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48. Reglement tussenkomst bij inschakelen professionele security bij fuiven.  Wijziging. 

Goedkeuring. 
 
De raad,  
 

Gelet op de vraag en het advies van de Stedelijke jeugdraad dd. 19.04.2010; 
Overwegende dat het de veiligheid van de jongeren ten goede komt; 
Op voorstel van de stedelijk jeugdraad; 
Gelet op ons Besluit van 5 september 2011 houdende goedkeuring van het reglement voor 

betoelaging bij het inschakelen van professionele security bij fuiven; 
Met 27 stemmen voor en 1 stem tegen; 

BESLUIT : 
 
Artikel 1: 

Binnen de perken van de begrotingskredieten van het Stadsbestuur van Izegem kunnen organisatoren 

deze subsidie éénmaal per jaar aanvragen voor evenementen die doorgaan in zaal in JOC De Schuur 

(krekelstraat 167, 8870 Izegem) en zaal ISO (Sint-Jorisstraat 16, 8870 Izegem) 

Artikel 2: 

Aanvragers van deze subsidie dienen als vereniging lid te zijn van een Stedelijke Raad. 

Artikel 3: 

Aan de organisatoren kan enkel een subsidie worden toegekend voor het inschakelen van 
bewakingspersoneel dat wordt ter beschikking gesteld door een erkende bewakingsonderneming, 
overeenkomstig de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de 
beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wet van 7 mei 2004. 
Artikel 4: 

Deze subsidie bedraagt 50% van het bedrag van de kosten, BTW inbegrepen, voor het inhuren van 

erkend veiligheidspersoneel per evenement. Dit bedrag is echter geplafonneerd op 300 euro per 

evenement. 

Artikel 5: 

Ten minste 2 weken op voorhand wordt aangegeven dat de vereniging van deze subsidie gebruik 

wenst te maken. Hiervoor dient het contract met de betrokken veiligheidsfirma doorgegeven te 

worden. 



Artikel 6: 

Uiterlijk 2 maanden na de datum van het evenement, waarvoor een subsidie werd aangevraagd, dient 

de organisator de officiële, gedetailleerde factuur voor te leggen, aan het college van burgemeester en 

schepenen. Deze factuur vermeldt het aantal ingezette personen, het aantal gepresteerde uren, het 

erkenningsnummer van de bewakingsonderneming bij de federale overheidsdienst binnenlandse 

zaken en de kostprijs per persoon alsook de totale kostprijs van de security. De organisator dient ook 

een bewijs van betaling van de securityfactuur binnen te brengen. 

Artikel 7: 
§1. De gemeente kan op elk moment controle uitvoeren, zowel op de echtheid van de aanvraag, op 
het verloop van de procedure als op de inzet van de erkende security op het evenement zelf. 
§2. Subsidies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag, zullen teruggevorderd 
worden, onverminderd eventuele gerechtelijke vervolgingen. 
Artikel 8: 
De subsidie wordt uitgekeerd nadat alle vereiste documenten (art. 4)  werden binnengebracht. 
Artikel 9: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement. 
Artikel 10: 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014 
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