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Bijlage 6 Financiële regeling 
dienstverlening optie persoonlijke  
bijdrage 
Deze bijlage wordt ingevuld door de Budgethouder en de Zorgaanbieder. Ze is enkel van 
toepassing indien de zorgnemer op 31/12/16 reeds gebruik maakte van de diensten van de 
Zorgaanbieder. 

1. Maandelijkse inkomsten van de Zorgnemer (in te vullen door de 
budgethouder) 

Bij toepassing van bovenstaande bijdrageregeling verklaart de Zorgnemer onderstaande 
inkomsten maandelijks te ontvangen:  

Persoonlijke inkomsten 
Arbeidsinkomsten ____________________EUR

Inkomensvervangende tegemoetkoming mindervaliden ____________________EUR

Integratietegemoetkoming mindervaliden ____________________EUR

Pensioen ____________________EUR

Bestaansminimum ____________________EUR

Kinderbijslag ____________________EUR 

Andere ____________________EUR

Vervangingsinkomsten 

Uitkering ziekteverzekering ____________________EUR

Werkloosheidsuitkering ____________________EUR

Uitkering beroepsziekte ____________________EUR

Andere ____________________EUR

Diversen 

Inkomsten uit onroerende goederen ____________________EUR

Kadastraal inkomen ____________________EUR

Inkomsten van de echtgenot of wettelijk samenwonende ____________________EUR

Andere ____________________EUR

TOTAAL MAANDELIJKSE INKOMSTEN ____________________EUR 



Groot Begijnhof 31 – 9040 St.Amandsberg 
www.onafhankelijkleven.be

Modelovereenkomst PVF v1.0                                                                                                      2 

De Zorgaanbieder wordt bij veranderingen van het inkomen van de Budgethouder steeds op de 
hoogte gebracht door de Budgethouder. 

2. De persoonlijke bijdrage (in te vullen door de zorgaanbieder) 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de maximale bijdrage die de Zorgaanbieder kan 
vragen voor woon- en leefkosten. De maximale persoonlijke financiële bijdrage per dag bedraagt 
33,35 euro (de “Persoonlijke bijdrage”). Deze bedragen zijn gekoppeld aan de index 
(index/indexdatum). 

Ondersteuning Leeftijd Maximale bijdrage Persoonlijke Bijdrage van 
toepassing voor de 
Budgethouder 
Incl. 
maaltijd 

Excl. maaltijd 

Dagonder-
steuning 

<21 jaar met of 
zonder vervoer 

€6,08 per dagdeel    

vanaf 21 jaar 
zonder vervoer 

€4,76 per dagdeel   

vanaf 21 jaar met 
vervoer 

€5,96 per dagdeel   

Woononder-
steuning 

< 21 jaar €11,95 per nacht, met 
inbegrip van de 
ondersteuning gedurende 
de avond en ochtend 

Vanaf 21 jaar €33,35 per nacht, met 
inbegrip van de 
ondersteuning gedurende 
de avond en ochtend 

Begeleiding   Maximum €5,00 per 
begeleiding en maximum 
2 begeleidingen per dag 

3. Het gereserveerd persoonlijk inkomen (in te vullen door de 
Zorgaanbieder) 

Het gereserveerd persoonlijk inkomen (GPI) bedraagt minstens ……………..euro per maand. 
De Zorgaanbieder garandeert dat de Budgethouder na het betalen van zijn Persoonlijke bijdrage 
minstens dit bedrag behoudt. 
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4. De socio-culturele toelage (in te vullen door de Zorgaanbieder) 

De Budgethouder recht heeft op een socio-culturele toelage van ……..euro. 

De Zorgaanbieder verbindt er zich toe om deze socio-culturele toelage aan de Budgethouder te 
bezorgen door: 

storting op de privérekening van de Budgethouder op rekeningnummer 
in mindering te brengen op de facturatie 

5. Aanvullende vergoedingen (in te vullen door de Zorgaanbieder in 
overleg met de Budgethouder) 

De Zorgaanbieder kan aanvullende vergoedingen aanrekenen bovenop de hierboven vermelde 
vergoedingen voor de levering van bijkomende diensten of goederen.  

Voor zover de prijs niet in deze Bijlage werden vastgelegd, verbindt de Zorgaanbieder zich ertoe 
deze vergoedingen tegen marktconforme prijs aan te rekenen. De Zorgaanbieder verbindt zich 
ertoe op eenvoudig verzoek van de Zorgnemer of de Budgethouder de bewijsstukken voor te 
leggen die deze aanvullende vergoedingen rechtvaardigen. Deze aanvullende vergoedingen 
worden in een afzonderlijke, maandelijkse factuur opgenomen. 

De Zorgaanbieder zorgt ervoor dat de aanvullende vergoedingen in verhouding zijn tot de 
financiële draagkracht van de Zorgnemer rekening houdend met diens maandelijkse inkomsten. 

De Zorgaanbieder kan enkel aanvullende kosten aanrekenen voor de hieronder vermelde 
diensten en goederen. 

Bijkomende diensten of goederen Vergoeding 

6. Voorschottenregeling 

De Zorgaanbieder en de Zorgnemer/Budgethouder komen een voorschot overeen van 
………………..€. Dit voorschot zal bij de eerstvolgende factuur worden vereffend. 


