Gemeenteraad 9/12/2013
Reglement betreffende de sociale correcties op het belastingreglement voor de inzameling
en verwerking van de huis-aan-huis ophaling van restafval, grofvuil, gft en pmd
____________________________________________________________________________
De Raad
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden houdende goedkeuring belasting voor de inzameling
en verwerking van de huis-aan-huis ophaling van restafval, grofvuil, gft en pmd;
Overwegende dat het de bedoeling is om een sociale correctie toe te kennen aan personen waarvan
met weet of vermoedt dat hun financiële draagkracht beperkt is of die om medische redenen een
verhoogde hoeveelheid restafval produceren;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de beraadslaging;
Besluit met 13 ja stemmen en 3 onthoudingen (Vanbets, Govaerts en Volders)
Artikel 1: Met ingang van 01.01.2014 wordt er door de gemeente een sociale correctie, als
tussenkomst in de kosten voor de huis-aan-huis ophaling van restafval, ten bedrage van 13,75 EUR
per jaar toegekend aan de referentiepersoon van het gezin waarvan tenminste één persoon behoort
tot één van volgende categorieën, voor zover deze persoon gedomicilieerd is op het adres van de
referentiepersoon en voor zover hij/zij het bewijs levert dat hij/zij behoort tot één van deze
categorieën:
a. RVV: statuut dat een verhoogde verzekeringstegemoetkoming voorziet voor volgende
verzekerden (en hun personen ten laste) voor zover hun inkomen geen bepaalde grens
overschrijdt:


Wezen, invaliden, gepensioneerden en weduwen (zgn. WIGW)



Rechthebbenden op een bestaansminimum (leefloon)



OCMW steuntrekkers in het kader van de wet van 02.04.1965



Gerechtigden die het gewaarborgde inkomen voor bejaarden genieten



Gehandicapten volgens de wet van 27.02.1987



Rechthebbenden op verhoogde kinderbijslag (wegens lichamelijke of geestelijke
ongeschiktheid van > 66%)



Langdurig werklozen ouder dan 50 jaar

b. Personen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister en die een
nierdialysebehandeling hebben ondergaan en in medische thuisbehandeling zijn, waardoor zij een
verhoogde hoeveelheid restafval produceren.
Artikel 2: Indien er per aansluitpunt meerdere personen zijn die tot de categorie vermeld onder art. 1 a.
behoren, dan wordt de sociale correctie slechts één maal uitbetaald.
Indien er per aansluitpunt meerdere personen zijn die tot de categorie vermeld onder art. 1 b.
behoren, dan wordt de sociale correctie voor elk van deze personen toegekend.

Artikel 3: Voor de categorie vermeld onder art. 1 a. moet een bewijs van de mutualiteit worden
voorgelegd. Voor de categorie onder art. 1 b. moet een bewijs van de behandelende geneesheerspecialist worden voorgelegd.
Artikel 4: De aanvraag tot het bekomen van de sociale correctie zoals vermeld onder art. 1 moet,
samen met het vereiste bewijsstuk, op een daartoe bestemd aanvraagformulier worden gericht aan
het college van burgemeester en schepenen, vóór 1 november. Het vereiste attest mag op het tijdstip
van aanvraag van de sociale correctie niet ouder zijn dan 1 maand.
Artikel 5: Er wordt door de gemeente een sociale correctie, als tussenkomst in de kosten voor de huisaan-huis ophaling van restafval, ten bedrage van 3,30 EUR per maand toegekend aan de
referentiepersoon van het gezin waarvan tenminste één persoon behoort tot één van volgende
categorieën, voor zover deze persoon gedomicilieerd is op het adres van de referentiepersoon:
a. Kinderen tot 3 jaar. De sociale correctie wordt niet toegekend voor de maand waarin het kind
geboren wordt, wel voor de maand waarin het kind 3 jaar (36 maanden) wordt, zodanig dat voor
elk kind gedurende maximum 36 maanden een sociale correctie wordt toegekend.
b. Personen die genoodzaakt zijn om incontinentiemateriaal aan te schaffen.
Artikel 6: Voor de categorie vermeld onder art. 5 b. moet een medisch attest van de behandelende
geneesheer worden voorgelegd.
Artikel 7: De sociale correctie, zoals vermeld onder art. 5 a. wordt automatisch na elk semester op de
diftarrekening van de referentiepersoon van het gezin gestort.
Artikel 8: De aanvraag tot het bekomen van de sociale correctie zoals vermeld onder art. 5 b. moet,
samen met het vereiste bewijsstuk, op een daartoe bestemd aanvraagformulier worden gericht aan
het college van burgemeester en schepenen, vóór 1 juli. Het vereiste attest mag op het tijdstip van
aanvraag van de sociale correctie niet ouder zijn dan 1 maand.
Artikel 9: Er wordt door de gemeente een sociale correctie, als tussenkomst in de kosten voor de huisaan-huis ophaling van restafval, ten bedrage van 3,30 EUR per maand en per voltijds equivalent kind
toegekend aan de referentiepersoon van het gezin waarvan een lid als onthaalouder werkt bij een
door Kind en Gezin erkende dienst.
Artikel 10: De aanvraag tot het bekomen van de sociale correctie zoals vermeld onder art. 9 moet,
samen met een attest van de door Kind en Gezin erkende bevoegde dienst, met vermelding van het
aantal VE kinderen per maand, op een daartoe bestemd aanvraagformulier gericht aan het college
van burgemeester en schepenen, vóór 1 juli voor het eerste semester en vóór 1 november voor het
tweede semester. Het vereiste attest mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 1
maand.
Artikel 11: De sociale correctie, zoals vermeld onder art. 1, zal ten vroegste in december worden
gestort op de diftarrekening van de rechthebbenden. De sociale correctie vermeld onder art. 5 en 9
zal, voor het eerste semester ten vroegste in juli en voor het tweede semester ten vroegste in
december worden gestort op de diftarrekening van de rechthebbenden.
Artikel 12: De sociale correctie wordt enkel toegekend indien de rechthebbende gebruik maakt van de
container voor inzameling van restafval, die ter beschikking wordt gesteld door de
gemeente/intercommunale vereniging.
Artikel 13 Het college van burgemeester en schepenen is gerechtigd alle nodige en nuttige
inlichtingen te doen verstrekken door de aanvragers en alle onderzoeken in te stellen, die het nuttig of
nodig acht in verband met de gegevens en bescheiden verstrekt tot het bekomen van de sociale
correctie.
Artikel 14: Indien op enigerlei wijze vastgesteld wordt dat de aanvrager op bedrieglijke wijze van de
sociale correctie geniet waarop deze niet gerechtigd is volgens de voorwaarden van dit besluit wordt
de maatregel van ambtswege voor deze ingetrokken en dient het ten onrechte verkregen bedrag te
worden teruggegeven.

Artikel 15: Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het
gemeentedecreet van 15 juli 2005 (B.S. 31.08.2005), en latere wijzigingen, van toepassing.

