
 

 
  
 

 

 
 

Subsidie tussenkomst kostprijs aankoop/plaatsing 

technopreventief beveiligingsmaterieel. 
Hernieuwing voor het jaar 2020 

 
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2019 

 
 

BESLUIT:  

Artikel 1  

Het college van burgemeester en schepenen kan, binnen de perken van de beschikbare 

budgetten en voor een periode van een jaar, een eenmalige premie toekennen voor de 

installatie van technopreventieve maatregelen ter beveiliging van woningen gelegen op 

het grondgebied van de gemeente.  

Artikel 2  

 

1) Met de premie wordt in dit reglement bedoeld: de gedeeltelijke terugbetaling van 

de gemaakte kosten van aankoop en/of installatie van technopreventieve middelen 

voor de beveiliging van woningen tegen inbraak.  

2) Met woning wordt in dit reglement bedoeld: het huis of het appartement gebruikt 

voor private huisvesting, gelegen op het grondgebied van de gemeente.  

  

Artikel 3  

Het doel van de toekenning van een premie is de woningen gelegen op het grondgebied 

van de gemeente daadwerkelijk en grondig te beveiligen om inbraken te voorkomen.  

Artikel 4  

De premie wordt toegekend aan alle personen die huurder of eigenaar zijn van de woning 

waarvoor de premie wordt aangevraagd.  

Artikel 5  

De premie bedraagt 25 % van de aankoop- en/of installatiekosten uitgevoerd tussen 1 

januari 2020 en 31 december 2020 en dit met een maximumbedrag van 250 euro 

(forfaitair) per woning.  

Artikel 6  

 

1) De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de gehele woning 

en moeten het risico op inbraak voor de hele woning verkleinen. Dit houdt in dat 

alle toegangen tot de woningen moeten beveiligd worden.  

2) De maatregelen die in aanmerking komen moeten gericht zijn op de verbetering 

van de organisatorische en fysieke beveiliging van de woningen.  

3) De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische 

alarmsystemen.  

  



 

 
  
 

 

 

Artikel 7  

De premie wordt aangevraagd door de bewoner of door de eigenaar van de woning.  

Artikel 8  

 

Om in aanmerking te komen voor de premie is, voorafgaand aan de aankoop en de 

installatie van bijkomende beveiligingsmaatregelen, advies van een politiedienst 

behorend tot de politiezone Druivenstreek noodzakelijk. Dit advies moet verplicht worden 

gegeven aan eenieder die hierom verzoekt. Het advies beperkt zich tot aanbevelingen 

over de te nemen maatregelen die in aanmerking komen voor een premie. Dit wordt in 

een kort verslag bij het aanvraagdossier gevoegd.  

Artikel 9  

 

De aanvragen worden gecentraliseerd bij de diensten van de Politiezone Druivenstreek.  

1) De premie kan enkel aangevraagd worden voor kosten gemaakt na de 

inwerkingtreding van dit reglement. De aanvraag moet gebeuren voor de aankoop 

en/of installatie van de bijkomende beveiliging.  

 

2) De politiediensten voeren technische en administratieve controles uit.  

De technische controle omvat de daadwerkelijke controle ter plaatse ten einde na 

te gaan of de getroffen veiligheidsmaatregelen de maatregelen zijn die het 

voorwerp uitmaken van de premieaanvraag en/of het braakwerend effect 

betrekking heeft op de gehele woning. De administratieve controle omvat 

enerzijds een controle van de bewijsstukken, dit wil zeggen de facturen op hun 

echtheid controleren (kopies van de facturen worden bij het dossier gevoegd) en 

anderzijds de controle of de periode van aanvraag werd gerespecteerd.  

3) De politiediensten maken verslag op van de controles. Het verslag en het advies 

betreffende het al dan niet toekennen van de premie wordt overgemaakt aan het 

college van burgemeester en schepenen dat beslist over de toekenning van de 

premie.  

 

4) De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt ter kennis 

gebracht aan de aanvrager van de premie. Een weigering moet gemotiveerd 

worden.  

  

Artikel 10  

Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen 

teruggevorderd worden, ongeacht eventuele vervolging.  

Artikel 11  

 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2020.  

Artikel 12  

 

Onderhavige beslissing is onderworpen aan het algemeen toezicht.  


