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Aanvraag subsidie herbruikbare luiers 

 

 
In te vullen door de stedelijke administratie 

dossiernummer 2.4.1.11/20      /  

 

Milieudienst 
Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM 
T 056 62 12 80 
F 056 62 12 84 
milieuzorg@waregem.be 
www.waregem.be  
 

Openingstijden 
maandag: van 8.30u. tot 12.00u. In de namiddag op afspraak (tot 17.00u.)  
dinsdag: van 8.30u. tot 12.00u. In de namiddag op afspraak (tot 18.30u.) 
woensdag: van 8.30u. tot 12.00u. In de namiddag op afspraak (tot 17.00u.) 
donderdag: van 8.30u. tot 12.00u. In de namiddag op afspraak (tot 17.00u.) 
vrijdag: van 8.30u. tot 12.30u. zaterdag:  
De dienst bevolking is open elke zaterdag van 9.00u. tot 12.00u.  
Alle administratieve diensten zijn open elke eerste zaterdag van de maand: 
van 9.00u. tot 12.00u. 

 
Waarvoor dient dit formulier? 
(Opgesteld volgens het stedelijk reglement voor het gebruik van herbruikbare luiers van 6 december 2010). 
Met dit formulier kan je een aanvraag doen om een subsidie te ontvangen voor herbruikbare luiers. 
Welke voorwaarden zijn er aan de aanvraag verbonden? 
Je komt in aanmerking voor een subsidie als je aan volgende voorwaarden voldoet: 
- onder herbruikbare luiers worden alle soorten van de klassieke, katoenen luiers tot de voorgevormde luiers of 

bijhorende benodigdheden verstaan 
- per kind vraag je de subsidie slechts éénmaal aan 
- het kind is minstens 3 maanden ingeschreven in de bevolkingsregisters van de stad Waregem op het moment van 

jouw aanvraag 
- de aanvraag gebeurt vóór de 3de verjaardag van het kind 
- elk aankoopbewijs wordt slechts éénmaal gebruikt. 
Wie vraagt deze subsidie aan? 
De vader, moeder of wettelijke voogd van het kind kunnen deze subsidie aanvragen. De aanvrager dient dit formulier in 
te vullen en te ondertekenen. 
Hoeveel bedraagt deze subsidie? 
De subsidie bedraagt 50% van de aankoop of de huur van herbruikbare luiers of bijhorende benodigdheden. De subsidie 
bedraagt maximaal 125 euro. 

In te vullen door de aanvrager 

1. Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in. 

 voornaam en naam   

 
 adres   huisnummer 

 

        
 
 gemeente   postnummer 

 

        
 

 telefoonnummer  
 

       /             
 

 gsmnummer  
 

       /             
 
 e-mail   

 
 rijksregisternummer  

 

                      
 

  IBAN BE  
 

    -          -          -          
 

2. Vul hieronder enkele gegevens over jouw kind in. 

 voornaam en naam   

 
 rijksregisternummer  
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Bij te voegen documenten 

3. Voeg de bijgevoegde documenten toe. 

  Kastickets en/of facturen waarop duidelijk de omschrijving van het aangekocht of gehuurde materiaal is vermeld. 

Bij te voegen documenten door de milieudienst 

Samenstelling van het gezin van de aanvrager en het kind. 

Ondertekening 

4. Vul de volgende verklaring in. 

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn. 

 voornaam en naam   

 
 datum  dag 

 

    maand 
 

    jaar 
 

        
 

 
 

handtekening 

 

Hoe gaat het nu verder met jouw formulier? 

Je bezorgt dit formulier aan het stadsbestuur. De milieudienst gaat na of aan de voorwaarden van het 
subsidiereglement is voldaan . Het college van burgemeester en schepenen beslist over jouw aanvraag. Bij een positief 
besluit wordt de subsidie op jouw rekeningnummer gestort. 

Privacywaarborg 

De gegevens die je meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. Ze worden gebruikt voor de behandeling van jouw 
dossier en kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. Je 
hebt het recht om kennis te krijgen van jouw gegevens in dit bestand en zo nodig kan je de verbetering ervan 
aanvragen. 

Uittreksel van het stedelijk reglement 

 
Definitie 
Art. 1 :  Onder herbruikbare luiers wordt verstaan : alle soorten gaande van de klassieke katoenen luiers tot de 

voorgevormde broekluiers.  
 
Subsidiebedrag 
Art. 2 :  Er wordt een subsidie verleend van 50 % van de bewezen kosten van de aankoop of huur van herbruikbare luiers 

of bijhorende benodigdheden.   
Art. 3 :  De maximale subsidie bedraagt 125,00 EUR. 
Art. 4 :  De subsidie zal enkel verleend worden binnen de perken van het daartoe ingeschreven bedrag op de 

goedgekeurde begroting.  
 
Toekenningsvoorwaarden  
Art. 5 :  De subsidie wordt aangevraagd door de vader, moeder of wettelijke voogd van het kind.  
Art. 6 :  Per kind kan de subsidie slechts éénmaal worden aangevraagd. 
Art. 7:  Op het moment van de aanvraag dient het kind minstens 3 maand ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters 

van de stad Waregem.  
Art. 8 :  De subsidie dient te worden aangevraagd vóór de derde verjaardag van het kind.  
Art. 9 :  Als aankoopbewijs wordt aanvaard, kastickets en facturen waarop duidelijk de omschrijving van de aangekochte 

of gehuurde goederen is vermeld.  
 
Procedure en aanvraag 
Art. 10 : Voor het verkrijgen van de subsidie dient de aanvrager de volgende formaliteiten te vervullen :  

- een aanvraagformulier indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen  
- de bewijzen van aankoop of huur van herbruikbare luiers of bijhorende benodigdheden.  

Art. 11 : Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2011 tot opheffing van het reglement door de gemeenteraad. 

 


