Aanvraag regeling medisch
veroorzaakt afval
Door invulling en ondertekening van dit formulier dient u een aanvraag in voor korting op de diftar
afvalstoffenheffing. Stuur dit formulier naar: Gemeente Boxtel t.a.v. de afdeling Openbare Ruimte
Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.
1. De aanslag afvalstoffenheffing staat op naam van (hoofdbewoner van dit adres)
Naam en voorletters :
Adres :
Postcode/woonplaats :
Geboortedatum :
Burgerservicenummer :
Telefoonnummer(s) :
2. Welk gezinslid komt in aanmerking voor de korting?
Naam en voorletters :

3. Het aanbod van medisch veroorzaakt afval is (doorhalen wat niet van toepassing is):
Permanent Tijdelijk.
Indien tijdelijk: gedurende welke periode?
4. Verklaring:
Ondergetekende verklaart dat de aanvraag wordt ingediend op grond van een medische
indicatie (De gemeente houdt zich het recht voor om extra advies in te winnen)
Als bewijsstukken zijn toegevoegd (ten minste 1 mogelijkheid aankruisen) :


Verklaring van de arts/specialist



Bewijsstukken anderszins (ziektekostenverzekering, apotheek, nota/pakbon leverancier)

5. Ondertekening (belastingplichtige/hoofdbewoner):
Naam en voorletters :
Plaats :

Datum:

Aantal bijlagen :

Handtekening: _____________________________________________________

Stuur dit formulier naar:
Gemeente Boxtel t.a.v. de afdeling Openbare Ruimte, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel

Toelichting op aanvraag Regeling medisch veroorzaakt afval
Deze regeling is bestemd voor belastingplichtigen, die om medische redenen extra afval hebben. U
kunt hierbij denken aan restafval samenhangend met bijvoorbeeld incontinentie, het hebben van een
stoma, of ten gevolge van (thuis)dialyse.

Wat zijn de voorwaarden voor het recht op deze korting?
-

De belastingplichtige heeft als gevolg van een medische indicatie van een van de bewoners
van het betreffende adres extra medisch veroorzaakt afval, en

-

De noodzaak van extra medisch veroorzaakt afval kan worden vastgesteld op basis van
waarneembare maatstaven.

-

De aanvraag moet uiterlijk 6 weken na belastingaanslag van het volgende jaar worden
ingediend.

De maatstaven van de noodzaak zijn:
-

een verklaring van een behandelend specialist of huisarts dat op medische gronden gebruik
gemaakt moet worden van materiaal dat extra afval tot gevolg heeft

of;
-

een eigen verklaring waarbij op basis van redelijkheid aangetoond wordt dat op medische
gronden gebruik moet worden gemaakt van materiaal dat extra afval tot gevolg heeft
middels aankoopnota's of anderszins.

De gemeente houdt zich het recht voor om extra advies in te winnen.

Hoogte korting:
-

De korting wordt jaarlijks vastgesteld en geldt per kalenderjaar.

-

Indien sprake is van tijdelijkheid van het hebben van medisch veroorzaakt afval, wordt de
korting bepaald aan de hand van het aantal maanden van het belastingtijdvak.

De beslissing van de gemeente:
Het besluit van de gemeente ontvangt u via een brief. Deze kan een van de volgende besluiten
bevatten:
-

De korting wordt voor een bepaalde periode toegekend (de standaardperiode is een
kalenderjaar).

-

Uw aanvraag wordt afgewezen.

Stuur dit formulier naar:
Gemeente Boxtel t.a.v. de afdeling Openbare Ruimte, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel

