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SSSSTEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONENTEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONENTEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONENTEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN    
 
 

DOELDOELDOELDOEL    
 

Artikel 1Artikel 1Artikel 1Artikel 1    
De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen 
blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving, rekening houdend met hun leefsituatie. 
De stad wil daarbij bijzondere aandacht hebben voor mensen van minstens 55 jaar én met een 
beperkt inkomen. 
Het subsidiereglement kadert binnen het Woonbeleid en het Seniorenbeleid van de stad 
Roeselare. 

 
 

BEGRIPPENBEGRIPPENBEGRIPPENBEGRIPPEN    
 

Artikel 2Artikel 2Artikel 2Artikel 2    
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
Premieaanvrager: 

- Eigenaar-bewoner van de premiewoning.   
De particuliere persoon die, op de aanvraagdatum: 
* minstens 55 jaar is; 
* de woning zelf bewoont als hoofdverblijfplaats (of ten laatste bewoont op het moment 
dat hij/zij een uitbetaling vraagt);  
* een zakelijk recht heeft op de woning.  Onder zakelijk recht wordt verstaan: volle 
eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, recht van bewoning, mede-
eigendom. 

- Huurder van de premiewoning. 
De particuliere persoon die, op de aanvraagdatum: 
* minstens 55 jaar is;  
* huurder is van de premiewoning; 
* de woning zelf bewoont als hoofdverblijfplaats (of ten laatste bewoont op het moment 
dat hij/zij een uitbetaling vraagt);  
* het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verhuurder of een geregistreerde 
huurovereenkomst met renovatie kan voorleggen. 

 
Woning: 
De woongelegenheid gelegen op het grondgebied van de stad Roeselare die hoofdzakelijk 
bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande en die geen gebruik moet 
maken van gemeenschappelijke basisvoorzieningen. 
 
Gezin: 
Meerdere personen die op duurzame wijze in dezelfde woning samenwonen en daar hun 
hoofdverblijfplaats hebben. 
 
Aanvraagdatum: 
De datum op het ontvangstbewijs geldt als aanvraagdatum. 
 
Levenslang wonen:  
Het bij een verbouwing rekening houden met een reeks criteria inzake toegankelijkheid - 
veiligheid - comfort en aandacht voor de woonomgeving, in het bijzonder met betrekking tot de 
toegankelijkheid van de omgeving en de bereikbaarheid van voorzieningen.  Dit houdt in dat een 
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woning gemakkelijk en zonder veel kosten kan worden aangepast aan de verschillende 
levensfasen en behoeften van de bewoners.  
 
Bevoegde dienst:  
Een dienst die een machtiging krijgt van het College van Burgemeester en Schepenen om een 
technisch aanpassingsadvies te verlenen in de woning waarvoor premie wordt aangevraagd. 
 
 

CRITERIACRITERIACRITERIACRITERIA    
 

Artikel 3Artikel 3Artikel 3Artikel 3    
§§§§    1111    
Op de aanvraagdatum mag het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar vóór de 
aanvraagdatum van de premieaanvrager en de persoon met wie hij/zij gehuwd is of wettelijk of 
feitelijk samenwoont niet hoger zijn dan € 40.000.  
 
§§§§    2222        
Op de aanvraagdatum en in de periode tot 3 jaar vóór die datum mag de aanvrager of 
eventueel de persoon met wie hij/zij gehuwd is of wettelijk of feitelijk samenwoont, geen 
andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik (gehad) hebben. 
Hierop zijn enkele uitzonderingen voorzien: 

- De woning is op de aanvraagdatum het voorwerp van een onteigeningsbesluit; 
- De woning is op de aanvraagdatum gesloopt en de aanvrager of de partner heeft op 

deze datum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of 
volledig in vruchtgebruik; 

