Voorwoord
Wanneer je ouder wordt is het niet altijd eenvoudig om zelfstandig te blijven
wonen. Om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen kan je verschillende dingen
doen:
• je huis aanpassen;
• hulp aan huis laten komen;
• de hulp inschakelen van vrienden, familie of kennissen.
Je woning anders inrichten of aanpassen, kan het comfort en de veiligheid
aanzienlijk verhogen.
Je kan hulpmiddelen installeren (zoals handgrepen in het toilet, een traplift,
een inloopdouche …) of verbouwingen doen om de woning toegankelijker te
maken. We geven je graag enkele tips. Misschien heb je bovendien recht op
de Vlaamse aanpassingspremie of een aanpassingspremie van de
provincie.
Je kan ook opteren voor zorgwonen of kangoeroewonen. In een zorgwoning
wordt er een kleinere woongelegenheid gemaakt binnen een bestaande
woning. We helpen je graag op weg met de administratieve procedure.
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1. Ga voor een veilig en aangepast huis
Ook kleine ingrepen kunnen een groot verschil maken.

Valpreventie: enkele tips
• Tapijten zijn mooi en geven gezelligheid aan je interieur maar ze
kunnen ook levensgevaarlijk zijn als je er over struikelt. Haal de
losse tapijten in huis weg. Wanneer je toch niet zonder tapijt in je
huis kan, kies dan voor een hard, kortharig tapijt. Bevestig het tapijt
bovendien met een goede antisliplaag of strips zodat het niet
kan wegschuiven. Vast tapijt of kamerbreed tapijt is een stuk veiliger
aangezien het over de volledige ruimte ligt maar ook hier moet je
opletten bij de overgang naar een plankenvloer of tegelvloer.
• Haal losloggende snoeren en kabels weg en installeer indien nodig
een kabelgoot.
• Drempels wegwerken in de woning zorgt voor minder vallen in huis.
Een dorpel in een deuropening, het opstapje van het schuifraam naar
het terras toe, … Wanneer je minder goed te been bent of als je een
rollator of rolstoel gebruikt, worden deze kleine drempels plots grote
obstakels. Je kan een drempel overbruggen met een hellend vlak of
ervoor kiezen om deze volledig weg te werken.
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Toegankelijkheid van de woning
• Seniorenslot en elektronisch deurslot
Bij een seniorenslot zit de cilinder boven de handgreep, hierdoor is het
slot beter toegankelijk en valt er geen schaduw op het sleutelgat
waardoor het beter zichtbaar is. Je hoeft je bovendien niet te bukken
om het slot te openen.
Er bestaan verschillende types toegangssystemen met een
elektronisch deurslot dat eenvoudig te bedienen is, ook vanop
een afstand. Er bestaan systemen die zonder sleutel of zelfs
automatisch werken.
• Deuren worden best uitgerust met teruggebogen deurklinken.
Deze zijn makkelijker te bedienen voor mensen die de handfunctie(s)
minder goed kunnen gebruiken. Teruggebogen deurklinken voorkomen
dat je bijvoorbeeld met kleding achter de deurklink blijft hangen.
• Je kan de woning rolstoelvriendelijk maken door de deuropeningen
te verbreden. Om door een binnendeur te kunnen passeren met een
rolstoel of met een begeleider, moet de vrije doorgangsbreedte
minstens 90 cm breed zijn. Een breedte van 85 cm is soms
voldoende maar maakt het binnenrijden minder vlot en vergroot de
kans dat er tegen de deurstijl gereden wordt.
De deur moet 90° kunnen openen. Dit haaks opengaan van de
deuren wordt vaak belemmerd door de aanwezigheid van o.a.
radiatoren. Om veiligheidsredenen draaien deuren best open van de
drukste naar de rustigste kamer. Schuifdeuren vormen een goed
alternatief voor draaideuren, voor zover ze eenvoudig te bedienen en
moeiteloos te openen zijn.
• Zorg voor voldoende verlichting en installeer eventueel een
bewegingssensor of een schemerschakelaar die er voor zorgt dat
de verlichting automatisch aangaat.

