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Goedkeuring te hechten aan het toelagereglement inzake afvalophaling restafval en gft in het elektronisch
diftar-systeem
Samenvatting
De gemeenteraad beslist dat het om sociale redenen aangewezen is om voor bepaalde personen een
tegemoetkoming te voorzien voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en legt hiervoor de tarieven vast in
een toelagereglement.
Motivering
Voorgeschiedenis
Belastingreglement op ophaling en verwerken van afval: Diftar.
Toelageregelement premie aan buurtwerken, jeugdverenigingen en sociale instellingen die werken rond
afvalpreventie en recyclage dd 30 december 2013.
Collegebeslissing van 13 maart 2014 tot principiële goedkeuring van het toelagereglement.
Feiten en context
DIFTAR is een systeem dat uitgaat van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Dit wil zeggen dat het systeem voor de
aanbieder van huisvuil een trigger moet blijven om zo weinig mogelijk afval te produceren.
Een correctie doorvoeren mag dan ook dit uitgangsprincipe niet ondergraven.
Tezelfdertijd betekent dit uitgangspunt ook dat de eventuele correctie(s) enkel op de vaste kosten mag toegepast
worden, aangezien de variabele kosten juist de hoeveelheid afval betreffen.
Hieruit volgt dat het totaal van de vaste kosten dan ook de maximale correctie is dat op een huishouden kan
worden toegepast, voor het geval er meerdere correcties van toepassing zouden zijn.
Advies
Aan de dienst Gelijke Kansen is advies gevraagd over mogelijke sociale correcties op de tarieven van het
DIFTAR-systeem voor afvalophaling.
Juridische grond
De bepalingen van het gemeentedecreet
Argumentatie
Het voorstel van de dienst Gelijke Kansen om een correctie toe te passen op de vaste tarieven van DIFTAR vertrekt
van de vaststelling dat men moeilijk mensen kan bestraffen die buiten hun wil bijkomend afval produceren.
Volgende categorieën vallen hieronder:
Kinderen van 0, 1 en 2 jaar;
Kinderen en volwassenen die omwille van een chronische medische aandoening of handicap hetzij incontinent
zijn, hetzij aanzienlijke hoeveelheden extra verzorgingsmateriaal nodig hebben.

