
 

   
  

REGLEMENT 
 

Overwegende dat Ibogem de hoeveelheid restafval wil beperken ; 

Overwegende dat afvalpreventie moet gestimuleerd worden om die hoeveelheid restafval te 

verminderen; 

Overwegende dat afvalpreventie een actiepunt is in de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap 

naar duurzame ontwikkeling’; 

Overwegende dat het nieuwe Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007 het gebruik van 

herbruikbare luiers wil stimuleren; 

Overwegende dat per kind over de gehele luierperiode meer dan een ton restafval aan wegwerpluiers 

wordt geproduceerd en dat dit globaal 8,51% van de totale hoeveelheid restafval uitmaakt; 

Overwegende dat het gebruik van herbruikbare luiers dit restafval kan verminderen; 

Overwegende dat de relatieve onbekendheid en de hoge aankoopprijs van een start pakket voor 

herbruikbare luiers een aantal mensen afschrikt ; 

Overwegende dat het daarom goed is, aan de jonge ouders die voor het herbruikbaar materiaal willen 

kiezen, een aanmoedigingspremie te geven; 

Besluit 

Art.1 : verleent IBOGEM per geboorte een premie voor de aankoop of huur van een pakket 

voorgevormde herbruikbare luiers met bijhorende benodigdheden volgens de voorwaarden die hierna 

worden vastgelegd. 

Art. 2 : om deze premie te ontvangen moet de vader, moeder of wettelijke voogd een aanvraagformulier 

indienen met daarbij een bewijs van geboorte en aankoop- of huurbewijs op naam en met vermelding 

van de factuurprijs en -datum. 

Art. 3 : de premie bedraagt de helft van de factuurprijs met een maximum van 125 euro. 

Art. 4 : gezinnen en alleenstaanden, ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters binnen het 

werkingsgebied van IBOGEM, met kinderen tot drie jaar komen in aanmerking voor de subsidie. 

Art.5 : de premieaanvraag wordt ingediend voor de derde verjaardag van het kind bij Ibogem 

Schaarbeekstraat 27 te 9120 Melsele. 

Art. 6 : de premie wordt uitbetaald 2 maanden na het indienen van de aanvraag, door storting op het 

rekeningnummer van de aanvrager. 

Art. 7 : deze beslissing heeft betrekking op de aankoop en huur van luiers met ingang van 1 oktober 2004. 

De Raad van Bestuur houdt zich het recht voor ten allen tijde dit subsidiereglement in te trekken. 
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Art.8 : deze beslissing zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan OVAM 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

 

Secretaris,        Voorzitter, 

T. Carion        P. Crutzen 

 

 
Goedgekeurd in zitting van de Raad van Bestuur dd 2 december 2004. 

 


