Sociale correctie DifTar (jonge kinderen & incontinentie)
De kosten voor de afvalverwerking worden verrekend volgens het principe ”de vervuiler
betaalt, de voorkomer bespaart”. Wat de aanbieder van het afval betaalt, wordt berekend
volgens een gedifferentieerde tarief afgekort DifTar. Dit wil zeggen dat de prijs afhangt van
het soort en de hoeveelheid afval. Voor bepaalde categorieën van aanbieders zijn er sociale
correcties voorzien.
1. Sociale correctie DifTar voor gezinnen met jonge kinderen
Voorwaarden en procedure:
Gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar ontvangen automatisch een sociale correctie.
Deze wordt in 2 schijven uitbetaald, onder de vorm van een verhoging van het beschikbare
saldo op de Diftar-voorschotrekening. Een eerste schijf wordt uitgekeerd volgens de toestand
in het bevolkingsregister van 1 januari. Een tweede schijf wordt uit uitgekeerd volgens de
toestand in het bevolkingsregister van 1 juli.
Bedrag:
-

50 € voor een kind dat tussen 0 en 1 jaar oud is;

-

50 € voor een kind dat tussen 1 en 2 jaar oud is;

-

25 € voor een kind dat tussen 2 en 3 jaar oud is;

2. Sociale correctie DifTar voor gebruikers van incontinentiemateriaal en
buikvliesdialyses
Voorwaarden en procedure:
Gebruikers van incontinentiemateriaal en buikvliesdialyses kunnen aanspraak maken op een
toelage door een aanvraagformulier, ingevuld door de behandelende geneesheer in te
dienen bij het gemeentebestuur. De aanvraag voor toelage kan op elk ogenblik, maar loopt
pas vanaf de maand van aanvraag. De sociale correctie zal aan de betrokkene worden
toegekend voor de resterende maanden van het lopende jaar of tot de vermoedelijke
einddatum door de behandelende geneesheer vermeld op het aanvraagformulier. Deze
wordt uitbetaald, onder de vorm van een verhoging van het beschikbare saldo op de Diftarvoorschotrekening.
Bedrag
-

6 € per maand;
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