Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL
www.vaph.be

INFONOTA
Gericht aan: vergunde zorgaanbieders
16 februari 2018

Contactpersoon
E-mail
Telefoon

transitievz@vaph.be
02 225 86 20

Bijlagen

Van financiële bijdrage naar woon- en leefkosten
Geachte heer, mevrouw,
Aangezien het VAPH heel wat vragen krijgt over de aanrekening van kosten door de vergunde
zorgaanbieders aan gebruikers, wensen wij de krachtlijnen nog eens heel duidelijk op papier te
zetten. U rekent aan uw gebruikers ofwel de financiële bijdrage, ofwel woon- en leefkosten aan. U
kiest voor één van beiden, mét de consequenties die aan beide regelingen verbonden zijn. In wat
volgt worden de verschillende regelingen in detail beschreven.

1 Financiële bijdrage
Gebruikers die vóór de inwerkingtreding van de persoonsvolgende financiering door uw
voorziening ondersteund werden en de financiële bijdrage betaalden, kunnen nog tot uiterlijk 31
december 2020 de financiële bijdrage blijven betalen, tenzij er na uitdrukkelijk akkoord van de
gebruikersraad is overgeschakeld naar de aanrekening van woon- en leefkosten.
Voor deze gebruikers blijft de oude regeling van de wettelijke financiële bijdrage van kracht.
Ter opfrissing:
De tabel, opgenomen in de bijlage bij deze infonota, bepaalt de maximale eigen financiële bijdrage
die gevraagd kan worden per ondersteuningsfunctie.
Voor gebruikers jonger dan 21 jaar moeten de bepalingen uit hoofdstuk 5, afdeling 2,
onderafdeling 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende
erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een
handicap, worden toegepast.
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De bijdrage per dag kan nooit hoger zijn dan de bijdrage voor woonondersteuning voor +21jarigen. De maximale bijdrage op maandbasis wordt beperkt indien de gebruiker van zijn inkomsten
niet het gereserveerd persoonlijk inkomen overhoudt waar hij recht op heeft. Als verschillende
vergunde zorgaanbieders tegelijk ondersteuning bieden aan een gebruiker, regelen ze de verdeling
van de bijdrage onderling. De bijdrage mag op maandbasis nooit meer zijn dan de bijdrage die de
cliënt zou betalen indien hij al zijn ondersteuning bij één en dezelfde vergunde zorgaanbieder zou
genieten.
Voor individuele praktische hulp, globale ondersteuning en oproepbare permanentie mag geen
bijdrage gevraagd worden.
Aan gebruikers die een financiële bijdrage betalen, mogen alleen nog persoonlijke, individueel
toewijsbare kosten aangerekend worden (supplementen).
Die kosten kunnen geen betrekking hebben op infrastructuur of onderhoud van infrastructuur,
energiekosten, vervoer naar de collectieve dagbesteding, kosten en heffingen ten laste van een
vergunde zorgaanbieder, kosten voor de collectieve atelierwerking binnen de dagondersteuning of
administratiekosten.
Een vergunde zorgaanbieder kent een gebruiker die gebruik maakt van woonondersteuning en
daarvoor de financiële bijdrage betaalt, de socioculturele toelage toe, op voorwaarde dat de
toelage besteed wordt door de gebruiker of zijn bewindvoerder voor activiteiten of diensten die
bijdragen tot de sociale integratie of tot de handhaving ervan. Voor een gebruiker met motorische
of zintuiglijke beperkingen of een niet-aangeboren hersenletsel of ASS bedraagt de toelage 2,27801
euro per nacht, vermeerderd met factor 1,65. Voor een gebruiker met lichte of matige mentale
beperkingen bedraagt de toelage 1,48072 euro per nacht, vermeerderd met factor 1,65. Op
jaarbasis wordt de socioculturele toelage begrensd tot respectievelijk maximaal 365 dagen of 366
dagen.
Een gebruiker die gebruik maakt van woonondersteuning en daarvoor de financiële bijdrage
betaalt, behoudt 371,853 euro per maand van zijn persoonlijke inkomsten of minstens een derde
van zijn arbeidsinkomen of vervangingsinkomen dat gebonden is aan een vroeger arbeidsinkomen,
als hij voldoet aan een van de volgende voorwaarden :
1° hij is bekwaam om tewerkgesteld te worden of in een erkend maatwerkbedrijf te werken;
2° hij heeft alleen motorische of zintuiglijke of licht mentale beperkingen of een niet-aangeboren
hersenletsel of ASS.
Een gebruiker die gebruik maakt van woonondersteuning en daarvoor de financiële bijdrage
betaalt, en die niet bekwaam is om in een erkend maatwerkbedrijf te werken, behoudt 198,324
euro per maand van zijn persoonlijke inkomsten.
Een gebruiker die alleen gebruik maakt van dagondersteuning en daarvoor de financiële bijdrage
betaalt, behoudt 371,85 euro per maand van zijn persoonlijke inkomsten. Dezelfde gebruiker met
een arbeidsinkomen of vervangingsinkomen dat gebonden is aan een vroeger arbeidsinkomen,
behoudt minstens een derde van dat inkomen.
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Een gebruiker die alleen gebruik maakt van dagondersteuning van een vergunde zorgaanbieder, en
die ook ondersteund wordt door een pleeggezin met toepassing van het besluit van de Vlaamse
Regering van 8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg, betaalt de financiële
bijdrage voor dagondersteuning met een maximum van het resterende inkomen na de aftrek van
de bijdrage in de kosten van de pleegzorg en na vrijstelling van het bedrag, vermeld in artikel 62, §
1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de organisatie van
pleegzorg. Tot en met 31 december 2020 is er geen bijdrage verschuldigd als de gebruiker voor 1
januari 2014 al opvang in een pleeggezin combineerde met opvang in een dagcentrum.
De inkomsten voor een gehuwde of wettelijk samenwonende gebruiker worden berekend door de
inkomsten van de gehuwden of wettelijk samenwonenden te delen door twee als dat voordeliger is
voor de gebruiker.
Met behoud van de toepassing van eventuele rechterlijke beslissingen over de onderhoudsplicht
wordt het bedrag dat de gebruiker behoudt uit zijn persoonlijke inkomsten of uit een derde van zijn
arbeidsinkomen of vervangingsinkomen dat gebonden is aan een vroeger arbeidsinkomen,
verhoogd met 234,335 euro per kind ten laste. Dat bedrag is gekoppeld aan de spilindex van de
consumptieprijzen, geldig op 1 januari 2008.
De financiële bijdrage en de bedragen van de socio-culturele toelage en het gereserveerd inkomen,
zijn gekoppeld aan de spilindex van de consumptieprijzen, daarvoor berekend en benoemd in het
koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring
van 's lands concurrentievermogen. De basis is de spilindex die geldig is op 1 januari 2014.
Deze bedragen worden telkens op 1 januari en 1 juli aangepast overeenkomstig de wet van 2
augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen,
toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen,
de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van sommige
bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied
opgelegd aan de zelfstandigen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.
De bijdragen vermeld in de tabel in bijlage en de hoger vermelde bedragen van de socio-culturele
toelage en het gereserveerd inkomen, zijn de bedragen die geldig zijn sinds 1 juli 2017.

