STEDELIJK REGLEMENT SECURITY BIJ
EVENEMENTEN
Gemeenteraadsbeslissing van 10 januari 2012

Doel:
Met dit subsidiereglement wenst het stadsbestuur de veiligheid op evenementen
(fuiven, openluchtfestivals) in Waregem te bevorderen. Wanneer de organisator
oordeelt dat beroepspersoneel nodig is, dan wenst het stadsbestuur door
toekenning van een subsidiëring de kostenlast voor het inzetten van professionele
bewaking te verminderen.
Artikel 1
Binnen de perken van de begrotingskredieten wordt door het stadsbestuur ten
behoeve van organisatoren van openbare evenementen op het grondgebied van de
stad Waregem de mogelijkheid geboden om een subsidie te bekomen voor het
inschakelen van een erkende bewakingsfirma. Deze subsidie kan niet aangevraagd
worden voor privé-evenementen.
Artikel2
Openbare evenementen zijn evenementen die vrij toegankelijk zijn voor iedereen.
Enkel door een stedelijke adviesraad erkende Waregemse verenigingen die een
evenement, op het grondgebied van Waregem organiseren en daarbij erkende
security inzetten, komen in aanmerking voor deze subsidie.
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. Deze firma zal aangesteld
worden door het Waregemse stadsbestuur.
Artikel 4
§1. Elke organisator die aanspraak wenst te maken op de subsidie, dient minstens
één maand voor het bedoelde evenement plaatsvindt, een aanvraag in te dienen
gericht aan het college van burgemeester en schepenen door middel van het
hiervoor bestemd formulier ‘Activiteitenfiche Waregem’.
§2. Evenementen die niet tijdig werden aangevraagd, komen niet in aanmerking
voor deze subsidie.

§3. Uiterlijk 3 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
erkenningnummer 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 5
Indien aan bovenstaande bepalingen niet wordt voldaan, dan wordt de aanvraag
veiligheidssubsidie als nietig beschouwd en kan de organisator bijgevolg geen
aanspraak maken op de subsidie voor beveiliging van het evenement.
Artikel 6
De veiligheidssubsidie bedraagt 50% van het bedrag van de kosten, BTW
inbegrepen, voor het inhuren van erkend veiligheidspersoneel per evenement. Dit
bedrag is echter geplafonneerd op 500 euro per evenement. Een vereniging kan ook
slechts éénmaal per jaar een aanvraag indienen bij het stadsbestuur.
De toelage wordt uitbetaald op basis van volgende normen, hanteerbaar voor
security op fuiven:
-tot 600 bezoekers: 2 security agenten
-van 600 tot 900 bezoekers: 3 security agenten
-per schijf van 500 bezoekers boven de 900 bezoekers: 1 security agent extra
Artikel 7
§1. De stad 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.
§3. Het College van Burgemeester en Schepenen kan beslissen om verenigingen uit
te sluiten van toekomstige aanvragen bij een bedrieglijke aanvraag.
Artikel 8
De subsidie wordt uitgekeerd nadat alle vereiste documenten (art. 4 §3) 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 januari 2012.
Gezien en goedgekeurd G.R. d.d. 10/01/2012.

