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Subsidiereglement herbruikbare luiers 
 

 
Artikel 1  
De Milieuraad verleent een premie voor de aankoop of huur van een pakket herbruikbare luiers volgens de 
voorwaarden die hierna worden vastgelegd. 

 
Artikel 2  
Om deze premie te ontvangen moet de vader, moeder of wettelijke voogd een aanvraagformulier indienen met 
daarbij een aankoop- of huurbewijs op naam en met vermelding van de factuurprijs. 
 
Artikel 3 
De premie bedraagt 75% van de factuurprijs met een maximum van 150 Euro, tot uitputting van het voorziene 
budget.  Voor financieel zwakkere aanvragers (attest sociale dienst stad) wordt dit maximum opgetrokken tot 200 
Euro.  Dit gaat om aanvragers die in aanmerking komen voor: 
- het leefloon of tegemoetkoming (“in afwachting van”) toegekend door het OCMW; 
- een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming (FOD Sociale Zekerheid); 
- een financiële sociale steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven  
   in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die  
   omwille van zijn  nationaliteit niet beschouwd kan worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie; 
- WIGW’s (aan te tonen via klevertje mutualiteit). 
 
Aanvragen kunnen worden ingediend via het desbetreffende aanvraagformulier en worden strikt chronologisch 
(datum aanvraag = datum ontvangen milieudienst) in overweging genomen.  
 
Artikel 4 
Gezinnen en alleenstaanden, ingeschreven in het gemeentelijk bevolkingsregister, met kinderen tot drie jaar 
komen in aanmerking voor de subsidie. 
 
Artikel 5 
De premieaanvraag wordt ingediend voor de derde verjaardag van het kind bij de Milieuraad Oudenaarde, p/a 
Stedelijke Milieudienst, AC Maagdendale, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde.  Het Dagelijks Bestuur van de 
Milieuraad zal onderzoeken of de aanvraag conform dit reglement in aanmerking komt en zal desgevallend de 
premie uitkeren, door storting op het rekeningnummer van de aanvrager. 
 
Artikel 6 
Er kan slechts één aanvraag ingediend worden per kind. 
 
Artikel 7 
Om dit initiatief te promoten zal een sensibiliseringsfolder worden verspreid bij alle huisartsen, de materniteit van 
het ziekenhuis, Kind&Gezin, alle initiatieven voor kinderopvang en mogelijks via het netwerk van de Gezinsbond. 
 
Artikel 8 
Dit reglement blijft van kracht tot zolang de Milieuraad het intrekt; dit zal via de website 
www.milieuraad.be/oudenaarde desgevallend worden gecommuniceerd.  
 