vb. teruggebogen deurklink
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Sanitaire ruimtes
• In de badkamer wordt best gekozen voor een naar buiten draaiende
deur of een schuifdeur. Zo kan de deur steeds van buitenaf
geopend worden en kan de oudere hulp krijgen indien nodig. Voor
rolstoelgebruikers of mensen met een rollator is het handig als er
naast de deur zo’n 50 cm voorzien is om het rollend hulpmiddel te
plaatsen.
• Om extra hulpmiddelen zoals handgrepen, steunbeugels, een
douchezit, … gemakkelijk te kunnen bevestigen moeten de muren
minimum 14 cm dik zijn.
• De hoge vochtigheidsgraad tijdens het baden of het douchen,
zorgt voor verneveling op de vloer. Antislipmappen of een volledige
uitvoering van de badkamervloer in antislipmateriaal is daarom
aangewezen.
• Een minimaal doucheoppervlak van 100 cm x 100 cm is wenselijk.
Een drempelloze inloopdouche, waarbij badkamervloer en
douchevloer in elkaar overlopen, is het meest gebruiksvriendelijk.
Kiezen voor een douchegordijn biedt de meeste mogelijkheden
betreffende toegankelijkheid en hulpverlening.
Een douche met een thermostatische mengkraan sluit
verbrandingsgevaar uit omdat de temperatuur constant gehouden
wordt. Vervang een vaste douchekop door een glijstang met een
afneembaar exemplaar.
Extra steun kan je ook voorzien via de plaatsing van beugels.
• Een instapbad zorgt ervoor dat je langer zelfstandig gebruik kan
maken van het bad. Zo een bad beschikt over een deur (binnen- of
buitendraaiend), een lage instap en een zitgelegenheid.
• Je kiest best voor een wastafel die onderrijdbaar is, dit
vergemakkelijkt het zittend wassen. De afvoer van de wastafel
situeert zich dan ook best zo ver mogelijk achteraan. Indien de
wastafel 80 cm boven de grond geplaatst wordt, is zowel staand als
zittend gebruik mogelijk.
• Veel mensen hebben moeite met de bediening van kranen omdat er
soms veel kracht moet worden uitgeoefend om ze open te draaien.
Je kan jouw kranen laten vervangen door eengreepsmengkranen
die eenvoudiger te bedienen zijn. Ze hebben één hendel die licht te
bedienen is en die je naar links of rechts verschuift voor warm of koud
water en omhoog schuift om de kraan open te zetten.
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• Het toilet kan best zo geplaatst worden dat er aan één zijde minimum
90 cm vrije ruimte overblijft. Deze ruimte is nodig om hulp te kunnen
verlenen of eventueel een rolstoel te plaatsen. Een verhoogd toilet,
met zithoogte tussen 46 cm en 50 cm, vergemakkelijkt het gaan
zitten en rechtstaan. Door het midden van het toilet 45 cm van
de naastliggende muur te plaatsen, kan er een vaste handgreep
geplaatst worden tegen de muur.
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Hulpmiddelen
• Een handgreep op strategische plaatsen zoals in de badkamer of
