
 

GEMEENTERAAD 3 DECEMBER 2013 

 

TOELAGEREGLEMENT DIFTAR 

 

 

 

 

Diftar toelagereglement van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 

 

Artikel 1 

De stad Herentals keert een toelage uit:  

1. aan de referentiepersonen die geconfronteerd worden met een tijdelijke of permanente 

verhoging van hun hoeveelheid restafval als gevolg van de hieronder vastgelegde situaties; 

2. aan de referentiepersonen die een tijdelijke of permanente moeilijkheid hebben om de uitgaven 

die voortvloeien uit het Diftar-project te dragen als gevolg van de hieronder vastgelegde situaties.  

 

Artikel 2 - Incontinentie 

De stad Herentals verleent jaarlijks een toelage van 75 euro aan personen ingeschreven in de 

gemeente, die lijden aan incontinentie en voldoen aan één van volgende voorwaarden: 

- Hij/zij voldoet aan de medische voorwaarden met een score 3 of 4, voor het criterium in-

continentie, van het afhankelijkheidsrooster vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 2 juni 1998 

tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging voor het incontinentiemateriaal. De toelage wordt toegekend op voorlegging van een 

attest van het ziekenfonds of van een geneesheer. 

- Hij/zij ontvangt, voor de aankoop van incontinentiemateriaal, een tegemoetkoming van het 

Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. (Voorheen Vlaams Fonds voor Sociale 

Integratie van Personen met een handicap, genoemd.) De toelage wordt toegekend op 

voorlegging van de beslissing, van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap, tot 

betaling van incontinentiemateriaal. 

 

Artikel 3 - Medische redenen 

De stad Herentals verleent jaarlijks een toelage van 20 euro aan personen ingeschreven in de 

gemeente met een medische reden (vb. nierdialyse thuis, stomapatiënten, een huidziekte met 

blaarvorming en loslating opperhuid,…) andere dan bedoeld in artikel 2, die extra afval veroorzaakt 

na voorlegging van een attest van het ziekenfonds of van een medisch getuigschrift waarin bevestigd 

wordt dat betrokkene extra verzorgingsmateriaal gebruikt. 

 

Artikel 4 - Kinderen 

De stad Herentals verleent maximaal driemaal een toelage van 30 euro per jaar aan ieder gezin 

ingeschreven in de gemeente voor elk kind jonger dan 3 jaar in het jaar waarin de toelage wordt 

toegekend. 

 

Artikel 5 - Verhoogde tegemoetkomingen RIZIV, HVKZ of DOSZ 

De stad Herentals verleent jaarlijks een toelage van 10 euro aan de referentiepersoon van het gezin, 

voor personen, die deel uitmaken van het gezin, ingeschreven zijn in Herentals en die op 1 januari 

van het betreffende dienstjaar: 



 

a) Via het RIZIV genieten van de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering (RIZIV – sector 28). 

b) Rechthebbenden op verhoogde tussenkomst in het kader van de gezondheidszorgen en gekend 

bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ – sector 9). 

c) Rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming in het kader van de gezondheidszorg en gekend 

bij de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid. (DOSZ – sector 20). 

 

Artikel 6 - Onthaalouders 

De stad Herentals verleent jaarlijks een toelage van 25 euro aan erkende onthaalouders aangesloten 

bij een dienst voor onthaalouders met een vestiging in Herentals en die zijn ingestapt in het Diftar-

project. 

 

Artikel 7 - Verenigingen 

De stad Herentals verleent jaarlijks een toelage van 10 euro aan verenigingen met vestiging in 

Herentals en die een eigen lokaal hebben binnen Herentals en die zijn ingestapt in het Diftar-project. 

 

Artikel 8 

De toelage bedoeld in artikel 2, 3, 4 en 5 zal aan de referentiepersoon toegekend worden als uit de 

bevolkingsgegevens blijkt dat het gezin in het toelagejaar in Herentals woont en aan de gestelde 

voorwaarden voldoet.  

De toelage bedoeld in artikel 2 en 3 zal toegekend worden op voorwaarde dat hij/zij het gevraagde 

attest voorlegt. Het attest hoeft slechts éénmalig en niet jaarlijks worden voorgelegd als een 

geneesheer of ziekenfonds op het attest verklaart dat de aandoening onomkeerbaar is. 

Indien het een minderjarige persoon betreft, zal de toelage toegekend worden aan de refe-

rentiepersoon van het gezin waarvan hij/zij deel van uitmaakt. 

De toelage bedoeld in artikel 6 zal toegekend worden op voorwaarde dat door de dienst voor 

onthaalouders wordt aangetoond dat de erkende onthaalouder het volledige jaar als onthaalouder 

actief is geweest. 

 

Artikel 9 

De gemeentelijke toelagen kunnen nooit meer bedragen dan 100 % van de ‘contantbelasting per 

kilogram’ dat jaarlijks betaald wordt voor het gewogen gewicht aan restafval dat werd aangeboden 

door de referentiepersoon van het gezin waar de rechthebbende op de toelage deel van uit maakt. 

Het gewogen gewicht wordt verkregen door het gewogen gewicht aan restafval dat werd opgehaald 

tussen 1 januari en 30 juni voorafgaande aan de datum waarop de toelage wordt uitbetaald te 

vermenigvuldigen met 2. 

 

Artikel 10 

De toelage wordt verrekend op de provisie van het Diftar-project van de referentiepersoon van het 

aansluitpunt.  

 

Artikel 11 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019. 

 

 

 



 

Artikel 12 

Deze beslissing zal ter kennis worden gebracht van de gouverneur via de overzichtslijst zoals bedoeld 

in art 252 van het gemeentedecreet betreffende het algemeen administratief toezicht op de 

gemeenten. 

 


