nieuwe luieraankopen als het nog niet gesubsidieerde aankoopbedrag van de
luieraankoop voor het eerste kind, komen in aanmerking.
HOOFDSTUK 3 - PROCEDURE EN MODALITEITEN VOOR UITBETALING VAN DE
SUBSIDIES
Artikel 8
De subsidieaanvraag wordt ingediend voor de derde verjaardag van het kind bij de
gemeente Hoeilaart, t.a.v. de milieudienst. Dit gebeurt met het daartoe bestemde
aanvraagformulier dat bij de milieudienst kan opgevraagd worden of kan worden
opgehaald op de webstek van de gemeente Hoeilaart. Bij het aanvraagformulier wordt
een origineel aankoopbewijs op naam van de aanvrager, met vermelding van de
aangekochte producten, de factuurprijs en de factuurdatum gevoegd.
Een kopie van het aankoopbewijs volstaat in het geval waarbij subsidie wordt
aangevraagd voor een tweede of volgend kind en de originele factuur reeds bijgevoegd
werd bij de subsidieaanvraag van het eerste kind.
Artikel 9
Indien blijkt dat de modaliteiten zijn nageleefd doet de milieudienst het nodige om de
uitbetaling van de subsidie zoals vermeld in artikel 4 te laten goedkeuren door het
college van burgemeester en schepenen.
Indien blijkt dat de modaliteiten niet of niet volledig zijn nageleefd, dan zal de subsidie
niet of slechts gedeeltelijk uitgekeerd worden en wordt de aanvrager daarvan op de
hoogte gebracht.

Artikel 10
De uitbetaling van de subsidie heeft plaats overeenkomstig de geldende wettelijke
bepalingen voor de gemeentelijke boekhouding. De betaling van de subsidie gebeurt op
een zicht- of postrekening.
Artikel 11
Indien na uitbetaling blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt,
gemeentebestuur beslissing de toegekende subsidie terug te vorderen.
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HOOFDSTUK 4 - INWERKINGTREDING
Artikel 12
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2015, na goedkeuring door de
gemeenteraad van dit subsidiereglement, en eindigt op 31 december 2018.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de groen- en milieudienst, de
communicatiedienst en de financiële dienst.
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