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Bij dag- of woonondersteuning zijn er naast de kosten voor de zorg en ondersteuning ook woon- en 
leefkosten.  De woon- en leefkosten betaalt de budgethouder uit zijn persoonlijke middelen en niet uit zijn 
persoonsvolgend budget. 
 
De woonkost is een vergoeding voor het gebruik van een kamer/studio en/of het gebruik van de 
gemeenschappelijke ruimtes, gebruik van de lokalen dagondersteuning, nutsvoorzieningen (water, gas en 
elektriciteit), normale, kleine herstellingen, … 
 
Onder leefkosten verstaan we de vergoeding voor het levensonderhoud. Het gaat om de kosten voor 
voeding, drank, de nodige schoonmaakproducten daar waar het onderhoud inbegrepen is in het 
basispakket,  aansluiting op internet en aansluiting van tv en telefoon, was- en strijkservice, medicatie, 
verzorgingsproducten, kleding, vervoer, ontspanning, abonnementen en verzekeringen.  
 
De aanrekening van de woonkost gebeurt voor de meeste gebruikers via een vast maandelijks bedrag.  
Voor gebruikers die slechts een beperkt aantal dagen per jaar gebruik maken van de voorziening is er een 
prijs per aanwezigheid. 
 
Een aantal diensten is verplicht te gebruiken en wordt bij aanwezigheid met een vast bedrag aangerekend: 

- bij dagondersteuning is er een vast bedrag per dag voor diverse kosten: kleine materialen, toegang 
tot media, koffie, water, onderhoudsproducten, EHBO-materiaal en verzorgingsproducten  in 
collectieve ruimtes, afvalverwerking, kosten algemene vrijwilligers, basismaterialen en uitrusting 
dagbestedingsruimtes, … 

 
Alle overige diensten worden volgens individueel verbruik gefactureerd: vervoer, toegangsgelden, , 
vergoeding van individuele vrijwilligers, , consumptiekosten van begeleiders bij activiteiten, , …. 
  



  
 
 

 2 van 3 

Hieronder vind je een lijst van tarieven voor de diensten die men als gebruiker dagondersteuning in het 
werkproject Schrijfbaar kan inkopen in de voorziening. Het aanbod kan per setting verschillen.  Alle kosten 
die niet op deze lijst voorkomen worden gefactureerd op basis van de gemaakte kost. Deze lijst werd 
voorgelegd op de vergaderingen van het Collectief overleg Volwassenenzorg van het begeleidingscentrum 
in 2016 – 2017.   Wijzigingen zullen, na overleg met de Collectief overleg Volwassenenzorg, via een 
bijvoegsel aan de factuur voorafgaand aan de ingangsdatum meegedeeld worden. 
 

 Eenheid prijs 1 

WOONKOST    

   
Vaste prijs gebruik lokalen dagbesteding incl. 

energietoeslag € 30 pro rata: 

  

De prijs voor het gebruik van de gemeenschappelijke 
infrastructuur en de lokalen is gebaseerd op de 
geplande aanwezigheid per maand:  

 
 

Maand • € 150,48  voor 
voltijds gebruik;  

• € 120,38 voor  
4/5 gebruik; 

• € 90,29 voor  
3/5 gebruik; 

• € 60,19 voor  
2/5 gebruik; 

• € 30,10 voor  
1/5 gebruik. 
 

De woonkost bij incidenteel gebruik maken van de 
lokalen dagbesteding (minder dan 25 dagen/jaar) : 

Dag € 7,52 

   

   

   

LEEFKOSTEN (dagelijkse kosten)   
Warme maaltijd  € 6,02 

Verplaatsing – individueel Km € 0,417 

Verplaatsing modules Per module € 2,41 

Verplaatsing kampen, speciale activiteiten 
 
 

Km 
 
 

Volgens 
aantal deelnemers en 

aantal km 

   

DIVERSE KOSTEN   

Dagondersteuning 2 Dag € 2,41 

 

 
1 alle bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2023 en zijn gebonden aan de evolutie van de gezondheidsindex. 
2 afrekening dagondersteuning volgens maandoverzicht (= de som van 1/4, 1/2, 1 of anderhalve dag aanwezigheid). 

Een volle dag dagondersteuning begint ten vroegste na het ontbijt (omstreeks 9 uur, variërend naargelang de werking) 

en eindigt uiterlijk voor het avondmaal (omstreeks 18 uur naargelang de werking). Een volle dag dagondersteuning 

omvat een maaltijd.   

Een halve dag dagondersteuning is een voormiddag of namiddag dagondersteuning en omvat geen maaltijd. 
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