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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw 
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; 
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; 
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, 
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas 
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw 
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw 
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de 
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft een Diftar toelagereglement. Dit reglement geldt tot 31 december 2019 en moet 
opnieuw gestemd worden.

In afwachting van een nieuw voorstel van reglement van IOK wordt het oude reglement hernomen. 
Het huidig reglement is voldoende duidelijk.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
Met Diftar wil de stad de kosten voor het ophalen en verwerken van gft- en restafval zo correct 
mogelijk verdelen. Onder bepaalde omstandigheden (kleine kinderen, incontinentie, medische 
redenen) geeft de stad de burger een steuntje in de rug door een bijdrage op de Diftar-rekening te 
storten.

Het huidig reglement is voldoende duidelijk. In afwachting van een nieuw voorstel van reglement van 
IOK wordt het oude reglement hernomen tot en met 31 december 2025.



Besluit

De gemeenteraad keurt het toelagereglement Diftar goed als volgt:

Subsidies 2020-2025

TOELAGEREGLEMENT DIFTAR

Het reglement geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

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 
incontinentie, 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.

 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 
referentiepersoon 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 ‘belasting 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 reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
- 22 stem(men) voor: Bieke Baeten; Peter Bellens; Liese Bergen; Jan Bertels; Eva Brandwijk; 

Axana Ceulemans; Patrik De Cat; Anne-Mie Hendrickx; Andreas Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick 
Kraft; Rob Lathouwers; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Tom Olyslaegers; 
Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans; 
Lore Wagemans

- 7 onthouding(en): Evelyn Breugelmans; Bart Lamers; Susy Matthijs; Tom Sluyts; Els Sterckx; 
Priscilla Van Thielen; Peter Verpoorten

-

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels


