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OVERW EGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 170, §4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42, §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met ingang vanaf 1 januari
2019;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleidsen beheerscyclus met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 24.02.2005 houdende het subsidiereglement op de aankoop
van compostvaten, open compostbakken en wormenbakken;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel 64910000/032900 – actie 2 - Toegestane
werkingssubsidies aan gezinnen;
Gelet op de jaarlijkse actualisatie van het meerjarenplan waarbij het eerste jaar van het meerjarenplan
vanaf 2020 telkens het initiële budget zal vormen;
Overwegende dat de gemeenteraad jaarlijks dit aangepaste meerjarenplan en budget dient te
autoriseren;
Gelet op het decreet van 20 april 1994 tot wijziging van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het
beheer van afvalstoffen;
Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake
afvalvoorkoming en -beheer;
Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden een afvalvoorkoming en hergebruik van
afvalstoffen;
Overwegende dat, hoewel de inzameling van GFT-afval in de gemeente werd geautomatiseerd, de
voorkeur dient gegeven te worden aan het composteren;
Overwegende dat het geproduceerde compost voor diverse nuttige toepassingen kan gebruikt worden;
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:

BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /DOEL
Dit subsidiereglement beoogt het stimuleren van het composteren van GFT-afval teneinde de GFTfractie terug te dringen die wordt meegegeven via de geautomatiseerde ophaling.
Het stimuleren van het composteren zal gebeuren door het geven van een subsidie voor de aankoop
van compostvaten, open compostbakken en wormenbakken.
ARTIKEL 2 /TOEPASSINGSGEBIED
Dit reglement is van toepassing bij de aankoop van compostvaten, open compostbakken en
wormenbakken.
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ARTIKEL 3/DEFINITIES
Compostvat of bak: een vat of bak met gaten waarin keuken- en tuinafval in beperkte hoeveelheden
wordt verwerkt tot compost en dit door micro-organismen.
Wormenbak: een bak met compostwormen die compost maken van groente-, fruit-, tuin- en
keukenafval.
ARTIKEL 4/SUBSIDIE-ENVELOPPE
Het betreft een open budget wat doorheen het jaar onderhevig kan zijn aan budgetwijzigingen.
De subsidie bedraagt 25 euro. De aankoopprijs van een beluchtingsstok, compostversneller,
compostverbeteraar of andere bijhorende producten vallen buiten de subsidiëring.
Het budget van een gegeven budgetjaar is gelijk aan het aantal ontvankelijke en goedgekeurde
aanvragen x max. bedrag per bak/vat.
ARTIKEL 5/BEGUNSTIGDEN
Personen die op het ogenblik van de aanvraag zijn ingeschreven in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van de gemeente.
De scholen van Kortenaken.
Voor eenzelfde woongelegenheid kan in een periode van 10 jaar slechts voor 1
composteringseenheid een aanvraag worden ingediend, ook al gaat deze composteringseenheid
nadien verloren of wordt deze vernietigd.
ARTIKEL 6/VOORW AARDEN
Volgende voorwaarden dienen vervuld te zijn:






De composteringseenheid (met uitzondering van de wormenbak) heeft een minimum inhoud
van 200 liter.
De composteringseenheid dient voorzien te zijn van een beluchtingsstok.
Voorleggen van aankoopbewijzen.
Het compostvak, de bak of de wormenbak wordt geplaatst en gebruikt op het grondgebied van
de gemeente Kortenaken.
Controle ter plaatse door de milieuambtenaar van de gemeente omtrent de aanwezigheid en
juiste aanwending van het compostvat/bak of wormenbak.

ARTIKEL 7/AANVRAAGPROCEDURE
Via een aanvraagformulier dat dient vergezeld te zijn van de facturen op naam van de aanvrager(s)
met vermelding van de kostprijs, de aankoopdatum en het factuurnummer.
De aanvraag dient te gebeuren uiterlijk op 1 november van het lopende werkjaar.
ARTIKEL 8/BEOORDELINGSPROCEDURE
De aanvragen worden beoordeeld door de milieuambtenaar en de financieel directeur na ontvangst
van het ingevulde aanvraagformulier.
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ARTIKEL 9/BETALINGSMODALITEITEN
De subsidie wordt uiterlijk binnen de maand volgend op de ontvangst van het volledig en correct
ingevulde aanvraagformulier uitbetaald en dit op het rekeningnummer van de aanvrager.
ARTIKEL 10/SANCTIES
Bij een bedrieglijke aanvraag wordt de subsidie onmiddellijk teruggevorderd indien deze al zou
uitgekeerd zijn.
De aangekochte compostbak, het compostvat of de wormenbak dient voor een periode van 2 jaar
verbonden te blijven aan het domicilieadres van de aanvrager en dit op straffe van teruggave van de
verleende subsidie.
ARTIKEL 11/BEKENDMAKING
Dit subsidiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering
van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van
het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal
bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van
de politiezones en hulpverleningszones.
Op de gemeentelijke webstek wordt dit reglement gepubliceerd op
https://www.kortenaken.be/Bestuur&diensten/Reglementen/Subsidies-premies-toelagen/ met
vermelding van de datum waarop het door de gemeenteraad aangenomen werd.
ARTIKEL 12/INW ERKINTREDING
Dit premiereglement treedt in werking op 1 augustus 2020 en eindigt ten laatste op 31 december 2024.
Dit premiereglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze subsidie.
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