Subsidiereglement voor de toekenning van een toelage als sociale correctie van de kosten voor de
inzameling van huishoudelijk afval om medische redenen
Art. 1 - Inwoners die om medische redenen meer huishoudelijk afval produceren, namelijk
stomapatiënten, nierdialysepatiënten, peritoneale dialysepatiënten en die tijdens hun medische
behandeling hun hoofdverblijf in de gemeente hadden, kunnen een toelage aanvragen ter
compensatie van de verhoogde kosten voor de inzameling van dit afval.
Voor luiers en incontinentiemateriaal is deze toelage niet van toepassing, gezien deze selectief
worden ingezameld in het containerpark met specifieke zakken.
Art. 2 - De toelage kan worden aangevraagd via een formulier dat door de gemeente ter beschikking
wordt gesteld. Het formulier kan worden ingediend tot uiterlijk 31 december van het jaar volgend op
het kalenderjaar waarvoor de toelage wordt aangevraagd. Het aanvraagformulier wordt geattesteerd
door de behandelende geneesheer.
Art. 3 - De toelage kan slechts éénmaal per jaar en per gezin worden aangevraagd en dit voor de
facturen van het afgelopen kalenderjaar. De aanvraag is alleen ontvankelijk indien alle afvalfacturen
van het jaar van aanvraag betaald zijn.
Art 4 - De toelage wordt berekend op basis van een subsidieerbaar gewicht.
1° subsidieerbaar gewicht
het subsidieerbaar gewicht wordt bekomen door het totaal gefactureerde gewicht van het gezin van
het jaar van aanvraag te verminderen met het gewicht bekomen uit de formule:
(c x a/12) x b waarbij
c = gemiddeld aantal kg afval per persoon van alle inwoners van het jaar waarop de aanvraag
betrekking heeft
a = aantal maanden in het jaar van aanvraag dat de begunstigde behandeld werd (te attesteren door
de geneesheer) en ingeschreven was in de registers
b = aantal gezinsleden
2° bedrag van de toelage
het bedrag van de toelage wordt berekend als volgt:
subsidieerbaar gewicht x ep/kg x 50%
waarbij ep/kg het geldend diftar-tarief is zoals vastgesteld door de gemeenteraad
3° minimumbedrag
Het minimumbedrag van de toelage wordt vastgesteld op € 2,00 per maand dat de begunstigde
behandeld werd (te attesteren door de geneesheer) en ingeschreven was in de registers of € 24,00
per jaar. Het minimumbedrag wordt vastgesteld op € 4,00 per maand dat de begunstigde behandeld
werd (te attesteren door de geneesheer) en ingeschreven was in de registers of € 48,00 per jaar
indien de aanvrager een attest van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds kan voorleggen.
Indien het berekende bedrag van de toelage lager is dan het minimumbedrag wordt de toelage
vastgesteld op het minimumbedrag.
4° maximumbedrag
de toelage bedraagt maximum € 100,00 per jaar per gezin en kan niet hoger zijn dan het bedrag van
de afvalfacturen.
Art. 5 - Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de aanvragen en beslist over de
toekenning. Eventuele weigeringen worden grondig gemotiveerd.
Art. 6 - De toegekende subsidies zullen aangerekend worden op artikel 0300-00/6490100 van het
budget van het jaar van toekenning. De uitbetaling van de toelage is afhankelijk van de
beschikbaarheid van kredieten op het gemeentebudget.
Art. 7 – Dit reglement is van toepassing op alle aanvragen ingediend vanaf 01.01.2017.

