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Limburgse aanpassingspremie voor personen 
met een handicap 

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

betreffende diensten om de meest recente gegevens te krijgen ! 
 

Wanneer u uw woning aanpast aan de fysische behoeften van een inwonende 

gehandicapte, kan u van de gemeente een premie ontvangen. 

 

 

Aanvraag en meer info: 

• De aanvraag moet ingediend worden na de uitvoering van de werken en op 

volgend adres: Dienst Wonen, Dir Mens, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 

3500 Hasselt 

• Het aanvraagformulier voor deze premie vindt u hier: 

http://www.premiezoeker.be 

• Telefoon: 011 23 72 02 

 

 



Aanvraagvoorwaarden 

Voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen 

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager voldoen aan de 

volgende voorwaarden: 

- minstens 1 gezinslid moet 65 jaar of ouder zijn, ofwel erkend zijn als persoon met een 

handicap 

- als gezinslid wordt beschouwd: elke persoon die gedomicilieerd is op hetzelfde adres 

- het maximum toegelaten jaarinkomen bedraagt € 16 000,00 voor een alleenstaande en 

€ 20 000,00 voor gehuwden en samenwonenden, jaarlijks aanpasbaar op 1 januari na 

besluit door de deputatie. Bedoeld inkomen is het gezamenlijk nettobelastbaar inkomen 

van de oudere of de persoon met een handicap, van de persoon met wie hij wettelijk of 

feitelijk samenwoont en van de andere personen die gedomicilieerd zijn en verblijven in 

de woning waarvoor de premie wordt aangevraagd. Het nettobelastbaar inkomen is dat 

van 3 jaar voor de aanvraag. Indien het inkomen daarna aanzienlijk verminderd is, kan 

met dit recentere lagere inkomen rekening gehouden worden, nadat de nodige 

bewijsstukken worden bijgebracht. De grensbedragen mogen verhoogd worden met € 

1000,00 per persoon ten laste. Als persoon ten laste wordt beschouwd het inwonend 

kind dat op datum van de aanvraag minder dan 18 jaar oud is of waarvoor kinder of 

wezenbijslag wordt uitbetaald. De persoon met een handicap die deel uitmaakt van het 

gezin telt als bijkomende persoon ten laste 

- de premie kan worden aangevraagd voor de woning waarvan de aanvrager eigenaar, 

vruchtgebruiker of enig ander zakelijk recht bezit of huurder is en die tot 

hoofdverblijfplaats dient 

- de huurder kan een provinciale premie verkrijgen op voorwaarde dat de eigenaar: 

akkoord gaat met de geplande werken 

- zich ertoe verbindt de huurprijs niet te verhogen als gevolg van de uitvoering van de 

werken. 

 

 

Voorwaarden waaraan de woning moet voldoen 

- De aan te passen woning moet gelegen zijn in de provincie Limburg. 

- Het K.I. van de aan te passen woning mag niet meer bedragen dan € 1 120,00. 

- De K.I waarde van de andere onroerende goederen waarover de oudere, de persoon 

met een handicap of de aanvrager, in volledige eigendom of volledig vruchtgebruik, 



beschikt, mag niet hoger liggen dan € 125,00. 

- De deputatie kan een afwijking op de K.I. beperking van de aan te passen woning 

toestaan voor een rolstoelgebruiker. 

 

 

Werken die in aanmerking komen voor de subsidieaanvraag 

 

Als “aangepast verbouwen” wordt beschouwd: de verbouwingswerken aan een woning 

waardoor de zelfstandigheid van de oudere of de persoon met een handicap wordt 

verhoogd: 

- aanpassing van de toegang tot de woning en de verschillende vertrekken 

- vergroten van deuropeningen en aanpassen van de gangbreedte 

- het aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon of een automatische 

poortopener 

- het plaatsen van een traplift 

- de (gelijkvloerse) inrichting van een aangepast toilet, aangepast bad of douche en 

slaapkamer 

- aanpassen van keuken, badkamer, toilet aan de aard van de handicap 

(keukenaanrecht in hoogte verstelbaar, aanrecht of lavabo onderrijdbaar met rolstoel, 

voldoende ruimte voor rolstoel, voldoende handgrepen en leuningen om steun te 

bieden) 

 

Deze opsomming is niet limitatief. De deputatie oordeelt over de al dan niet 

subsidieerbaarheid van eventuele andere aanpassingen of werken die noodzakelijk zijn 

om de woning functioneel aan te passen op basis van voldoende bevonden documenten 

of een verslag van de inspectiegelastigde. 

 

Werken die niet in aanmerking komen voor de subsidieaanvraag 

- Werken aan gebouwen die niet voor bewoning in aanmerking komen, zoals 

bergplaatsen in bijgebouwen, beroepslokalen, terrassen, enz. 

- Normale onderhouds en herstellingswerken zoals deze aan daken, gevels, centrale 

verwarming, enz. 

- Verfraaiingswerken zoals schilderen, behangen, gordijnen, vloerbekleding, 

muurbekleding, enz. 



- Alle andere werken die niet in verband kunnen gebracht worden met de aard van de 

handicap of de leeftijd van de belanghebbende.  

Toekenningsvoorwaarden 

De aanvraag tot het verkrijgen van de premie kan op volgende wijze gebeuren: 

- per post 

- afgeven tegen ontvangstbewijs. 

 

Meteen na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd. 

 

Premiebedrag 

De premie bedraagt maximum 30 % van de kostprijs van de werken ( inclusief btw) met 

een maximumsubsidiebedrag van 750 euro per aanvraag.  


