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1. Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in: 
Aanvrager 

Aanschrijftitel  Mijnheer  Mevrouw 

Voornaam  

Familienaam  

Geboortedatum  

Straat en huisnummer  

Postnummer en gemeente  

GSM-nummer of vaste nummer  

Bankrekeningnummer waarop 
premie mag worden 
overgeschreven 

 

(IBAN) BE  

 

2. Adres van de woning waaraan aanpassingswerken worden uitgevoerd 
Enkel indien verschillend dan bovenvermeld : 

 

Straat en huisnummer  

Postnummer en gemeente  

 

 

3. Indien de persoon waarvoor de aanpassingswerken worden uitgevoerd een 

persoon met een handicap is.  
Kruis aan wat van toepassing is : 

 Erkend als persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid (FOD) 

 Erkend als persoon met een handicap door het Vlaams Agentschap voor personen 
met een handicap (VAPH) 

 

Aanvraagformulier premie  

levenslang en aangepast wonen 
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4. Bent u eigenaar of  verhuurder van de woning (adres) waarvoor u de premie 

aanvraagt ? 
Kruis aan wat van toepassing is : 

  Eigenaar 

  Eigenaar – verhuurder 

 

5. Kruis hieronder aan voor welke werkzaamheden u de premie aanvraagt. 
U kunt één of meerdere werkzaamheden aankruisen. Er zijn twee onderdelen van 

aanpassingswerkzaamheden: 

1° technische installaties en hulpmiddelen: 

 het maken van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die 
aangepast is aan de noden van persoon met een handicap of oudere. Een premie 
voor een tweede badkamer kan alleen gesubsidieerd worden als ze zich bevindt op 
een andere woonverdieping dan de eerste badkamer; 

 het plaatsen van een toilet en zo nodig een tweede toilet op een andere 
woonverdieping dan het eerste toilet          

 het installeren van een verticale lift, stoellift, plateaulift voor rolstoelgebruikers 

 het aanbrengen van elektro-mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de 
woning voor zover het elementen zijn die vast verankerd zijn aan het gebouw 

 het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen 

 het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken 

 communicatie-, signalisatie- en alarmsystemen 

 

        2° verbouwingswerkzaamheden met het oog op het creëren van voldoende ruimte en veilig  

        beloopbare vloeren en trappen in de woning: 

 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 drempels 

 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 

 het overbruggen van niveauverschillen in de woning door het verhogen of verlagen 
van vloeren zodat er geen niveauverschillen meer zijn op de woonverdieping 

 het overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare 
trappen 

 verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten 
waarin de  

65-plusser of persoon met handicap zelfstandig en afzonderlijk kan wonen 
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De aanvrager verklaart hierbij kennis te hebben genomen van het reglement “Gemeentelijke 

aanpassingspremie ter bevordering van het levenslang en aanpasbaar wonen”. 

Opgemaakt te ……………………………………….   op  …./…../………(datum)  

Handtekening(en) 

 

De aanvrager        De partner 

 

 

6. Bij te voegen bewijsstukken 

 de gedetailleerde facturen betreffende de uitgevoerde werkzaamheden, gesteld op 
naam van de aanvrager. Voor de berekening van de premie wordt in geen geval 
rekening gehouden met facturen die dateren van meer dan een jaar voor de 
aanvraagdatum;  

 Kopie van het aanslagbiljet van personenbelasting en aanvullende belastingen van 
drie jaar geleden (vanaf de datum van aanvraag) en van alle inwonenden. Als u 
bijvoorbeeld een aanvraag doet in 2016, wordt het inkomen van 2013 (aanslagjaar 
2014) in aanmerking genomen;  

 recent attest van gezinssamenstelling, (te verkrijgen bij de gemeentelijke dienst 
burgerzaken);  

 (indien van toepassing) Attest waaruit de erkenning als persoon met een handicap 
blijkt (attest afgeleverd door Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het 
Vlaams Agentschap voor personen met een handicap). 

 

Deze aanvraag kan u terugsturen, mailen of inleveren: 

Gemeente Schilde, dienst Ruimte,  

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde 

ruimtelijke.ordening@schilde.be 

 


