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Brugge, 9 december 2022 

Geachte, 
 

Sinds 01/01/2021 betaalt u voor het verblijf in UNIE-K woon- en leefkosten (voorheen was dit de 
financiële bijdrage).  

In de afgelopen 2 jaar zijn de woon- en leefkosten meerdere malen geïndexeerd met 2%, dit telkens 
wanneer de spilindex werd overschreden. Bij overschrijding van de spilindex wordt ook het 
vervangingsinkomen dat u van overheidswege ontvangt in de daaropvolgende maand geïndexeerd.   
Enkel de overschrijding van de spilindex in december ’20 werd niet doorgerekend in het tarief van de 
woon- en leefkosten op 1 januari 2021. 

Met de inflatiecijfers van de voorbije 1,5 jaar volstaat de automatische indexering niet meer om de 
meerkosten te dekken. 

In de individuele dienstverleningsovereenkomst afgesloten tussen de (vertegenwoordiger van de) cliënt 
en UNIE-K is het volgende opgenomen rond mogelijke prijsherzieningen: (…) los van de index kan UNIE-
K haar tarieven herzien wanneer de onderliggende woon- en algemene leefkosten die het tarief bepalen, 
aanzienlijk zouden stijgen. Wijzigingen aan de tarieven, andere dan de indexatie, worden voorgelegd aan 
het collectief overlegorgaan en voorafgaandelijk gecommuniceerd. 

Voor 2021 en 2022 heeft vzw UNIE-K de meerkosten bovenop de indexaties te hare laste genomen, dit is 
echter niet langer houdbaar.  

Om die reden heeft het bestuursorgaan van vzw UNIE-K beslist om volgende 2 verhogingen in te voeren, 
die in voege gaan vanaf 01/01/2023:  

- Een bijkomende indexering van de woon- en leefkosten met 2% 
Dit naast de ‘gewone’ indexeringen die plaatsvinden nav de overschrijding van de spilindex.  
Dit ter compensatie van de niet doorgerekende overschrijding van december ’20. 
 

- Een tijdelijke energietoeslag van €4 per dag, aangerekend op basis van aanwezigheid 
in de voorziening. Concreet betekent dit:  

o Dagondersteuning: €1,20 per volledige dag of €0,60 per halve dag 
o Woonondersteuning: €2,80 per nacht 

 
Dit betreft een tijdelijke energietoeslag die geldt zolang de energieprijzen hoog zijn.  
De energietoeslag wordt 6-maandelijks berekend op basis van de reële energiekosten van de 
voorbije maanden.  De eerste aanpassing van de energietoeslag zal gebeuren in juli 2023.  Dit 
zal gecommuniceerd worden met de factuur van juni 2023, die u eind juli 2023 ontvangt. 

 
Bovenstaande prijsverhogingen werden in detail doorgesproken op het Collectief Overlegorgaan van 
8/12/2022 waarbij volledige transparantie werd geboden mbt de woon- en leefkosten. 

Op de website, het forum en de factuur van januari ’23 zal u de nieuwe tarieven en de energietoeslag 
kunnen terugvinden. 

Intussen blijven wij alles op alles zetten om de werking zo (energie) zuinig mogelijk te laten verlopen, 
zodat de meerkosten voor de cliënten én voor de organisatie niet verder oplopen. 

Voor vragen kan u contact opnemen met Valerie Arickx, directeur financiën en ondersteunende diensten. 

 
Hoogachtend, 

 

Karel Braet 
Algemeen directeur 