- De woning is op de aanvraagdatum volledig vervreemd en de aanvrager of de partner 
bewoonde ze zelf tot de aanvrager of de partner verhuisd is naar de woning waarvoor 
de stedelijke aanpassingspremie wordt aangevraagd; 

- De woning valt onder toepassing van artikel 19 van de Vlaamse Wooncode (dit zijn 
woningen die ongeschikt of onbewoonbaar werden verklaard of waarvoor de afgifte van 
een conformiteitsattest werd geweigerd, die niet in aanmerking komen voor renovatie-, 
verbeterings-, of aanpassingswerkzaamheden.  De aanvrager geeft vervolgens een 
andere bestemming aan deze woning, of gaat over tot sloop), en was de laatste 
bewoner ervan. 

Daarnaast mag de aanvrager en de eventuele partner geen kamerwoning, studentenhuis of 
studentengemeenschapshuis in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben op de 
aanvraagdatum of gehad hebben in de periode van 3 jaar voor de aanvraagdatum, tenzij dit 
goed op de aanvraagdatum onteigend of gesloopt werd en de aanvrager of de partner op deze 
datum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in 
vruchtgebruik heeft. 
Als bewijs geldt een attest van de Ontvanger van de Registratie van de sector binnen de welke 
het pand ligt. 
 
 

WONINGWONINGWONINGWONINGAANPASSINGAANPASSINGAANPASSINGAANPASSING    
 

Artikel 4Artikel 4Artikel 4Artikel 4    
De aanvrager kan een aanpassingspremie aanvragen indien hij/zij de woning aanpast aan 
zijn/haar bijzondere behoeften als 55-plusser of aan de bijzondere behoeften van de 
inwonende partner die in dit geval eveneens 55-plusser is. 
Hierbij schenkt de stad Roeselare bijzondere aandacht aan het streven naar een uitvoering van 
alle noodzakelijke werkzaamheden die het levenslang wonen mogelijk maken. 
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Artikel 5Artikel 5Artikel 5Artikel 5    
Voor de toepassing van dit reglement komen uitsluitend volgende categorieën van 
aanpassingswerken in aanmerking: 
Categorie 1: Categorie 1: Categorie 1: Categorie 1: De toegankelijkheid van de woning verbeteren;    
Categorie 2: Categorie 2: Categorie 2: Categorie 2: Automatisering;    
Categorie 3: Categorie 3: Categorie 3: Categorie 3: De badkamer aanpassen;    
Categorie 4: Categorie 4: Categorie 4: Categorie 4: De slaapkamer, leefruimte en/of keuken aanpassen;    
Categorie 5: Categorie 5: Categorie 5: Categorie 5: Het    toilet aanpassen;    
Categorie 6: Categorie 6: Categorie 6: Categorie 6: Rook- en/of CO-melder(s) plaatsen;    
Categorie 7: Categorie 7: Categorie 7: Categorie 7: Een (trap)lift plaatsen. 
Het College van Burgemeester en Schepenen legt in een technische nota een lijst vast met  
alle betoelaagbare werken. 
 
 

PROCEDUREPROCEDUREPROCEDUREPROCEDURE    
 

Artikel Artikel Artikel Artikel 6666    
De volledige aanvraag moet aangetekend worden ingediend bij het College van Burgemeester 
en Schepenen of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan de Woondienst minstens 20 
kalenderdagen vóórvóórvóórvóór de aanvang van de werken en dit bij middel van een voorgeschreven 
formulier.   
Wanneer de aanvraag volledig is, wordt er een ontvangstbewijs opgemaakt en afgeleverd.  De 
datum op het ontvangstbewijs geldt als aanvraagdatum. 
Om in aanmerking te komen voor de premie, mogen de werken slechts aangevat worden na 
een controle van de bestaande toestand en na het verlenen van een technisch 
aanpassingsadvies door een bevoegde dienst. 
Het College van Burgemeester en Schepenen aanvaardt principieel de in aanmerking komende 
werken, op basis van het advies van een bevoegde dienst. 
 
