
 

 

3 december 2022  

 

Een toegankelijkere woning voor personen met een handicap? De Stad 

Brussel komt in actie en verdubbelt het bedrag van haar gemeentepremie! 

 

Op donderdag 1 november heeft het College van Burgemeester en Schepenen een 

verdubbeling van de gemeentepremie gestemd voor de aanpassing van woningen van 

gehandicapten die op het grondgebied van de Stad Brussel wonen. 

Dit besluit werd genomen in het kader van de Week van de Handicap 2022, die van 26 

november tot vandaag, 3 december 2022 (Internationale Dag van personen met een 

handicap), liep.  

 

De Week van de Handicap van de Stad Brussel, een initiatief van schepen voor Gelijke 

Kansen Lydia Mutyebele, maakt deel uit van een bredere inclusieve aanpak, die sinds 2018 

wordt uitgewerkt via de actieplannen “Bxl Inclusief” en het actieve werk van de adviesraad 

sinds 2007.  

 

“In het meerderheidsakkoord hebben we duidelijke doelstellingen vastgelegd om de 

openbare ruimte en onze (culturele, sportieve...) activiteiten toegankelijk te maken voor alle 

Brusselaars. Net als de leden van het college wilde ik graag de link leggen tussen mijn 

verschillende bevoegdheden en was het belangrijk om huurders met een handicap meer 

steun te geven door de gemeentepremie te verdubbelen tot 2000 euro”, legt Lydia 

Mutyebele, schepen voor Gelijke Kansen en de Grondregie, uit. 

 

Via de Grondregie kent de Stad Brussel reeds een premie toe voor de aanpassing van de 

woning van een persoon met een handicap om zijn of haar dagelijks leven thuis te 

vergemakkelijken en zijn of haar autonomie te behouden. Bovendien zijn de voorwaarden 

voor het verkrijgen van deze premie uitgebreid. Het zal voortaan mogelijk zijn steun aan te 



vragen op basis van een medisch advies waarin wordt verklaard dat er sprake is van een 

blijvende vermindering van de fysieke en/of mentale capaciteiten, die de aanpassing van de 

woning rechtvaardigt.  

 

Voorbeelden van dergelijke verbeteringen zijn gemotoriseerde luiken en deuren, installatie 

van een traplift of platformlift, verbreding van deuren, omkering van openingen, enz.  

 

“Tijdens deze week richten we ons tot iedereen, zodat we ons allemaal bewust worden van 

de moeilijkheden waarmee mensen met een handicap dagelijks worden geconfronteerd. Met 

dit besluit leggen we ook de nadruk op de autonomie en de erkenning van deze mensen bij 

hun toegang tot huisvesting”, besluit Lydia Mutyebele.  

 

Voor meer informatie over deze premie en de voorwaarden ervan kunt u de website 

raadplegen of een e-mail sturen naar het volgende adres: Regie@brucity.be  

Website: Grondregie van de Stad Brussel 

@grondregiefoncierevilledebruxelles.stadbrussel  

 

Perscontact: 

Géraldine Rademaker, Persattaché van Lydia Mutyebele, Schepen van Huisvesting, Openbaar 

Patrimonium en Gelijke Kansen – 0490/42.76.73 – geraldine.rademaker@brucity.be.  
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