
 
 

 
 

GEMEENTEPREMIE  
VOOR DE AANKOOP VAN EEN COMPOSTBAK  

 
Reglement  

 
Artikel 1: 
Binnen de beperkingen van dit reglement en van de beschikbare budgetten, kent de gemeente 
Sint-Gillis, in het kader van het beperken en beheer van huishoudelijk afval, een premie toe 
voor de aankoop van een individuele compostbak. 
 
Artikel 2: 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder "compostbak" een systeem verstaan dat 
organisch materiaal omzet in minerale elementen, enkel onder de vorm van een compostvat 
of wormenbak.  
Het vat heeft een minimale inhoud van 200L, bestaat uit een enkel stuk en is onderaan breder 
dan bovenaan.   
De wormenbak is van het type “stapelbare bakken”. 
 
De premie wordt enkel toegekend aan de persoon die de compostbak aankoopt en is slechts 
geldig voor de aankoop van de bak zelf. Ze mag dus niet worden gebruikt voor de aankoop 
van het materiaal dat nodig is voor het aanmaken van de compost zoals een verluchtingsstok, 
zeef, spade, …   
 
Artikel 3: 
De premie wordt toegekend aan elke inwoners die gedomicilieerd is in een gebouw gelegen in 
Sint-Gillis, die een compostbak heeft aangekocht en die zich ertoe verbindt, organisch 
(keuken-, tuin-, …) afval te composteren. 
 
Artikel 4: 
Het bedrag van de gemeentepremie wordt beperkt tot 50% van de aankoopprijs met een 
maximum van 50,00 EUR per compostbak en per gezin. De gemeente kent enkel één premie 
per compostbak en per gezin toe. 
 
Artikel 5: 
De premie-aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij de dienst Duurzame Ontwikkeling 
van het Gemeentebestuur van Sint-Gillis – Ecohuis – Fortstraat 33 – 1060 Brussel, samen met 
het ad hoc formulier waarbij het aankoopbewijs van de compostbak is gevoegd (factuur of 
kasticket). 
 
Op straffe van onontvankelijkheid van de aanvraag moet het Gemeentebestuur het formulier 
en de documenten die als bijlage moeten worden bijgevoegd, vóór de 1ste december van het 



lopende jaar ontvangen, en ten laatste tijdens de twee kalendermaanden na de datum van 
aankoop van de compostbak. 
 
Artikel 6: 
De compostbak mag in geen geval op de openbare weg of in een openbare ruimte worden 
geplaatst. Bij de plaatsing ervan zal rekening worden gehouden met de wettelijke en 
reglementaire bepalingen ter zake (APR, Burgerlijk Wetboek, wetgeving inzake 
Stedenbouw,…). 
 
Artikel 7: 
De gemeentepremie wordt uitbetaald na onderzoek van het aanvraagdossier en beslissing van 
het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Gillis. 
 

Goedgekeurd door de Gemeenteraad van   