2 Woon- en leefkosten
Gebruikers die u ná de inwerkingtreding van de persoonsvolgende financiering bent beginnen
ondersteunen, moeten woon- en leefkosten betalen.
Als er in samenspraak met de gebruikersraad, die een positief advies dient te geven, is
overgeschakeld naar een regeling van woon- en leefkosten, dan moeten álle gebruikers woon- en
leefkosten betalen. Daarop kunnen geen individuele uitzonderingen worden toegestaan.
De overgang naar een systeem waarbij de gebruiker zelf instaat voor de woon- en leefkosten is
alleen mogelijk als de vergunde zorgaanbieder kan aantonen dat het mogelijk is om alleen de
woon- en leefkosten aan te rekenen, en dat er intern compensaties werden gerealiseerd voor het
deel van de financiële bijdragen dat de woon- en leefkosten oversteeg.
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Voor de aanrekening van woon- en leefkosten gelden de volgende principes:




Kosten die vergoed worden met een persoonsvolgend budget, kunnen niet ook als woonen leefkosten worden aangerekend.
De voorziening biedt aan het collectief overlegorgaan transparantie over de principes die
aan de basis liggen van de berekeningswijze van de woon- en leefkosten.
De voorziening maakt de woon- en leefkosten en aanpassingen ervan publiek kenbaar en
neemt die op in de individuele dienstverleningsovereenkomst.

