Beheer van de gemeentelijke premies

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN PREMIE IN DE STRIJD TEGEN
FIETSDIEFSTALLEN
Artikel 1:
Binnen de grenzen van de kredieten die beschikbaar zijn in de begroting die goedgekeurd werd door
de gemeenteraad kan het college van burgemeester en schepenen premies toekennen in de strijd
tegen fietsdiefstallen. De premieaanvragen kunnen ingediend worden vanaf de datum van
inwerkingtreding en publicatie van onderhavig reglement.
Artikel 2:
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder:
“Premie”: het bedrag dat terugbetaald wordt door de gemeente van de kosten die door de aanvrager
voorgeschoten werden voor de aankoop en/of de plaatsing van middelen in de strijd tegen
fietsdiefstallen en/of een forfaitair bedrag dat door de gemeente betaald wordt voor de
terbeschikkingstelling van een privéterrein dat toegankelijk is voor het publiek en waarop een fietsbox
geïnstalleerd wordt in de strijd tegen fietsdiefstallen;
“Fietsparkeervoorzieningen”: de fietsbogen en fietsboxen of andere voorzieningen ter beveiliging van
fietsen die door het college erkend worden en voldoen aan de minimumeisen inzake weerstand en
doeltreffendheid tegen diefstal;
“Hangsloten”: de hangslotmodellen die voldoen aan de minimumeisen inzake weerstand en
doeltreffendheid tegen diefstal.
Artikel 3:
Het doel van de gemeente is om op een efficiëntere manier de strijd aan te binden met het fenomeen
van fietsdiefstallen en om de collectieve en individuele voorzieningen te promoten die nuttig zijn om
fietsen die op haar grondgebied geparkeerd zijn te beschermen.
Artikel 4:
§1 Er wordt een gemeentelijke premie toegekend aan elke natuurlijk persoon of rechtspersoon die
zich ertoe verbindt een fietsparkeervoorziening te plaatsen op een privédomein dat toegankelijk is
voor het publiek op het grondgebied van de gemeente.
De toegankelijkheid voor het publiek moet minstens overdag verzekerd zijn tussen 7 uur en 22 uur. De
parking mag niet enkel voorbehouden zijn aan het cliënteel van de aanvrager.
Het bedrag van de premie is beperkt tot 50% van de aankoopprijs van de voorziening met een
maximum van 1.000 euro.
§2 Een forfaitaire premie van 1.000 euro wordt toegekend voor de terbeschikkingstelling gedurende
minstens drie jaar van een privéterrein dat toegankelijk is voor het publiek op het grondgebied van de
gemeente voor de plaatsing van een fietsbox. Die terbeschikkingstelling kan stilzwijgend verlengd
worden. Ze kan na afloop van drie jaar beëindigd worden op voorwaarde van een opzegtermijn van
drie maanden.
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De toegankelijkheid voor het publiek moet minstens overdag verzekerd zijn tussen 7 uur en 22 uur. De
parking mag niet enkel voorbehouden zijn aan de aanvrager.
§3 Behoudens gemotiveerde beslissing kent het college van burgemeester en schepenen slechts één
premie per kadastraal perceel toe zoals voorzien in paragraaf 1 en 2.
Artikel 5:
Er wordt een gemeentelijke premie toegekend aan elke natuurlijk persoon die gedomicilieerd is in
Etterbeek en een hangslot aangekocht heeft voor zijn eigen fiets.
Het bedrag van de premie is beperkt tot 30% van de aankoopprijs van het hangslot met een maximum
van 50 euro. Behoudens gemotiveerde beslissing kent het college van burgemeester en schepenen
slechts één premie per aanvrager toe.
Artikel 6:
De premieaanvraag moet schriftelijk ingediend worden bij het gemeentebestuur van Etterbeek
(Oudergemlaan 113-115 in 1040 Etterbeek) of bij de dienst Preventie van de gemeente Etterbeek
(Generaal Tombeurstraat 53 in 1040 Etterbeek).
Om ontvankelijk te zijn, moet het premieaanvraagdossier de volgende documenten bevatten:
1. Voor de premie bedoeld in artikel 4 §1:
•
•
•

het volledig ingevulde premieaanvraagformulier;
een kopie van de aankoopfactuur van de fietsparkeervoorziening;
een beknopte beschrijving van de locatie.

2. Voor de premie bedoeld in artikel 4 §2:
•
•

het volledig ingevulde premieaanvraagformulier;
een beknopte beschrijving van de locatie van het terrein.

3. Voor de premie bedoeld in artikel 5:
•
•
•

het volledig ingevulde premieaanvraagformulier;
het originele aankoopbewijs van het hangslot of een kopie van de factuur;
een kopie van de gegevens op de identiteitskaart van de aanvrager

De aanvraag moet uiterlijk binnen drie maanden na de datum van aankoop (artikel 4§1 en artikel 5) of
terbeschikkingstelling (artikel 4§2) bezorgd worden aan het gemeentebestuur.
Artikel 7:
Elke persoon die een premieaanvraag wil indienen en geïnformeerd wil worden over de modellen die
voldoen aan de minimumeisen inzake weerstand en doeltreffendheid tegen diefstal en die in
aanmerking komen voor de toepassing van onderhavig reglement kan het advies krijgen van een
diefstalpreventieadviseur (Preventiehuis, Generaal Tombeurstraat 53 in 1040 Etterbeek – 02 737 02
01).
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Het college van burgemeester en schepenen publiceert op de website eveneens het
premieaanvraagformulier bedoeld in artikel 6 van onderhavig reglement.
Artikel 8:
De premie wordt uitbetaald na volledig onderzoek van het premieaanvraagdossier en beslissing van
het college van burgemeester en schepenen.
De premies worden chronologisch verwerkt volgens datum van indiening tot de beschikbare kredieten
uitgeput zijn.
In dat geval verbindt de gemeente zich ertoe om de bevolking hierover op de meest geschikte manier
te informeren.
Artikel 9:
De premie die toegekend werd op basis van een frauduleuze of vervalste aanvraag zal volledig
teruggevorderd worden zonder afbreuk te doen aan de eventuele gerechtelijke vervolgingen.
Artikel 10:
De aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van onderhavig reglement en ermee akkoord te
gaan.
Artikel 11:
Onderhavig reglement vervangt het reglement dat door de gemeenteraad goedgekeurd werd in zijn
zitting van 29 mei 2017 en treedt in werking zodra het gepubliceerd wordt.

