GEMEENTERAAD 19 DECEMBER 2017
Subsidiereglement premie inbraakbeveiliging
Definities
1. Met een premie wordt in dit reglement bedoeld: een procentuele terugbetaling tot een
maximumbedrag, van de gemaakte kosten van aankoop en/of installatie van inbraakwerende
middelen ter beveiliging van de woning tegen inbraak.
2. Met een woning wordt in dit reglement verwezen naar het huis of appartement bedoeld voor
private huisvesting waarin geen handelsactiviteit noch vrij beroep uitgeoefend wordt en gelegen
is op het grondgebied van de stad Herentals. Er kan geen aanvraag ingediend worden voor een
leegstaande of door de burgemeester ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning.
3. Natuurlijke personen kunnen een aanvraag doen. Vennootschappen en andere rechtspersonen
zijn uitgesloten. Natuurlijke personen die de woning geheel of gedeeltelijk gebruiken in het kader
van hun beroepsactiviteit, zijn eveneens uitgesloten.
4. Met veiligheidssloten wordt in dit reglement bedoeld: een veiligheidscilinder, een veiligheidsbeslag, een meerpuntsluiting, sluitplaten, sluitkom, uithefbeveiliging aan scharnierzijde en
opzetsloten.
5. Met grendelbeveiligingssystemen wordt in dit reglement bedoeld: ééntoers schroeven voor
lichtkoepels, een barrièrestang, een schuifpui, een schuifpuislot, paddenstoelnokken, een
deurspion en een rolluikbeveiliging tegen opheffen.
6. Met een slotbeveiligingssysteem wordt in dit reglement bedoeld: slotvaste kruk op
(schuif)ramen, een erkend hangslot en een secustrip.
B. Doel
1. Het doel van de toekenning van de premie is de fiscaal zwakkere bewoners aan te moedigen om
de woning beter te beveiligen en zo inbraken te voorkomen.
2. De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de gehele woning en moeten
het risico van inbraak voor de hele woning verkleinen. Dit houdt in dat alle toegangen (deuren,
ramen, keldergaten,…) tot de woning in dezelfde mate moeten worden beveiligd.
3. De maatregelen die in aanmerking komen, moeten gericht zijn op de verbetering van de
organisatorische en fysische beveiliging van de woning.
De volgende investeringen komen in aanmerking:
- Specifiek inbraakwerend glas
- Specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden
geïnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen zoals deuren, ramen,
luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.
- Motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten
Uitgesloten:
- de uitgaven voor de levering en plaatsing van gevelelementen als dusdaning: ramen,
deuren, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken
- gepantserde deuren
- alarmsystemen (zowel installatie, onderhoud als aankoop)
- camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem
C. De premie wordt toegekend en uitbetaald aan de aanvrager:
- de huurder van een particuliere woning die er zijn domicilie heeft
- de eigenaar van een particuliere woning
D. De premie wordt slechts toegekend:
- indien er een diefstalbeveiligingsadvies plaatsgevonden heeft

-

indien de uitgevoerde beveiligingsmaatregelen voldoen aan de minimale voorwaarden die de
diefstalpreventieadviseur tijdens het beveiligingsadvies formuleerde
- indien de aanvrager voldoet aan de voorwaarden
- eenmalig per woning. Enkel de eerst ingediende aanvraag komt in aanmerking voor deze premie.
E. De premie bedraagt 30 % van de aankoop- en/of installatiekosten (exclusief btw) met een
maximum van 250 euro per particuliere woning.
F. Voorwaarden om in aanmerking te komen:
1. De aanvrager moet behoren tot één van volgende categorieën (1) en aan een van de criteria
omschreven bij (2):
- In de periode van 2018-2019 het slachtoffer geweest zijn of worden van een inbraak of poging
tot inbraak en waarvan er een proces-verbaal werd opgemaakt. De slachtoffers dienen binnen
de drie maanden na de gepleegde feiten een aanvraag in.
- Ouder dan 60 jaar of alleenwonend zijn en het moet gaan om een woning waarvan het
kadastraal inkomen van hun woning niet hoger is dan 1.490 euro (niet-geïndexeerd).
2. De aanvrager moet tevens voldoen aan één van de volgende criteria:
- Personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Zij voldoen aan deze voorwaarden als het derde cijfer van het kleefbriefje
van hun ziekenfonds een ‘1’ is, of door het voorleggen van een geldig attest.
- Personen met een laag inkomen:
- Gezinnen met een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager of gelijk is aan 15.714,49
euro (129,98 euro x gezondheidsindex 11/2017) verhoogd met 2.931,59 euro (24,25 euro x
gezondheidsindex 11/2017) per persoon ten laste.
De genoemde bedragen worden aangepast naargelang de wijzigingen van de
gezondheidsindex.
G. Procedure voor het aanvragen en verkrijgen van de beveiligingspremie:
1. Voorafgaand aan de aankoop en installatie van de beveiligingsmaatregel is het aanbevolen een
beveiligingsadvies van de diefstalbeveiligingsadviseur van de lokale politie of van de dienst
preventie van de stad te vragen. De aanvraag voor dit advies kan rechtstreeks bij de dienst
preventie van de stad of via de website van de stad. Het advies is gratis.
2. Van het beveiligingsadvies wordt een schriftelijk verslag opgemaakt en een checklist, in
tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de aanvrager. Aan de hand daarvan kan hij gericht
beveiligingsmaatregelen aan zijn woning uitvoeren of laten uitvoeren.
3. Van zodra de werken uitgevoerd zijn en de aanvrager over de nodige facturen beschikt, neemt de
aanvrager contact op met de dienst preventie van de stad.
4. De diefstalpreventieadviseur controleert of de beveiligingsmaatregelen in de woning uitgevoerd
werden en handelt de aanvraag van de premie verder af. Hij voert ook een administratieve
controle uit en maakt het advies over aan het college van burgemeester en schepenen.
5. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt schriftelijk ter kennis
gebracht aan de aanvrager van de beveiligingspremie, een weigering wordt gemotiveerd.
H. Bedrieglijke aanvraag
Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag, zullen teruggevorderd
worden, ongeacht de eventuele gerechtelijke vervolging.
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2018 en geldt voor een periode eindigend op 31
december 2019

