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Voorwerp: premiereglement voor wasbare luiers 

 

De Gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Ter bescherming van het leefmilieu is het noodzakelijk het ontstaan van 

afvalstoffen tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te 

zamelen. 

 

Op 13 juli 2010 besliste het college om jaarlijks 1 pak gratis vuilniszakken te geven 

aan inwoners die de nood aan incontinentiemateriaal kunnen bewijzen, alsook aan 

ouders bij de geboorte van een kind.  

Het is aangewezen dat het stadsbestuur ook gezinnen die kiezen voor duurzamere 

luieroplossingen probeert te ondersteunen. 

 

Per kind wordt tijdens de luierfase (0 tot 2 à 4 jaar) meer dan een ton restafval aan 

wegwerpluiers geproduceerd. Deze luiers bevatten veel vocht en hebben dus een 

lage calorische waarde in de afvalverbrandingsoven. 

Baby's hebben dagelijks gemiddeld vijf luiers nodig. Het gemiddeld luierverbruik 

over de hele periode wordt geschat op 4.250 luiers. Uitgerekend in gewicht komt in 

totaal zo‟n 1062 kg wegwerpluiers per kind in het restafval terecht.  

Omgerekend per jaar wordt geschat dat Vlaanderen ongeveer 70.000 ton vuile 

wegwerpluiers moet verwerken. Daar komt nog een berg van meer dan 30.000 ton 

wegwerpincontinentiemateriaal van ziekenhuizen en bejaardentehuizen bij. In 

totaal gaat het om meer dan 100.000 ton. Deze fractie vult 8,51% van de Vlaamse 

restafvalzak. Het gebruik van wasbare luiers kan de hoeveelheid huishoudelijk 

restafval dus verminderen. 

 

De startinvestering voor aankoop van wasbare luiers en de relatieve onbekendheid 

weerhoudt een aantal mensen om voor deze duurzame oplossing te kiezen. Een 

aanmoedigingspremie kan de drempel verlagen. 

 

Reeds in 110 Vlaamse gemeenten worden wasbare luiers op de één of andere wijze 

gesubsidieerd.  

 

Wasbaar incontinentiemateriaal bestaat eveneens maar is nog meer onbekend. 

Toch wordt geopteerd om het voorliggend subsidiereglement ook voor deze groep 

van mensen open te stellen. 

 

Er wordt voorzien om het subsidiereglement uitgebreid bekend te maken. Dit kan 

via het stadsmagazine, de website, de verschillende mutaliteiten, Kind & Gezin. Ook 

op het moment dat ouders naar aanleiding van de geboorte van hun kind langs 



komen in het stadhuis kan informatie over herbruikbare luiers en het voorliggende 

subsidiereglement worden meegegeven. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

*Het Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van 

afvalstoffen, zoals meermaals gewijzigd; 

* Het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 5 december 2003 tot vaststelling van 

het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer, afgekort VLAREA; 

* Het Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen („Milieuverantwoord Beheer van 

Huishoudelijke Afvalstoffen‟) zoals vastgesteld bij Besluit van de Vlaamse Regering 

dd. 14 december 2007, in dit plan wordt de planning inzake preventie, selectieve 

inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen voor de 

periode 2008-2015 uitgewerkt; 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

De Vlaamse Regering keurde op 21.12.2007 de Samenwerkingsovereenkomst 

Milieu met de gemeenten voor de periode 2008-2013 goed. De Gemeenteraad 

besliste op 20.12.2010 om in te tekenen op de samenwerkingsovereenkomst voor 

de periode 2008-2013 en dit voor het onderscheidingsniveau. In het thema afval 

van deze samenwerkingsovereenkomst staat o.a. volgende actie: “de gemeente 

voert een actieve sensibilisatieactie uit om afvalpreventie te stimuleren voor 

minstens 1 afvalstof” en “de gemeente stelt een reglement herbruikbare luiers op 

en voert dit uit”. 

 

Op 13 juli 2010 besliste het college om jaarlijks 1 pak gratis vuilniszakken te geven 

aan inwoners die de nood aan incontinentiemateriaal kunnen bewijzen, alsook aan 

ouders bij de geboorte van een kind.  

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 42 par. 3 en art. 43 par. 2,2° van 

het gemeentedecreet (GD). 

