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Uitbetalen gemaakte kosten

Via mijnvaph.be of via het kostenstaatformulier (zowel voor het persoonlijke-assistentiebudget als
het persoonsvolgend budget) kunt u gemaakte kosten voor zorg- en ondersteuning indienen bij
goedgekeurde overeenkomsten.
Het is enkel via mijnvaph.be of de kostenstaat formulieren dat het VAPH ook daadwerkelijk zal
overgaan tot het uitbetalen van de kosten. Het VAPH merkt op dat burgers en professionals soms
kosten willen laten betalen door enkel facturen op te sturen naar het team Budgetbesteding via
mail of via de post. Die werkwijze wordt niet meer aanvaard.
De budgethouder ontvangt dan een weigering van de ingediende kosten. Het blijft echter mogelijk
om die opnieuw in te dienen via de daarvoor bedoelde kanalen tot 1 april in het jaar volgend
waarop de kosten werden gemaakt:
-

kostenstaatformulier: met dit formulier bezorgt u aan het VAPH een overzicht van de
kosten die u in het kader van uw persoonlijk budget gemaakt hebt.
-

Persoonlijke-assistentiebudget: https://www.vaph.be/documenten/kostenstaatvoor-het-persoonlijke-assistentiebudget

-

Persoonsvolgend budget: https://www.vaph.be/documenten/kostenstaat-voor-

Pagina 1 van 2

het-persoonsvolgend-budget
-

mijnvaph.be: via de handleiding vindt u een ‘stap voor stap’-aanpak hoe u gemaakte
kosten indient.
-

https://www.vaph.be/handleiding-mijnvaph/persoonlijk-budget/kosten

Het is slechts in uitzonderlijke omstandigheden dat het opsturen van een factuur zal leiden tot het
uitbetalen van kosten (bijvoorbeeld bij controles door het VAPH of inspectie). Op die momenten zal
de vraag om facturen u uitdrukkelijk gesteld worden. In andere situaties kunt u ervan uitgaan dat
enkel de kostenstaatformulieren of mijnvaph.be de correcte wegen zijn.
Hebt u nog vragen?
Het team Budgetbesteding van het VAPH is telefonisch bereikbaar op het nummer 02 249 30 00,
van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (op vrijdag en tijdens de maanden juli en
augustus tot 16.00 uur). Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen hebt. U kunt het team
Budgetbesteding ook bereiken via budgetbesteding@vaph.be.