aan de trap is relatief simpel te installeren en geven je een extra
houvast op deze hoge risico valplaatsen.
- Controleer steeds of je muur stevig genoeg is om handgrepen te
bevestigen. De muur moet minstens 14 cm dik zijn om een stevige
verankering te garanderen. Indien jouw muur dunner is dan 14 cm,
kan je de handgrepen voorzien van een extra steunpoot onderaan;
- Kies voor een handgreep die lang genoeg is. Als je een handgreep
horizontaal plaatst vlakbij een toiletpot of douchezit, dan komt de
handgreep best 20 cm voor en achter de rand van de pot of zit;
- Afhankelijk van je lichaamslengte, is een ideale hoogte voor een
handgreep 20 à 30 cm boven je zithoogte. Handgrepen bestaan
in een rechte of gebogen vorm en kan je horizontaal, verticaal of
schuin monteren;
- Een L-vormige handgreep is vooral nuttig in de douche. Tijdens
het staand douchen vormt die immers een extra stevige steun. Je
kan ook kiezen voor een verstevigde douchestang als handgreep.
Idealiter hangt een douchestang tussen 115 en 220 cm hoogte,
afhankelijk van je lichaamslengte;
- Zorg ervoor dat je niet met je arm kan vastzitten tussen de beugel
en de muur;
- Een opklapbare beugel is vooral handig bij transfers naar
bijvoorbeeld een rolstoel;
- De meeste handgrepen bestaan uit roestvrij staal en hebben
een beschermlaagje dat de wandbeugel behalve tegen roest ook
beschermt tegen bacteriegroei in vochtige ruimtes.
• Automatiseren van rolluiken en garagepoort
Het automatiseren van rolluiken wordt vooral uitgevoerd bij mensen
die minder kracht krijgen in hun armen en handen omwille van het
ouder worden.
Het automatiseren van de garagepoort is interessant voor mensen die
minder kracht hebben of zich minder goed kunnen bukken. Een
bestaande garagepoort automatiseren betekent dat de garagedeur
eenvoudig geopend en gesloten kan worden met een zender of
schakelaar op afstand.
Bijna alle bestaande garagedeuren en -poorten kunnen worden
geautomatiseerd.
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• Een traplift is een stoel met aandrijving die zich voortbeweegt
over een rail die is bevestigd op een trap. Een traplift wordt, indien
mogelijk, bij voorkeur langs de muurzijde van de trap aangebracht.
Alvorens er één te plaatsen moeten ouderen goed kunnen inschatten
of zij voldoende behendigheid en kracht hebben om te kunnen
plaatsnemen op de traplift en de lift zelf kunnen aanzetten. Dit is een
veilige en betrouwbare manier om je te verplaatsen als je zelf niet
meer op de trap kan stappen.
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2. Premies
Als je jouw woning moet aanpassen om ze voor jezelf of voor een inwonende
oudere of persoon met een handicap gebruiksvriendelijker te maken, dan
kan je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bepaalde
premies.

