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ZORGTOELAGE 

 Reglement inzake ‘gemeentelijke zorgtoelage’ – goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 9 
september 2021

 Tot 2021 = sociale medische en pedagogische toelage + Diftar

 Nieuw reglement bundelt 2 subsidies samen = 

1. SMT + SPT 

2. sociale correctie Diftar

 Indiendatum = 30 september 

 Uitbetaling = ten laatste december 

 Situatie op 1 januari 

Om de inclusie binnen de gemeente te erkennen, voorziet 
het gemeentebestuur jaarlijks een zorgtoelage. 

DK1



Dia 2

DK1 status die geldt op 01-01 van het lopende jaar
Dees Kapetijn; 26/09/2022



ZORGTOELAGE
deel 1: sociale correctie Diftar

 Gemeente wenst een sociale correctie toe te kennen bij de inzameling van 
restafval door de invoering van het Diftar systeem = 
gedifferentieerde tarieven op basis van het gewicht of volume van het afval

 Voor personen, die omwille van medische of therapeutische redenen, grote 
hoeveelheden verbanden en/of verzorgingsmateriaal nodig hebben 

 Aantonen via handtekening of stempel huisarts of specialist 

 Voor personen die thuis palliatief verzorgd worden 

 Aantonen via een attest van een erkend netwerk voor palliatieve zorg 

 95 euro per jaar, per persoon 

 Ouderen die verblijven in een woonzorgcentrum en dus geen eigen Diftar
container hebben, hebben geen recht op deze toelage 
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Dia 3

DK2 handtekening of stempel
Dees Kapetijn; 26/09/2022

DK3 mensen die in een WZC of bv kleine kasteeltjes wonen en zij hebben GEEN eigen container hebben GEEN recht
Dees Kapetijn; 26/09/2022



ZORGTOELAGE
deel 2: zorgtoelage 

 Personen met een beperking dienen een ATTEST én een BETALINGSBEWIJS
van de tegemoetkoming of uitkering voor te leggen 

 Rechthebbenden van

1. inkomensvervangende tegemoetkoming – IVT

2. integratietegemoetkoming – IT 

3. zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 

4. zorgtoelage voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte 



ZORGTOELAGE
deel 2: zorgtoelage 

 Voor de uitkering van onderstaande rechthebbenden, dient naast het attest 
en het betalingsbewijs een AANSLAGBILJET toegevoegd te worden van 2 jaar 
geleden (het bruto belastbaar inkomen is gelijk of ligt lager dan het 
geïndexeerde bedrag van de Europese armoedegrens) 

 Rechthebbenden van

5. ziekte- en invaliditeitsuitkering met een beslissingsattest van (minstens) 66% 
werkongeschiktheid 

6. uitkering in het kader van de wetgeving van het Fonds van Arbeidsongevallen of 
het Fonds van Beroepsziekten met een beslissingsattest van (minstens) 33% 
werkongeschiktheid  

 250 euro per jaar, per persoon 



ZORGTOELAGE
belangrijk!   

 Aanvragen moeten jaarlijks binnen zijn voor 30 september

 Aanvraagformulier wordt per post opgestuurd (medio maart / april) 

 Aanvraagformulier ook te raadplegen via de gemeentelijke website 

 Toelage kan NIET met terugwerkende kracht uitbetaald worden 

 Conform het reglement, beslist de situatie op 1 januari van het jaar wanneer 
de aanvraag wordt ingediend, of men recht heeft op de zorgtoelage 

 Bijvoorbeeld: gaat men op pensioen op 25 maart 2023, dan heeft men nog recht op 
de zorgtoelage van 2023 – vanaf 2024 geen recht meer

 Bijvoorbeeld: men verhuist naar Brecht op datum 20 april 2023, dan heeft men 
voor 2023 geen recht op de toelage (op 1 januari niet ingeschreven in de 
gemeente) – vanaf 2024 wel recht 

DK4



Dia 6

DK4 niet met terugwerkende kracht. Bv de aanvraag is ingedient en goedgekeurd in het lopende jaar
Dees Kapetijn; 26/09/2022



ZORGTOELAGE
aanvraagformulier



Meer info

dienst welzijn

Gasthuisstraat 11

2960 Brecht 

03 203 21 50 

welzijn@brecht.be


