Beheer van de gemeentelijke premies

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN PREMIE VOOR DE
BEVEILIGING VAN WONINGEN TEGEN INBRAAK (TECHNOPREVENTIE)

Artikel 1:
Binnen de grenzen van de begroting die werd goedgekeurd door de gemeenteraad en voor een periode
die begint op 1 januari 2016 kan het college van burgemeester en schepenen een premie toekennen
voor de installatie van technopreventieve maatregelen ter beveiliging van woningen gelegen op het
grondgebied van de gemeente. De premieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf de datum van
inwerkingtreding van onderhavig reglement. De premie wordt uitgereikt volgens de volgorde van
indiening van de aanvragen totdat de beschikbare kredieten zijn uitgeput.
Artikel 2:
§ 1. Met een “premie” wordt in dit reglement bedoeld een terugbetaling van een percentage, met een
maximumbedrag, van de gemaakte kosten van aankoop en de installatie van technopreventieve
middelen voor de beveiliging van woningen tegen inbraak.
§ 2. Met “woning” wordt in dit reglement bedoeld het huis of appartement dat als privéwoning wordt
gebruikt en waar geen handelsactiviteiten worden uitgeoefend en dat op het grondgebied van de
gemeente is gelegen.
Artikel 3:
Het doel van de toekenning van een premie is om de woningen op het grondgebied van de gemeente
daadwerkelijk en grondig te beveiligen om inbraken te voorkomen.
Artikel 4:
De premie bedraagt 25% van de kosten voor de aankoop en/of de installatie met een maximum van
250 euro per woning. De premie wordt uitbetaald aan het begin van het kalenderjaar dat volgt op het
jaar waarin de aanvraag werd ingediend.
Artikel 5:
De premie wordt aangevraagd voor een bepaalde woning door de bewoner van het huis die er zijn
domicilie heeft of door de eigenaar van het huis die elders zijn domicilie heeft voor zover de huurder
is ingeschreven in het bevolkingsregister. Als er onafhankelijk van elkaar twee aanvragen werden
ingediend, wordt enkel de eerste in overweging genomen. De premie wordt enkel toegekend aan de
persoon die de investering heeft gedaan.
Artikel 6:
§ 1. De genomen maatregelen moeten bijdragen aan de beveiliging van de volledige woning en moeten
het risico op inbraak voor de hele woning verkleinen. Dat houdt in dat alle toegangen tot de woning
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(deuren, ramen, keldergaten...) in dezelfde mate moeten worden beveiligd.
§ 2. De maatregelen die in aanmerking komen moeten gericht zijn op de verbetering van de
organisatorische en materiële beveiliging van een woning.
§ 3. De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarmsystemen.
Artikel 7:
Voorafgaand aan de aankoop en de installatie van bijkomende beveiligingsmaatregelen kan er advies
gevraagd worden aan de diefstalpreventieadviseur van de dienst Preventie. Dat advies moet verplicht
gegeven worden aan iedereen die dat vraagt. Het advies beperkt zich tot aanbevelingen over
maatregelen die in aanmerking komen voor de premie.
Artikel 8:
De aanvragen worden gecentraliseerd bij de dienst Preventie.
§ 1. De premie kan enkel aangevraagd worden voor kosten die gemaakt werden na de
inwerkingtreding van dit reglement. De aanvraag moet binnen drie maanden na de aankoop en/of de
installatie van de bijkomende beveiliging worden ingediend. Bij de aanvraag moet een kopie van de
aankoopfactuur en/of de installatiefactuur gevoegd worden waarmee de gemaakte kosten worden
bewezen.
§ 2. De diefstalpreventieadviseur voert een technische en administratieve controle uit. De
administratieve controle omvat een controle van de bewijsstukken, een controle van de originele
stukken en de controle van de indieningstermijn van de aanvraag. In het kader van de technische
controle wordt ter plaatse nagekeken of de beveiligingsmaatregelen die het voorwerp uitmaken van
de premieaanvraag daadwerkelijk werden uitgevoerd en of het inbraakwerende effect betrekking
heeft op de volledige woning.
§ 3. In het geval van condominium van verenigingen of de raad van managers, naast de vereiste
documenten, de aanvrager zal een afschrift indienen van de notulen van de goedkeuring van
investering van Algemene Vergadering van de vereniging van de eigenaars, een beëdigde verklaring
waarin staat dat de premie zal worden terugbetaald aan de eigenaar en aan de lijst van eigenaren.
§ 4. De diefstalpreventieadviseur maakt een verslag van de uitgevoerde controle. Het verslag en het
advies betreffende het al dan niet toekennen van de premie worden overgemaakt aan het college van
burgemeester en schepenen, dat beslist over de toekenning van de premie.
§ 5. De eigenaar wordt op de hoogte gebracht van de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen. Een weigering moet gemotiveerd worden.
Artikel 9:
Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag worden teruggevorderd
afgezien van eventuele gerechtelijke vervolging.
Artikel 10:
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016 voor een periode die eindigt op 31 december 2020.

