
Gemeentelijk reglement voor de toekenning van premies voor de installatie en het 
onderhoud van een preventie- en beschermingssysteem voor handelszaken tegen de 

risico's van agressie en diefstal 
 

Reglement goedgekeurd door de gemeenteraad in openbare vergadering van 24/04/2017. 
 
Artikel 1: 
Binnen de beperkingen van de kredieten die beschikbaar zijn in de begroting die door de 
gemeenteraad werd goedgekeurd, kan het College van burgemeester en schepenen een 
premie toekennen voor de installatie en het onderhoud van een preventie- en 
beschermingssysteem voor handelszaken tegen de risico's van agressie en diefstal.  
De aanvragen voor de toekenning van de premies kunnen worden ingediend zodra het 
reglement van kracht wordt. De premies worden toegekend naar volgorde van indiening tot 
uitputting van de voorziene kredieten.  
 
Artikel 2: 
§1. Onder «preventie- en beschermingssysteem voor handelszaken tegen de risico's van 
agressie en diefstal » moet men het systeem verstaan dat werd goedgekeurd door 
politiezone 5343 (Montgomery) en dat voorwerp is van een concessie van openbare dienst.  
 
§2. Onder « premie » moet men een percentage verstaan van de kosten voor de aankoop en 
installatie van het systeem vermeld in §1, alsook een percentage van de bijdrage voor het 
onderhoud en het beheer ervan. Het bedrag van de premie en het toegestane maximum 
worden behandeld in artikel 5.  
 
§3. Onder « handelszaak » moet men iedere plaats verstaan waar er een commerciële 
activiteit wordt uitgeoefend in een ruimte die toegankelijk is voor het publiek en die zich op 
het grondgebied van de gemeente bevindt.  
 
§4. Onder « handelaar » verstaat men de commerciële maatschappij of de zelfstandige die 
het beheer van de handelszaak uitoefent.  
 
Artikel 3:  
Het doel van de toekenning van deze premie is de installatie in de handelszaken van een 
systeem waarmee men efficiënt de strijd kan aangaan tegen de aanrandingen.  
 
Artikel 4: 
Het preventie- en beschermingssysteem voor handelszaken tegen de risico's van 
aanranding en diefstal moet conform zijn aan de wetten in voege, meer bepaald aan de wet 
van 21 maart 2007 aangaande de installatie en het gebruik van veiligheidscamera’s 
(verschenen in het Belgisch staatsblad van 31 mei 2007). De « camerawet » is van 
toepassing op de installatie en het gebruik van veiligheidscamera’s met het oog op bewaking 
en controle.  
 
Artikel 5:  
De gemeentepremie bedraagt maximaal 50% van het reëel geïnvesteerde bedrag (50% van 
de installatiekosten en 50% van de maandelijkse bijdragen) met een maximumbedrag van 
550 EUR BTWi per handelszaak en per jaar.  
De betaling van deze premie gebeurt na ontvangst van de documenten waarvan sprake in 
artikel 7 en eenmaal per jaar, op het einde van de betrokken periode, wat de bijdragen 
betreft.  
De premie kan slechts eenmaal per jaar worden toegekend voor een en dezelfde 
handelszaak die verplicht op het grondgebied van de gemeente is gelegen. Wanneer er voor 
een zelfde commerciële ruimte twee aanvragen worden ingediend, wordt enkel de eerste 
aanvraag in overweging genomen. De premie wordt enkel toegekend aan de handelaar die 



de investering is aangegaan. 
 
Artikel 6: 
De handelaar die het systeem, vermeld in artikel 2, §1 wil installeren, kan voorafgaand het 
advies inwinnen van een door de FOD binnenlandse zaken erkende technopreventief 
adviseur. Dit advies beperkt zich tot aanbevelingen over de te nemen maatregelen om de 
handelszaak te beveiligen en die in aanmerking komen voor de toekenning van de premie.  
 
Artikel 7:  
De administratieve procedure voor de toekenning van de premie is de volgende:  
§1. De dienst preventie centraliseert de aanvragen voor toekenning van premie en voert de 
administratieve controle uit van de dossiers. Er wordt een register van de aanvragen voor 
toekenning van premie bijgehouden in functie van de ontvangstdatum der aanvragen.  
 
De aanvragen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:  
1° ingediend zijn binnen de zes maanden die volgen op de installatie van het systeem 
vermeld in artikel 2, §1; 
2° geadresseerd zijn per brief (of per aangetekend schrijven), fax of e-mail aan het College 
van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe (p/a dienst  
preventie), Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (prev@woluwe1200.be –  
fax : 02/774.35.54); 
3° gaan om werken die werden uitgevoerd na de invoegetreding van onderhavig reglement;  
4° vergezeld zijn van de originele aankoop- en installatiefactuur van het materiaal of van een 
voor eensluidend verklaarde kopie die bewijst dat de werken werden uitgevoerd. De factuur 
zal volgende elementen moeten bevatten: datum, plaats van de uitgevoerde werken en 
naam van de persoon die de investeringen is aangegaan;  
5° vergezeld zijn van de originele factuur (of van een voor eensluidend verklaarde kopie) 
voor de betaling van de abonnementsbijdrage; 
5° vergezeld zijn van betalingsbewijzen van de facturen;  
6° de aanvrager moet een door de FOD binnenlandse zaken erkende technopreventief 
adviseur de toelating geven om de werken te inspecteren om zich ervan te vergewissen dat 
de installatie efficiënt is, conform is aan de wettelijke bepalingen en wel degelijk relevant is.  
 
§2. De dienst preventie geeft aan de hand van de stukken die aangereikt worden door de 
aanvrager een positief dan wel negatief advies in verband met de toekenning van de premie. 
Het College van burgemeester en schepenen beslist finaal over de eventuele toekenning van 
de premie. Onvolledige aanvragen komen niet in aanmerking.  
 
§3. De beslissing wordt per brief (of aangetekend schrijven) meegedeeld aan de aanvrager 
van de premie.  
Ledere weigering tot toekenning van de premie wordt gemotiveerd.  
 
Artikel 8: 
De handelaar moet de dienst preventie per brief, aangetekend schrijven of e-mail 
waarschuwen wanneer het contract verbroken wordt die hem bindt aan de 
concessiehoudende maatschappij.  
  
Premies die worden toegekend op basis van een frauduleuze aanvraag worden 
teruggevorderd, ongeacht eventuele juridische stappen.  
 
Artikel 9: 
De gemeente en de politiezone 5343 blijven betrokken derden bij het contract dat de 
handelaar met de concessiehoudende maatschappij bindt. 

 


