
SUBSIDIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN KATOENEN 
LUIERS – gemeenteraad 18 oktober 2004 

 
Artikel 1: het Stadsbestuur van Ronse kan met ingang van heden, binnen de perken van de 

kredieten daartoe voorzien in de door de gemeenteraad goedgekeurde 
gemeentebegroting in volgorde van aanvraag, subsidies verlenen aan personen voor 
de aankoop of huur van katoenen luiers volgens de voorwaarden en normen hierna 
vastgesteld. 

 
Artikel 2: volgende personen komen in aanmerking voor de subsidie: 
 Elk gezinshoofd ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van 

Ronse met een kind ten laste tussen 0 en 3 jaar waarvoor katoenen luiers gebruikt 
worden. 

 
Artikel 3: de subsidies worden enkel verleend bij huur of aankoop van katoenen luiers. 
 
Artikel 4: de eenmalige subsidie (per kind) bedraagt bij aankoop van de katoenen luiers  de helft 

van de kostprijs met een maximum van honderd euro. 
 Bij de huur  van de katoenen luiers wordt de helft van de huurprijs terugbetaald en dit 

eveneens met een maximum van honderd  euro.  
 
Artikel 5: op basis van de aankoopfactuur (niet ouder dan één jaar) of het huurcontract en na 

controle van de voorwaarden vermeld in artikel 2 en artikel 3 door een bevoegd 
ambtenaar, betaalt de gemeente, de subsidie voorzien in artikel 4, uit.  

 
Artikel 6: de betaling van de subsidie gebeurt op een zicht- of postrekening. 
 
Artikel 7: de aanvraag dient te gebeuren op de dienst mobiliteit en duurzaamheid van het 

Stadsbestuur Ronse en dit op de standaard aanvraagformulieren.  
 
Artikel 8: aan de bevoegde ambtenaar dienen alle documenten (facturen en 

bevolkingsuittreksel) te worden getoond en alle inlichtingen te worden verstrekt die 
noodzakelijk zijn voor het correct invullen van het aanvraagformulier. 

 
Artikel 9: de uitbetaling van de subsidie gebeurd overeenkomstig de geldende wettelijke 

bepalingen voor de gemeentelijke boekhouding. 
 
Artikel 10: 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 subsidies 
geheel terugvorderen. 

 
Artikel 11: het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht voor, alle 

wettelijke middelen aan te wenden ten einde de juistheid van de gegevens na te gaan. 
 
Artikel 12: Het dossier zal verder afgehandeld worden overeenkomstig het decreet van 28 april 

1993 en latere wijzigingen, houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten behorend tot het Vlaams Gewest.  


