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Toelagereglement 

Kleine hulpmiddelen verbonden aan de woning 
 

Artikel 1 – Doel 
Binnen de jaarlijks goedgekeurde budgetopmaak wordt, onder de hierna vermelde voorwaarden, 
een toelage voor kleine hulpmiddelen verleend in het district Deurne. Met deze toelage biedt het 
district Deurne een financiële ondersteuning aan voor kleine hulpmiddelen verbonden aan de 
woning. Zo kan de hulpbehoevende langer zelfstandig thuis blijven wonen.  
 

Artikel 2 – voorwaarden waaraan de zorgbehoevende dient te voldoen 

 De aanvrager is een natuurlijk persoon, die op het moment van de aanvraag 18 jaar of 
ouder is; 

 De aan te passen woning moet in het district Deurne gelegen zijn; 

 De aan te passen woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van de aanvrager; 

 De  aanvrager is eigenaar of huurder van de woning:  
o Indien de aanvrager eigenaar is, moet hij/ z i j  en/of zijn/haar partner de aan te 

passen woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben.  
o Noch de aanvrager noch zijn partner mag een andere woning in volle eigendom of 

volledig vruchtgebruik bezitten.  
o Indien de aanvrager huurder is van de woning, dient de aanvrager een schriftelijke 

toelating van de eigenaar bij te voegen om de voorgestelde aanpassingen uit te 
voeren. 
 

Artikel 3 - Voor welke aanpassingen wordt er een tussenkomst voorzien? 

Hulpmiddelen bij het huishouden, hulpmiddelen ter valpreventie en aanpassingen die de woning 

veiliger en beter toegankelijk maken. 

 
Artikel 4 – Hoeveel bedraagt de toelage? 

 De toelage bedraagt maximaal 250,00 EUR; 

 Er kan slechts één toelage per kalenderjaar aangevraagd worden; 

 Het bedrag van de toelage wordt berekend op basis van de effectief bewezen 

kosten (ingediende en aanvaarde facturen, kastickets, … inclusief btw). 

 

Artikel 5 – aanvraagprocedure 
5.1 De aanvraag voor de toelage voor kleine hulpmiddelen in kader van dit reglement dient te 
gebeuren door middel van een aanvraagformulier dat te vinden is op www.deurne.be of in het 
districtshuis van Deurne: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne  

 
5.2 Een aanvraag voor de toelage voor kleine hulpmiddelen dient vóór 31 oktober ingediend te 
worden.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deurne.be/
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De aanvraag voor de toelage voor kleine hulpmiddelen kan op volgende wijze worden ingediend: 

 Persoonlijke afgifte in het districtshuis van Deurne t.a.v. het districtssecretariaat; 

 Per post: districtshuis Deurne, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne t.a.v. het 
districtssecretariaat; 

 Per mail: district.deurne@antwerpen.be 
 

5.3 Om ontvankelijk te zijn dient het aanvraagformulier volledig te zijn en volgende gegevens te 
bevatten: 

 de identiteit (naam en voornaam, adres, geboorteplaats en datum, telefoonnummer) en 
handtekening van de aanvrager; 

 het gewenste bedrag; 

 het bankrekeningnummer van de hulpbehoevende waarop de toelage gestort zal worden; 

 een gedetailleerde omschrijving van de aanpassingen. 
 
5.4 Bij de aanvraag dienen de verantwoordingsstukken (factuur, kasticket, …)  toegevoegd te 
worden. De verantwoordingsstukken mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar. 
 
Indien de aanvraag niet volledig is, brengt het district de aanvrager hiervan op de hoogte. De 
aanvrager beschikt over 14 dagen om zijn aanvraag te vervolledigen 
 
Artikel 6 – beslissing over de toekenning of weigering 
Het bevoegde orgaan beslist over de toekenning van de premie. Elke aanvrager wordt schriftelijk 
en/of telefonisch op de hoogte gebracht van deze beslissing.  
 
Artikel 7 – uitbetaling 

De toelage wordt uiterlijk uitbetaald binnen de twee maanden na de beslissing van het 

bevoegde orgaan. 

 

Artikel 8 – Cumuleerbaarheid 

De toelage is niet cumuleerbaar met andere toelagen die voor dezelfde bewezen uitgaven 

zijn toegekend. 

  

Artikel 9 – controle 

Het district behoudt zich het recht voor te allen tijde aanvullende inlichtingen en bewijsstukken op 

te vragen, overeenkomstig de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de 

toekenning en op de aanwending van sommige subsidies en het stedelijk reglement op de 

toelagen (gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2006). 

 

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..  
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Artikel 10 - Sancties 

In de volgende gevallen kan de toelageverstrekker beslissen om de reeds betaalde 

toelage geheel of gedeeltelijk terug te vorderen of de toegekende toelage geheel of 

gedeeltelijk niet uit te betalen: 

• indien de gehele toelage of een deel van de toelage niet gebruikt wordt voor het 

doel waarvoor ze is toegekend en/of waarvan het gebruik niet verantwoord wordt; 

• als de gevraagde verantwoordingsstukken niet, niet tijdig, of niet volledig worden 

ingediend; 

• indien één of meerdere voorwaarden van dit reglement niet worden nageleefd; 

• als de begunstigde zich verzet tegen een controle ter plaatse of deze bemoeilijkt.  

• in geval van fraude of valse verklaringen. In dit laatste geval kan de 

toelageverstrekker bijkomend beslissen om voor een periode van 1 jaar en in 

toepassing van dit reglement geen toelagen meer toe te staan. 

 

Juridische omkadering 

 
Artikel 11 
Op het verlenen van toelagen volgens dit reglement is de wet van 14 november 1983 houdende 
controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen van toepassing en het 
algemeen reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2006 
 
Artikel 11 
Ieder die een toelage van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van 
stedelijke infrastructuur, neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te 
werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar, 
harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de wetten van het 
Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden 
De toelage of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt 
steeds tot sancties zoals: 

• weigeren of terugvorderen van de toelage; 
• éénzijdig beëindigen van de samenwerking; 
• verhuurverbod in alle stedelijke centra; 
• weigering logistieke ondersteuning. 

De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar aanleiding 
van de opgelegde sancties 
 

Ingangsdatum 

 
Artikel 12 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 

 

Artikel 13 

Dit reglement vervangt het toelagereglement aanpassingspremie woning voor ouderen van district 

Deurne van 22 maart 2007 (jaarnummer 521) 