Artikel Artikel Artikel Artikel 7777    
Uitvoering van de werken is mogelijk per categorie en kan gespreid worden in tijd.   
De aanvrager kan binnen een periode van 10 jaar 3 keer een aanpassingspremie verkrijgen.   
Een aanvraag blijft 2 jaar principieel geldig.  De facturen mogen bij de aanvraag tot uitbetaling 
nog geen 2 jaar oud zijn. 
De aanvrager mag nooit 2 aanvragen indienen voor dezelfde categorie (zie artikel 5). 

 
 

AANPASSINGSAANPASSINGSAANPASSINGSAANPASSINGSPREMIEPREMIEPREMIEPREMIE    
 

Artikel 8Artikel 8Artikel 8Artikel 8 
Per aanvraag moet de minimum kostprijs van de gezamenlijke werken: 
- € 500 bedragen voor de categorie(ën) 1-2-3-4-5-7 samen; 
- € 50 bedragen voor de categorie 6. 
 
Artikel 9Artikel 9Artikel 9Artikel 9 
Het bedrag van de toelage wordt vastgesteld op 50% van de kostprijs van de aanvaarde en 
uitgevoerde werken.  De kostprijs van de werken omvat tevens de B.T.W. indien deze niet kan 
gerecupereerd worden. 
De toelage is beperkt tot maximum € 2900 per woning: 
Categorie 1-2-3-4-7: de toelage is beperkt tot maximum € 500 per uitgevoerde categorie. 
Categorie 5-6: de toelage is beperkt tot maximum € 200 per uitgevoerde categorie. 
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Artikel 10Artikel 10Artikel 10Artikel 10    
De toelage zal worden berekend op basis van de kostprijs die bewezen wordt door middel van 
facturen, opgemaakt op naam van de aanvrager, waarin ook begrepen zijn de facturen met 
betrekking tot de levering van materialen. 
De aanvrager kan de werken zelf uitvoeren, of kan een geregistreerd aannemer aanstellen. 
Facturen vanaf 3 maand voor de aanvang van de werken die betrekking hebben op de aankoop 
van materialen, kunnen in rekening gebracht worden op voorwaarde dat de werken nog niet 
zijn aangevat. 
 
Artikel 11Artikel 11Artikel 11Artikel 11    
Het bedrag van de uitbetaalde toelage(n), waarvan sprake in artikel 9 van dit reglement, wordt 
verhoogd met 15% indien de woning na maximum 3 aanvragen en eveneens binnen de 
maximum termijn van 10 jaar na de eerste aanvraagdatum voor alle categorieën voldoet aan 
het concept levenslang wonen.   
 
Artikel 12Artikel 12Artikel 12Artikel 12    
De betoelaging zal geweigerd worden in geval: 

- de werken worden uitgevoerd in of aan ruimten die niet geschikt zijn voor het beoogd 
doel, zoals omschreven in artikel 1;  

- in geval niet met controle ter plaatse wordt ingestemd; 
- indien de werken worden uitgevoerd zonder de wettelijk voorgeschreven vergunningen;  
- de facturen bij de aanvraag tot uitbetaling ouder zijn dan 2 jaar.  

 
Artikel 13Artikel 13Artikel 13Artikel 13    
§1§1§1§1 
De premieaanvrager verbindt er zich toe de Vlaamse, provinciale en enige andere premies aan 
te vragen, waarop hij recht zou hebben in verband met de uit te voeren werken aan de onder 
dit reglement bedoelde woning.  Hiertoe zal de aanvrager het bewijs van deze aanvra(a)g(en) 
voor moeten leggen en mededeling moeten geven van de beslissingen over de toegekende 
toelagen.  Deze verbintenis geldt op datum van het indienen van de facturen met het oog op de 
definitieve toekenning van de premie. 
 
