
Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies 
voor herbruikbare luiers - Verhuur en/of aankoop 
  
 

Artikel 1: 
  
Binnen de grenzen van de beschikbare kredieten, kent de Gemeente Ganshoren 
vanaf 1 juli 2019 gemeentelijke premies toe aan gezinnen in Ganshoren om het 
gebruik van herbruikbare luiers aan te moedigen. 
  
Artikel 2: 
  
De premie voor de huur (met inbegrip van de ophaling en de schoonmaak) bij een 
gespecialiseerd bedrijf is slechts geldig voor een maximale huurperiode van één 
maand en voor een maximumbedrag van 100,00 EUR. 
De factuur mag niet dateren van voor de geboortedatum van het kind en van voor 
de inschrijving van de aanvrager (vader, moeder of voogd) in het 
bevolkingsregister van de gemeente. 
  
Artikel 3: 
  
Het bedrag van de toegekende premie voor de aankoop bedraagt 50% van de 
aankoopfacturen met een maximumbedrag van 100,00 EUR. Meerdere 
aankoopfacturen mogen gecumuleerd worden, maar die facturen mogen niet 
dateren van meer dan drie maanden voor de geboortedatum van het kind. De 
facturen mogen niet dateren van voor de inschrijving van de aanvrager in het 
bevolkingsregister van de gemeente. 
  
Artikel 4: 
  
Enkel herbruikbare luiers als dusdanig (herbruikbare luiers, overbroekjes en textiel 
inleggers) komen in aanmerking voor het totaalbedrag van de aankoopfacturen en 
niet de accessoires (inlegvellen, waszakjes, emmer voor het inweken van de 
herbruikbare luiers, essentiële oliën voor het inweken, enz.). 
  
Artikel 5: 
  
De facturen voor de huur/reiniging en de aankoop mogen niet dateren van voor 1 
juli 2019 
  
Artikel 6: 
  
De premies worden slechts één keer per kind toegekend hetzij voor de huur (art. 
2) hetzij voor de aankoop (art. 3). 
  
Artikel 7: 
  
De premies worden aangevraagd door de moeder, de vader of de wettelijke voogd 
van het kind. De aanvrager en het kind moeten ingeschreven zijn in het 
bevolkingsregister van de gemeente. 
  
 



Artikel 8: 
  
De premieaanvraag moet ingediend worden bij het gemeentebestuur vooraleer het 
kind de leeftijd van twee jaar heeft bereikt. 
  
Artikel 9: 
  
Het aanvraagformulier voor de premie moet gericht worden ter attentie van de 
dienst Baby- en Peuterzorg van de gemeente Ganshoren met in bijlage de 
volgende documenten: 

• Een kopie van de facturen van de aankoop en/of huur van de luiers; 
• Een correct ingevulde schuldverklaring; 
• Een gezinssamenstelling. 

  
Artikel 10: 
  
De begunstigden van de premie verbinden zich ertoe om de herbruikbare luiers te 
gebruiken. 
  
Artikel 11: 
  
Elke vorm van fraude zal bestraft worden met het verlies van het voordeel van de 
premie. 
 


