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Aanpassingspremie voor ouderen 

(Vlaams Gewest) 
Opgepast: Deze gegevens zijn indicatief. Neem steeds contact op met de 

betreffende diensten om de meest recente gegevens te krijgen ! 

 

De aanpassingspremie bedraagt 50% van het bedrag van de goedgekeurde facturen, 

btw inbegrepen, afgerond tot op het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal 

1.250 euro en minimaal 600 euro. 

 

 

Aanvraag: 

• U kunt uw aanvraag voor de Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie 

indienen bij de dienst huisvesting in uw provincie. 

• Het aanvraagformulier voor deze premie vindt u hier: 

http://www.bouwenenwonen.be 

 

 

 

 



Voorwaarden 

Voorwaarden voor de aanvrager: 

De aanpassingspremie kan aangevraagd worden door de bewoner of de verhuurder van 

een woning. 

De bewoner is de particulier die de door hem verbeterde woning op de aanvraagdatum 

bewoont op grond van een zakelijk recht, of op grond van een huurovereenkomst met 

betrekking tot een hoofdverblijfplaats waarvan de duur meer dan drie jaar bedraagt.  

De verhuurder is de natuurlijke persoon die eigenaar-verhuurder is van de woning 

waarvoor de aanvraag wordt ingediend, en die een huurovereenkomst heeft afgesloten 

met een sociaal verhuurkantoor voor de duur van minstens negen jaar. 

De bewoner of verhuurder moet niet noodzakelijk bejaard zijn. Als bewoner of 

verhuurder kan u namelijk ook de aanvraag indienen voor een bejaarde persoon die bij 

u inwoont. 

De aanpassingspremie geldt specifiek voor bejaarde personen (65+), zowel met 

als zonder handicap. Personen die niet bejaard zijn, komen niet in aanmerking. Wie niet 

bejaard is, maar wel erkend is als persoon met een handicap, kan voor ondersteuning 

eventueel terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 

 

Voorwaarden voor de woning en de aanpassingswerken: 

Leeftijdsvoorwaarde 

De aanvrager, diens partner, of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn. 

Inkomensvoorwaarde 

Voor aanvragen in 2009 mag het aan de personenbelasting onderworpen inkomen 

van de bejaarde voor wie de aanpassingswerkzaamheden worden uitgevoerd en diens 

eventuele partner niet meer bedragen dan 26.570 euro (27.200 euro voor aanvragen in 

2011). Dit maximum mag worden verhoogd met 1.390 euro per persoon ten laste (1.420 

euro voor aanvragen in 2011). 

Er wordt gekeken naar het belastbaar inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de 

aanvraagdatum. Voor aanpassingspremies die worden aangevraagd in 2011 wordt dus 

het belastbaar inkomen van 2008 in aanmerking genomen. 

De aanvraagdatum is de datum waarop u de aanvraagdocumenten verstuurt naar 

Wonen-Vlaanderen (de postdatum geldt als bewijs) of de datum waarop u deze 

documenten persoonlijk afgeeft op een dienst van Wonen-Vlaanderen. 



Een persoon ten laste is een inwonend kind dat ofwel jonger is dan 18 jaar, waarvoor u 

de kinderbijslag of wezentoelage ontvangt, of dat na voorlegging van bewijzen wordt 

beschouwd als persoon ten laste. Inwonende gezinsleden die erkend zijn als persoon 

met een ernstige handicap worden eveneens beschouwd als persoon ten laste. In al 

deze gevallen is de situatie op de aanvraagdatum doorslaggevend.. 

 

Voorwaarden voor de woning: 

De aanvrager heeft de woning als hoofdverblijfplaats. Deze woning moet in het Vlaamse 

Gewest gelegen zijn, en het (niet-geïndexeerde) kadastraal inkomen van deze woning 

mag niet meer bedragen dan 1.200 euro. 

 

Voorwaarden voor de facturen: 

De aanpassingspremie wordt berekend aan de hand van ingediende facturen van de 

aanpassingswerkzaamheden. Deze facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder 

zijn dan 1 jaar. 

Er moet voor minstens 1.200 euro aan facturen (inclusief btw) kunnen voorgelegd 

worden. 

 

 

Subsidieerbare werken 

Technische installaties en hulpmiddelen: 

a) het maken van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die 

aangepast is aan de noden van de bejaarde. Een tweede badkamer kan alleen 

gesubsidieerd worden als ze zich bevindt op een andere woonverdieping dan de 

eerste badkamer; 

b) het plaatsen van een toilet en zo nodig een tweede toilet op een andere 

woonverdieping dan het eerste toilet; 

c) het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift; 

d) het aanbrengen van electro-mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de 

woning voor zover het elementen zijn die vast verankerd zijn aan het gebouw; 

e) het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen; 

f) het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken. 

 



Verbouwingswerkzaamheden met het oog op het creëren van voldoende ruimte en 

veilig beloopbare vloeren en trappen in de woning: 

a) het toegankelijk maken van de woning door het aanbrengen van hellende vlakken, 

het verbreden van de toegangsdeur (al dan niet met automatische bediening) en het 

wegwerken van hinderlijke toegangsdrempels; 

b) het creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de 

gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van 

woonvertrekken of sanitaire lokalen; 

c) het overbruggen van niveauverschillen in de woning door het verhogen of verlagen 

van vloeren zodat er geen niveauverschillen meer zijn op de woonverdieping; 

d) het overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare 

trappen; 

e) verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te 

richten waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen. 

 

 

Wanneer dien ik de aanvraag in? 

U dient de aanvraag in nadat de aanpassingswerkzaamheden werden uitgevoerd. U kan 

facturen indienen die teruggaan tot maximum 1 jaar voor de aanvraagdatum. 

 

 

Cumulverbod 

Er is geen cumulverbod tussen de renovatiepremie en de aanpassingspremie. Dit 

betekent dat er geen wachttijden worden opgelegd tussen een aanvraag van beide 

premies, en dat bijvoorbeeld een reeds uitbetaalde aanpassingspremie niet in 

mindering zal worden gebracht van een aangevraagde renovatiepremie. Dezelfde 

werkzaamheden worden echter geen twee keer gesubsidieerd. Als u dus bijvoorbeeld 

een renovatiepremie wenst aan te vragen nadat u voor dezelfde woning al een 

aanpassingspremie heeft gehad, dan moet het gaan om andere facturen. 


