SUBSIDIEREGLEMENT VOOR AANKOOP VAN COMPOSTVATEN,
COMPOSTBAKKEN OF WORMENBAKKEN.
(goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zitting van 23 mei 2018)

Art.1 :
De Intercommunale Interrand verleent
compostvaten en wormenbakken.

een subsidie voor de aankoop van compostbakken,

De betoelaging wordt slechts éénmalig per gezin of vereniging toegekend en enkel aan personen
gedomicilieerd op het grondgebied van de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren of aan
verenigingen die hun zetel hebben op het grondgebied van één van de deze gemeenten.
Art.2 :
Definities:
Een compostvat is een recipiënt waarin groenten-, fruit- en tuinafval in goede
verteringsomstandigheden omgezet worden tot compost. Het vat bestaat meestal uit een geperforeerde
bodemplaat, een romp, controleluik, deksel en eventueel een verluchtingsstok.
De compostbak heeft dezelfde werking maar in een open structuur.
Bij de wormenbak zijn het naast bacteriën, schimmels, enz… in hoofdzaak wormen die het organisch
materiaal verteren.
Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moet er voldaan zijn aan de volgende eisen:
Het compostvat heeft een minimale inhoud van 200 liter.
De compostbak heeft een minimale inhoud van 500 liter.
De wormenbak heeft een minimale inhoud van 10 liter.
Een aanvraag tot betoelaging is slechts geldig bij het terugbezorgen van het daartoe bestemde, volledig
ingevulde aanvraagformulier aan de Intercommunale Interrand met adres J.B. Charlierlaan 78 te 1560
Hoeilaart.
Het is de Intercommunale Interrand en de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren toegestaan om
de nodige controles te verrichten op de toekenningvoorwaarden van de betoelaging. Blijken de
voorwaarden niet nageleefd, dan zal de toelage niet uitbetaald of teruggeëist worden.
Art.3 :
De subsidie bedraagt 50 % van het netto aankoopbedrag (zonder BTW) van betreffende compostbak,
compostvat of wormenbak, met een maximum van 25 euro per subsidiedossier.
Subsidieaanvragen dienen te geschieden via het formulier in bijlage, en moeten vergezeld zijn van een
factuur of een gedetailleerd kassaticket of elk document dat de eisen inzake aankoopdatum, het
product en de minimale inhoud aantoont.
Art. 4 :
De praktische regeling voor de aanvraag, controle en uitbetaling wordt toevertrouwd aan de zorgen
van de administratieve diensten van de Intercommunale Interrand.
Vooraleer over te gaan tot betaling zal op basis van een aanvraag tot betoelaging en de nodige
bewijsstukken, de aanvraag ter beslissing worden voorgelegd aan voormelde diensten. De evaluatie en
beslissing betreffende een betoelaging valt uiterlijk 2 maanden na indienen van een correcte aanvraag.

Indien de voorwaarden tot betoelaging niet vervuld zijn, behoudt de Intercommunale Interrand zich
het recht voor alsnog de betoelaging voor aankoop van een nieuwe compostvat/
compostbak/wormenbak te verwerpen.
De betoelaging wordt uiterlijk 30 dagen na beslissing uitgekeerd. De Intercommunale Interrand zal de
begunstigde geen intresten verschuldigd zijn voor een eventuele laattijdige betaling van de
betoelaging.
Art.5 :
Aanvragers van de subsidie dienen de compostbak/compostvat/wormenbak op het aangegeven adres te
bewaren en mogen deze niet vervreemden binnen een periode van 5 jaar na de subsidieaanvraag. Het
is de intercommunale Interrand toegestaan om de nodige controles te verrichten op de
toekenningvoorwaarden van de betoelaging. Blijken de voorwaarden niet nageleefd, dan zal de toelage
niet uitbetaald of kan ze teruggeëist worden, desgevallend verhoogd met administratiekosten ten
belope van 100 euro.
Art. 6 :
Ingeval de voorziene begrotingsmiddelen opgebruikt zijn, behoudt de Intercommunale Interrand zich
het recht voor om af te zien van verdere betoelaging bij aankoop van compostbakken, compostvaten
en wormenbakken.
Art. 7 :
Aanvragers van de subsidie dienen hun aanvraag, op straffe van verval, in te dienen uiterlijk binnen de
3 maanden na de aankoop (factuurdatum) van compostbakken, compostvaten en wormenbakken.
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