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GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE

AANKOOP VAN EEN COMPOSTRECIPIËNT
GEMEENTEREGLEMENT
De gemeenteraad,
Gelet op het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gezien dat de gemeente Jette duurzame ontwikkeling in haar beleid heeft opgenomen;
Gezien dat in deze context, de gemeente het voorkomen en het beheer van huishoudelijk afval wil
stimuleren door een premie toe te kennen bij aankoop van een individuele compostrecipiënt;
Gezien de goedkeuring van de nota "Het groene netwerk in Jette, een rijkdom in ontwikkeling" door
de gemeenteraad van 28/04/2010, waarin een van de doelstellingen het aanmoedigen van
composteren is;
Gezien een gemeentelijke premie voor de aankoop van een compostrecipiënt, de inwoners van Jette
toelaat het meest aangepaste model voor hun huishouden aan te kopen (vat, wormenbak, silo,…).
Artikel 1
Binnen de perken van het huidige reglement, kent de gemeente Jette een premie toe voor de
aankoop van een individuele compostrecipiënt.
Deze premie geldt voor de aankoop van elke individuele compostrecipiënt vanaf de ingangsdatum
van huidig reglement. Om de datum van aankoop vast te stellen zal de factuurdatum of de datum
van het kassaticket gelden.
Artikel 2
Voor de toepassing van het huidige reglement verstaat men onder "compostrecipiënt", elke
installatie bestemd voor de verandering van organisch materiaal in mineraal materiaal (compostvat, silo, -bak, wormcompostbak…).
Artikel 3
De premie wordt toegekend aan iedere natuurlijke persoon woonachtig in Jette of iedere
rechtspersoon met het hoofdkantoor gelegen in Jette, die een compostrecipiënt kocht en zich
engageert om zijn organisch afval (van de keuken, tuin ...) te composteren voor eigen rekening en als
een goede huisvader .
Het composteren voor eigen rekening houdt ondermeer in dat het gebruik van een compostrecipiënt
mogelijk is in het huishouden/sociale zetel van de rechtspersoon voor wie de premie wordt
aangevraagd.
Slechts één premie per gezin of sociale zetel van een rechtspersoon zal toegekend worden.
Artikel 4
Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt op 50% van de aankoopprijs vastgelegd, met een
maximum van 50,00€ per compostrecipiënt en per natuurlijke persoon of per rechtspersoon.
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Artikel 5
Indien een premie wordt toegekend aan een begunstigde, kan deze persoon of gelijk welk ander
gezinslid niet meer van de gemeentelijke premie genieten voor de aankoop van een
compostrecipiënt gedurende een periode van 10 jaar vanaf het ontvangen van de premie in dit
reglement aangehaald.
Artikel 6
De aanvraag voor de premie moet schriftelijk bij het gemeentebestuur van Jette ingediend worden
en moet de volgende documenten bevatten:
- het geschikte premie aanvraagformulier behoorlijk ingevuld, gedateerd en getekend;
- het origineel aankoopbewijs van de compostrecipiënt (factuur of kassaticket, leesbaar en
met duidelijke herkenning van aankoop van een compostrecipiënt en de datum van deze
aankoop )
De aanvraag van de premie moet, met risico van verval van datum, toekomen op de gemeentelijke
administratie binnen de 2 maanden, te tellen vanaf de aankoopdatum (enkel de factuurdatum of
datum van het kassaticket zullen geldig zijn).
Elke onvolledige aanvraag moet om in aanmerking genomen te worden, vervolledigd worden binnen
de 14 kalenderdagen na de schriftelijke aanvraag bij de gemeentelijke administratie. Bij gebrek zal
de premieaanvraag niet in overweging worden genomen.
Artikel 7
Het college van Burgemeester en Schepenen zal de rechtmatigheid van de aanvraag analyseren. De
aanvrager van de premie zal per briefwisseling verwittigd worden van de beslissing.
Bij een positieve beslissing, tenzij anders aangegeven door de aanvrager voor de storting van de
premie, zal de premie betaald worden op het rekeningnummer vermeld op het aanvraagformulier.
Artikel 8
De toekenning van de premie kan geweigerd worden indien de aanvrager niet aan de voorwaarden
voldoet vermeld in huidig reglement of indien het beschikbare budget uitgeput is.
Eens de premie toegekend, kan de gemeente overgaan tot een controle ter plaatse van het gebruik
van de toegestane premie en dit gedurende 1 jaar.
De begunstigde van de premie moet het totaalbedrag van de premie binnen de 14 kalenderdagen
terugstorten, na schriftelijke verwittiging van de gemeente, indien blijkt dat de premie niet gebruikt
werd voor de doeleinden waarvoor zij werd toegekend.
Artikel 9
De premie wordt toegekend zonder afbreuk te doen aan de toepasbaarheid van wetten en
reglementen, voornamelijk het algemeen politiereglement.
Artikel 10
Het huidig reglement is van toepassing vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking
door aanplakbrief.
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AANKOOP VAN EEN COMPOSTRECIPIËNT
AANVRAAGFORMULIER
Dit formulier moet binnen de 2 maanden na aankoop (enkel de factuurdatum of de datum van het
kassaticket zijn geldig) naar onderstaand adres opgestuurd worden :
GEMEENTE JETTE
Het College van Burgemeester en Schepenen
t.a.v. de Cel Duurzame Ontwikkeling
Wemmelse steenweg 100, 1090 Jette
T 02 422 31 12 of T 02 422 31 03
ddo@jette.irisnet.be
1) GEGEVENS VAN DE AANVRAGER (in hoofdletters)
Naam, Voornaam of sociale benaming : ......................................................................................
Nationaal registernummer of KBO-nummer : ...................................................................................
Adres of sociale zetel: ..........................................................................................................................
Telefoon : ............................................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................................
Bankrekeningnummer: BE
Op naam van: .............................................................................................................................
2) GEGEVENS BETREFFENDE DE COMPOSTRECIPIENT
Soort gekochte compostrecipiënt (schrap wat niet past):
Houten

Metalen compostkorf

Plastieken

Wormenbak

Plaats waar het compostrecipiënt zal gebruikt worden (schrap wat niet past) :
Binnen

Buiten

Aankoopprijs (eventuele verluchtingsstok inbegrepen): ....................................................................
Aankoopdatum: ...................................................................................................................................
3) BIJ TE VOEGEN DOCUMENT
-

Het origineel aankoopbewijs van de compostrecipiënt (factuur of kassaticket).

Ik heb de gemeentelijke voorschriften voor de toekenning van de premie voor de aankoop van
een compostrecipiënt gelezen en bevestig aan de voorwaarden te voldoen voor het bekomen van
een premie.
Jette, ...........................
Handtekening van de aanvrager:

Respect van privéleven : overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven , zijn de
gegevens die u ons doorgeeft door dit formulier in te vullen enkel bestemd voor het opvolgen van uw dossier. U kunt steeds toegang krijgen
tot uw gegevens of ze laten aanpassen door een aanvraag te richten tot de dienst waaraan u dit formulier overhandigt.
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