
Subsidiereglement voor de aanpassingspremie 
 

Elke senior wil graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Vaak kan er al met kleine 
aanpassingen aan de woningen heel wat verbeterd worden aan de leefomstandigheden van 

de senioren. Met de aanpassingspremie wil het district Deurne deze kleine aanpassingen 

voor senioren financieel ondersteunen. 

 
 
Wat? 

Het district Deurne kent subsidie toe aan senioren voor kleine aanpassingen  van 

woningen zodat senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en dit binnen de 

perken van de kredieten, voorzien op de districtsbegroting. 
 
 
Aan welke voorwaarden moeten de woning en de aanvrager voldoen om subsidies te 
krijgen? 

 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 moet 60 jaar of ouder zijn op het ogenblik van de aanvraag. 

 Er wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager en zijn partner 
(inkomen  van 2 jaar voor de aanvraag) namelijk een netto belastbaar inkomen van  
21 500 euro te verhogen met 1500 euro per persoon ten laste. 

 De  aanvrager is eigenaar of huurder van de woning. Indien de aanvrager eigenaar  
is, moet hij (zij) en/of zijn/haar partner de aan te passen woning in volle eigendom 
of volledig vruchtgebruik hebben. Noch de aanvrager noch zijn partner mag een 
andere woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten. 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. 

 

Voor welke aanpassingen wordt er een tussenkomst voorzien? 

 De dienst Ergo Woon Advies  (woonzorgteam) van het OCMW Antwerpen adviseert 
en coördineert de aanpassingen. 

 De aanpassingen zijn kleinschalig en hebben geen ingrijpend karakter. 
 
 
Hoeveel? 

De aanpassingspremie bedraagt het volledige bedrag van de totale kostprijs met een 

maximale tussenkomst van 250 euro inclusief BTW per jaar. 
 
 
Hoe aanvragen? 
Vóór de aankoop of aanvang van de aanpassingen moet de aanvraag tot het bekomen van de 

aanpassingspremie via het daartoe voorziene· aanvraagformulier en aangevuld met de nodige 

documenten, tegen ontvangstbewijs, ingediend worden bij het districtshuis Deurne, afdeling  

seniorenbeleid,  Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne. Het dossier wordt doorgestuurd 

naar de dienst Ergo Woon Advies (woonzorgteam) van het OCMW Antwerpen die contact 

opnemen met de aanvrager voor de verdere behandeling van het dossier. 

 

 

 



De aanvraag moet aangevuld worden met: 

 Recent bewijsstuk betreffende het volledig inkomen, een kopie van het laatste 
aanslagbiljet op de personenbelasting (inkomen van 2 jaar voor de aanvraag) 

 Recent  uittreksel  uit  het  bevolkingsregister  (maximum  3  maanden  oud,  te 
rekenen vanaf de datum van indienen van het dossier) betreffende de 
gezinssamenstelling van de aanvrager 

 Een gedetailleerde omschrijving van de voorziene aanpassingen en een raming van 
de kostprijs 

 

Hoe en wanneer ontvang ik de premie? 
De uitbetaling van de aanpassingspremie gebeurt via overschrijving, mits voorlegging van de 
nodige betalingsbewijzen en bewijsstukken, binnen de 2 maanden na de aankoop, bij het 

districtshuis Deurne, afdeling seniorenbeleid, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne. De 
terugbetaling gebeurt binnen een termijn van 2 maanden na het binnenbrengen van die 
bewijsstukken. 
 
Tenslotte 
Het reglement gaat  in bij overgangsmaatregel  op  1  januari  2005 en  kan jaarlijks  herzien 
worden. 
 
Info 

Districtshuis Deurne 

Maurice Dequeeckerplein 1 
2100 Deurne 

03/338 45 41 