Onder woonkosten wordt verstaan:
De vergoeding voor het gebruik of de huur van een woning, kamer, studio of appartement en
eventueel gemeenschappelijke ruimtes die door de gebruiker in het kader van de dienstverlening
gebruikt kunnen worden, met inbegrip van de vergoeding voor het gebruik van water, verwarming
en elektriciteit en de vergoeding van normale en kleine herstellingen voor deze ruimtes.
Let op: De kosten voor aanpassingen aan de infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt door
de vergunde zorgaanbieder, die uitgevoerd worden met het oog op bijzondere infrastructuurnoden
door de aard van de handicap, mogen niet als woonkosten aangerekend worden.
Onder leefkosten worden de volgende kosten voor het levensonderhoud begrepen:
1° voeding;
2° drank;
3° onderhoud en schoonmaak van de woning en de gemeenschappelijke ruimtes;
4° aansluiting op internet en aansluiting van tv en telefoon;
5° was- en strijkservice;
6° medicatie;
7° verzorgingsproducten;
8° kleding;
9° vervoer;
10° ontspanning;
11° abonnementen;
12° verzekeringen.
Deze kosten dienen maandelijks gefactureerd te worden.
Als u woon- en leefkosten aanrekent, dan heeft de gebruiker geen wettelijk gereserveerd inkomen
meer. Er wordt ook geen socio-culturele toelage meer uitbetaald. Voor gebruikers met een laag
inkomen waarvoor de maandelijkse factuur van woon- en leefkosten te hoog is, moet naar een
oplossing worden gezocht. In de eerste plaats moet er worden nagegaan of al zijn rechten op
tegemoetkomingen zijn uitgeput, en of desnoods het OCMW kan ingeschakeld. Daarnaast kan er
niet van de gebruiker worden verwacht dat hij een factuur betaalt die hoger is dan zijn inkomen. Er
zal dan moeten worden bekeken of er eventueel een onderscheid kan worden gemaakt tussen
verplichte en facultatieve kosten. Een basisaanbod zou voor iedereen toch verzekerd moeten
kunnen zijn. Een andere mogelijke optie is dat er een solidariteitsfonds wordt aangelegd dat kan
worden aangewend voor gebruikers met een laag inkomen.
Tenslotte wens ik u te wijzen op het voorstel dat, na overleg tussen de betrokken stakeholders op
de taskforce persoonsvolgende financiering, is ingediend bij de Vlaamse Regering. Vanuit de
bezorgdheid tot betaalbaarheid van de woon- en leefkosten voor de gebruikers, is er voorgesteld
dat het gemiddelde bedrag dat de gebruikers van uw voorziening voor woon- en leefkosten
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moeten betalen, het gemiddelde bedrag dat u aanrekende aan financiële bijdragen +
supplementen niet mag overstijgen. In dit voorstel werd eveneens een regeling opgenomen
waardoor de minister kan bepalen op welke manier de woonkost dient berekend te worden. U zal
omtrent deze maatregelen verdere informatie ontvangen zodra de regelgeving is goedgekeurd.

3 Bijlage
ondersteuningsfunctie leeftijd maximale bijdrage
Vanaf 21
jaar
4,95 euro per dagdeel
zonder
vervoer
Dagondersteuning
Vanaf 21
jaar met 6,2 euro per dagdeel
vervoer
34,7 euro per nacht
verblijf, met inbegrip
Vanaf 21
Woonondersteuning
van de ondersteuning
jaar
gedurende de avond en
ochtend
geen bijdrage of
Individuele
maximaal 5,2 euro per
psychosociale
uur individuele
begeleiding
ondersteuning

bijkomende bepalingen

De maximale bijdrage per dag (voor
dagondersteuning, woonondersteuning
en individuele begeleiding samen) mag
nooit meer dan 34,7 euro bedragen
voor gebruikers ouder dan 21 jaar.
Er mogen maximaal twee uren
psychosociale begeleiding per dag
aangerekend worden.
Er mogen geen vervoerskosten
aangerekend worden voor mobiele
individuele ondersteuning.

Met vriendelijke groeten

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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