Sociale correctie op het gedifferentieerd tarief
voor afvalverwerking – Aanvraagformulier

De kosten voor de afvalverwerking worden verrekend volgens het principe ”de vervuiler betaalt, de
voorkomer bespaart”. Wat de aanbieder van het afval betaalt, wordt berekend volgens een
gedifferentieerd tarief ( DifTar). Dit wil zeggen dat de prijs afhangt van het soort en de hoeveelheid
afval. Voor bepaalde categorieën van aanbieders zijn er sociale correcties voorzien omdat het
gemeentebestuur van Kortenberg wil voorkomen dat de financiële impact van DifTar bij deze
doelgroepen te zwaar doorweegt.
Het gemeentebestuur van Kortenberg past een sociale correctie toe voor de personen die tot de
rechthebbende categorieën behoren. Dit betekent dat er op het einde van het jaar een bedrag wordt
afgetrokken van de DifTar-rekening.
Gegevens van de aanvrager
Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon- of GSM nummer: ………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Aanvraag subsidie en bewijsstukken
Opgelet: voor de gezinnen met kinderen tot de leeftijd van 2 jaar wordt deze correctie automatisch
toegepast en dient er geen aanvraag ingediend te worden.
Ik wens een subsidie aan te vragen in de vorm van een sociale correctie op het gedifferentieerd tarief
voor de afvalverwerking binnen de volgende categorie:
☐ ik geniet van een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit en ik maak deel uit van
een:
☐ éénpersoonsgezin
☐ gezin bestaande uit minstens twee personen
☐ ik dien voor persoonlijk welzijn gebruik te maken van incontinentiemateriaal.
☐ Ik heb het reglement van het gemeentebestuur Kortenberg ‘Sociale correctie op het gedifferentieerd
tarief voor afvalverwerking‘ gelezen en aanvaard de voorwaarden die werden opgenomen in het
reglement.
Hiervoor heb ik de volgende bijlagen toegevoegd aan het aanvraagformulier (indien van toepassing):
☐ een attest van het ziekenfonds waaruit blijkt dat de aanvrager geniet van een verhoogde
tegemoetkoming van de mutualiteit.

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke
zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

☐ een attest van de behandelende arts waarbij de noodzakelijkheid van het gebruik van het
incontinentiemateriaal wordt bevestigd (voor attesten met de vermelding ‘permanent’ moet niet
jaarlijks een nieuwe aanvraag worden ingediend).
☐ een attest samenstelling van gezin.

☐ Ik verklaar naar eer en geweten dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct en volledig zijn
ingevuld.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor akkoord,

De aanvrager
Plaats: ………………………………………………………………. Datum: ………………………………………………………………….

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke
zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

