
 

TOEKENNING VAN EEN GEMEENTEPREMIE BIJ DE AANKOOP VAN EEN 
REGENTON 

Reglement 

  
Artikel 1:  
Binnen het onderhavig reglement en de beschikbare budgettaire middelen, kent de gemeente 
van Sint-Gillis, in het kader van de bewustmaking van het regenwaterverbruik en van het 
waterbeheer, een premie toe voor de aankoop van een regenton.  
 

Artikel 2:  
Voor de toepassing van dit reglement, verstaat men onder “regenton”, een recuperator voor 
regenwater die is bestemd voor het verzamelen en/of voor de opslag van regenwater voor later 
gebruik.  

De regenton heeft een capaciteit die van 110 liter tot 350 liter maximum kan variëren. Deze 
ton zal worden voorzien van minstens een kraan en een afneembaar deksel.  

De premie wordt alleen toegekend aan de persoon die de aankoop van de regenton doet, en is 
slechts geldig voor de aankoop van de ton zelf. Zij is niet geldig voor de toebehoren zoals, 
bijvoorbeeld de sokkel, de overloop, de aansluiter, de kraan, het veiligheidsventiel en de 
waterrichter.  

Artikel 3:  
De premie wordt toegestaan aan iedere inwoner van Sint-Gillis die gedomicilieerd is in een 
woongebouw gelegen op het grondgebied van Sint-Gillis en die een regenton heeft gekocht en 
zich ertoe verplicht om hem te gebruiken om regenwater te verzamelen voor op zijn minst één 
van de volgende doeleinden: besproeiing, schoonmaken, waterspoeling (WC).    

Artikel 4:  
De regenton zal in geen enkel geval op de openbare weg of in de openbare ruimte kunnen 
worden geplaatst. Hij wordt geplaatst met inachtneming van de wettelijke en reglementair 
toepasbare bepalingen (Algemeen Politiereglement, Burgerlijk wetboek, stedenbouwkundige 
wetgeving,…).  

Artikel 5:  
Het bedrag van de gemeentepremie wordt tot 50% van de aankoopprijs van de regenton van 
een maximuminhoud van 350L beperkt, met een maximumbedrag van 100 EUR per ton en 
per huishouden. De gemeente kent slechts één premie per ton en per huishouden toe.  

Artikel 6:  
De premieaanvraag dient schriftelijk te gebeuren t.a.v. het Gemeentebestuur van Sint-Gillis 
/Dienst Duurzame Ontwikkeling - Ecohuis – Fortstraat 33 - 1060 Brussel op basis van het 



daartoe bestemde formulier, waarbij het aankoopbewijs wordt gevoegd van de regenton 
(rekening of kassabon).  

 
Op straffe van niet-ontvankelijkheid van de aanvraag, moeten het formulier en de bij te 
voegen documenten dwingend het Gemeentebestuur bereiken vóór 1 december van het 
lopende jaar en, uiterlijk gedurende de twee kalendermaanden na de datum van aankoop van 
de regenton.  
 

Artikel 7:  
De gemeentepremie zal na onderzoek van het aanvraagdossier en de beslissing van het 
College van de Burgemeester en Schepenen van Sint-Gillis worden betaald.  
   
   
Goedgekeurd door de Gemeenteraad op 27 juni 2013. 

 

   