§2§2§2§2 
De som van de gewestelijke, provinciale en enige andere premies die zouden bekomen zijn voor 
de uitvoering van betoelaagbare werken aan de premiewoning mag per categorie niet meer 
bedragen dan 75% van de totale kostprijs.  Is dit wel het geval, dan wordt de gemeentelijke 
premie evenredig verminderd of niet meer uitbetaald. 
 
Artikel 14Artikel 14Artikel 14Artikel 14    
De aanvrager of de eventuele partner kan binnen een periode van tien jaar na de uitbetaling 
van de aanpassingspremie voor dezelfde categorie, en voor dezelfde woning geen nieuwe 
aanpassingspremie aanvragen. 
 
 

SLOTBEPALINGENSLOTBEPALINGENSLOTBEPALINGENSLOTBEPALINGEN    
 

ArtArtArtArtikel 15ikel 15ikel 15ikel 15    
Volgende overlegorganen gaven advies over het subsidiereglement: 
- Stedelijk Welzijnsoverleg, beleidscluster Senioren (14 september 2010); 
- Seniorenadviesraad (23 september 2010) 
- Woonraad (5 oktober 2010). 
 
Artikel 16Artikel 16Artikel 16Artikel 16    
De toelage wordt verleend binnen de perken van de kredieten voorzien op de stadsbegroting. 
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Artikel 17Artikel 17Artikel 17Artikel 17    
Alle ten aanzien van de Stad Roeselare aangegane verbintenissen vervallen van rechtswege bij 
overlijden van de premieaanvrager, bij onteigening of volledige vernieling van de woning. 
 
Artikel 1Artikel 1Artikel 1Artikel 18888 
Alle betwistingen over de toepassing van onderhavig reglement worden beslecht door het 
College van Burgemeester en Schepenen.  Betwistingen moeten binnen een termijn van één 
maand na kennisgeving aan de premieaanvrager en per aangetekende brief gericht worden 
aan het College van Burgemeester en Schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare. 
 
Artikel 19Artikel 19Artikel 19Artikel 19    
De aanpassingspremie kan gecumuleerd worden met de andere stedelijke premies, voor zover 
voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.   
Dubbele betoelaging van eenzelfde factuur is evenwel uitgesloten. 
 
Artikel 20Artikel 20Artikel 20Artikel 20    
Onderhavig reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 oktober 
2010 en treedt in werking vanaf 1 januari 2011. 
Onderhavig reglement vervangt per 1 januari 2011 volgende gemeentelijke reglementen:  

- de gemeentelijke premie voor het aanpassen van woongelegenheden goedgekeurd door 
de Gemeenteraad in zitting van 01/07/1997; 

- de gemeentelijke premie voor de installatie van klein comfort klein comfort goedgekeurd 
door de Gemeenteraad in zitting van 22/03/2004; 

- De gemeentelijke toelage als tussenkomst in de aankoop van een autonome rookmelder 
goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 20/02/2006. 

 
Artikel 21Artikel 21Artikel 21Artikel 21    
OvergangsbepalingOvergangsbepalingOvergangsbepalingOvergangsbepaling    
- Personen die reeds vóór 1 januari 2011 een premieaanvraag deden voor een premie zoals 
vermeld in artikel 20, kunnen vanwege de stad Roeselare de premie bekomen waarop ze 
aanspraak konden maken krachtens de alsdan geldende reglementering. 
- Personen die vóór 1 januari 2011 een premieaanvraag deden voor een aanpassingspremie 
bij de Vlaamse overheid, kunnen vanwege de stad Roeselare een gemeentelijke 
aanpassingspremie bekomen volgens de voorwaarden die werden bepaald in de 
reglementering van de gemeentelijke premie voor het aanpassen van woongelegenheden, 
goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 01/07/1997.  Hiertoe moet de aanvrager 
de aanvraag voor het bekomen van een gemeentelijke aanpassingspremie indienen vóór 1 
januari 2012. 
 
 


