STAD BRUSSEL - Persbericht
Mohamed Ouriaghli
Schepen bevoegd voor Huisvesting, Gelijke kansen en Informatica

Een gemeentelijke premie om de zelfstandigheid van personen
met een handicap te garanderen
Brussel, dinsdag 17 mei 2016
Op vraag van Schepen van Huisvesting Mohamed Ouriaghli (PS) heeft de
gemeenteraad van de Stad Brussel de uitvoering van een gemeentelijke premie voor het
aanpassen van een woning, bewoond door een persoon met een handicap, goedgekeurd.
Daarvoor wordt jaarlijks een bedrag van € 30 000 voorzien.
Mohamed Ouriaghli rechtvaardigt de noodzaak om dit beleid te bevorderen: "De
premie voor de renovatie van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan worden
toegekend voor werken met als doel de toegankelijkheid van de huisvesting van personen met
een handicap te verbeteren, maar is enkel beperkt tot de eigenaars. Het is dus van belang om
deze regionale regeling voortaan aan te vullen zodat ook huurders -de gezinnen die al
jarenlang investeren in hun huurwoning- financiële steun zullen kunnen genieten van de
overheid voor het uitvoeren van de werken. Een dergelijke tegemoetkoming is des te
belangrijker gezien een meerderheid van de Brusselse bewoners huurders zijn."
De aanvrager kan rekenen op een maximale subsidie van € 1.000, op voorwaarde dat
50% van de werkelijke som geïnvesteerd wordt. De subsidie zal alleen worden toegekend aan
de persoon met een handicap. Indien de betrokkene onder voogdij staat, zal het bedrag
worden overgemaakt aan de gevolmachtigde. De geplande aanpassingen moeten tot doel
hebben het dagelijkse leven van personen met een handicap te vergemakkelijken en hun
autonomie te bewaren. De geplande aanpassingswerken moeten in verhouding staan tot de
erkende handicap en hebben bijvoorbeeld betrekking op:
motorisering van rolluiken en deuren
het installeren van een traplift of liftplatform
verbreding van de deuren
omkering van draaiopeningen
de aanpassing van de toegang tot de woning of de badkamer
aanpassing van de elektrische installatie
Om deze subsidie te ontvangen, moet de aanvrager aan bepaalde voorwaarden
voldoen:
gedomicilieerd zijn in de Stad Brussel
in het bezit zijn van een erkend certificaat van een blijvende handicap,
uitgereikt door de Algemene Directie Personen met een Handicap of worden
toegelaten tot de regionale dienst PHARE of VAPH
de aan te passen woning bewonen in de hoedanigheid van eigenaar, huurder of
vruchtgebruiker

Mohamed Ouriaghli besluit : " Deze maatregel gaat in de richting van verschillende
individuele en collectieve aanvragen, die de Adviesraad van de persoon met een handicap van
de Stad Brussel in de afgelopen jaren heeft ontvangen. Ik ben ervan overtuigd dat dit het
dagelijkse leven van de begunstigden zal vergemakkelijken door hen te laten wonen in hun
huis en er hun autonomie te bevorderen. "
De aanvragen moeten gericht worden aan het Huisvestingsloket van de Stad Brussel:
De Brouckèreplein, 41
1000 Brussel
Tel. : 02 279 41 11
Tel 2 : 02 279 41 12
Fax : 02 279 40 99
Kabinet van schepen Ouriaghli
Alexandre Van der Linden
02/2794135 – 0485/190692
alexandre.vanderlinden@brucity.be

