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Artikel 1 
Binnen de perken van de jaarlijkse beschikbare budgetten wordt door het college van burgemeester en 
schepenen een premie verleend aan zelfstandigen, bedrijven, verenigingen en personen die 
technopreventieve maatregelen hebben genomen ter beveiliging van hun gebouwen, gelegen op het 
grondgebied van Boortmeerbeek en die hiertoe een toelageaanvraag volgens de hiernavolgende 
voorschriften hebben ingediend.  
De aanvragen moeten ingediend worden en gericht zijn aan: College van burgemeester en schepenen, 
Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek. De aanvraag gebeurt door middel van formulieren die door de 
gemeente ter beschikking worden gesteld. 
 
Artikel 2 
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 gebouwen die vijf jaar in gebruik zijn genomen tegen inbraak. Met gebouw wordt bedoeld: 

 de particuliere woningen, met andere woorden het huis of appartement bedoeld voor private huisvesting, 
gelegen op het grondgebied van Boortmeerbeek; 

 handelszaken of vrije beroepen; 

 gebouwen die worden gebruikt door rechtspersonen met niet-commerciële activiteiten; 

 gebouwen gelegen in Boortmeerbeek gebruikt door feitelijke verenigingen of vzw’s van Boortmeerbeek; 

 met gebouwen die vijf jaar in gebruik zijn genomen worden gebouwen bedoeld die eventueel in 
aanmerking komen voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief bij renovatiewerken aan gebouwen die 
vijf jaar in gebruik zijn genomen. 

 
Artikel 3 
Het doel van de toekenning van een premie is vermelde gebouwen gelegen op het grondgebied van de 
gemeente daadwerkelijk en grondig te beveiligen om inbraken te voorkomen. 
 
Artikel 4 
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 of door de 
voorzitter van de vereniging of door de zelfstandige uitbater van de handelszaak gelegen in de gemeente. 
Er kan slechts éénmaal per gebouw een premie worden toegekend. 
Voor ieder gebouw kan het technopreventief advies worden gevraagd. 
 
Artikel 5 
a. De premie bedraagt 25 % van de aankoop en/of installatiekosten, BTW exclusief, met een maximum van 

250,00 EUR. De gedane kosten dienen minimum 250,00 EUR, exclusief BTW, te bedragen. 
b. Slachtoffers van een recente inbraak in een gebouw gelegen in de gemeente Boortmeerbeek (maximum 

2 jaar voor aanvraag) ontvangen een startpremie van 125,00 EUR extra. 
c. Indien één van de bewoners ouder is dan 60 jaar, wordt er eveneens een extra premie van 125,00 EUR 

toegekend. 
Indien aan elk van de voorwaarden voldaan werd, zijn a, b en c cumuleerbaar. 
 
Artikel 6 
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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 gebouwen waarbij de maatregelen die tijdens het 
voorafgaand technopreventief advies werden aanbevolen door de gemeentelijk aangestelde 
(technopreventief adviseur) 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 technopreventief advies door de bevoegde ambtenaar werd aanbevolen. 

 
De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarmsystemen in privé-woningen. 
Indien er ook technopreventieve maatregelen worden genomen, kan voor verenigingslokalen en voor 
handelszaken de subsidie mee dienen voor de financiering van  elektronische alarmsystemen. 
 
De elektrische systemen moeten gekeurd zijn. 
 
Artikel 7 
De procedure voor het aanvragen en verkrijgen van de premie of het advies is als volgt vastgelegd: 
1. Op vraag van de aanvrager bezorgt het gemeentebestuur een aanvraagformulier. 
2. Via dit aanvraagformulier wordt een technopreventief advies gevraagd bij de politie. 
3. Na de aanvraag geeft de technopreventief adviseur na een huisbezoek een technopreventief advies, 

waarvan een schriftelijke neerslag in tweevoud wordt opgemaakt. 
4. Eén exemplaar van dit advies is bestemd voor de aanvrager. Aan de hand daarvan kan hij de 

beveiligingsmaatregelen uitvoeren of laten uitvoeren. 
5. Eén exemplaar van dit advies wordt toegevoegd aan het aanvraagdossier. 
6. 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. 

7. De door de gemeente aangestelden voeren de 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 procedure werd gerespecteerd. 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). 

8. 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 technopreventief 
advies als voorwerp hebben, wordt een lijst bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen. 

9. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt ter kennis gebracht aan de aanvrager 
van de premie. Een weigering moet gemotiveerd worden. 

10. De besluiten over de toekenning van de premies worden aan de financiële beheerder volgens de geijkte 
weg ter betaling overgemaakt. 

 
Artikel 8 
De premie kan enkel aangevraagd worden voor kosten gemaakt na 1 januari 2002. 
 
Artikel 9 
Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen teruggevorderd worden, 
ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging. 
 


