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Goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 december 2020 

Bekendgemaakt op 17 december 2020 

Inhoudstafel 

Reglement 

Hoofdstuk I. Doel 

Artikel 1. Doel  

De Stad Gent kan een subsidie toekennen aan mensen die voor hun kinderen van 0 tot 3 jaar 
wasbare luiers willen gebruiken.  

Met een huurpakket kunnen gezinnen de wasbare luiers eerst uittesten met als doel permanent 
over te schakelen. De allerkleinste maat van luier hebben kindjes bovendien maar enkele weken 
nodig. Huurpakketten van wasbare luiers zijn in die zin een proefpakket of een startpakket voor 
jonge gezinnen. 

Door het (deels) terugbetalen van een huurpakket aan wasbare luiers per kind worden gezinnen 
gestimuleerd om de keuze voor wasbare luiers te maken en op die manier een bijdrage te leveren 
aan het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval.   

Artikel 2. Definities 

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.  

Wasbare luier: Elke luier (gaande van de klassieke vouw- of strikluier tot de inlegluier met 
overbroekjes) die meermaals gebruikt kan worden. Dit wil zeggen dat deze luier na gebruik niet 
weggegooid maar gewassen en hergebruikt wordt.  
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Huurpakket luiers: Een pakket van meerdere wasbare luiers voor kinderen, die verhuurd worden 
aan de ouders. Dit kan een proefpakket zijn om meerdere type wasbare luiers te testen om nadien 
een gerichte keuze te kunnen maken. Of een pakket van wasbare luiers speciaal samengesteld voor 
de eerste weken van een pasgeboren kindje.  

Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied  

 Voor de subsidie komen in aanmerking: 

a. De huur van een pakket wasbare luiers bij een onderneming die daarvoor een gedetailleerde 
factuur opmaakt.  

b. Personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de stad Gent met 
een kind ten laste tussen 0 en 3 jaar. 

c. Personen ingeschreven in het bevolkingsregister van de stad Gent die pleegzorg voor een 
kind tussen 0 en 3 jaar opnemen. 

 Voor de subsidie komen niet in aanmerking: 

a. Aanvragen tot subsidiëring van de aankoop van al of niet tweedehands wasbare luiers. 

b. Het uitlenen of huren van wasbare luiers tussen particulieren dat geen deel uit maakt van 
een beroepsactiviteit. 

c. Kinderen waarvoor een subsidie is ontvangen in kader van het stedelijk subsidiereglement 
voor de aankoop van herbruikbare luiers dat tot 31 december 2020 bij de Stad Gent kon 
aangevraagd worden. 

Artikel 4. Voorwaarden 

 De Stad Gent verleent de subsidies onder de volgende voorwaarden: 

a. Het kind waarvoor wasbare luiers gehuurd worden is op het moment van de aanvraag bij de 
Dienst Milieu en Klimaat van de stad Gent jonger dan drie jaar. 

b. Per kind kan slechts één maal een subsidie voor een huurpakket aan wasbare luiers 
uitbetaald worden. 

c. De wasbare luiers worden minstens voor 4 weken gehuurd. 

d. De factuurdatum mag niet ouder zijn dan 1 januari 2021 en niet ouder dan 6 maanden op 
het moment van indiening. 

e. De factuur moet op naam van de aanvrager staan en melding maken van het huurpakket 
evenals de prijs en huurperiode. 

f. Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college 
van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en 
overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op 
de aanwending van sommige toelagen. 

Artikel 5. Subsidiebedrag  

De subsidie bedraagt de huurkost van een pakket aan wasbare luiers voor een periode van 4 weken 
met een  maximum subsidiebedrag van 85 euro per kind. De huurkost is de kost voor het huren van 
de luiers in het huurpakket, exclusief de eventuele waarborg die daarbij gevraagd wordt of 
verzendingskosten.  
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Artikel 6. Procedure 

 Aanvraag 

a. De aanvraag gebeurt met het daartoe bestemde aanvraagformulier. Dit formulier is 
verkrijgbaar via de website van de Stad Gent of bij de Dienst Milieu en Klimaat. De laatste 
aanvragen moeten uiterlijk op 31 augustus 2025 ontvangen en volledig zijn. 

b. Bij het aanvraagformulier wordt de factuur van het huurpakket aan wasbare luiers 
toegevoegd.   

c. In het geval van een pleegkind dat niet gedomicilieerd is bij de pleegouders is een 
plaatsingsattest van Pleegzorg Vlaanderen nodig om dit te staven. Dit attest mag niet ouder 
zijn dan de factuurdatum van het huurpakket. 

d. De ontvangstdatum van de subsidieaanvraag die volledig is, geldt als opvolgingsdatum. 
Volledige aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang 
krijgen. Na indiening en goede ontvangst van de aanvraag krijgt de aanvrager een 
ontvangstmelding. 

 Beoordeling 

a. De aanvraag is ontvankelijk wanneer voldaan is aan artikel 3 en: 
1) Het aanvraagformulier volledig is ingevuld en getekend. 
2) De factuur van het huurpakket aanwezig is met alle vereiste informatie op vermeld. 
3) Het attest van Pleegzorg Vlaanderen aanwezig is voor zover van toepassing. 

b. De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en gaat na of voldaan is aan alle 
voorwaarden van artikel 4 en de aanvraagprocedure zoals beschreven in dit reglement. 

 Beslissing 

a. Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing op basis van het advies van 
de Dienst Milieu en Klimaat. 

b. De aanvrager wordt schriftelijk van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

 Uitbetaling 

a. De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van 
de aanvrager. 

b. De aanvrager verbindt zich ertoe de Stad Gent onverwijld schriftelijk op de hoogte te 
brengen van iedere wijziging van diens post- of bankrekeningnummer. 

c. Er wordt gestreefd naar een beslissing en uitbetaling binnen 4 maanden na ontvangst van de 
aanvraag. Deze termijn is enkel een richtdatum. 

Artikel 7. Sancties  

 De subsidie moet steeds gebruikt worden voor het doel waarvoor ze is toegekend en het 
gebruik ervan dient gerechtvaardigd. Zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden. 

 In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de Stad Gent 
beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer 
toe te staan aan de aanvrager en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen. 

Artikel 8.  Inwerkingtreding en duurtijd  

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2025. 
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