Aanpassingspremie Wonen-Vlaanderen
De Vlaamse aanpassingspremie is een verbouwpremie voor 65-plussers
die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden
van het ouder worden. Je kan de premie krijgen als je bv. technische
hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om je woning toegankelijker
te maken.

Voorwaarden
De doelgroepen zijn:
• 65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de eigen woning of
aan een woning waar zij een huurovereenkomst hebben voor 3 jaar of
langer;
• de bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser
(bv. bij een zorgwoning). Opgelet, dit kan alleen als de bewoneraanvrager een bloed- of aanverwant tot de tweede graad is van de
inwonende oudere waarvoor de premie wordt aangevraagd;
• eigenaars die de woning verhuren aan een SVK voor minstens 9 jaar
en aanpassingen uitvoeren voor de 65-plusser die de woning bewoont.
De inkomensdefinitie bestaat uit de som van het gezamenlijk belastbaar
inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, leefloon, inkomensvervangende
tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt) en beroepsinkomen
uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.
De inkomensgrenzen zijn:
• voor een alleenstaande zonder persoon ten laste (PTL): € 31.870
• voor een aanvrager met 1 PTL: € 44.620 (+ € 3570 / bijkomende PTL)
• voor koppels: € 44.620 (+ € 3.570 / PTL)
De inkomenstoets gebeurt op basis van het laatst gekende aanslagbiljet,
maar maximaal van 3 jaar geleden.
De 65-plusser mag op datum van de aanvraag geen andere woning volledig
in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, tenzij het een
ongeschikte woning was die door hem of haar bewoond werd.
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Facturen
De facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal 2 jaar oud zijn om in
aanmerking te komen. De andere premiekarakteristieken zijn:
• je moet voor minstens € 1.200 (inclusief btw) aan facturen kunnen
voorleggen;
• deze facturen mogen maximaal twee jaar oud zijn op de
aanvraagdatum;
• er zijn 2 categorieën van aanpassingswerken, nl. technische
installaties of sanitaire voorzieningen en verbouwingen die de
woning beter toegankelijk maken;
• per aanvrager maximaal 2 aanvragen in een periode van 10 jaar, maar
niet voor dezelfde categorie;
• 50% betoelaging, met een maximum van € 1.250 per categorie.
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Aard van de werken
Technische installaties of sanitaire voorzieningen:
• het installeren van een badkamer (met minstens een douche en een
wastafel) die aangepast is aan een 65-plusser;
• het plaatsen van een aangepast toilet en/of een tweede toilet op een
andere woonverdieping;
• het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift;
• het installeren van vaste, in de woning verankerde elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen;
• het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire
ruimten;
• het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of
rolluiken.
Verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken:
• het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken,
een verbrede toegangsdeur (al dan niet automatisch), en door het
wegwerken van hinderlijke drempels;
• het creëren van voldoende ruimte in de woning door het verbreden
van de gang en de deuropeningen of het vergroten of herschikken van
woonvertrekken of sanitaire ruimten;
• het verhogen of verlagen van vloeren om niveauverschillen op de
woonverdieping weg te werken;
• het plaatsen van een veilige trap om de verdiepingen beter
toegankelijk te maken;
• verbouwings- en inrichtingswerken om een wooneenheid te maken
waarin de 65-plusser zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.
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Aanpassingspremie provincie Vlaams-Brabant
De provincie kan een premie toekennen aan ouderen (65-plussers) en
personen met een handicap die werken aan hun woning uitvoeren om de
woning functioneel aan te passen aan hun fysieke toestand.

Voorwaarden
De doelgroepen zijn:
• de aanvrager moet ofwel 65 jaar of ouder zijn ofwel erkend zijn als
persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap;
• je bent eigenaar of huurder van de aan te passen woning. Als de
aanvrager huurder is van de woning dient de eigenaar
- akkoord te gaan met de geplande werken;
- de huurprijs niet te verhogen als gevolg van de uitvoering der
werken;
- een nieuw huurcontract af te sluiten voor minstens 9 jaar.
• je mag geen ander onroerend goed in volle eigendom of het volledige
vruchtgebruik hebben waarvan het niet geïndexeerde kadastraal
inkomen hoger is dan € 125.
De woning moet gelegen zijn in de provincie Vlaams-Brabant en het mag
geen ongezonde, onverbeterbare woning zijn.

Facturen
De facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal 1 jaar oud zijn om in
aanmerking te komen. De werken moeten ten laatste uitgevoerd zijn 1 jaar
na de beslissing waarbij de premie wordt toegekend.
De andere premiekarakteristieken zijn:
• de premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de werken met een
maximum van € 2.500 indien het gezamelijk belastbaar inkomen
niet meer bedraagt dan
• € 31.870 voor een alleenstaande zonder persoon ten laste (PTL)
• € 44.620 voor een alleenstaande met 1 PTL: (+ € 3570 / 		
bijkomende PTL)
• voor koppels: € 44.620 (+ € 3.570 / PTL)
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• indien de aanvragers voldoen aan de inkomstenvoorwaarden van het
statuut van de Verhoogde Tegemoetkoming (VT) bij het ziekenfonds
kan een provinciale premie toegestaan worden van 75% van de
kostprijs van de werken, met een maximum van € 2.500;
• bij het bepalen van het bedrag van de toe te kennen provinciale
premie wordt rekening gehouden met eventuele financiële
tegemoetkomingen van derden;
• het totaal van deze tegemoetkomingen (de provinciale premie
inbegrepen) mag niet meer bedragen dan 100 % van de kostprijs van
de werken;
• aan dezelfde persoon kan meer dan één provinciale premie worden
toegekend op voorwaarde dat het totale bedrag van de verschillende
provinciale premies niet meer bedraagt dan € 2.500;
• voor eenzelfde woning en per huishouden kan er maar één
maximumpremie toegekend worden, ongeacht het aantal bewoners.

