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De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25.06.2013 betreffende de
goedkeuring van de aanpassing van het subsidiereglement inzake inbraakbeveiliging
in gebouwen;
Overwegende dat in het kader van inbraakpreventie het blijvend aangewezen is om
de bevolking door middel van een subsidie aan te moedigen inbraakwerende
maatregelen te nemen in hun woning;
Overwegende dat burgers soms een subsidie aanvragen voor inbraakwerende
maatregelen die al genomen werden zonder voorafgaandelijk advies van een
diefstalpreventieadviseur en die bijgevolg niet meer in aanmerking komen voor de
subsidie;
Overwegende dat door de aanpassing van het reglement burgers alsnog worden
aangemoedigd hun volledige woning degelijk te laten beveiligen, door de maatregelen
die uiterlijk tot drie maanden voor het advies van de diefstalpreventieadviseur, onder
bepaalde voorwaarden, alsnog in aanmerking te laten komen voor subsidie;
BESLUIT: Met algemene stemmen

ARTIKEL 1.- Het reglement inzake inbraakbeveiliging in gebouwen wordt met ingang
van 1 juli 2016 gewijzigd als volgt:
Artikel 1.- Binnen de perken van het bedrag dat daartoe is voorzien op het jaarlijkse
budget verleent het college van burgemeester en schepenen een éénmalige subsidie
aan personen die diefstalpreventieve maatregelen nemen ter beveiliging van hun
particuliere woning, gelegen op het grondgebied van Dilbeek, en die hiertoe een
aanvraag hebben ingediend volgens de hiernavolgende voorschriften.
De aanvragen moeten ingediend worden via de hiervoor beschikbare formulieren.
Artikel 2.- Voor de toepassing van dit reglement betekent:
- een subsidie: de gedeeltelijke terugbetaling van de gemaakte kosten van aankoop
en/of installatie van diefstalpreventieve maatregelen voor de beveiliging van
woningen tegen inbraak.

- diefstalpreventieve maatregelen: inbraakwerende maatregelen, hoofdzakelijk van
bouwkundige aard, zoals alarminstallatie, sloten, omheiningen, evenals
(schrik)verlichting.
- particuliere woning: het huis of appartement of een deel ervan dat enkel gebruikt
wordt voor private huisvesting.
- diefstalpreventief adviseur: een door de gemeente aangewezen persoon die de
cursus diefstalpreventie, hetzij georganiseerd door het vast secretariaat
preventiebeleid, hetzij door de provincie Vlaams-Brabant, met goed gevolg
beëindigde en hierdoor erkend wordt door de federale overheidsdienst Binnenlandse
Zaken door middel van bekendmaking in het staatsblad.
Artikel 3.- Het doel van de toekenning van een subsidie is de woningen op het
grondgebied van de gemeente Dilbeek daadwerkelijk en grondig te beveiligen om
inbraken te voorkomen.
Artikel 4.- De subsidie moet worden aangevraagd door de bewoner van het huis, die
er zijn domicilie heeft, door de eigenaar van het huis, die eventueel elders zijn
domicilie heeft of door de bouwheer van het op te richten of te verbouwen huis.
Artikel 5.- De subsidie bedraagt 25% van de netto aankoop- en /of installatiekosten
met een maximumbedrag van 200 euro;
Artikel 6.- Enkel die woningen komen in aanmerking voor de subsidie waarbij alle
maatregelen werden uitgevoerd die tijdens het verplicht voorafgaand advies van de
diefstalpreventief adviseur werden aangeraden.
Enkel die maatregelen komen voor die subsidie in aanmerking die tijdens het
verplicht voorafgaand advies werden aanbevolen door de diefstalpreventief adviseur.
De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de woning en
moeten het risico van inbraak voor de woning verkleinen.
Uitgaven die reeds gemaakt zijn in een periode van 3 maanden voor het
diefstalpreventie advies komen ook in aanmerking voor subsidiëring indien de
diefstalpreventief adviseur deze maatregelen positief adviseert.
Artikel 7.- Voorafgaand aan elke toekenning van een subsidie wordt een advies
gegeven door een diefstalpreventief adviseur. Dit advies wordt verplicht gegeven aan
éénieder die erom verzoekt. Het is gratis en verplicht de bewoner of eigenaar niet tot
enige maatregelen of tot de aanvraag van een subsidie. Het schriftelijke advies
beperkt zich tot aanbevelingen over de te nemen maatregelen die in aanmerking
komen voor een subsidie, maar de diefstalpreventief adviseur zal mondeling raad
geven over alle facetten van inbraakpreventie. De subsidie zal enkel toegekend
worden nadat de verplichte totaalbeveiliging van het huis is uitgevoerd.
Artikel 8.- Procedure
De procedure voor de aanvraag en het verkrijgen van de subsidie is als volgt
geregeld:
1. Via een daartoe voorzien aanvraagformulier wordt een voorafgaand
diefstalpreventief advies aangevraagd bij de dienst Welzijn en Preventie van de
gemeente
2. Binnen 2 maanden na de aanvraag verricht de diefstalpreventief adviseur het
plaatsbezoek. Het advies wordt binnen de maand overgemaakt aan de aanvrager.
3. Om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie moet de aanvrager alle
voorgestelde maatregelen uitvoeren of laten uitvoeren binnen de 2 jaar na het
krijgen van het advies. Bij een diefstalpreventief advies op basis van bouwplannen
wordt de termijn voor de uitvoering verlengd tot vijf jaar.
4.Na het uitvoeren van de werken komt de diefstalpreventief adviseur ter controle
nogmaals ter plaatse, pas daarna kan de subsidie toegekend worden.
Artikel 9.- Slotbepalingen
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 juli 2016 voor subsidieaanvragen
vanaf deze datum.

ARTIKEL 2.- Overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet wordt dit reglement
bekendgemaakt via de gemeentelijke website.
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