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Antwerpse provinciale toelage 
woningaanpassing van ouderen 

(Provincie Antwerpen) 
Opgepast: Deze gegevens zijn indicatief. Neem steeds contact op met de 

betreffende diensten om de meest recente gegevens te krijgen ! 
 

Ben je 65 jaar of ouder, dan wil de provincie Antwerpen aanpassingen aan je woning 
helpen financieren met een aanpassingspremie.  
Volgende werken komen in aanmerking : 
het plaatsen van een traplift , het aanpassen van het sanitair of keuken; het voorzien 
van een ruimte voor een slaapkamer; badkamer of toilet zodat er op één niveau kan 
worden geleefd; het wegwerken van niveauverschillen in de woning en aan de 
toegangsdeur.  
 

 

Aanvraag en meer info: 

• Het aanvraagformulier voor deze premie vindt u hier: 

http://www.provant.be/subsidies 

• Telefoon: 03 240 56 37 

 

 

Aanvraagvoorwaarden 

Doelgroep : Natuurlijke personen die 65 jaar zijn of ouder. 
 
Om in aanmerking te komen voor deze toelage moet op datum van de aanvraag aan de 
volgende voorwaarden worden voldaan : 
 
1.De aanvrager en/of zijn partner heeft de volle eigendom, het vruchtgebruik of een 
ander zakelijk recht op de woning of bewoont de woning op basis van een 
huurovereenkomst waarop de regels van de woninghuurwet van toepassing zijn. 
 
De aanvrager en zijn partner kunnen ook huurder zijn op de sociale woningmarkt. 

 



 
2. De aanvrager en/of zijn partner mogen geen volle eigendom, vruchtgebruik of ander 
zakelijk recht op een andere woning bezitten. 
 
3. Het netto belastbaar inkomen van twee jaar vóór de aanvraag van de aanvrager én 
van zijn/haar partner mag niet hoger zijn dan 23.500 euro. 
 
Deze inkomensgrens, geldend op 1 januari 2008, wordt jaarlijks door de deputatie 
aangepast, met als basis de gezondheidsindex voor de maand november van het 
voorgaande jaar. De jaarlijkse aanpassing zal gebeuren in de maand december van het 
lopende jaar. Als de indexering een verlaging van de inkomensgrens tot gevolg heeft, 
wordt de inkomensgrens niet geïndexeerd. De aldus verkregen inkomensgrens wordt 
afgerond tot het naasthogere tiental. 
 
 
Werken 
 
De toelage voor de aanpassing van de woning van ouderen wordt enkel verleend als de 
kostprijs van de aanpassingswerken tenminste 1.240 euro bedraagt (inclusief BTW). 
 
Voor de aanpassing van de woning mag geen subsidie van het Vlaams Fonds voor de 
Sociale Integratie van Personen met een Handicap verleend zijn. 
 
-u plaatst een traplift -  
-u bouwt een ruimte bij of u verbouwt een ruimte om een slaapkamer, badkamer of een 
toilet in te richten zodat op een gelijk niveau kan worden geleefd  
-u voert werken uit om de verplaatsing in de woning vlotter te laten verlopen met name 
het overbruggen van niveauverschillen in de woning door het aanbrengen van hellende 
vlakken en het wegwerken van hinderlijke niveauverschillen  
-u past het sanitair aan met het oog op het zelfstandig en afzonderlijk laten inwonen van 
ouderen -  
-u past de keuken aan met het oog op het zelfstandig en afzonderlijk laten inwonen van 
ouderen  

Toekenningsvoorwaarden 

De toelage moet worden aangevraagd bij de deputatie op de door het provinciebestuur 
ter beschikking gestelde formulieren. 
 
De aanvraag moet worden aangevuld met: 
 
1. Een kopie van het aanslagbiljet betreffende het inkomen. 
 
2. Een recent attest van de gezinssamenstelling.  
 
3. Een attest waaruit blijkt dat de aanvrager en/of zijn partner de volle eigendom, het 
vruchtgebruik of een ander zakelijk recht op de aan te passen woning hebben, en dat zij 
geen volle eigendom, vruchtgebruik of een ander zakelijk recht op een andere woning 
bezitten. 
 
4. Een korte beschrijving van de geplande werken en een raming van hun kostprijs. Als 
de werken reeds zijn uitgevoerd : de kopieën van de gedetailleerde facturen die op 



naam van de aanvrager zijn opgesteld. 
 
5. Als de aanvrager huurder is, moet hij een schriftelijk akkoord van de eigenaar met de 
geplande aanpassingswerken bezorgen.  
 
De toelage moet in principe vóór de uitvoering van de werken worden aangevraagd. 
De aanvraagdatum is de datum van ontvangst van het aanvraagformulier door het 
provinciebestuur, of de datum die voorkomt op de aangetekende verzending. 
 
De aanpassingswerken mogen pas worden aangevat ten vroegste 30 kalenderdagen na 
de aanvraagdatum. Als de provinciale inspecteur vóór het verloop van deze termijn een 
bezoek ter plaatse heeft uitgevoerd, mogen de werken na zijn bezoek worden aangevat. 
 
De inspecteur brengt een gedetailleerd en gemotiveerd verslag uit. Hij spreekt zich uit 
over de aard, omvang, doeltreffendheid en de raming van de kostprijs van de voor 
betoelaging in aanmerking komende werken. Hij zal nagaan of de woning door de 
werken functioneel aangepast wordt aan de lichamelijke toestand van de aanvrager.  
 
Op basis van dit verslag wordt de toelage voorlopig toegezegd. 
 
Vanaf de datum van de voorlopige toezegging van de toelage loopt een termijn van twee 
jaar. Binnen die termijn moet de aanvrager aan het provinciebestuur het bewijs 
voorleggen dat de werken zijn uitgevoerd. 
 
De aanvrager bewijst de uitvoering van de werken met de kopieën van de gedetailleerde 
facturen die op zijn naam zijn opgesteld. 
 
De inspecteur brengt verslag uit over de uitgevoerde werken en kan zo nodig een 
tweede bezoek ter plaatse afleggen. Van zodra de deputatie dit tweede verslag van de 
inspecteur heeft ontvangen, wordt het toelagebedrag door de deputatie bepaald en 
betaalbaar gesteld. 

Premiebedrag 

De premie bedraagt 35% van de aanvaarde kostprijs van de aanpassingswerken, met 
een maximum van 1.612 euro. Indien het netto belastbaar inkomen van twee jaar voor 
de aanvraag van de aanvrager en van zijn/haar partner niet hoger is dan 16.000 euro, 
bedraagt de premie 50 % van de aanvaarde kostprijs van de aanpassingswerken met 
een maximum van 2.000 euro. 
 
Deze inkomensgrens zal jaarlijks aangepast worden aan de evolutie van de 
gezondheidsindex overeenkomstig artikel3, punt3, 2de alinea van dit reglement. 
 
Aanvragen die worden ingediend nadat de aanpassingswerken zijn aangevat of voltooid, 
kunnen nog in aanmerking komen voor betoelaging. In geen geval zal rekening worden 
gehouden met facturen die dateren van meer dan één jaar voor de datum van de 
aanvraag.  
 
In dit geval zal het toelagebedrag beperkt worden tot de helft van het toelagebedrag 
waarop de aanvrager aanspraak had kunnen maken, als de aanvraag was ingediend 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 5. 
 


