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Goedkeuring wijziging reglement aanpassingspremie voor woningen bewoond door 65-plussers, 
personen met handicap of zorgwoners 
 
De gemeenteraad, 
Gelet op het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid deel 2, titel 1, 
hoofdstuk 1, afdeling 3; 
Gelet op het gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor woningen 
bewoond door 65-plussers, personen met een handicap of zorgwoner(s), goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 28 november 2019; 
Gelet op het begrotingskrediet premies; 
Gelet dat het artikel 2 van het premiereglement volgende definitie vermeldt voor ‘Persoon met een 
handicap’, die in aanmerking komt als premie-aanvrager: “de persoon die blijkens een medisch attest 
erkend wordt als getroffen zijnde door tenminste 66% ontoereikendheid”; 
Gelet dat bij navraag bij o.m. de ziekenfondsen leert dat deze definitie best wordt aangepast door 
vermelding te maken van het aantal punten dat toegekend wordt om de ontoereikendheid aan te 
geven. Een toekenning van 9 punten door het RIZIV komt in de praktijk overeen met de vroegere 
bepaling van 66% ontoereikendheid. 
Om die reden wordt voorgesteld om de definitie als volgt aan te passen: “de persoon die blijkens een 
attest afgeleverd door een overheidsinstantie, een verminderde zelfredzaamheid heeft 
overeenstemmend met een ongeschiktheid van tenminste 9 punten”; 
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de wijziging in het reglement goed te keuren; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
BESLUIT: 
Artikel 1 
De wijziging in het reglement aanpassingspremie wordt goedgekeurd. De definitie van ‘Persoon met 
een handicap’ wordt in artikel 2 van het gemeentelijk reglement tot toekenning van een 
aanpassingspremie voor woningen bewoond door 65-plussers, personen met een handicap of 
zorgwoner(s) als volgt aangepast: “de persoon die blijkens een attest afgeleverd door een 
overheidsinstantie, een verminderde zelfredzaamheid heeft overeenstemmend met een 
ongeschiktheid van tenminste 9 punten.” 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 1100-9994-5971-8349 en wachtwoord xocyjih.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/1100999459718349


Artikel 2 
Deze beslissing over te maken aan de WRI. 
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Voor eensluidend uittreksel: 
Bruno Debrabandere Carlos Verbrugghe 
 
 
algemeen directeur  voorzitter gemeenteraad 
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