REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN KLUSJESDIENST
1. Doel van de klusjesdienst
Het uitvoeren van klussen en kleine praktische taken in het huishouden of het huis.
2. Gebruikers
Ouderen, personen met een handicap en personen in uitzonderlijke sociale omstandigheden die fysiek,
mentaal of psychisch niet de mogelijkheden hebben om zelf de klus uit te voeren of te laten uitvoeren.
3. Aard van de klus
3.1. Grotere klussen: tuin/groenonderhoud en verven/behangen
Onder grotere klussen wordt tuin/groenonderhoud en verven/behangen begrepen.
Voor tuin/groenonderhoud wordt er max. vier maal per jaar klusjesdienst uitgevoerd, per keer beperkt tot
maximaal 8u. snoeien en maximaal 8u. andere klussen tuin/groenonderhoud zoals spitten, sproeien, met
bosmaaier werken enz.
In uitzonderlijke sociale omstandigheden, in het bijzonder bij cliënten zonder enig sociaal netwerk of
mantelzorgers, kan de klusjesdienst bestaan uit het afrijden van gras.
Het verven en behangen is beperkt tot twee ruimten per jaar, al dan niet in combinatie met grotere klussen
van tuin/groenonderhoud in datzelfde jaar.
De verantwoordelijke van de thuisdiensten dient in eerste instantie de concrete uitvoering van de gevraagde
klus in te schatten naargelang de vraag en de individuele situatie van de cliënt.
Daarna maakt de klusjesman op vraag van de verantwoordelijke van de klusjesdienst vooraf een raming
binnen welk tijdsbestek de gevraagde klus kan worden uitgevoerd.
3.2. Kleinere klussen
Onder kleinere klussen dient onder meer begrepen te worden sneeuw ruimen, leidingen ontstoppen,
rookmelder ophangen, vervangen linten rolluiken, gaten boren, vervoer naar containerpark, lekkende kraan
herstellen enz.
Deze lijst is niet limitatief, de verantwoordelijke van de thuisdiensten beslist over de toekenning van
klusjesdienst voor de kleinere klussen naargelang de aard van de klus, de vraag en de individuele situatie
van de cliënt.
De overgordijnen laten wassen en laten ophangen kan éénmaal per jaar gebeuren.
4. Materiaal
Het materiaal om de werken uit te voeren moet door de aanvrager zelf ter beschikking worden gesteld en de
te verbruiken goederen moeten door de aanvrager zelf worden betaald.
5. Bijdragen
De gebruiker betaalt een bijdrage per uur klusjesdienst.
De bijdrageschalen per uur van de gezinszorg worden gehanteerd als basisbijdrage en vermenigvuldigd met
2, met een maximumbijdrage van:
- 15 €/uur voor alleenstaanden
- 17,50 €/uur voor gezinnen.
Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over een algemene toekenning van klusjesdienst en de
vaststelling van de bijdrage voor een periode van twee jaar. De vastgestelde bijdrage blijft vanaf de datum
van toekenning van klusjesdienst voor twee jaar behouden voor alle klussen die in deze periode moeten
uitgevoerd worden.
Bij de toekenning en herziening van gezinszorg of poetshulp wordt ambtshalve een bijdrage voor de
toekenning van klusjesdienst vastgesteld, tenzij in individuele situaties hiervan wordt afgeweken.

De kosten voor het afleveren van grof afval op het containerpark worden doorgerekend aan de gebruiker.
Andere kosten zoals vervoerskosten gemaakt door de klusjesdienst voor het uitvoeren van klussen en
kosten voor het afleveren van ander afval op het containerpark dan grof afval (bv. afval van
groenonderhoud) worden niet doorgerekend aan de gebruiker.
6. Maximum-inkomensgrens voor klusjesdienst
6.1. Grotere klussen
Het maximum-inkomen voor het toekennen van klusjesdienst voor grotere klussen bedraagt:
- voor een alleenstaande: 1.800 €
- voor een gezin: 2.250 €.
Deze grenzen worden op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de gezondheidsindex, met nieuwe index
december van het vorige jaar en basisindex december 2019, te beginnen vanaf 01.01.2021, en afgerond
naar het hogere tiental (zonder cijfers na de komma).
In individuele situaties kan er steeds afgeweken worden van deze inkomstengrenzen.
6.2. Kleinere klussen
Het maximum-inkomen voor het toekennen van klusjesdienst voor kleinere klussen bedraagt:
- voor een alleenstaande: 2.000 €
- voor een gezin: 2.500 €.
Deze grenzen worden op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de gezondheidsindex, met nieuwe index
december van het vorige jaar en basisindex december 2019, te beginnen vanaf 01.01.2021, en afgerond
naar het hogere tiental (zonder cijfers na de komma).
In individuele situaties kan er steeds afgeweken worden van deze inkomstengrenzen.
Bij uiterlijke tekenen (“indiciën”) en/of vermoedens van welstand kan de toekenning van de klusjesdienst in
individueel te beoordelen situaties geweigerd of gestopt worden.
7. Berekening van de inkomsten-middelen van de gebruiker
De regels voor de berekening van de inkomsten zoals die van toepassing zijn volgens de reglementering
van de gezinszorg worden naar analogie toegepast op de klusjesdienst, met de volgende aanvullingen en
verduidelijkingen :
7.1. Algemeen
a) Men moet rekening houden met alle inkomsten:
- van een alleenstaande en alleenwonende persoon;
- van twee of meer personen van dezelfde generatie die een huishouden vormen, dit is in dezelfde
woning verblijven en er gemeenschappelijk leven.
b) Wanneer personen van verschillende generaties in dezelfde woning verblijven en er gemeenschappelijk
leven, moeten volgende inkomsten in aanmerking genomen worden:
- twee generaties: alle inkomsten van de personen die tot de generatie behoren, waarvoor de hulp
wordt ingeroepen en 1/3 van alle inkomsten van de andere generatie;
- meer dan twee generaties: alle inkomsten van de personen die tot de generatie behoren waarvoor
de hulp wordt ingeroepen en 1/3 van de inkomsten van de personen die tot de generatie behoren
waarvan de som van de inkomsten het hoogste is. Met de inkomsten van de derde of nog andere
generaties wordt geen rekening gehouden.
De uitdrukking “waarvoor de hulp wordt ingeroepen” slaat op het oorzakelijke van de hulpvraag.
bijv. een gezin met drie kinderen beslist de bejaarde grootvader te laten inwonen om een plaatsing
te vermijden, maar heeft daarom behoefte aan hulp; de bejaarde is de oorzaak van de hulpvraag,
van hem dient men alle inkomsten in rekening te nemen.
7.2. De inkomsten uit onroerende goederen
Indien de aanvrager slechts gedeeltelijk eigenaar of vruchtgebruiker van het onroerend goed is wordt de
waarde vermenigvuldigd met de breuk die de belangrijkheid van de rechten van de betrokkene uitdrukt.
Bij verhuring van onroerende goederen wordt de reële huurprijs aangerekend.

