
TARIEVENLIJST WOON- EN LEEFKOSTEN PERSONEN MET PVB OF EIGEN 

MIDDELEN NAH EINDELIJK VANAF 1 JANUARI 2023 

WOONKOSTEN EN VASTE LEEFKOSTEN 
Ondersteuningsvorm Woonkost 

Vaste leefkost 

Forfaitair bedrag Obv Effectief gebruik 

Woonondersteuning in ’t 

Eigennest  

(verplicht) 

Bezettingsvergoeding 

tweeslaapkamerflat  

€ 941,283/maand  

Verblijfsvergoeding 

kortverblijf  

€ 27,55/nacht 

+ € 0,15 energietoeslag/nacht 

 

Woonondersteuning in ’t 

Eigennest 

(optioneel) 

Niet-overdekte 

parkeerplaats auto 

€ 35,83/maand  

Huur wellnessruimte  €5,89/uur 

Energietoeslag 

lokalen Dagcentrum 

ochtend en avond 

€4,37/maand  

MAB  

(verplicht) 

Nutsvoorzieningen  + 

onderhoud 

infrastructuur  

 € 2,71/ambulante 

begeleiding (indien niet 

gekoppeld aan 

dagondersteuning) 

Vaste leefkost 

Dagondersteuning 

 

 + Energietoeslag  

 

(verplicht) 

Gem. 1d/week 

Gem. 2d/week 

Gem. 3d/week 

Gem. 4d/week 

Gem. 5d/week 

Gem. 6d/week 

Gem. 7d/week 

€15,44 + €8,90/maand 

€30,87 + €17,79/maand 

€46,31 + €26,69/maand 

€61,75 + €35,59/maand 

€77,18 + €44,48/maand 

€92,62 + €53,38/maand 

€108,06 + €62,28/maand 

 

LEEFKOSTEN 
Ondersteuningsvorm Leefkost Forfaitair bedrag Obv Effectief gebruik 

Woonondersteuning in 

’t Eigennest  

(verplicht) 

 

Leefkosten bij Kortverblijf 

(internet, tv, afval, poets, 

verbruiksmaterialen) 

€ 5,69/dag 

+ €0,84 

energietoeslag 

 

Internet (wifinetwerk) en 

Ophaling en transport afval 

€ 35,83/maand  

Woonondersteuning in 

’t Eigennest 

(optioneel) 

Begeleide broodmaaltijden 

voor personen met 

slikstoornissen 

 € 2,04/maaltijd (*) 

(enkel na toestemming van 

de organisatie) 

Middagmaal 

Water, koffie en thee 

 €6,62/maaltijd (*) 

Dagcentrum  

(optioneel) 

Middagmaal 

Water, koffie of thee 

 €6,62/maaltijd (*) 

Dagcentrum  

(verplicht) 

Diverse leefkosten: 

verbruiksmaterialen 

(hygiëne, schoonmaak, 

textiel, was & strijk), 

abonnementen 

€ 1,18/dag  



PERSOONLIJKE KOSTEN 
 

Ondersteuningsvorm Persoonlijke kost Forfaitair bedrag Obv Effectief gebruik 

Woonondersteuning in 

’t Eigennest of 

Molenberg 

(optioneel) 

Medicatie  X 

Alle 

ondersteuningsvormen  

(verplicht bij deelname  

aan activiteit) 

Gebruik medicatie van 

organisatie 

 X 

Andere persoonlijke 

kosten (betaald door 

organisatie) 

 X 

Collectief vervoer van en 

naar externe activiteit 

 Kostprijs voor de beladen 

km’s wordt berekend volgens 

een degressieve tabel en op 

basis van het wettelijk 

tarief  (aanpasbaar per 

kwartaal)  (dd. 01/01/2023: € 

0,4259 per km). 

Individueel vervoer van 

en naar externe activiteit 

 Wettelijk tarief  (aanpasbaar 

per kwartaal)  (dd. 

01/01/2023: € 0,4259 per 

km). 

Dagcentrum 

(verplicht bij deelname 

aan activiteit) 

Zwemmen Londerzeel 

Vervoer naar zwembad 

Londerzeel 

 € 5,70/beurt + inkom 

begeleiding 
€ 6.90/beurt 

Shambalah  

Vervoer naar Shambalah 

 € 16/beurt 

€ 2.43/beurt 

Sportgroep in sporthal  € 1,5/beurt 

 

 
Fitness  €1,10/beurt 

 

(*) Wordt enkel aangerekend  bij effectief gebruik. In geval van annulering minder dan 24u op voorhand wordt 

deze kost toch aangerekend. 

 

Indexaanpassing wordt jaarlijks op 1 januari doorgevoerd op basis van de gezondheidsindex en wordt niet 

besproken op het collectief overlegorgaan. Op 1/1/2023 betekent dit een stijging met 12,27% tov 1/1/2022. 

 

Andere wijzigingen in de tarifering van woon- en leefkosten worden besproken op het collectief overlegorgaan en 

vooraf gecommuniceerd aan de budgethouders met vermelding van de ingangsdatum van de wijziging.  

Vanaf 2023 wordt de indexevolutie per kwartaal geëvalueerd. Indien er een wijziging is van meer dan 2% (stijging 

of daling), dan worden de tarieven aangepast. 

De vaste leefkost van dagcentrum wordt voortaan aangerekend als een vast bedrag per maand (afhankelijk van 

het gemiddeld aantal dagen dagondersteuning per week zoals vastgelegd in de ido). 

 


