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AANWEZIG: Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David

Haelterman,KristienGoemirure,StefRyckmans,m,RenéDeBecker,Wim
Moons, schepenen; Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Melody Debaetselier, Marinus-van€re*ingen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey,
Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.
De raad,

25.

Subsidiereglement voor de sociale correctie op het gedifferentieerd tarief voor afvalverwerking

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van22 december 20I'l,meer bepaald artikel 41,23";
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraadvan2 december 2019 houdende definiëring begrip dagelijks
bestuur;
Gelet op het rapport 'Thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen' dat werd ontvangen
op 2l maart 2019, opgesteld door Audit Vlaanderen;
Overwegende dat een interne werkgroep 'uniformiseren subsidiereglementen' werd opgericht om deze
uniformisering voor te bereiden;
Gelet op het feit dat het voorgaand reglement goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 6 oktober

20t4;
Gelet op het feit dat het nieuwe reglement het voorgaande vervangt;
Gelet op het positief advies van de milieuadviesraad, uitgebracht op 28 november 2019;
Overwegende dat in het budget 2020-2025 de nodige budgetten zijnvoorzien onder de volgende actie
GBB-07 'Sociale correctie Diftar';
Overwegende dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven onder de volgende
registratiesleutel 0300-00/649 I 0000;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde,
Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van
Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els
Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants

Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor het gedifferentieerd tarief voor afualverwerking als

volgt goed:
Sociale correctie op het gedifferentieerd tarief voor afvalverwerking
GR 13 januari 2020

I. ALGEMENE vooRwAARDEN
Artikel 1: Omschrijving algemeen doel
De kosten voor de afualverwerking worden verrekend volgens het principe "de vervuiler betaalt, de
voorkomer bespaart". Wat de aanbieder van het afual betaalt, wordt berekend volgens een
gedifferentieerd tarief (DifTar). Dit wil zeggendat de prijs afhangt van het soort en de hoeveelheid
afual. Voor bepaalde categorieën van aanbieders zijn er sociale correcties voorzien omdat het

gemeentebestuur van Kortenberg wilt voorkomen dat de financiële impact van DifTar bij deze
doelgroepen le 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 hetjaar een bedrag wordt
afgetrokken van de DifTar-rekening.

Artikel 2: Financiering en toekenning
Het subsidiebudget wordt jaarlijks voorzien in het gemeenlelijke budget.

Artikel

3

: Omschriivins doelsroep

Deze subsidies worden volgens de voorwaarden van dit reglement verleend aan:
- de gezinnen met kinderen tot de leeftijd van2 jaar die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters
van Kortenberg;
- de personen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit en die ingeschreven
zijn in de bevolkingsregisters van Kortenberg;
- de inwoner die voor zijn persoonlijk welzijn gebruik dient te maken van incontinentiemateriaal en
die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Kortenberg.

II. STJBSIDIERING
Artikel4: Procedure
Men kan de subsidies verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
Voor de aaÍwaagtot subsidiëring gebruikt de aanvrager de daartoe bestemde formulieren (online of
offline) en dient ze in bij de dienst burgerzaken, Dr. V. Dewalsplein 30 te 3070 Kortenberg.
- . Het reglement en de aanwaagformulierenzíjnbeschikbaar op de gemeentelijke website. De
documenten moeten in het Nederlands worden ingevuld.
- Een werkjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december.
- De termijnen waarbinnen men de subsidieaanwaag kan doen, worde;r bepaald in het

-

betreffende reglement:
o
Voor de gezinnen met kinderen tot de leeftijd van2 jaar wordt deze correctie
automatisch toegepast en dient er geen aanwaag ingediend te worden.
o
Voor de andere doelgroepen dient de aanwaaguiterlijk op I december van het
werkjaar te worden ingediend.
Tussen I januari en 31 januari kan gemotiveerd beroep aangetekend worden bij het college
van burgemeester en schepenen.
Het gemeentebestuurzal jaarlijks een lijst van de begunstigden overmaken aan EcoWerf.
De uitbetaling van de subsidie gebeurt ambtshalve vóór 31 december via de DifTar-rekening.

Artikel5: Controle
In toepassing van de wet van 14 november 1983, aangaande de toekenning en aanwending van
subsidies, dient de begunstigde:
- de gemeente toe te laten de echtheid van de gegevens van de subsidieaanwaag te controleren
en hierover verdere inlichtingen in te winnen;
- de subsidie uitsluitend aante wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
- de gemeente toe te staan om, eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie
te controleren.
Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het gemeentebestuur overgaan tot het geheel of gedeeltelijk
niet uitbetalen van de subsidie of de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie. Ook kan
ze de toekenning van nieuwe subsidies opschorten voor het nieuwe jaar.
- De aanwager kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.

