Gemeente Zedelgem

Reglement premie inbraakbeveiliging
Goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 24 maart 2016

Artikel 1.- Voor een periode ingaand op 1 mei 2016 en eindigend op 31 december 2019, kan het
college van burgemeester en schepenen een premie toekennen binnen de perken van de
beschikbare kredieten voor de installatie van techno-preventieve maatregelen ter beveiliging van
woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente.
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 installatie van techno-preventieve
middelen voor de beveiliging van woningen tegen inbraak.
§ 2. Met woning wordt in dit reglement bedoeld het huis of appartement bestemd voor private
huisvesting, waar geen handelsactiviteiten worden uitgeoefend, gelegen op het grondgebied
van de gemeente waarvoor er een inschrijving in de bevolkingsregisters is gebeurd en waarbij
de genomen maatregelen bijdragen tot een verbetering van de organisatorische en de fysische
beveiliging van een woning.
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 bedraagt 25 % van de aankoop en/of installatiekosten met een maximum 250
EUR per woning.
Artikel 5.§ 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 aankoop en/of installatie van elektronische
alarmsystemen.
Artikel 6.- 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 éénmaal per woning een premie worden toegekend.
Eerder toegekende premies toegekend naar aanleiding van vorige reglementen worden hierbij in
rekening gebracht. Worden twee aanvragen onafhankelijk van elkaar ingediend, dan zal alleen de
eerst ingediende aanvraag in overweging worden genomen.
Artikel 7.- Voorafgaand aan de aankoop en installatie van bijkomende beveiligingsmaatregelen is
advies door de politiediensten wenselijk. Dit advies moet verplicht worden gegeven aan iedereen
die hierom verzoekt. Het advies beperkt zich tot aanbevelingen over de te nemen maatregelen die
in aanmerking komen voor de premie.

Artikel 8.- De aanvragen worden gecentraliseerd bij de politiezone ‘Het Houtsche’.
§ 1. De aanvraag moet ten laatste gebeuren binnen de drie maand na de aankoop en/of installatie
van de bijkomende beveiliging, behoudens bijkomend advies. De aanvraag moet vergezeld zijn
van kopie van de aankoop en/of installatiefactuur waarmee de gemaakte kosten worden
bewezen.
§ 2. De politiezone voert een technische en administratieve controle uit. De administratieve
controle omvat een controle van de bewijsstukken, dit wil zeggen de facturen op hun 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 politiezone maakt een verslag op van de controle. Het verslag en het advies betreffende het
toekennen van de premie worden overgemaakt aan het college van burgemeester en
schepenen dat beslist over de toekenning van de premie.
Artikel 9.- Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag, zullen
teruggevorderd worden, ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging.

