Gemeentelijk subsidiereglement voor de aankoop van herbruikbare
luiers en herbruikbaar incontinentiemateriaal
Artikel 1
Het gemeentebestuur van Alken kan – voor zover de daartoe vereiste kredieten op de door de
gemeenteraad goedgekeurde gemeentebegroting beschikbaar zijn – aan de ouder(s) van kinderen,
tussen 0 en 3 jaar, een premie verlenen voor de aankoop van herbruikbare luiers. Het kind dient
ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van Alken.
Artikel 2
Het gemeentebestuur van Alken kan – voor zover de daartoe vereiste kredieten op de door de
gemeenteraad goedgekeurde gemeentebegroting beschikbaar zijn – aan incontinente inwoners of aan
hun eerstegraads familieleden (zijnde partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons of
schoondochters), die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Alken, een premie verlenen voor
de aankoop van herbruikbaar incontinentiemateriaal.
Artikel 3
De premie voor de aankoop van herbruikbare luiers en toebehoren of voor herbruikbaar
incontinentiemateriaal bedraagt de helft van de factuurprijs met een maximum van €75.
Artikel 4
Per kind van 0 tot 3 jaar kan slechts éénmaal een premie, zoals omschreven in artikel 1, worden
toegekend.
Artikel 5
Per incontinente inwoner kan slechts om de twee jaar een premie, zoals omschreven in artikel 2,
worden toegekend.
Artikel 6
Voor het verkrijgen van de premie, zoals omschreven in artikel 1, vullen de ouders een
aanvraagformulier in. Dit aanvraagformulier is te bekomen via de website van de gemeente of op de
milieudienst. Het formulier dient samen met het aankoop- en betalingsbewijs binnen de 90 dagen na
aankoop van de herbruikbare luiers en toebehoren ingediend te worden bij de milieudienst.
Artikel 7
Voor het verkrijgen van de premie, zoals omschreven in artikel 2, vult de aankoper een
aanvraagformulier in. Dit aanvraagformulier is te bekomen via de website van de gemeente of op de
milieudienst. Het formulier dient samen met het aankoop- en betalingsbewijs en een medisch attest
binnen de 90 dagen na aankoop van het incontinentiemateriaal ingediend te worden bij de
milieudienst.

Artikel 8
Indien blijkt dat door personen onjuiste gegevens worden verstrekt of indien de voorwaarden van dit
reglement niet strikt worden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de op grond
van dit reglement toegekende premie geheel terugvorderen. Het college van burgemeester en
schepenen behoudt zich het recht om alle wettelijke middelen aan te wenden om de juistheid van de
gegevens te kunnen nagaan.
Artikel 9
Per jaar wordt er maximum het bedrag uitgekeerd dat voorzien is in de gemeentelijke begroting. De
premies worden uitbetaald in chronologische volgorde van de aanvraag.
Artikel 10
Dit reglement treedt in werking vanaf 20 februari 2020.

