REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN POETSHULP
1. Doel van de poetshulp
Het aanbieden van activiteiten die tot doel hebben de woning van de gebruiker te reinigen en er de hygiëne
te bevorderen.
2. Gebruikers
Ouderen, personen met een handicap en personen in uitzonderlijke sociale omstandigheden die fysiek,
mentaal of psychisch niet de mogelijkheden hebben om zelf te poetsen of te laten poetsen.
De gebruiker moet minstens 1 scoren op het onderdeel onderhoud van de woning of organisatie van het
huishoudelijk werk binnen de blok huishoudelijke ADL van de BEL-profielschaal.
3. Aard van de poetshulp
De poetshulp bestaat uit het wekelijks poetsen en onderhoud van de bewoonde gedeelten van de woning.
Dit houdt onder meer in:
- vloeren dweilen en/of schuren
- ramen binnen en buiten zemen
- stof afnemen en stofzuigen
- onderhoud van sanitair
- onderhoud van de stoep langs het huis
- onderhoud van het poetsgerief
- bedden opmaken en verschonen
- was ophangen en afdoen.
De onbewoonde gedeelten (bv. tweede slaapkamer die niet meer wordt gebruikt) kunnen sporadisch
onderhouden worden, de glasgordijnen kunnen éénmaal per jaar gewassen en opgehangen worden.
Naast het wekelijks poetsen en onderhoud van de bewoonde gedeelten van de woning kan de poetshulp
bestaan uit de activiteiten die voorzien zijn in de regelgeving in uitvoering van het decreet betreffende de
woonzorg van 15.02.2019.
De volgende taken zijn echter uitgesloten :
- werk dat niet tot de dagelijkse en wekelijkse huishouding hoort bv. grote schoonmaak, onderhoud van
zolder, kelder, tuin, afwassen van plafonds, uitbreken van beddebak, afwassen van rolluiken enz.
- overgordijnen wassen en ophangen
4. De verantwoordelijken van de dienst voor gezinszorg
Zijn belast met het toewijzen van de technisch beambte aan de cliënt, rekening houdend met de
noodwendigheden.
5. Bijdragen en maximum-inkomensgrens voor poetshulp
De gebruiker betaalt een bijdrage per uur poetshulp.
De bijdrageschalen per uur van de gezinszorg worden gehanteerd als basisbijdrage en vermenigvuldigd met
1,5, met een maximumbijdrage die gelijk is aan de aankoopprijs van een dienstencheque (indicatief op
12/11/2019 : 9 €/uur).
Het maximum-inkomen voor het toekennen van poetshulp bedraagt 1.800 euro voor een alleenstaande en
2.250 euro voor een gezin.
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).
Zodra de maximum inkomstengrenzen worden overschreden wordt de aanvrager doorverwezen naar een
dienst die poetshulp verleent via dienstencheques.

In individuele situaties kan er steeds afgeweken worden van deze maximum inkomstengrenzen.
In afwijking van het tweede en het derde lid dienen cliënten die gebruik maken van gezinszorg binnen de
dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor de poetshulp een bijdrage te betalen conform de
bijdrageschalen voor gezinszorg zoals bepaald bij ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het
bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg
Bij uiterlijke tekenen (“indiciën”) en/of vermoedens van welstand kan de toekenning van de poetshulp in
individueel te beoordelen situaties geweigerd of gestopt worden.
De vervoerskosten voor het uitvoeren van boodschappen voor een gebruiker worden doorgerekend aan de
gebruiker aan het tarief van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen.
6. 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 poetshulp, met de volgende aanvullingen en
verduidelijkingen :
6.1. 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.
6.2. 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.

