Toelagereglement 2021 voor het bekomen van een
aanpassingspremie voor de woning van ouderen te Hoboken
Artikel 1 - Wat houdt de premie in?
Het betreft een premie voor onkosten van woningaanpassingen, muurvaste hulpmiddelen en
geen losse hulpmiddelen. Om in aanmerking te komen voor een tussenkomst moeten de
aanpassingen dienen om het langer thuis wonen te vergemakkelijken. Enkel de aankoop- en
eventuele plaatsingskosten kunnen ingediend worden. Administratiekosten, opleidingskosten
en dossierkosten komen niet in aanmerking.
De premie bedraagt maximaal 250 EURO per jaar. De gemaakte kosten kunnen slechts éénmalig
ingebracht worden. Er kan slechts 1 x per jaar een aanvraag ingediend worden.
De toelagen kunnen enkel worden toegekend en uitbetaald onder de voorwaarde dat deze
worden opgenomen in de jaarlijkse aanpassingen van het meerjarenplan.
Artikel 2 - Voorwaarden om in aanmerking te komen
o De aanvrager voor wie de tussenkomst bedoeld is, moet minstens 55 jaar zijn.
o De woning moet in het district Hoboken gelegen zijn en moet tevens de
hoofdverblijfplaats zijn van de aanvrager. De aanvrager bevestigt deze toestand door
een ondertekende verklaring op eer op het aanvraagformulier.
o Noch de aanvrager noch zijn partner mag een andere woning in volle eigendom of
volledig vruchtgebruik bezitten. De aanvrager bevestigt deze toestand door een
ondertekende verklaring op eer op het aanvraagformulier.
o
o
o

Als de aanvrager tussen de 55 en 69 jaar is, dient een attest van een erkend
ergotherapeut, dat bevestigt dat de werken noodzakelijk zijn, te worden voorgelegd.
De aanpassingen moeten geadviseerd zijn door een erkende ergotherapeut tijdens een
plaatsonderzoek.
Als de aanvrager minstens 70 jaar is, komen volgende aanpassingen aan de woning in
aanmerking zonder advies van een ergotherapeut:
- Verwijderen van bad en plaatsen van douche met verlaagde instap.
- Plaatsen van handgrepen in badkamer, wc, leefruimte of keuken/ in de woning
- Verlagen van werkblad keuken
- Verhogen van toilet met vaste constructie
- Plaatsen van traplift
- Installeren van elektrisch bediening aan rolluiken
- Plaatsen van oprijstuk voor rolstoel of rollator gebruik
- Plaatsen van sanitaire voorziening op gelijkvloerse verdieping
- Verbreden van binnendeuren om rolstoelgebruik in huis mogelijk te maken
- Wegwerken van drempels om rolstoelgebruik in huis mogelijk te maken
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Andere werken komen enkel in aanmerking mits voorlegging van een advies van een
erkend ergotherapeut
Het advies van de ergotherapeut, de aankopen en/of de werken mogen niet langer dan
een jaar geleden uitgevoerd zijn, op het ogenblik van het indienen van de aanvraag.
De datum van aanvraag is geldend voor de leeftijdsvoorwaarden bij aanvraag.
-

o
o
o

Gelijkaardige toelagen bij andere instanties kunnen aangevraagd worden, maar de
aanvrager bevestigt met ondertekening op het aanvraagformulier dat de som van de
toelagen die hij/zij ontvangt nooit hoger is dan de kostprijs van de uitgevoerde werken
of aangekochte hulpmiddelen.

Artikel 3 - Aanvragen van de toelage
o Om een premie te bekomen moet de aanvraag gebeuren via een volledig ingevuld
aanvraagformulier.
o Een aanvraagformulier kan gedownload worden op www.hoboken.be
o Het indienen van het dossier kan bij voorkeur digitaal via e-mail aan
HO_senioren@antwerpen.be
Het formulier is ook te verkrijgen op het districtshuis. Het kan ook afgegeven worden in
het districtshuis of in de brievenbus.
Artikel 4 - Wat is de procedure voor het invullen/afwerken van dit aanvraagformulier
1. Het aanvraagformulier downloaden vanaf de website van het district op www.hoboken.be
Of afhalen in het districtshuis
2. Het aanvraagformulier invullen en ondertekenen;
3. Het aanvraagformulier laten invullen door de ergotherapeut na plaatsonderzoek indien de
aanvrager tussen 55 tot 69 jaar is of als de aanvrager minstens 70 jaar is en andere werken wil
laten uitvoeren dan de werken opgesomd onder artikel 2 waarvoor er geen advies van de
ergotherapeut vereist is.
4. Het aanvraagformulier laten invullen door de eigenaar, als het om muurvaste aanpassingen
gaat, die de huurder wil aanvragen.
5. De aanpassingen laten uitvoeren en betalen of de muurvaste hulpstukken aankopen.
6. Dossier indienen.
Bij de aanvraag moet worden gevoegd;
o
o
o

Een kopie van de factuur of kassaticket
Een bewijs van betaling
Desgevallend een advies van een erkend ergotherapeut (cfr. artikel 2)

Telkens wanneer een dossier volledig is, wordt het voorgelegd aan het districtscollege dat een
beslissing neemt. De seniorenmedewerker deelt de beslissing binnen de 2 maanden mee aan de
aanvrager. Na goedkeuring wordt de premie uitbetaald via overschrijving.
Bij weigering wordt de beslissing gemotiveerd.
De aanvrager is ervan op de hoogte dat indien foutieve informatie werd opgegeven het
toegekende bedrag zal worden teruggevorderd.
Voor zover er in dit reglement niet van wordt afgeweken, zijn de wet van 14 november 1983
betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, alsmede
het algemeen reglement op de toelagen van de stad Antwerpen (gemeenteraadsbeslissing van
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18 december 2006 en eventuele latere wijzigingen) op de uitbetaling van de premies van
toepassing.
Het aanvraagformulier wordt bezorgd aan het district Hoboken, bij voorkeur digitaal of aan het
onthaal van het districtshuis, kasteel Sorghvliedt, te Marneflaan 3, 2660 Hoboken. Of kan onder
gesloten omslag in de brievenbus van het districtshuis gestoken worden.

Artikel 5 “Stad Antwerpen hecht belang aan uw privacy”
Uw gegevens worden door de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt onder
toezicht van de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré informatieveiligheid@antwerpen.be .
Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de administratieve verwerking van de toelage
voor een aanpassingspremie. Als u dit document ondertekent, geeft u uw toestemming aan de
stad Antwerpen om uw gegevens te verwerken voor bovenstaand doel.
U kan die toestemming op elk moment intrekken.
De stad Antwerpen zal uw persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan
anderen. De stad Antwerpen doet dat alleen als u op voorhand daarvoor toestemming verleent
of als dit wettelijk verplicht is. Uw gegevens zullen voor de termijn van de verwerking van de
aanvraag bijgehouden worden door de stad Antwerpen. U hebt het recht om uw gegevens in te
kijken, te laten verbeteren en verwijderen. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact
op met: HO_senioren@antwerpen.be of op 03 338 30 63
Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de
Gegevensbeschermingsautoriteit), als u vindt dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt
zouden worden.
Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL- Tel. 02/274.48.00 - Fax. 02/274.48.35- contact@apd-gba.be
Artikel 7 - Inwerkingtreding
Dit reglement vervangt het toelagereglement voor het bekomen van een aanpassingspremie
voor de woning van ouderen te Hoboken (jaarnummer 00045) van 1 november 2017 en treedt
in werking vanaf 1 januari 2020.
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