Beheer van de gemeentelijke premies

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE BIJ
DE AANKOOP VAN EEN COMPOSTRECIPIËNT

Artikel 1:
Binnen de grenzen van de begrotingskredieten vastgelegd in artikel 150/332/02-04 kent de gemeente
Etterbeek in het kader van de preventie en het beheer van huishoudelijk afval een premie toe voor de
aankoop van een individuele compostrecipiënt.
Artikel 2:
Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder “compostrecipiënt” een voorziening die
bestemd is voor de omzetting van organisch materiaal tot mineraal materiaal uitsluitend in de vorm
van een compostvat of een wormcompostbak.
Het vat heeft een minimumcapaciteit van 200 liter en de wormcompostbak is van het type “stapelbare
bakken”.
De premie is enkel geldig voor de compostrecipiënt zelf en is niet van toepassing op de werktuigen die
nodig zijn om compost te maken zoals een verluchtingsstok, een zeef, schoppen...
Artikel 3:
De premie wordt toegekend aan elk gezin dat gedomicilieerd is in Etterbeek (of elke rechtspersoon die
zijn maatschappelijke zetel in Etterbeek heeft) en dat zich ertoe verbindt zijn organisch afval (uit de
keuken, uit de tuin...) te composteren. De compostrecipiënt moet geplaatst worden op het adres van
de aanvrager, die de gemeente toestemming geeft om dit ter plaatse te controleren.
Artikel 4:
Het bedrag van de gemeentelijke premie is beperkt tot 50% van de aankoopprijs van de
compostrecipiënt met een maximum van 50,00 euro. De gemeente kent slechts één
compostrecipiëntpremie per gezin (of per rechtspersoon) toe.
Artikel 5:
De premieaanvraag moet schriftelijk ingediend worden, hetzij via het onlineformulier (formulier
beschikbaar op de gemeentelijke website of op aanvraag via e-mail naar
(duurzaam.etterbeek@etterbeek.be), hetzij per post naar het gemeentebestuur van Etterbeek
(Oudergemlaan 113-115 in 1040 Etterbeek).
Om ontvankelijk te zijn, moet het premieaanvraagdossier de volgende documenten bevatten:
•
•
•

het correct ingevulde premieaanvraagformulier,
een kopie van de aankoopfactuur (met vermelding van de gegevens van de aanvrager),
een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager (voor elektronische identiteitskaarten: een
papieren kopie van de informatie op de chip).
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De premieaanvraag moet uiterlijk drie maanden na de aankoopdatum aan het gemeentebestuur
bezorgd worden en is enkel geldig voor aankopen in 2018.
Artikel 6:
De gemeentelijke premie wordt uitbetaald na onderzoek van het aanvraagdossier en beslissing van
het college van burgemeester en schepenen van Etterbeek.
Ingeval het aantal aanvragen het beschikbare budget van het jaar zou overschrijden, geldt de datum
waarop het volledige dossier ingediend werd als toekenningscriterium.
Ingeval de gereserveerde budgetten uitgeput zijn, verbindt de gemeente zich ertoe de bevolking
hierover op de meest geschikte manier te informeren.
Artikel 7:
De compostrecipiënt wordt gebruikt voor privédoeleinden en mag in geen geval op de openbare weg
of in de openbare ruimte geplaatst worden. Hij wordt geplaatst met inachtneming van de wettelijke
en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn (APR, burgerlijk wetboek, stedenbouwkundige
wetgeving...).
Artikel 8:
Om elk risico op overlast met de compostrecipiënt buiten te voorkomen, wordt de aanvrager
aangemoedigd om de volgende preventieve maatregelen te nemen:
•
•
•

een fijn traliewerk plaatsen onderaan in het vat of de compostbak (op de verluchtingsgaten);
het composteren van vleesafval vermijden;
een goed evenwicht brengen in de hoeveelheid groen afval (fruitschillen, groenteresten en
grasmaaisel), namelijk 2/3 in verhouding tot 1/3 bruin afval (takken, dode bladeren, stro,
fijngemalen takken, papier).

De aanvrager (of een lid van zijn gezin) wordt uitgenodigd om gratis een opleiding composteren of
wormcomposteren te volgen die elk jaar georganiseerd wordt door de dienst Leefmilieu van de
gemeente Etterbeek.
Artikel 9:
De aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van het reglement en ermee akkoord te gaan.
Ingeval de voorgaande bepalingen geïnterpreteerd of toegepast moeten worden in gevallen die niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, is enkel het college van burgemeester en schepenen bevoegd om hierover
een beslissing te nemen.
Artikel 10:
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2018 en is geldig tot en met 31 maart 2019.