Een tweede correctie zou kunnen ingebouwd worden in het kader van kindervriendelijkheid en bestrijding van
kinderarmoede.
Het voorstel hierbinnen is dat alle kinderen van 0, 1 en 2 jaar een correctie krijgen, maar dat er een verschillend
tarief wordt vastgelegd tussen de kinderen die al dan niet de voorkeursregeling genieten in de ziekteverzekering.
Dit komt ook tegemoet aan het probleem
van de armoedeval, waarbij uitsluitend aan mensen met de voorkeursregeling een tussenkomst gegeven
wordt: valt de voorkeursregeling weg, dan heeft men niets meer van gekoppelde voordelen en is de drang om
de situatie te verbeteren (door te gaan werken bv);
van een alles of niets regeling: zij die een inkomen hebben dat juist boven het grensbedrag van de
voorkeursregeling valt krijgen niets en allen die eronder vallen alles.
Een laatste sociale correctie houdt in dat de dienst Gelijke Kansen voorstelt om alle huishoudens met een
voorkeursregeling in de ziekteverzekering de mogelijkheid te geven de verschuldigde vaste tarieven in
maandelijks, tweemaandelijkse, driemaandelijkse,… schijven te betalen.
De dienst Gelijke Kansen adviseert om de toestand te nemen zoals hij bestaat op datum van 1 januari.
Voor de kinderen tot 3 jaar is er geen enkel probleem: zij krijgen het voordeel gedurende 3 jaar. In het geval van
correctie bij medische problemen is het eveneens de toestand op 1 januari die van tel is, te bewijzen met een
medisch attest. Is het medisch probleem na 1 januari ontstaan en voor 1 januari van het volgende jaar opgelost, dan
heeft de betrokkene geen recht op een tariefcorrectie omdat het medisch probleem niet als chronisch kan
beschouwd worden.
Voor jeugdbewegingen, buurt- en wijkverenigingen en sociale instellingen bestaat er in Turnhout al een subsidie
van 50 euro (reglement geldig tot 2019) als ze werken aan afvalpreventie en –recyclage. De dienst Gelijke Kansen
stelt dan ook voor om geen extra correctie bovenop toe te passen. De verenigingen en instellingen moeten voldoen
aan een aantal criteria die worden opgesteld door respectievelijk Dienst Communicatie voor de buurtwerken, de
jeugddienst voor de jeugdverenigingen en het Sociaal Huis voor de sociale instellingen. De begunstigden dienen
een verslag op te maken om aan te tonen hoe ze werken rond afvalpreventie en –recyclage om de premie te
kunnen ontvangen. Dit verslag dient tussen 1 januari en 1 maart van het jaar volgend op het jaar waarvoor de
subsidie wordt gevraagd, voorgelegd aan de milieudienst. Verenigingen en instellingen die hieraan niet voldoen
worden dat jaar uitgesloten van de premie.
De huidige ter beschikking gestelde gft-containers blijven eigendom van de intercommunale of de stad en worden
slechts voor gebruik door de stad aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van de gft-inzameling. Per
huishouden wordt één gft-container van 120l of 40l door de stad ter beschikking gesteld. Indien het huishouden
beschikt over een 120l container kan een gft-container van 40l als tweede container op eigen verantwoordelijkheid
aangekocht worden door de burger. Per ophaling mag slechts één gft-container worden buiten gezet. (deze
aankoop was vooral voor mensen die in de wintermaanden minder gft aan te bieden hadden en waar de 120l dus te
groot was).
Met de invoering van Diftar voor gft-ophaling, kan de burger niets meer doen met deze aangekochte gft-container.
In de periode van 2002 tem 2013 zijn er 122 40l gft-containers aangekocht door burgers. De aankoopprijs bedroeg
17,5 euro en is in 2010 opgetrokken naar 25 euro. Milieudienst stelt voor om deze burgers de kans te geven om
nog een gedeelte van deze aankoopprijs te kunnen recupereren, zijnde 10 euro. Hiervoor dienen zij hun
aangekochte gft-container 40l terug binnen te leveren bij stad voor een afgesproken datum en dan kan de
tegemoetkoming ook als éénmalige correctie via de diftarfactuur verrekend worden.
De dienst Gelijke Kansen heeft simulaties uitgewerkt met volgende uitgangscijfers:
Kinderen
Aantal kinderen van 0, 1 en 2 jaar in Turnhout naargelang ze al dan niet voorkeursregeling in de ziekteverzekering
genieten (1 januari 2013)
0-1 jaar
1-2 jaar
2-3 jaar
Totaal
Voorkeursregeling
60
56
58
174
Geen voorkeursregeling
396
423
415
1.234
Totaal
456
479
473
1.408

Percentage kinderen van 0, 1 en 2 jaar in Turnhout naargelang ze al dan niet voorkeursregeling in de
ziekteverzekering genieten (1 januari 2013)
0-1 jaar
1-2 jaar
2-3 jaar
Voorkeursregeling
13,2
11,7
12,3
Geen voorkeursregeling
86,8
88,3
87,7
Totaal
100,0
100,0
100,0

Totaal
12,4
87,6
100,0

Zo’n 12,5 % van alle kinderen onder de 3 jaar genieten van de voorkeursregeling in de ziekteverzekering.
De lijst van al deze kinderen, met hun adres vraagt de dienst Gelijke Kansen reeds op in functie van de vrijetijdspas.
Onderstaand voorstel van tariefcorrectie wordt naar voor geschoven:
0-1 jaar
1-2 jaar
Voorkeursregeling
40
40
Geen voorkeursregeling
20
20
Kostprijs in euro
0-1 jaar
1-2 jaar
Voorkeursregeling
2.400 EUR 2.240 EUR
Geen voorkeursregeling
7.920 EUR 8.460 EUR
Totaal
10.320 EUR 10.700 EUR

2-3 jaar
20
10
2-3 jaar
1.160 EUR
4.150 EUR
5.310 EUR

Totaal
5.800 EUR
20.530 EUR
26.330 EUR

Chronische medische problemen met extra afval tot gevolg
Geschat* aantal inwoners met chronische incontinentieproblemen en andere chronische medische problemen die
extra afval veroorzaken:
Incontinentie
350
Andere medische problemen
50
*Schatting gebaseerd op de situatie binnen de DIFTAR-regeling van Herentals
Onderstaand voorstel van tariefcorrectie wordt naar voor geschoven:
Incontinentie
30 EUR
Andere medische problemen
30 EUR
Kostprijs in euro
Incontinentie
Andere medische problemen
Totaal

10.500 EUR
1.500 EUR
12.000 EUR

Indien er meerdere correcties van toepassing zouden zijn, dan wordt het maximale toelagebedrag beperkt tot het
totaal van de jaarlijkse vaste kost voor diftar.
Besluit
De gemeenteraad beslist dat het om sociale redenen aangewezen is om voor bepaalde personen een
tegemoetkoming te voorzien voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en legt hiervoor de bepalingen
vast.
De gemeenteraad beslist het onderstaand toelagereglement goed te keuren.
Artikel 1:
Met ingang van 1 januari 2015 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een toelage toegekend
die wordt aangewend als tussenkomst in de belasting op ophaling en verwerken van afval en gft : diftar.
Artikel 2:
Er wordt een stedelijke toelage verleend van:
1. 40 euro bij elke geboorte of adoptie of pleegzorg van een kind jonger dan 1 jaar dat ingeschreven wordt in het
bevolkings- of vreemdelingenregister te Turnhout en dat de voorkeursregeling in de ziekteverzekering geniet.

2. 20 euro euro bij elke geboorte of adoptie of pleegzorg van een kind jonger dan 1 jaar dat ingeschreven wordt in
het bevolkings- of vreemdelingenregister te Turnhout en dat geen voorkeursregeling in de ziekteverzekering
geniet.
3. 40 euro bij de eerste verjaardag van een kind ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister te
Turnhout en dat de voorkeursregeling in de ziekteverzekering geniet.
4. 20 euro bij de eerste verjaardag van een kind ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister te
Turnhout en dat geen voorkeursregeling in de ziekteverzekering geniet.
5. 20 euro bij de tweede verjaardag van een kind ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister te
Turnhout en dat de voorkeursregeling in de ziekteverzekering geniet.
6. 10 euro bij de tweede verjaardag van een kind ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister te
Turnhout en dat geen voorkeursregeling in de ziekteverzekering geniet.
7. 30 euro jaarlijks aan personen met een medische reden (incontinentie, nierdialyse, stomapatiënten) na
voorlegging van een medisch attest.
Artikel 3:
Per jaar kan voor eenzelfde kind, zoals bedoeld in artikel 2 punten 1 tot en met 6 slechts éénmaal een toelage
ontvangen worden.
Artikel 4:
Voor de uitkering van deze toelages wordt steeds de toestand genomen zoals hij bestaat op datum van 1 januari
van het desbetreffende jaar.
Artikel 5:
Bij inlevering van de aangekochte gft-container 40 liter vóór 1 december 2014, wordt een éénmalige toelage van 10
euro uitgekeerd. Het bewijs van aankoop via gegevens van de milieudienst en/of via aankoopbewijs in eigen bezit,
is nodig om de toelage te kunnen ontvangen.
Artikel 6:
De stedelijke toelage wordt toegekend aan de referentiepersoon van het gezin, als zodanig ingeschreven in het
bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de Stad Turnhout. De stedelijke toelage wordt verrekend op
de provisie in het diftar-systeem.
Artikel 7:
Deze beslissing zal ter kennisgeving gebracht worden aan de gouverneur via de overzichtslijst zoals bedoeld in
artikel 252 van het gemeentedecreet betreffende het algemeen administratief toezicht op de gemeenten.
Financiële gevolgen
Kosten
Begunstigde
Toelage
sociale
correcties kinderen
Toelage
sociale
correcties
medische
redenen

Bedrag
26.330 EUR

Code

12.000 EUR

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Opvolging
Origineel
Kopie

Milieudienst – Inez Maas
Financiële dienst, Dienst Gelijke Kansen
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