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Het ondertekenen van formulieren (kostenstaten) 

  

De administratie van uw persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget kan complex 

zijn: het aanduiden van de budgethouder, het doorgeven van een rekeningnummer, kosten of 

kredietnota’s registreren … Vrijwel ieder document dat u bezorgt, kan namelijk directe financiële 

gevolgen hebben voor uw dossier.  

 

Het is belangrijk dat alle formulieren die u aan het VAPH bezorgt, correct ondertekend zijn. U kunt 

die formulieren op twee manieren bezorgen:  

● digitaal: via het e-loket mijnvaph.be 

● op papier 

 

Hoe ondertekent u de formulieren correct? 

 

● Via mijnvaph.be: 

Om formulieren via mijnvaph.be in te dienen, moet u eerst als budgethouder inloggen met 

uw eID. Daardoor is elke administratieve handeling die u doet in mijnvaph.be automatisch 

ondertekend.  

 

● Op papier: 

De budgethouder moet elk papieren formulier ondertekenen. Op de officiële formulieren 

http://mijn.vaph.be/
http://mijn.vaph.be/
http://mijn.vaph.be/


 

van het VAPH vindt u, meestal op het einde van het formulier, voldoende plaats om de 

correcte handtekening te zetten.  

 

Wat gebeurt er met formulieren die niet correct ondertekend zijn? 

 

Soms worden formulieren ingestuurd die niet door de budgethouder zijn ondertekend, of 

ingediend zijn zonder medeweten van de budgethouder. Dat is ontoelaatbaar. De budgethouder is 

verantwoordelijk voor alle handelingen in het dossier, en moet dus volledig op de hoogte zijn.  

 

Elk formulier dat niet op correcte wijze is ondertekend, zal worden geweigerd.  

 

Wat met de kostenstaatformulieren?  

 

Ook bij de kostenstaatformulieren is er nu plaats voorzien zodat de budgethouder het formulier 

kan ondertekenen.  

● Vanaf 1 juli 2022 is deze aanpassing ingevoerd: niet correct ondertekende 

kostenstaatformulieren worden teruggestuurd.  

● Vanaf 1 januari 2023 wordt elk niet correct ondertekend kostenstaatformulier geweigerd.  

 

Geweigerde kostenstaten kunnen later wel nog uitbetaald worden als ze tijdig en correct 

ondertekend opnieuw aan het VAPH worden bezorgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


