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6. Jeugd - premiereglement security - goedkeuring 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
Het premiereglement ‘security’ werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 18 
december 2008 en eindigt op 31 december 2013. 
 
Het verstrekken van een premie voor het inzetten van een security-firma bij grote fuiven 
heeft in het verleden meer dan zijn dienst bewezen. In onze gemeente verlopen de fuiven op 
vandaag relatief probleemloos. Herrieschoppers weten intussen dat ze te maken zullen 
krijgen met professionele security-agenten, wat hen in grote mate van fuiven weghoudt.  
 
Het is zaak dit zo te houden zowel voor de fuivende jongeren als voor de buurt waar de fuif 
plaatsvindt.   
 
Bijgevolg is het aangewezen het premiereglement ‘security’ verder aan te houden. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 juli 2013 het 
premiereglement ‘security’ overlopen en is van oordeel dat aan dit reglement geen 
wijzigingen of aanpassingen dienen te gebeuren en het bijgevolg ongewijzigd kan behouden 
blijven. 
 
De jeugdraad heeft het premiereglement ‘security’ besproken in zijn vergadering van 8 
september 2013 en heeft hierover positief advies uitgebracht mits er een onderscheid wordt 
gemaakt tussen bestaande fuiven en fuiven die voor het eerst worden georganiseerd 
waarbij: 
- voor bestaande fuiven het aantal security-agenten berekend wordt op basis van het 

aantal bezoekers van het vorige jaar; 
- voor fuiven die voor het eerst worden georganiseerd het aantal security-agenten bepaald 

wordt op basis van de voorverkoop. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18 september 2013 beslist 
om dit advies van de jeugdraad te volgen en te verwerken in het premiereglement dat ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad zal voorgelegd worden. 
 
Artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stipuleert dat het tot de volheid van 
bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om gemeentelijke premiereglementen vast te 
stellen. 



 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met 18 ja-stemmen (CD&V, N-VA en sp.a) en 3 neen-
stemmen (Open VLD) het onderstaande premiereglement goed te keuren: 
 

PREMIEREGLEMENT OP SECURITY 
 
Art. 1. - Dit premiereglement gaat in vanaf 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2019. 
 
Art. 2.- Aan de Deerlijkse erkende verenigingen wordt een premie toegekend voor het 
toevertrouwen van de persoonscontrole aan een door de gemeente aangestelde erkende 
security-firma bij een fuif. 
 
Art. 3.- Om voor betoelaging in aanmerking te komen moet:  
- de Deerlijkse erkende vereniging het reglement voor security op fuiven ondertekenen; 
- een beroep gedaan worden op de diensten van een door de gemeente aangestelde 

erkende security-firma; 
- minimaal een beroep gedaan worden op twee security-agenten. 
 
Art. 3.- De premie bedraagt 50 % van de totale kostprijs van de diensten geleverd door een 
door de gemeente aangestelde erkende security-firma. 
Om in aanmerking te komen voor betoelaging gelden de volgende normen:  
- tot 599 bezoekers: 2 security-agenten; 
- van 600 tot 899 bezoekers: 3 security-agenten; 
- per schijf van 500 bezoekers boven de 899 bezoekers: 1 security-agent extra. 
 
Art. 4.- Voor het berekenen van het noodzakelijk aantal aanwezige security-agenten wordt 
een onderscheid gemaakt tussen bestaande fuiven en fuiven die voor het eerst worden 
georganiseerd waarbij: 
- voor bestaande fuiven het aantal security-agenten berekend wordt op basis van het 

aantal bezoekers van het vorige jaar; 
- voor fuiven die voor het eerst worden georganiseerd het aantal security-agenten bepaald 

wordt op basis van de voorverkoop. 
 
Art. 5 - De aanvraag tot het verkrijgen van een premie ‘security’ dient aan het college van 
burgemeester en schepenen gericht te worden op het daartoe voorgeschreven 
aanvraagformulier. 
Bij deze aanvraag dienen de voor echt verklaarde facturen en het betalingsbewijs ervan 
gevoegd te worden. 
 
Art. 6. - Huidig premiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet. 
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