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Bijlagen / 

  

Kosten indienen 

  

Met uw persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB) kunt u kosten 

betalen om zorg en ondersteuning te organiseren zoals u dat wenst. Hoe de terugbetaling precies 

in zijn werk gaat, en tot wanneer u kosten kunt indienen, leest u in deze mededeling. 

 

Hoe dient u kosten in? 

 

U sluit eerst een overeenkomst met een zorgaanbieder. Dat kan een dienstenchequebedrijf zijn, 

een vergunde zorgaanbieder, een individueel begeleider …  

 

Die overeenkomst registreert u bij het VAPH als cash-overeenkomst1. Het VAPH controleert of de 

registratie aan alle vereisten voldoet (bijvoorbeeld de taakomschrijving, handtekeningen …). Als 

alles in orde is, wordt de overeenkomst goedgekeurd en kunt u kosten beginnen in te dienen als er 

prestaties geleverd zijn.  

 

                                                           
1
 Voor de volledigheid geven we mee dat u ook kunt besluiten om een overeenkomst in voucher in te zetten, 

in plaats van cash. Dat kan enkel bij een door het VAPH vergunde, erkende of geregistreerde zorgaanbieder. 
De zorgaanbieder handelt dan voor u, samen met het VAPH, de verdere administratie af. Voor deze 
overeenkomsten hoeft u zelf geen kosten in te dienen. Deze mededeling is dan ook niet van toepassing op 
voucherovereenkomsten.  



 

U kunt kosten op 2 manieren indienen:  

● Via mijnvaph.be: U kunt op verschillende plaatsen klikken op ‘cashkost toevoegen’. Via het 

startscherm, via de goedgekeurde cashovereenkomst zelf of via het scherm ‘kosten’.  

● Op papier met een kostenstaatformulier: De formulieren voor PAB en PVB vindt u op de 

website van het VAPH.  

Let op! Kostenstaatformulieren moeten ondertekend worden. Tot 1 januari 2023 worden 

niet-ondertekende formulieren teruggestuurd met de vraag om ze te ondertekenen. Na 1 

januari 2023  worden de formulieren onmiddellijk geweigerd.  

 

Wanneer dient u kosten in?  

 

Telkens u een prestatie betaald heeft met uw terugvorderbaar voorschot, kunt u dat aan het VAPH 

laten weten. Het VAPH stort dan dat bedrag terug zodat uw terugvorderbaar voorschot wordt 

aangezuiverd.  

 

U moet kosten voor het jaar 2022 indienen vóór 1 april 2023.  

 

Alleen hoogst uitzonderlijk kunnen er na die datum nog kosten voor 2022 uitbetaald worden. We 

informeren u ruim op voorhand over de deadline, zodat u zich kunt voorbereiden. Vergeten 

facturen, afwezige coaches, laattijdig nazicht van uw administratie …  zijn voor het VAPH géén 

redenen om een laattijdig ingediende kost nog te aanvaarden. Ook uw bijstandsorganisatie is aan 

dezelfde regels gebonden.  

 

Een laattijdig ingediende kost kan enkel aanvaard worden om volgende redenen:  

● Voltijdse opname van de budgethouder in de volledige maand maart (ziekenhuis, 

psychiatrie …) 

● Indienen laattijdige kost na of wegens afrekening van een cashbudget (door een overstap 

naar voucher of het overlijden van de budgethouder) 

 

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. 

 

Bereid u dus goed voor: als u weet dat er prestaties zijn geleverd, maar u nog geen factuur heeft 



 

ontvangen, vraag die (of een voorlopige factuur) dan op. Het VAPH communiceert van zijn kant  

naar de vergunde, erkende en geregistreerde zorgaanbieders dat ook zij op tijd hun afrekeningen 

dienen te maken.  

 


