TOEKENNING VAN EEN GEMEENTEPREMIE VOOR DE AANKOOP OF HET
HUREN VAN WASBARE LUIERS.
Verordening
Artikel 1: Voorwerp
Binnen de grenzen van deze verordening en de beschikbare begrotingskredieten
verleent de Stad Brussel een premie voor de aankoop of het huren (ophaling en
reiniging inbegrepen) van wasbare luiers. Enkel luiers (wasbare luiers, overbroekje
of beschermbroekje en textiele inleggers) komen in aanmerking voor de premie, de
accessoires (luieremmers, waszakjes, essentiële oliën, afbreekbaar inlegpapier,…)
zijn niet inbegrepen.
Artikel 2: Definities
Voor de toepassing van deze verordening, verstaat men onder:
« Wasbare luiers » : stoffen luiers die wasbaar zijn en meerdere malen gebruikt
kunnen worden.
Artikel 3: Begunstigde
De premie wordt toegekend aan de vader of moeder of wettelijke voogd van het
kind. Het kind moet gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de Stad Brussel
(1000, 1020, 1120, 1130).
Artikel 4: Bedrag en voorwaarden
Het bedrag van de gemeentepremie bedraagt 100 euro per kind.
Voor een tweeling wordt het bedrag van de premie verdubbeld.
Meerdere aankoopfacturen mogen samen worden opgeteld, maar er kan slechts één
premie worden aangevraagd, dit gedurende een periode van 5 jaar (de luiers kunnen
namelijk hergebruikt worden voor een tweede kind).
Facturen mogen niet dateren van meer dan drie maanden vóór de geboortedatum
van het kind.
De tussenkomst van de gemeente mag niet meer zijn dan 100% van de investering.
Artikel 5: Procedure

De premieaanvraag moet schriftelijk (per post of op elektronische wijze) worden
ingediend bij de administratie van de Stad Brussel voordat het kind 3 jaar is, op
basis van het ad hoc-aanvraagformulier van de Stad Brussel. De volgende
documenten moeten aan het formulier worden toegevoegd:

 Een kopie van de facturen van de aankoop en/of de huur van de luiers
 Een bewijs van betaling van de volledige factuur (rekeningafschrift)
 Een kopie van het uittreksel van de geboorteakte of van de
gezinssamenstelling
De gemeentelijke premie wordt uitbetaald na onderzoek van het aanvraagdossier
en de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.
Indien het aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, dan wordt de
datum van indiening van de aanvraag als toekenningscriterium gebruikt op basis
van het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.
Artikel 6: Terugbetaling
De begunstigde van de premie moet het gemeentebestuur onmiddellijk het volledige
bedrag van de premie terugbetalen in geval van een onjuiste of frauduleuze aangifte
met als doel het onrechtmatig verkrijgen van de premie.
Artikel 7: Inwerkingtreding
Onderhavige verordening treedt in werking op de vijfde dag volgend op de dag van
bekendmaking door aanplakbrief.
Artikel 8: Verlenging
Onderhavige verordening verleent geen jaarlijkse verworven rechten op een door de
Stad Brussel toegewezen premie voor wasbare luiers.
Als de Stad besluit om voor een bepaald jaar een budget te voorzien voor de premie
voor wasbare luiers (waarvan het bedrag van jaar tot jaar kan variëren), dan zal de
Stad de premie toekennen volgens de voorwaarden die in onderhavige verordening
zijn vastgelegd.