 

Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, de 

artikelen 42 par. 3, 43 par. 2,2° en 186. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen; 

 

BESLUIT:  

 

Artikel 1:  

 

Via het gemeentelijk premiereglement voor wasbare luiers verleent de stad een 

premie voor de aankoop of huur van een pakket voorgevormde herbruikbare luiers 

met bijhorende benodigdheden volgens de voorwaarden die hierna worden 

vastgelegd: 

 

Artikel 1: Toepassingsgebied  

 

De premie kan onder de hierna vermelde voorwaarden worden toegekend aan 

kinderen tussen 0 en 4 jaar en aan personen met incontinentie. 

 

 

 



Artikel 2: Voorwaarden 

 

1. Kinderen 

 

Om deze premie te ontvangen voor kinderen moet de vader, moeder of wettelijke 

voogd een aanvraagformulier indienen op naam van de aanvrager overeenkomstig 

het aanvraagformulier. Bij dit aanvraagformulier dient een factuur of 

aankoopbewijs op naam van de aanvrager te zijn gevoegd. De premie is éénmalig 

en dient te worden aangevraagd voor de vierde verjaardag van het kind. 

 

Personen, ingeschreven in het bevolkingsregister van Harelbeke op datum van de 

aanvraag, met kinderen tot en met drie jaar kunnen de premie aanvragen. De 

premie kan ook voor de geboorte aangevraagd worden mits attest van de huisarts. 

 

Het aanvraagformulier wordt bij beslissing van het schepencollege vastgesteld. 

 

2. Incontinentie 

 

Om deze premie te ontvangen voor personen met incontinentie, dient een 

aanvraagformulier te worden ingediend op naam van de aanvrager overeenkomstig 

het aanvraagformulier. Bij dit aanvraagformulier dient een factuur of 

aankoopbewijs en een attest van de huisarts te worden gevoegd. De premie kan 

één keer per vijf jaar worden aangevraagd. 

 

Enkel personen met incontinentie ingeschreven in het bevolkingsregister van 

Harelbeke op datum van de aanvraag komen in aanmerking voor de premie. De 

aanvraag kan ook gebeuren door hun mantelverzorgers. In voorkomend geval 

dienen de personen met incontinentie het aanvraagformulier te ondertekenen dat 

door de mantelverzorgers wordt voorgelegd. 

 

Het aanvraagformulier wordt bij beslissing van het schepencollege vastgesteld. 

 

Artikel 3: Premiebedrag 

 

Binnen de perken van de jaarlijkse op de begroting voorziene kredieten kan het 

college van burgemeester en schepenen een premie verlenen voor de aankoop en 

huur van herbruikbare luiers. 

 

De premie bedraagt de helft van de factuurprijs met een maximum van 200 euro.  

 

Artikel 4: Procedure 

 

Om de gemeentelijke premie voor wasbare luiers omschreven in artikel 2 te 

bekomen volstaat het om de premieaanvraag overeenkomstig het 

aanvraagformulier in te dienen bij het stadsbestuur. 

 

De premie wordt uitbetaald door storting op het rekeningnummer van de 

aanvrager, na het indienen van de aanvraag en na beslissing door het college tot 

uitbetaling. 

 

Artikel 2: 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 december 2011. Evenwel kunnen personen die 

overeenkomstig de voorwaarden uit dit besluit in aanmerking komen voor een 

premie de premie voor 2011 nog aanvragen op basis van aankoopbewijzen of 

aankoopfacturen vanaf 1 januari 2011. 

 

Artikel 3:  

De nodige kredieten zullen jaarlijks voorzien worden op begroting. 



Artikel 4:  

Deze beslissing zal bekendgemaakt worden conform art. 186 van het 

Gemeentedecreet. 

 

Artikel 5: 

Bij de aangifte van de geboorte zal aan de ouders informatie over het voorliggende 

subsidiereglement en het gebruik van wasbare luiers worden meegegeven. 

 

Deze beslissing zal verder worden bekend gemaakt in het stadsmagazine, de 

stadswebsite en zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de OVAM, de 

mutualiteiten in Harelbeke en diensten van Kind & Gezin. 

 

Artikel 6: 

Een afschrift van dit subsidiereglement zal binnen achtenveertig uur na aanneming 

aan de Deputatie van de provincieraad verstuurd worden. 

 

 

 

NAMENS DE GEMEENTERAAD 

 

 

 

Carlo Daelman     Willy Vandemeulebroucke 

stadssecretaris     voorzitter 