Aard van de werken
De aanpassingswerken moeten de woning functioneel aanpassen aan
de fysieke toestand van de aanvrager, er moet met andere woorden een
verband bestaan tussen de aard van de handicap of de graad van validiteit
van de oudere en de aard van de aanpassingswerken:
• het aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon;
• een lift (verticale lift, stoellift, rolstoelplateaulift);
• het vergroten van de deuropeningen en het aanpassen van de
gangbreedte;
• aanpassing van het sanitair (badkamer, wc), een badlift moet
verankerd zijn;
• aanpassing van de keuken;
• het aanleggen van vastgemaakte hellende vlakken om de toegang tot
de woning te vergemakkelijken;
• het inrichten of aanbouwen van een plaats op de gelijkvloerse
verdieping om te dienen als kamer;
• communicatie-, signalisatie- en alarmsystemen;
• het wegwerken van hinderlijke drempels;
• installatie centrale verwarming;
• plaatsing verankerde steunhulpmiddelen;
• plaatsing van motor voor het automatiseren van rolluiken en
garagepoort.
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3. Wat als zelfstandig wonen niet meer lukt
Kangoeroewonen
Bij kangoeroewonen kies je er bewust voor om samen te wonen onder één
dak maar toch apart en het liefst doe je dit over een langere periode. Het
gaat om 1 perceel met een eengezinswoning of een tweewoonst, dus twee
woningen met gescheiden inkom in één huis. Op een kangoeroewoning
staat geen leeftijd. Heel vaak zal het gaan om een combinatie tussen een
jongere en oudere generatie. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Ook een
familiale band is niet nodig bij kangoeroewonen, maar het komt bij ons wel
het meest voor. Er is tussen de twee partijen of gezinnen een belofte voor
het dragen van een wederzijdse solidariteit, namelijk zorgen voor elkaar.
Dit kan ruim worden geïnterpreteerd en wijzigen doorheen te tijd.
Er is al langer een grote vraag om al de praktische aspecten van
kangoeroewonen te vergemakkelijken. Daarom is ‘zorgwonen’
opgenomen in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. Het is geen echte
woonvorm, maar een stedenbouwkundige oplossing om een vorm
van kangoeroewonen onder bepaalde voorwaarden mogelijk te maken.
Dit is nog geen sluitende oplossing voor alle kangoeroewoningen, maar
vergemakkelijkt het wel voor een aantal situaties.
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Zorgwonen
Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen
een bestaande woning, zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende
personen kunnen inwonen. Op fiscaal vlak is het grote voordeel dat je niet
wordt beschouwd als één gezin maar als aparte huishoudens. Dat heeft
bijgevolg geen nadelig effect op sociale uitkeringen of sociale voordelen
zoals bv. studietoelagen, werkloosheidsuitkering, ...
Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de
eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Voorwaarden
Jouw woning kan worden omgevormd tot een zorgwoning als voldaan is aan
volgende voorwaarden:
• in de bestaande woning wordt 1 kleinere (ondergeschikte)
wooneenheid gecreëerd. Het is niet mogelijk om twee of meer aparte
zorgwoningen te creëren in één hoofdwoning;
• de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de
hoofdwoning (geen vrijstaand bijgebouw of mobiele zorgunit);
• de ondergeschikte wooneenheid - de ruimten die gedeeld worden met
de hoofdwoning niet meegerekend - maakt ten hoogste een derde uit
van het bouwvolume van de volledige woning;
• er zijn geen specifieke vereisten qua voorzieningen aan de
ondergeschikte woning, in feite kan een privéslaapkamer al doorgaan
als “ondergeschikte woning”;
• de hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van
dezelfde eigenaar(s);
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• de creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog
op het huisvesten van:
- ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon
van 65 jaar of ouder;
- ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 			
hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende
persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum
van 2 personen).
		 De hulpbehoevende is:
		 • een persoon met een handicap;
		 • een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming
van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering);
		 • een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
• er hoeft geen familierelatie te zijn tussen de bewoners, zolang er
maar een zorgrelatie bestaat;
• de hulpbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in
de ondergeschikte woning wonen.
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Hoe aanvragen?
Het verbouwen van een woning tot zorgwoning zonder uitbreiding en
zonder dat dit gepaard gaat met constructieve werken, is vrijgesteld van de
vergunningsplicht maar er is wel altijd een meldingsplicht. Deze melding
kan online gemaakt worden via het omgevingsloket.
Als het bouwvolume ook uitgebreid wordt of er vergunningsplichtige werken
gaan uitgevoerd worden (bijvoorbeeld stabiliteitswerken), dan heb je altijd
een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. Voor meer
inlichtingen kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening van jouw stad of
gemeente.
Als een bestaande zorgwoning na het beëindigen van de zorgsituatie
opnieuw aangewend wordt als eengezinswoning, dan moet je dit ook
melden.

