
Gemeentelijk reglement tot het toekennen van premies ter aanmoediging 

van de beveiliging tegen inbraak – 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 installatie van technopreventieve maatregelen ter beveiliging van 

woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente. 

Art. 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 

installatie van technopreventieve middelen voor de beveiliging van woningen tegen 

inbraak. 

§2 Met woning wordt in dit reglement bedoeld het huis of appartement bedoeld voor 

private huisvesting, waar geen handelsactiviteiten worden uitgeoefend, gelegen op het 

grondgebied van de gemeente. 

Art. 3 :  Het doel van de toekenning van de premie is de woningen gelegen op het grondgebied 

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

Art. 4 :  De premie wordt prioritair toegekend aan: 

1. Personen die tijdens het van kracht zijn van dit reglement het slachtoffer werden van 

inbraak of een poging tot inbraak waarvan een proces-verbaal werd opgemaakt. 

2. Personen die op het ogenblik van de aanvraag va 

n de premie 60 jaar of ouder zijn. 

3. Personen die huurder of eigenaar zijn van een woning met een kadastraal inkomen 

dat het bedrag van € 745 (niet geïndexeerd) niet overtreft. 

Art. 5 :  De premie bedraagt 25% van de aankoop en/of installatiekosten met een maximum van 

€ 250 per woning. 

Art. 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 (deuren, ramen, keldergaten,…) tot de woning in dezelfde mate moeten 

worden beveiligd. 

§2 De maatregelen die wel in aanmerking komen moeten gericht zijn op de 

verbetering van de organisatorische en de fysische beveiliging van een woning. 

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

alarmsystemen. 

Art. 7 :  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 in deze of een 

andere gemeente zijn domicilie heeft. Er kan slechts eenmaal per woning een premie 

worden toegekend. Worden twee aanvragen onafhankelijk van elkaar ingediend, dan zal 

alleen de eerste ingediende aanvraag in overweging worden genomen. 

Art. 8 :  Voorafgaand aan de aankoop en de installatie van bijkomende beveiligingsmaatregelen 

is advies door de dienst veiligheid en preventie mogelijk. Dit advies moet verplicht 

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

aanbevelingen over de te nemen maatregelen die in aanmerking komen voor de premie. 



Art. 9 :  De aanvragen worden gecentraliseerd bij de dienst veiligheid en preventie. 

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

inwerkingtreding van dit reglement. De aanvraag moet ten laatste gebeuren binnen de 

zes maanden na de aankoop en/of installatie van de bijkomende beveiliging. De 

aanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van de aankoop- en/of installatiefactuur 

waarmee de kosten worden bewezen. 

§2 De dienst veiligheid en preventie voert een technische en administratieve controle 

uit. De administratieve controle omvat een controle van de bewijsstukken, d.w.z. de 

facturen op echtheid controleren en vergelijken met de originelen, nagaan of de periode 

van aanvraag werd gerespecteerd. De technische controle omvat het ter plaatse 

nakijken of de beveiligingsmaatregelen die het voorwerp zijn van de premieaanvraag 

daadwerkelijk zijn uitgevoerd en of het inbraakwerend effect betrekking heeft op de hele 

woning. 

§3 De dienst veiligheid en preventie maakt een verslag op van de controle. 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. 

Art. 10 :  Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag, zullen 

teruggevorderd worden, ongeacht van eventuele gerechtelijke vervolging. 

Art. 11 :  Dit reglement treedt in werking op 01 januari 2020. 

Art. 12 :  Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken, Directie Lokale Integrale Veiligheid, Waterloolaan 76 te 1000 

BRUSSEL, de korpschef van de politiezone Westkust, de gemeentelijke financiële dienst 

en de heer gemeenteontvanger. 


