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Indienen (laattijdige) kosten 
  

Het jaareinde van 2021 komt stilaan dichterbij, de budgetlijnen 2022 worden zichtbaar vanaf 

midden december (weliswaar nog niet aangepast aan de indexatie 2022). Daarom herinneren we u 

graag nog even aan de criteria voor het indienen van gemaakte kosten: 

 

Kosten die kaderen binnen een goedgekeurde overeenkomst voor zorg en ondersteuning en die 

gemaakt zijn in 2021, kunt u tot en met 31 maart 2022 indienen via mijnvaph.be of via een 

kostenstaatformulier. 

 

Kosten die u indient na 1 april 2022 (voor het jaar 2021), worden niet aanvaard. Het is slechts in 

hoogst uitzonderlijke omstandigheden en mits grondige motivatie mogelijk om alsnog kosten in te 

dienen. Dat kan toegestaan worden tot 2 jaar later (kosten voor het jaar 2020 kunnen dus 

uitzonderlijk tot 1 april 2023 ingediend worden) en enkel vanwege een van volgende redenen: 

 

● De factuur werd laattijdig ontvangen bij het afhandelen van de kosten van een 

arbeidsongevallenverzekering. 

● De budgethouder was opgenomen in een ziekenhuis of revalidatiecentrum in maart 2022. 

● De bijstand door een bijstandsorganisatie is laattijdig naar aanleiding van inspectie of ex-

postcontrole. 

● De laattijdig ingevoerde kosten komen voort uit vaststellingen van zorginspectie of ex-



 

postcontrole. 

● Er was betwisting over het contract en daarvan werd er bewijs toegevoegd. 

● Er worden laattijdige kosten ingediend na of wegens afrekening van een cashbudget. 

 

Elk van die redenen moet gestaafd worden met documentatie en bewijslast. Het VAPH onderzoekt 

dan of er een uitzondering op de deadline kan toegestaan worden en de kosten kunnen aanvaard 

worden. 

Elke andere motivatie voor laattijdige kosten zal niet aanvaard worden. Het is dus zeker belangrijk 

om uw administratie af te handelen vóór 1 april 2022. 