Domicilie
Zodra de nieuwe inwoners in de zorgwoning trekken, moeten ze hun nieuwe
domicilie melden aan de stad of gemeente. Breng hiervoor de nodige
attesten mee:
• richt je de zorgwoning in voor maximum twee personen van 65
jaar of ouder, dan volstaat een kopie van de identiteitskaart van de
zorgwoners;
• richt je de zorgwoning in voor maximum twee zorgbehoevende
personen jonger dan 65 jaar, dan heb je een attest nodig dat de graad
van hulpbehoevendheid aantoont (bijvoorbeeld via een afschrift van
de mutualiteit dat aantoont dat je 66% en meer invalide bent of door
aan te tonen dat je in aanmerking komt voor de zorgverzekering);
• de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
omtrent de melding.
Er wordt geen bijkomend huisnummer aangemaakt voor de nieuwe
wooneenheid. Beide gezinnen zijn op hetzelfde adres gedomicilieerd, maar
de zorgwoning krijgt wel een aparte code in het register.
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Premies
Voor zorgwonen zijn er geen specifieke premies of subsidies voorzien. Als
je werken uitvoert om van de woning een zorgwoning te maken, kan je
misschien wel in aanmerking komen voor een aanpassingspremie voor
senioren of voor de bestaande premies voor bouwen en renoveren.
Als je als persoon met een handicap in een zorgwoning woont, kan
je voor de aanpassing van de woning in aanmerking komen voor een
tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een
handicap. Hiervoor kan je terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH).
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Serviceflats en assistentiewoningen
In een serviceflatgebouw of groep van assistentiewoningen huurt een oudere
(65+) of een ouder koppel een individuele flat. Zo’n flat heeft minstens
een leefruimte, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer. De woning is
aangepast en veilig: er zijn nauwelijks trappen, er is een oproepsysteem om
hulp in te roepen, … Er zijn ook optionele diensten, zoals poetshulp, warme
maaltijden of thuisverpleging en gemeenschappelijke ruimtes.

Assistentiewoningen zijn de opvolgers van de serviceflatgebouwen en
woningcomplexen met dienstverlening. De groepen van assistentiewoningen
zullen na een overgangsperiode de huidige serviceflatgebouwen en
woningcomplexen met dienstverlening vervangen.
Assistentiewoningen kunnen een erkenning aanvragen bij Zorg en
Gezondheid, maar zijn daar niet toe verplicht. Ze moeten dan wel voldoen
aan de erkenningsvoorwaarden.
In een serviceflat of assistentiewoning betaalt een bewoner een dagprijs.
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Woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen
Een woonzorgcentrum biedt permanente opvang en verzorging aan
65-plussers die niet meer thuis kunnen wonen. Naast een permanente
verblijfplaats gaat dat van huishoudelijke hulp en hulp bij dagdagelijkse
taken tot (lichaams)verzorging en verpleging.
Alle woonzorgcentra in Vlaanderen zijn erkend door Zorg en Gezondheid.
Ze moeten voldoen aan erkenningsvoorwaarden en -normen, een
erkenning aanvragen en krijgen periodiek inspectie over de vloer. De
woonzorgcentra meten ook bepaalde onderdelen van hun dienstverlening
met kwaliteitsindicatoren. Er bestaan echter heel wat verschillen tussen de
erkende woonzorgcentra, zowel wat de faciliteiten als wat de hoogte van de
(dag)prijzen betreft.
In een woonzorgcentrum betaalt een bewoner een dagprijs. Daarnaast kan
een woonzorgcentrum nog supplementen aanrekenen voor kosten zoals
internet of telefonie.
Aan een erkend woonzorgcentrum kan een bijkomende erkenning als
rust- en verzorgingstehuis (RVT) verleend worden voor het opnemen van
zwaar zorgbehoevende ouderen. Het woonzorgcentrum moet daarvoor
aan bijzondere erkenningsnormen voldoen.
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4. Jouw leegstaande woning

