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Artikel 1 

Dit steunreglement heeft tot doel een structurele tussenkomst te voorzien in de kostprijs van 

de aankoop van dienstencheques voor bepaalde categorieën gebruikers.  

Artikel 1.a. Voor alle zaken die niet specifiek in onderhavig reglement geregeld en bepaald 

worden, gelden de bepalingen uit de Organieke Wet op de OCMW’s en de 

uitvoeringsbesluiten.  

Artikel 2 

De tussenkomst wordt bekrachtigd door het bevoegd Bijzonder Comité of elk ander daartoe 

door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn aangesteld orgaan na steunaanvraag van de 

kandidaat-gebruiker en na sociaal en financieel onderzoek van de maatschappelijk werker op 

beslissing van het diensthoofd sociale dienst en thuiszorg.  

Artikel 2a - De toegekende tussenkomst wordt per kwartaal uitbetaald, hetzij rechtstreeks 

aan de gebruiker, hetzij rechtstreeks aan het ZBM op voorwaarde dat ZBM de aan de 

gebruiker gefactureerde bedragen vermindert met het bedrag van de tussenkomst. 

Artikel 2b - De toegekende tussenkomst wordt verhoogd met het bedrag van de door het 

ZBM aangerekende administratieve kost voor het beheer van de digitale portefeuille in 

zover uit het sociaal onderzoek blijkt dat beheer van de digitale portefeuille binnen het ZBM 

noodzakelijk is. 

Artikel 3 

Voor die personen waar een tussenkomst wordt toegekend, worden de dienstencheques op 

naam van de gebruiker besteld via de administratie van het ZBM. De kostprijs wordt na 

bestelling gefactureerd aan de gebruiker.  

Artikel 4 - Uitsluitingen 

Artikel 4a. - Worden uitgesloten van de toepassing van dit reglement: 

 - Beroepsactieve gebruikers en gebruikers met inwonende ascendenten en descendenten 

met eigen inkomsten; 

- Gebruikers met al dan niet bebouwde onroerende goederen, andere dan de eigen woning.  

Artikel 4b - Klanten die afzien van een financieel onderzoek of geen inzage geven in hun 

roerende en onroerende inkomsten, spaartegoeden en onroerende bezittingen, kunnen 

zich niet beroepen op onderhavig reglement om een structurele tussenkomst te krijgen in 

de kostprijs voor de aankoop van dienstencheques.  
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Artikel 5 

Van het in Artikel 4 bepaalde kan, mits gemotiveerd advies van de maatschappelijk werker en 

na goedkeuring door het bevoegd Bijzonder Comité, afgeweken worden waarbij een 

tussenkomst alsnog kan toegekend worden, zoals bepaald in de hiernavolgende artikelen.  

Artikel 6 

Elke tussenkomst in de kostprijs voor aankoop van dienstencheques geldt voor de duur van ten 

hoogste één jaar en wordt dus jaarlijks herzien.  

Artikel 7 

De structurele tussenkomst is gebaseerd op het verschil tussen de werkelijke kostprijs van een 

dienstencheque en de basisbijdrage die berekend wordt in het kader van het financieel 

onderzoek, met dien verstande dat een structurele tussenkomst pas mogelijk is indien dit 

verschil meer dan een halve euro bedraagt. Onder werkelijke kostprijs van een dienstencheque 

wordt verstaan de kostprijs na verrekening van het belastingvoordeel.  

Artikel 8 

De toepassing van onderhavig reglement gebeurt op basis van het aanslagbiljet van de 

Administratie der Directe Belastingen. Het meest recent beschikbare aanslagbiljet moet in het 

kader van dit onderzoek door de cliënt die wil genieten van de structurele tussenkomst in de 

kostprijs voor de aankoop van een dienstencheque voorgelegd worden bij de aanvraag 

poetshulp dienstencheques.  

Artikel 9 

De basisbijdrage wordt berekend op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen vermeld op 

het aanslagbiljet, gedeeld door 12. Voor die cliënten die een (al dan niet gedeeltelijk) inkomen 

genieten uit zelfstandige arbeid, worden de bedoelde bedragen vermeerderd met 25 procent.  

Artikel 10 

Het OCMW zal, conform de bepalingen uit de RMI-wet en de daaraan gekoppelde 

uitvoeringsbesluiten, rekening houden met de inkomsten uit verkoop of schenking van 

onroerende goederen.  

Artikel 11 
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Het volgens de bepalingen van Artikel 9 en Artikel 10 bepaalde inkomen kan verhoogd worden 

met eventuele andere inkomsten, zoals de uitkeringen en vergoedingen niet onderworpen aan 

de bedrijfsvoorheffing. Frontstrepen, gezinsbijslagen, studiebeurzen en toelagen voor de 

opvoeding van pleegkinderen worden voor het bepalen van de inkomsten niet als inkomen 

aangerekend.  

Artikel 12 

In uitzonderlijke omstandigheden en mits gemotiveerd advies van de maatschappelijk werker 

en na goedkeuring door het bevoegd Bijzonder Comité kunnen uitzonderlijke uitgaven en 

kosten in mindering gebracht worden.  

Artikel 13 

De in Artikel 9 bedoelde basisbijdrage wordt berekend op basis van de bijdragetabel zoals 

bijgevoegd.  

Artikel 14 

De inkomensgrenzen bedoeld in de Artikel 13 bedoelde bijdragetabel worden jaarlijks 

geïndexeerd als volgt: de basistarieven zijn verbonden aan het gezondheidsindexcijfer van 

oktober 2018 (=aanvangsindex) en worden jaarlijks op 1 januari door het vast bureau 

aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van oktober ervoor (= nieuwe index), volgens 

formule: 

Basistarief x nieuwe index = geïndexeerd tarief 

       aanvangsindex 

 

Het geïndexeerd tarief wordt afgerond als volgt: 

• van 0 tot 0,99 euro: op dichtste veelvoud van 5 cent, 

• van 1 tot 19,99 euro: op dichtste veelvoud van 50 cent, 

• vanaf 20 euro: op dichtste veelvoud van één euro. 

Als twee veelvouden even dicht liggen, wordt het bedrag afgerond naar boven.  

Artikel 15 

Voor meldingen en klachten verwijzen wij naar het besluit ‘procesbeschrijving 

klachtenbehandeling’ genomen op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 augustus 2018. 

Artikel 16 

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020.  
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Bijlage 

 

Bedragen 2019 

Basisbijdrage 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,30 

Struct.tussenkomst 3,80 3,30 2,80 2,30 1,80 1,30 0,80 0,30 0,00 

Code van/ 
tot 

vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf 

Alleenstaande  0,00 842 885 976 1059 1123 1186 1250 1320 

Andere dan 
alleenstaande 

0,00 948 998 1062 1125 1189 1254 1318 1388 

 

Bedragen 2020 

 

Basisbijdrage 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,30 

Struct.tussenkomst   3,80 3,30 2,80 2,30 1,80 1,30 0,80 0,30 0,00 

Code van / 
tot 

vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf 

Alleenstaande  0,00 848 891 982 1066 1130 1194 1258 1329 

Andere dan 
alleenstaande 

0,00 954 1005 1069 1132 1197 1262 1327 1397 