Artikel 6: Bijzondere bepalineen
Voor de gezinnen met kinderen tot de leeftij d van2 jaar gebeurt de toekenning van de sociale correctie
automatisch. De andere rechthebbenden moeten een schriftelijke aanwaag indienen (uiterlijk 1
december van het dienstjaar). Bij de aanwaag moeten de nodige attesten (mutualiteit, medisch attest
incontinentie) gevoegd worden.
De sociale correcties worden toegekend op voorwaarde dat er een aansluitpunt bij EcoWerf gekend is
voor het adres van de rechthebbenden.
Het bedrag van de toegekende sociale correctie kan nooit hoger zijn dan de totale kost van de
huisvuilophaling tijdens het wer$aar waarvoor de aanwaag ingediend wordt.
Een Diftar-saldo dat verkregen werd door toekenning van sociale correcties kan nooit uitbetaald
teruggestort worden.
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Artikel 7: Doelstellingen subsidiereglement
De subsidie wordt bepaald op basis van de doelgroep waartoe de aanwager behoort en de hieronder
omschreven doelstellingen.
Indien het krediet ontoereikend is, worden de bedragen procentueel en evenredig verminderd.

BASISTOELAGE
SOCIALE CORRECTIE OP HET GEDIFFERENTIEERD TARIEF VOOR AFVALVERWERKING
BIJ GEZINNEN MET KINDEREN TOT DE LEEFTIJD VAN 2 JAAR
Voor de gezinnen met kinderen tot de leeftij d van 2 jaar die ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters van Kortenberg en waarbij het kind gedomicilieerd is in de gemeente Kortenberg
wordt de rekening per kind éénmaal per jaar (toestand op I januari van het dienstjaar) gecrediteerd met
een bedrag van 3 ,36 euro per maand of 40 ,32 euro per j aar . Deze correctie gebeurt automatisch.
Voor dit onderdeel wordt jaarlijks een budget voorbehouden.
SOCIALE CORRECTIE OP HET GEDIFFERENTIEERD TARIEF VOOR
AFVALVERWERKING BIJ PERSONEN DTE GENIETEN VAN EEN VERHOOGDE
TEGEMOETKOMING VAN DE MUTUALITEIT
Voor de personen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit wordt de
rekening voor gezinnen bestaande uit minstens twee personen éénmaal per jaar (toestand 1 januari van
het dienstjaar) gecrediteerd met een bedrag van maxima al 3 ,36 euro per maand of 40,32 euro per jaar.
Voor de éénpersoonsgezinnen wordt de rekening éénmaal per jaar (toestand 1 januari van het
dienstjaar) gecrediteerd met een bedrag van maximaal 1,68 euro per maand of 20,16 euro per jaar.
Hiervoor dient enkel het bewijs geleverd worden dat de persoon geniet van de verhoogde
tegemoetkoming van de mutualiteit door middel van een attest van het ziekenfonds. Dit bewijs wordt
bezorgd aan de dienst Burgerzaken:
- dooi het per post te versturen
- door het te (laten) bezorgenaan het gemeentelijk loket Burgerzaken

Enkel de personen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming kururen een aanvraag indienen
voor deze sociale correctie.

Voor dit onderdeel wordt jaarlijks een budget voorbehouden.

SOCIALE CORRECTIE OP HET GEDIFFERENTIEERD TARIEF VOOR AFVALVERWERKING
BIJ PERSONEN DIE VOOR PERSOONLIJK WELZIJN GEBRTIIK DIENEN TE MAKEN VAN
INCONTINENTIEMATERI-AAL
Voor de persoon die voor zijn persoonlijk welzijn gebruik maakt van incontinentiemateriaal, wordt de
rekening éénmaal per jaar gecrediteerd met een bedrag van maximaal ll,2 euÍo peÍ maand of 134,4
euro per jaar (toestand op 1 december van het jaar waarin de aanwaag wordt ingediend). Het bedrag
wordt enkel uitbetaald indien aan volgende voorwaarde wordt voldaan:
- een attest van de behandelende arts waarbij de noodzakelijkheid van het gebruik van het
incontinentiemateriaal wordt bevestigd. Voor de attesten met de vermelding "Permanent"
moet niet jaarlijks een nieuwe aanvraag ingediend worden.
Voor personen die aantonen dat hun ziektebeeld, net zoals bij incontinentie, een aanzienlijke
hoeveelheid extra huisvuil veroorzaakt, kan het schepencollege beslissen dezelfde correctie toe te
passen als bij incontinentie, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken.
Voor dit onderdeel wordt jaarlijks een budget voorbehouden.

Artikel 8: Looptijd reglement
Dit reglement

gaat in voege vanaf 14

januari 2020 en eindigt op 31 december 2025.

Artikel 9: opheffines- en overeangsbepalingen
De gemeenteraadsbeslissing "sociale correctie op de algemene retributie ophaling en verwerking
gerwoon huisvuil" d.d. 6 oktober 2014 wordt hierbij opgeheven.

Artikel

1

0

: intemretatiegeschillen en onvoorziene omstandi gheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit
reglement worden behandeld door het gemeentebestuur van Kortenberg.
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Namens de gemeenteraad

directeur

De voorzitter

De algemeen
(g) L. CEUPPENS

(g) A. VAN DE CASTEELE

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op: 15 januan2020
De voorzitter

De algemeen directeur
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A. VAN DE CASTEELE

