UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 21 mei 2015
Provincie VÏaams-Brabant Aanwezig: MM. P. Reekmans, burgemeester- voorzitter;
Arrondissement Leuven
K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks, N. Ons, schepenen;
GEMEENTE
G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L. Steenwegen, G. Trompet, M. Pierlé, G.
Amauts,
H. Arnauts, H. Hendrickx, Y. Sterkendries, S. Vandermeulen, T. Peeters en
B. Bogaerts, raadsleden;
3380 G L A 33 E E K
L. Uytterhoeven, gemeentesecretaris d.d.
De gemeenteraad:
Gemeentelijk reglement voor de toekenning van de premie inbraakpreventie.
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat er recent veelvuldig woninginbraken gepleegd werden;
Overwegende dat gezinnen moeten aangezet worden de privéwoning te beveiligen tegen
inbraak;
Overwegende dat de inwoners gestimuleerd worden voor het nemen van deze maatregelen
door een subsidie voor deze maatregelen toe te kennen;
Overwegende dat de maatregelen moeten gericht zijn op de verbetering van de
organisatorische en irsische beveiliging van het gebouw;
Dat daartoe de premie niet wordt toegekend voor de installatie van elektronische
alarmsystemen in privéwoningen;
Gelet op het reglement in bijlage bij deze beslissing;
Met 9 stemmen voor en $ onthoudingen
Besluit:
Artikel 1: Het gemeentelijk reglement voor de toekenning van een premie voor
inbraakpreventie, gevoegd als bijlage bij dit besluit, goed te keuren.
Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit
reglement.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
Namens de raad.
De secretaris d.d. i.o.
De voorzitter
(Get) L. Uytterhoeven
P. Reekmans
Voor eensluidend uittreksel.
De secretaris wnd. i.o.

v
K. Wauters

P. Reekmans

Premie inbraakpreventie Gemeente Glabbeek
De gemeente Glabbeek voert vanaf 1 juni 2015 een lokale premie in bij het
beveiligen van de bestaande privéwoning tegen inbraak.
Beschrijving
Het doel van de toekenning van een premie is om bestaande privéwoningen
gelegen op het grondgebied van de gemeente daadwerkelijk en grondig te
beveiligingen om inbraken te voorkomen.
Aanvraagvoorwaarden
De premie wordt aangevraagd voor een gebouw door de vruchtgebruiker die er
zijn domicilie heeft of door de eigenaar van de woning die elders in deze of een
andere gemeente zijn domicilie heeft. Er kan slechts éénmalig per gebouw een
premie worden toegekend voor de beveiliging, geheel of gedeeltelijk uitgevoerd.
Voor ieder gebouw kan het diefstalpreventie advies worden gevraagd. De
genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van het hele gebouw
en moeten het risico op inbraak voor het hele gebouw verkleinen. Dit houdt in
dat alle als belangrijk beschouwde gevelopeningen (zoals daar zijn: deuren,
ramen, keldergaten, lichtkoepels, verluchtingsopeningen en garagepoorten) die
directe toegang verschaffen tot het gebouw moeten worden beveiligd. De
maatregelen die in aanmerking komen, moeten gericht zijn op de verbetering
van de organisatorische en de fysische beveiliging van het gebouw. Voor de
premie komen alleen in aanmerking de bestaande privéwoningen (geen
nieuwbouw) waarbij de maatregelen die tijdens het voorafgaand
diefstalpreventief advies werden aanbevolen door de daartoe door de politiezone
aangestelde diefstalpreventieadviseur als voldoende uitgevoerd worden
geëvalueerd.
Voor de premie komt in aanmerking:
-

de installatie van veiligheids- of schrikverlichting
de beveiliging van alle buitendeuren die direct toegang geven tot het gebouw
de beveiliging van andere gevelopeningen die direct toegang geven tot het
gebouw, zoals dit tijdens het voorafgaand diefstalpreventief advies door de
bevoegde ambtenaar werd aanbevolen.

De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische
alarmsystemen in privéwoningen. De premie wordt ook niet toegekend voor
nieuwbouwwoningen.
Procedure
De procedure voor het aanvragen en verkrijgen van de premie of het
inbraakpreventieadvies is als volgt vastgelegd:
De aanvraag voor het inbraakpreventieadvies kan zeer eenvoudig door middel
van het invullen van een aanvraagformulier. Dit formulier kun je verkrijgen bij de
wijkpolitie op het gemeentehuis of online via de website van de gemeente. Na
het indienen van je aanvraag zal onze diefstalpreventieadviseur langskomen om
gericht advies te geven over inbraakpreventie in jouw woning. Dit
diefstalpreventief advies is volledig gratis en vrijblijvend.

Eén exemplaar van dit advies is bestemd voor de aanvrager. Aan de hand
daarvan kan hij de beveiligingsmaatregelen uitvoeren of laten uitvoeren. Eén
exemplaar van dit advies wordt toegevoegd aan het aanvraagdossier.
Ten laatste drie maanden na het verkrijgen van het voorafgaand advies moet de
aanvrager een kopie van de gedateerde aankoop- en/of installatiefactuur
waarmee de gemaakte kosten worden bewezen overmaken aan de gemeente .
De door de gemeente aangestelden voeren de 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 procedure werd gerespecteerd. De door de politiezone
aangestelden voeren de technische controle uit. De technische controle omvat
het ter plaatse nakijken of de beveiligingsmaatregelen die het voorwerp zijn van
de premieaanvraag, voldoende zijn uitgevoerd en/of het inbraakwerend effect
betrekking heeft op het hele gebouw, zoals voorgeschreven in het voorafgaand
advies. Hiervan wordt een attest in tweevoud opgemaakt (1 voor de aanvrager
en 1 voor dossier).
Er wordt van de controle een verslag opgemaakt. Het verslag en het advies
betreffende het al dan niet toekennen van de premie worden overgemaakt aan
het college van burgemeester en schepenen dat beslist over de toekenning van
de premie. Ook van de aanvragen die uitsluitend een diefstalpreventief advies als
voorwerp hebben, wordt een lijst bezorgd aan het college van burgemeester en
schepenen. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt
ter kennis gebracht aan de aanvrager van de premie. Een weigering moet
gemotiveerd worden. De besluiten over de toekenning van de premies worden
aan de gemeenteontvanger volgens de geijkte weg ter betaling overgemaakt.
Premiebedrag
De premie bedraagt 20% van de aankoop en/of installatiekosten, BTW exclusief,
met een maximum van 150 euro. De gedane kosten dienen minimum 150 euro
exclusief BTW te bedragen.
Slachtoffers van een recente inbraak in een privéwoning gelegen in de gemeente
Glabbeek (maximum 6 maanden voor aanvraag) ontvangen een bijkomende
premie van 50 euro extra.

