
Leeftijd maximale bijdrage

Jonger dan 21 jaar met of zonder vervoer 6,53 euro per dag

21 jaar of ouder (zonder vervoer) 11,84 euro per dag

21 jaar of ouder (met vervoer) 14,82 euro per dag

Leeftijd maximale bijdrage

Jonger dan 21 jaar met of zonder vervoer 15,11 euro per dag

Jonger dan 21 jaar 14,82 euro per nacht

Vanaf 21 jaar 41,47 euro per nacht

Alle leeftijden 5,86 euro per begeleiding 

Jonger dan 21 jaar 21,39 euro

Vanaf 21 jaar 41,47 euro

Laag zakgeld 236,99 euro

Hoog zakgeld 444,36 euro

Ondersteuning bijdrage

Begeleiding ambulant 6,27 euro

Begeleiding mobiel 6,27 euro

Groepsbegeleiding 6,27 euro

Dagopvang 11,92 euro per dag

Verblijf (nacht) 29,98 euro per nacht

Bedragen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden

Verblijf (nacht) 29,98 euro

Verblijf en dagopvang 41,90 euro

Begeleiding (personeelsinzet) 147,02 euro

Hotelkosten 20,37 euro

Maximale bijdrage per ondersteuningsvorm

Gereserveerd inkomen 

Kortverblijf/respijtzorg

MFC - bedragen kunnen op 1 januari en 1 juli geïndexeerd worden en zijn gekoppeld aan de spilindex 

van de consumptieprijzen

Prijslijst 

RTH - de bijdragen worden geïndexeerd met de afgevlakte gezondheisindex van de maand december 

van het jaar X-1

Logeren met PAB

Maximale bijdragen voor schoolaanvullende dagopvang

Maximale bijdragen voor schoolvervangende dagopvang

Bijdrage per nacht

Bijdrage begeleiding

Maximale bijdrage dag en nacht



Vervoer 

Prijs per km : officieel tarief FOD Financiën 01/07/2022 0,4233 euro

Prijs per km : officieel tarief FOD Financiën 01/07/2022 0,4233 euro

Bedrag: minimum zakgeld per maand

Uitsluitend dagopvang 25,00 euro

Dag en nachtopvang 35,00 euro

Prijs dag- en nachtopvang 5,78 euro

Prijs uitsluitend dagopvang 9,50 euro

Per behandeling 15,00 euro

huur TV 8,00 euro per maand

abonnement TV Vlaanderen 8,00 euro per maand

Leeftijd Bedrag per maand

6-8 jaar 7,20  euro

8-12 jaar 14,35 euro

12-14 jaar 28,75 euro

14-16 jaar 43,10 euro

16-18 jaar 57,45 euro

18-20 jaar 71,90 euro

Zakgeld voor jongeren geplaatst door gemandateerde voorziening /opgroeien (GES+)

Voorwaarde : netto maandinkomen lager dan 237,14 euro

Vervoer serviceverlening

Vervoer medisch

TV-kijken op Ter Heide

Zakgeld

Medische pedicure

Kapper - De Vliegende Kapper


