
 

 
GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR DE AANKOOP VAN EEN COMPOSTVAT  

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad op 18 februari 2019 
 
Artikel 1: Toepassingsgebied 
 
Binnen de grenzen van het onderhavige reglement en de beschikbare begrotingskredieten 
kent de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, in het kader van de preventie en het beheer 
van huishoudelijk afval, een premie toe voor de aankoop van een individueel compostvat. 
 
Artikel 2: Definitie 
 
Voor de toepassing van het onderhavige reglement wordt onder een “compostvat” verstaan: 
elk systeem waarbij organisch materiaal wordt omgezet in mineraal materiaal (vat, silo, 
compostbak, wormenbak…). 
 
Artikel 3: Begunstigden 
 
De premie wordt toegekend aan elke natuurlijke persoon of vereniging van natuurlijke 
personen, gedomicilieerd in Sint-Lambrechts-Woluwe, alsook aan elke rechtspersoon of 
vereniging van rechtspersonen, met uitsluiting van commerciële bedrijven, die hun 
maatschappelijke zetel in Sint-Lambrechts-Woluwe hebben, die een compostvat hebben 
gekocht en die zich ertoe verbinden om hun organisch afval te composteren (keukenafval, 
tuinafval…). 
 
Artikel 4: Bedrag 
 
Het bedrag van de gemeentelijke premie is beperkt tot 50% van de aankoopprijs, met een 
maximum van 50 euro per compostvat of wormenbak en per huishouden. Een eventuele 
beluchtingsstok komt ook inaanmerking. 
 
Artikel 5: Vorm, termijn 
 
De premieaanvraag moet schriftelijk (post, e-mail of online formulier) en aan de hand van het 
daartoe voorziene formulier worden ingediend bij het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-
Woluwe, uiterlijk binnen de drie maanden na de datum van aankoop. 
 
Artikel 6: Bewijsstukken 
 
Om ontvankelijk te zijn moet de premieaanvraag het volgende bevatten: 
- Het behoorlijk ingevulde formulier voor de premieaanvraag; 
- Een kopie van de aankoopfactuur, met vermelding van de gegevens van de aanvrager; 
- Een document waaruit blijkt dat de aanvrager gedomicilieerd is in Sint-Lambrechts-Woluwe 
(zoals een waterfactuur, een elektriciteitsfactuur of een recto-versokopie van de 
identiteitskaart). 
 
Artikel 7: Controle- en betalingsmodaliteiten 
 
De gemeentelijke premie zal worden gestort na onderzoek van het dossier voor de 
premieaanvraag en na de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. 



 
Artikel 8: Geschillen 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd om, in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel, het non-discriminatiebeginsel en de geldende wettelijke en regelgevende 
bepalingen, elk geschil te beslechten dat kan optreden bij de toepassing van het 
onderhavige reglement. 
 
Artikel 9: Onderhavig reglement trekt het reglement in van 27 juni 2002 en treedt in werking 

op de vijfde dag die volgt op de dag van de bekendmaking via aanplakking. 

 


