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Toekenning van subsidies ten gevolge van het diefstalpreventieadvies 
voor het uitvoeren van inbraakwerende maatregelen ter beveiliging 
van woningen tegen inbraken.
goedgekeurd door de gemeenteraad op vrijdag 27 december 2013
gepubliceerd op de website op donderdag 23 januari 2013

Artikel 1:
Het reglement tot toekennen van subsidies ten gevolge van het diefstalpreventieadvies voor het uit-
voeren van inbraakwerende maatregelen ter beveiliging van woningen tegen inbraken wordt goedge-
keurd als volgt:

Inleiding
Artikel 1:
Binnen de grenzen van de beschikbare kredieten kan het college van burgemeester en schepenen een 
toelage toekennen voor de aankoop en installatie van inbraakwerende maatregelen ter beveiliging van 
woningen op het grondgebied van de gemeente.

Definities
Artikel 2:
Met een toelage wordt in dit reglement bedoeld een terugbetaling van een percentage, met een maxi-
mumbedrag, van de gemaakte kosten van de aankoop en installatie van inbraakwerende maatregelen 
voor de beveiliging van woningen tegen inbraak.
Alle woningen en appartementen voor private huisvesting, waarop een onroerende voorheffing wordt 
geheven, komen in aanmerking. Handelspanden komen enkel in aanmerking voor zover ze deels be-
woond zijn en enkel voor het gedeelte van de privé-vertrekken.
De toelage wordt aangevraagd voor een bepaalde woning door de bewoner die er zijn hoofdverblijf-
plaats heeft of door de eigenaar. Er kan slechts één maal per woning een toelage worden toegekend.
Met beveiliging wordt in dit reglement bedoeld het uitvoeren van specifieke werken zoals geadviseerd 
in het verslag van de diefstalpreventieadviseur van de lokale politie.
De volgende beveiligingselementen komen in aanmerking voor toekenning van de premie:
Specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals bijvoorbeeld veiligheidssloten, slotbeveiligings-
systemen, kierstandhouders, valbaren, inbraakwerend glas, enzovoort die worden aangebracht op de 
zwakke gevelopeningen van de woning. Dit is een niet-limitatieve opsomming van beveiligingsmaatre-
gelen die recht geven op een tussenkomst in de gemaakte onkosten.
Worden expliciet uitgesloten in dit reglement:
- de aankoop en plaatsing van een elektronisch alarmsysteem en camerabewaking;
- de aankoop en plaatsing van sectionale poorten;
- de aankoop en plaatsing van rolluiken en voorzetrolluiken;
- de aankoop en plaatsing van nieuwe ramen en voordeur ter renovatie van de woning en/of in het 
kader van energie-besparende maatregelen.
Om in aanmerking te komen voor de toelage moeten alle zwakke gevelopeningen, zoals deuren, ramen, 
luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters en keldergaten die toegang geven tot de woning af-
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doende beveiligd zijn.  De genomen maatregelen moeten bijgevolg bijdragen tot de beveiliging van de 
gehele woning en moeten het risico van inbraak voor de gehele woning verkleinen.

Toelage
Artikel 3: Het subsidiebedrag wordt als volgt vastgesteld:
Voor woningen waarvan het basis kadastraal inkomen, niet geïndexeerd, maximaal 750 euro is, be-
draagt de premie 20% van de aankoop- en installatiekosten van de beveiligingselementen met een 
maximumbedrag van 250 euro.
Voor woningen waarvan het basis kadastraal inkomen, niet geïndexeerd, tussen de 751 euro en 1250 
euro ligt, bedraagt de premie 15% van de aankoop- en installatiekosten van de beveiligingselementen, 
met een maximumbedrag van 250 euro.
Voor woningen waarvan het basis kadastraal inkomen, niet geïndexeerd,  meer dan 1250 euro is, be-
draagt de premie 10% van de aankoop- en installatiekosten van de beveiligingselementen, met een 
maximumbedrag van 250 euro.

Voorwaarden
Artikel 4:
Kredietoverschrijding van het in de begroting goedgekeurde bedrag is niet mogelijk.
Om in aanmerking te komen voor de toelage moet het advies volledig opgevolgd worden en moeten 
alle zwakke gevelopeningen, zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters en 
keldergaten  die toegang geven tot de woning afdoende beveiligd zijn.
De genomen maatregelen moeten bijgevolg bijdragen tot de beveiliging van de gehele woning en 
moeten het risico van inbraak voor de gehele woning verkleinen

Procedure
Artikel 5: 
De aanvrager moet een aanvraag indienen bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente via een 
daartoe ontworpen formulier. De lokale politie zal hierop volgend een diefstalpreventieadvies uitvoe-
ren bij de aanvrager en een gedetailleerd verslag opmaken met een overzicht van de te nemen inbraak-
werende maatregelen.
De toelage wordt voor een bepaalde woning aangevraagd door de bewoner die er zijn hoofdverblijf-
plaats heeft of door de eigenaar. Er kan slechts één maal per woning een toelage worden toegekend.

Artikel 6: 
Binnen de twee jaar na de opmaak  van het diefstalpreventieadvies dienen, gevolggevend aan de aan-
vraag, een afschrift van de factuur en een betalingsbewijs bezorgd te worden, alsook het verslag van 
het diefstalpreventieadvies van de lokale politie en een uitgebreid fotodossier van de uitgevoerde 
werken. Op basis van de factuur en het fotodossier moet duidelijk blijken dat het diefstalpreventie- 
advies volledig uitgevoerd werd.
Enkel facturen van maximum één jaar oud zijn geldig. Op de factuur of een bijlage hierbij wordt de 
woning vermeld waar de werken werden uitgevoerd alsook de maatregelen dewelke genomen zijn 
voor de beveiliging van de woning.
De financiële dienst van de gemeente controleert deze stukken.
De gemeente heeft het recht een controle uit te voeren van de gedane werken.
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Artikel 7:
Na controle door de financiële dienst van de gemeente zal het college van burgemeester en schepenen 
beslissen over de toekenning van de subsidie. In geval van overschrijding van de kredieten kan het col-
lege de uitbetaling naar een volgend begrotingsjaar verschuiven;
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om de uitbetaling van de premie 
te weigeren indien de in dit reglement beschreven procedure niet gevolgd is.
Het college van burgemeester en schepenen kan de uitbetaling van de premie uitstellen indien de 
werken niet beantwoorden aan de voorgestelde voorwaarden. Bij deze beslissing zal het college zich 
laten leiden door het verslag van de diefstalpreventieadviseur van de lokale politie, het uitgebreid 
fotodossier en de factuur.

Artikel 8:
De toelage die werd uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zal teruggevorderd worden, 
onafgezien eventuele gerechtelijke vervolging.

Artikel 9:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Artikel 2:
Er wordt een krediet voorzien van 6.000 € op jaarbasis voor het toekennen van deze subsidies onder 
registratiesleutel 1419/001/003/002/001/0480/64600000.
Een kredietover-schrijding van dit bedrag op jaarbasis is niet mogelijk.

Artikel 3:
Dit reglement is van toepassing met ingang van 01/01/2014.


