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woon- en leefkosten

Aan de leden van het collectief overleg,

Tegen 1 januari 2021 moeten alle vergunde zorgaanbieders overschakelen van het vertrouw-
de dagprijssysteem naar het systeem van woon- en leefkosten. Een aantal vergunde zorg-
aanbieders hebben dit proces al afgerond, velen zijn er nog volop mee bezig en sommigen 
moeten er nog werk van maken.

De collectieve overlegorganen hebben in deze omschakeling een belangrijke opdracht, een grote verant-
woordelijkheid. In het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden 
en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handi-
cap (2011, gewijzigd in 2017) lezen we o.a.:

•  „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 leef-
kosten en aanpassingen ervan publiek kenbaar en neemt die op in de individuele dienstverleningsover-
eenkomst.” (art. 9, paragraaf 3)

•  „Voor wijzigingen van de woon- en leefkosten is voorafgaand overleg met het collectief overlegorgaan 
verplicht.” (art. 23, paragraaf 1).

FOVIG en Gezin en Handicap stellen vast dat er behoefte is aan informatie en inspiratie over dit thema. 
Daarom sloegen wij de handen in elkaar om u een webinar ‘woon- en leefkosten’ aan te bieden. Deze we-
binar gaat door op 1 oktober 2020 om 19 uur. Op die avond krijgt u ook de kans om vragen te stellen. Lukt 
het niet om die avond deze webinar te volgen, dan kan u die op een later tijdstip te bekijken. 

op het programma

• Welkom door Lief Vanbael, Gezin en Handicap
• Woon- en leefkosten? Zorggebonden kosten? Organisatiegebonden kosten? Door Katrien Panis, VAPH.
•  De opdracht/verantwoordelijkheid van het collectief overleg: een verhaal uit de praktijk (Georges Goffin, 

collectief overleg Rotonde en bestuurder van FOVIG)
•  Katrien Panis, Georges Goffin, Kurt Asselmans (kabinetsmedewerker minister Beke) en Bert Van der 

Stockt (financieel directeur Zonnelied) geven hun mening over o.a. de berekening van woonkosten, 
vervoerskosten, de betaalbaarheid van facturen en solidariteit, de communicatie met gebruikers en gaan 
in op vragen van de deelnemers aan dit webinar (via de chatfunctie). 
Je mag ook vooraf je vragen doorgeven aan gezinenhandicap@kvg.be.

•  Slot met enkele waardevolle tips door Eddy Vandemeulebroucke, FOVIG

praktisch

Deelnemen aan dit webinar is gratis. Inschrijven kun je via https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/. 
Je ontvangt dan een login en krijgt later nog een herinnering. Lukt het niet om het webinar op 1 oktober te 
volgen, dan kan u met de toegestuurde login de webinar nog bekijken tot 1 december.