In Tienen, Zoutleeuw en Geetbets wordt er een register van leegstaande
woningen en gebouwen bijgehouden. Dit is een register van gebouwen en
woningen op het grondgebied van de stad of gemeente die gedurende een
termijn van minstens 12 opeenvolgende maanden leegstaan. Als je
verhuist naar een assistentiewoning of een woonzorgcentrum bestaat de
kans dus dat jouw leegstaande woning wordt opgenomen.
Wanneer de woning gedurende een periode van 12 maanden is
opgenomen op dit leegstandsregister dan is er een belasting
verschuldigd aan de gemeente. Indien de belastingplichtige in een erkende
ouderenvoorziening verblijft kan die persoon een vrijstelling van
belasting krijgen voor een periode van vier jaar volgend op de datum van
opname in de ouderenvoorziening.
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5. Wie zijn wij?
Geetbets, Tienen en Zoutleeuw zijn een intergemeentelijk
samenwerkingsverband ‘Best Wonen tussen Zoet en Zout’ aangegaan.
Met dit project willen ze de samenwerking inzake het lokale woonbeleid
bevorderen. In deze 3 gemeenten is een wooninfopunt opgericht om een
klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de inwoners te
kunnen bieden.
Wil je graag intensieve begeleiding bij de aanvraag van je premie of gewoon
wat informatie om je op weg te helpen, dan ben je bij de medewerkers
van het wooninfopunt aan het juiste adres! Passen de openingsuren in
jouw gemeente niet? Als inwoner van Geetbets, Tienen of Zoutleeuw ben je
welkom in alle 3 de wooninfopunten.
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Wooninfopunt Geetbets
Administratief centrum Den Molencouter
Dorpsstraat 7 - 3450 Geetbets
tel 011 58 65 26 - gsm 0496 56 40 03
wooninfopunt@geetbets.be
Openingsuren
Woensdag

Voormiddag

Namiddag

Volgens afspraak

14.00-16.00 uur

Wooninfopunt Tienen
Stadhuis - 1ste verdieping
Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 25 - gsm 0496 56 40 03
wooninfopunt@tienen.be
Openingsuren
Voormiddag

Namiddag

Avond

Dinsdag

08.30-12.30 uur

14.00-16.00 uur

18.00-20.00 uur

Woensdag

08.30-12.30 uur

14.00-16.00 uur

Donderdag 08.30-12.30 uur
Tijdens de maanden juli en augustus enkel in de voormiddag
geopend en op dinsdag van 18.00 tot 20.00 uur

Wooninfopunt Zoutleeuw
Administratief centrum Aen den Hoorn
Aen den Hoorn 1 - 3440 Zoutleeuw
Op vrijdag: tel 011 94 90 33 - gsm 0496 56 40 03
Op zaterdag: tel 011 94 90 33
wooninfopunt@zoutleeuw.be
Openingsuren
Voormiddag

Namiddag

Vrijdag

09.00-12.00 uur

Volgens afspraak

Zaterdag

09.00-12.00 uur

/bestwonentussenzoetenzout
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