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Reglement voor het bekomen van een toelage voor kleinschalige 

aanpassingen aan woningen en aankoop hulpmiddelen  

van de 65+ te Wilrijk 

 

Wat houdt de premie in? 

De premie is een tegemoetkoming voor 65-plussers die kleinschalige aanpassingen aan hun 

woning uitvoeren of hulpmiddelen aankopen met als doel langer zelfstandig thuis te kunnen 

wonen. De premie bedraagt maximaal 175 EUR per jaar. De gemaakte kosten kunnen 

slechts éénmalig ingebracht worden.  

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen 

 De aanvrager voor wie de tussenkomst bedoeld is, moet minstens 65 jaar of ouder 

zijn op het ogenblik van de aanvraag. 

 

 Ofwel mag het netto belastbaar inkomen van drie jaar vóór de aanvraag, van de 

aanvrager én diens partner, niet hoger zijn dan de inkomstennorm bepaald voor de 

Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen (29 000 EUR); 

Ofwel via de klever van het ziekenfonds aantonen dat de aanvrager geniet van de 

verhoogde verzekeringstegemoetkoming. 

 

 De woning moet in het district Wilrijk gelegen zijn en moet tevens de 

hoofdverblijfplaats zijn van de aanvrager. Deze moet daadwerkelijk ingeschreven zijn 

in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van  het district Wilrijk. Op het 

moment van de aanvraag woont hij of zij er ook effectief.  

De aanvrager mag eigenaar of huurder zijn. 

 

 Indien de aanvrager de woning huurt, moet bij muurvaste aanpassingen de eigenaar 

het daartoe bestemde gedeelte op het aanvraagformulier invullen en ondertekenen. 

 

 De werken en/of aankoop van de hulpmiddelen dienen om het langer thuis wonen te 

vergemakkelijken / veiliger te maken. 

 

 De aanpassingen moeten geadviseerd worden door een ergotherapeut tijdens een 

voorafgaand plaatsonderzoek. Dit kan via: 

 Een erkende ergotherapeut van uw eigen ziekenfonds of een zelfstandige, 

erkende ergotherapeut. 

 Ergowoonadvies van het Zorgbedrijf Antwerpen (betalend). 
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Bedrag van de toelage 

Het maximum bedrag van de toelage per jaar en per woning wordt, binnen de grenzen van 

het budget, vastgelegd door het districtscollege.  

 

Aanvragen van de toelage 

Om de toelage te bekomen moet de aanvraag gebeuren via het voorgeschreven 

aanvraagformulier. Dit formulier is te verkrijgen in het districtshuis of te downloaden via de 

website van het district Wilrijk www.wilrijk.be onder de rubriek senioren. 

 

Wat zijn de verschillende stappen voor het invullen/afwerken van dit 

aanvraagformulier 

1. Het aanvraagformulier afhalen op het districtshuis of downloaden vanaf de website 

van het district; 

2. Het aanvraagformulier invullen en ondertekenen; 

3. Het aanvraagformulier laten invullen door de ergotherapeut na plaatsonderzoek; 

4. Het aanvraagformulier laten invullen door de eigenaar, als het om muurvaste 

aanpassingen gaat (enkel indien de aanvrager de woning huurt). 

 

Bij de aanvraag moet worden gevoegd 

1. Ofwel het bewijs van het volledig inkomen. Dit is een kopie van het aanslagbiljet op 

de personenbelasting (inkomen van 3 jaar voor de aanvraag); 

Ofwel het bewijs van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (klever van de 

mutualiteit). 

2. Een bewijs van betaling (factuur of kasticket) van de werken en/of aankoop van de 

hulpmiddelen. 

 

Volledig dossier bezorgen aan 

Medewerker seniorenbeleid district Wilrijk, die het ter bespreking voorlegt aan het 

districtscollege: 

Dimitri Commers 

Bist 1  2610 Wilrijk 

Tel: 03 338 53 77  

dimitri.commers@stad.antwerpen.be 

Het districtscollege neemt een beslissing over het dossier. Het districtssecretariaat deelt de 
beslissing mee aan de aanvrager. Bij weigering wordt de beslissing gemotiveerd. 

  

http://www.wilrijk.be/
mailto:dimitri.commers@stad.antwerpen.be
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De toelage wordt uitbetaald via overschrijving. 

De afgevaardigden van het district hebben steeds toegang tot alle informatie betreffende de 
toelage en het recht om ter plaatse na te gaan of de verleende toelage werd aangewend 
voor het doel waarvoor ze werd toegekend.  
 
Iedere begunstigde van een toelage moet deze gebruiken voor het doel waarvoor zij is 
toegekend. De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van 
toelagen (14/11/1983) alsook het stedelijk reglement op de toelagen (18/12/2006, 
jaarnummer 2730) zijn van toepassing. 

Het districtscollege kan de toegezegde tussenkomst geheel of gedeeltelijk inhouden of 
terugvorderen. In de volgende gevallen moet de begunstigde de toelage aan het district 
terugbetalen: 

 de toelage niet (geheel of gedeeltelijk) aangewend werd voor het doel waarvoor zij is 
toegekend of niet strookt met de aangeleverde informatie in het subsidiedossier; 

 de gevraagde verantwoordingsstukken niet, niet tijdig of niet correct voorgelegd 
werden of niet overeenstemmen met de realiteit; 

 geen controle werd toegelaten zoals hierboven vermeld; 

 er dubbele betoelaging vastgesteld wordt (de toelage van het district kan aanvullend 
zijn op een toelage van een andere overheid of instelling, maar nooit meer dan 100% 
van de gemaakte kosten bedragen) 

 een andere voorwaarde van dit reglement niet werd nageleefd. 

Indien blijkt dat het toegekende bedrag niet volledig gebruikt werd, dan kan de toelage 
gedeeltelijk teruggevorderd worden. Deze terugbetaling dient binnen de 30 dagen na 
ontvangst van het aangetekend schrijven uitgaande van het districtscollege te gebeuren. 

 

Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2015. Het reglement wordt om de 2 jaar 

geëvalueerd. Volgende evaluatie: werkjaar 2017.  


