
Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de 

beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal – DJ. 2020-2025 

 

Art. 1   Binnen de perken van de beschikbare budgetten en voor een periode van 1 januari 2020 
tot 31 december 2025 kan het College van Burgemeester en Schepenen een premie 
toekennen voor de aankoop van sloten ter preventie van fiets- en bromfietsdiefstal. 

Art. 2   De premie bedraagt 50% van de aankoopprijs van het slot met een maximum van € 25. 

Art. 3   Het doel van de toekenning van een premie voor sloten is het aantal fiets- en 
bromfietsdiefstallen op het grondgebied van de gemeente te verminderen. 

Art. 4   Onder volgende voorwaarden kan de premie toegekend worden: 

§1 De premie kan toegekend worden aan inwoners van Koksijde, Sint-Idesbald, Oostduinkerke 

of Wulpen die minstens één fiets of bromfiets bezitten. 

§2 De premie kan toegekend worden aan eigenaars van een tweede verblijf in Koksijde, Sint-
Idesbald, Oostduinkerke of Wulpen die minstens één fiets of bromfiets bezitten. 

§3 Er kan slechts één premie aangevraagd worden per persoon. Worden twee aanvragen 
onafhankelijk van elkaar ingediend, dan zal alleen de eerst ingediende aanvraag in 

overweging genomen worden. Afwijkingen kunnen uitzonderlijk toegestaan worden mits 
goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen. 

Art. 5   De aanvragen worden gecentraliseerd bij de Dienst Veiligheid en Preventie. De premie kan 
aangevraagd worden voor kosten gemaakt vanaf 01 januari 2020. De aanvraag moet ten 
laatste gebeuren binnen de 3 maanden na de aankoop van het slot en voor 15 december 
2025. De aanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van de aankoopfactuur of van het 
kasticket waarmee de gemaakte kosten worden bewezen. 

Art. 6   Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen 
teruggevorderd worden, ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging. 

Art. 7   Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken, Directie Lokale Integrale Veiligheid, Waterloolaan 76 te 1000 

BRUSSEL en aan de dienst Veiligheid en Preventie. 

 


