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Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw 
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; 
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; 
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, 
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas 
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw 
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw 
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de 
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft een subsidiereglement voor de aankoop van herbruikbare luiers. Dit reglement geldt 
tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
Herentals heeft een subsidiereglement voor herbruikbare luiers. Dit reglement geldt tot 31 december 
2019 en moet opnieuw gestemd worden. De stad geeft een subsidie voor de aankoop van 
herbruikbare luiers. Het huidige reglement is voldoende duidelijk en er zijn geen inhoudelijke 
wijzigingen. Het tarief wordt bepaald op basis van benchmarking. Het tarief wijzigt niet.

Besluit

De gemeenteraad keurt volgend reglement goed: 



Subsidies 2020-2025

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HERBRUIKBARE LUIERS

1. Periode

Het reglement geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

2. Doel

De stad Herentals geeft een subsidie voor de aankoop van herbruikbare luiers.

3. Doelgroep

Het reglement kan ingeroepen worden door elke belanghebbende (de vader, de moeder, 
onthaalmoeder, wettelijke voogd, …) van het kind.

4. Voorwaarden

Definitie: Herbruikbare luier: een wasbare luier die meermaals gebruikt wordt. Ook het overbroekje 
moet wasbaar zijn en meermaals gebruikt kunnen worden.

 Zowel de aanvrager als het kind moeten in Herentals wonen en daar gedomicilieerd zijn.
 De premie kan slechts éénmaal per kind worden toegekend.
 Bij de premieaanvraag moet een originele factuur op naam worden gevoegd met vermelding 

van de factuurprijs, getekend 'voor voldaan' of een origineel aankoopbewijs met het bewijs 
van betaling. Een factuur kan maar eenmalig gebruikt worden. Een factuur is maximaal één 
jaar geldig.

5. Aanvraag

De aanvrager vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier op de website van de stad 
Herentals. Dit moet gebeuren vóór de tweede verjaardag van het kind.

De subsidie kan aangevraagd worden voor de aankoop van herbruikbare luiers met bijhorende 
benodigdheden (wasbaar: katoenen broekje, papieren inlegvelletje, overbroekje, extra inleggers voor 
’s nachts).

De subsidie bedraagt 100 euro voor een aankoopbedrag van minstens 200 euro.

Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.

6. Betaling

De subsidie wordt uitbetaald tot uitputting van het budget.

7. Betwisting

Het college van burgemeester en schepenen behandelt alle betwistingen.



Indien de aanvrager onjuiste gegevens gebruikt voor het verkrijgen van een subsidie, kan het college 
van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen en de aanvrager uitsluiten 
voor verdere subsidiëring.

8. Procedure 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
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