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Afwezig:  

 
 
De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
48. Betreft: GR/2019/247 - Subsidiereglement inzake Diftar. Goedkeuring.  
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op artikel 41, 23° van het Decreet Lokaal Bestuur, zoals gewijzigd door art. 3 van het 
Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het Decreet van 22 december 
2017 over het Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 56, §3, 7° 
van het Decreet Lokaal Bestuur bevoegd is voor de beslissingen die een wet, een decreet of een 
uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan het college van burgemeester en schepenen voorbehoudt; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, houdende de vaststelling 
van het subsidiereglement inzake Diftar; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend 
betreffende Diftar. 
Art.2.- De premie wordt toegekend aan de aanvrager, die moet voldoen, aan de voorwaarden 
zoals in artikel 4 beschreven. 
Art.3.- Het bedrag van de premie wordt als volgt vastgesteld : 

 Voor elk kind jonger dan 3 jaar         : € 15,00 per jaar met een maximum van 3 maal 

 Wegens medische redenen                : € 15,00 per jaar 

 Voor onthaalouders en minicrèches   : € 15,00 per jaar 

 Voor scholen                                    : € 1,00 per jaar en per kind 

 Erkende verenigingen                       : € 50,00 per jaar 
Art.4.- Om van de premie te kunnen genieten, dient er aan volgende voorwaarden voldaan te 
worden : 

 In jaar van toekenning van de premie moet degene die de premie aanvraagt ingeschreven 
zijn in de gemeente Rijkevorsel. 

 Bij een aanvraag wegens medische redenen dient een medisch attest te worden 
voorgelegd. Komen o.a. onder andere in aanmerking voor de premie : incontinentie, 
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stomapatiënten en nierdialyse. Indien het een minderjarige persoon betreft, zal de 
premie worden toegekend aan diens gezinshoofd. 

 Onthaalouders en minicrèches dienen een attest voorleggen dat ze door Kind & Gezin zijn 
erkend. 

 Scholen gelegen in de gemeente Rijkevorsel kunnen genieten van de premie indien ze 
ingestapt zijn in het Diftarsysteem. Het aantal kinderen ingeschreven op 1 februari van 
het aanslagjaar, is bepalend voor de premie. 

 Erkende verenigingen kunnen de premie genieten indien zij over een eigen lokaal binnen 
de gemeente beschikken of de permanente beschikking hebben over een lokaal binnen de 
gemeente. Bovendien dienen ze te zijn ingestapt in het Diftarsysteem. De leeftijd van 
50% van de ingeschreven leden is niet hoger dan 18 jaar op 1 januari van het aanslagjaar. 

De aanvraag van de premie moet jaarlijks toekomen uiterlijk op 1 november, bij de financiële 
dienst van de gemeente Rijkevorsel. Formulieren worden ter beschikking gesteld op deze dienst. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur,   De Voorzitter, 
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