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Boekingsprocedure van de facturatiegegevens inzake 

derdebetalersregeling in de verplichte verzekering 

 

 

1. Inleiding 

 

In toepassing van de bepalingen van de omzendbrief van de Controledienst 09/06/D1 van 

25 mei 2009, moeten de uitgaven die door de "derdebetalers" worden aangerekend op magnetische 

of elektronische drager worden opgenomen in de modellen N van de maand van ontvangst van deze 

magnetische drager of van de elektronische overdracht, terwijl de uitgaven aangerekend door de 

"derdebetalers" die enkel "papieren" facturen overmaken, moeten opgenomen worden in de modellen 

N van de maand van ontvangst van de papieren factuur. 

 

Nog steeds in toepassing van de voornoemde omzendbrief, hebben de verzekeringsinstellingen de 

keuze de inschrijvingen in het factuurboek uit te voeren op grond van de papieren factuur of op 

grond van de magnetische of elektronische drager. Ter herinnering, het is deze inschrijving in het 

factuurboek die in de boekhouding bepaalt dat het betreffende bedrag in aanmerking komt voor de 

schuld.  

 

Deze omzendbrief heeft tot doel de terzake te volgen boekingsprocedures te actualiseren. 

 

 

2. Boekingsprocedure 

 

Voorafgaand dient opgemerkt dat indien enkel een elektronische overdracht van de gegevens 

overblijft, zonder verzending van een papieren factuur, de inboeking van de betreffende factuur, 

zowel op het niveau van het factuurboek als van de schuld, wordt uitgevoerd in het boekjaar tijdens 

hetwelk de elektronische overdracht plaatsvond. 

 

In de andere gevallen, d.w.z. deze waarin de magnetische of elektronische overdracht vergezeld blijft 

van de verzending van een papieren factuur, kunnen zich de volgende twee toestanden voordoen op 

het einde van het boekjaar N: 
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 2.- 

- de papieren factuur wordt ontvangen in het jaar N en de magnetische of elektronische drager 

wordt ontvangen in het jaar N+1; 

 

- de magnetische of elektronische drager wordt ontvangen in het jaar N en de papieren factuur 

wordt ontvangen in het jaar N+1. 

 

Op boekhoudkundig vlak worden deze twee toestanden verschillend behandeld, naar gelang de 

verzekeringsinstelling gekozen heeft voor de optie om de schuld inzake de "derdebetalersregeling" in 

de boekhouding in te schrijven op grond van de papieren factuur of op grond van de magnetische of 

elektronische drager. 

 

a) De verzekeringsinstelling gaat over tot de inschrijving van de schuld inzake de 

"derdebetalersregeling" op grond van de papieren factuur 

 

- De papieren factuur wordt ontvangen in het jaar N en de magnetische of elektronische 

drager wordt ontvangen in het jaar N+1. 

 

 Deze situatie vergt geen aanpassing van de geldende boekingsmethodes. 

 De vermeerdering of vermindering van de schuld ingevolge de tarifering van de 

magnetische of elektronische drager in het jaar N+1, dienen verwerkt te worden in het 

boekjaar N+1. 

 

- De magnetische of elektronische drager wordt ontvangen in het jaar N en de papieren 

factuur wordt ontvangen in het jaar N+1. 

 

 In dit geval dient gebruik gemaakt van de rekeningen "4411", "4421", "4431" en 

"4441" inzake te ontvangen papieren facturen: 

 

Boekjaar N 

 

Ontvangst en tarifering van de magnetische of elektronische drager (waarvoor geen 

papieren factuur werd ontvangen vόόr 1 januari van het jaar N+1): 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rubriek 1 A van het document "artikel 336"(1) 

@ 4411 - Te ontvangen papieren facturen verzorgingsinstellingen 

4421 - Te ontvangen papieren facturen geneesheren en tandartsen 

4431 -  Te ontvangen papieren facturen apothekers 

4441 -  Te ontvangen papieren facturen andere derdebetalers 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Boekjaar N+1 

 

Ontvangst van de papieren factuur: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4220 – Te tariferen facturen derdebetalers (via magnetische of elektronische drager) 

@ 4410 - Schulden uit prestaties tegenover verzorgingsinstellingen 

4420 - Schulden uit prestaties tegenover geneesheren en tandartsen 

4430 - Schulden uit prestaties tegenover apothekers 

4440 - Schulden uit prestaties tegenover andere derdebetalers 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                      
(1) Betreft één van de rekeningen waarmee de boekhouding van het ziekenfonds kan afgestemd worden met de 

bedragen vermeld op het document "artikel 336". De verzekeringsinstellingen hebben de keuze om voormelde 

rekeningen op te nemen in hetzij analytische rekeningen van de klasse 8 of 9, hetzij in uitsplitsingen binnen de 

groep "42 – Te verwerken uitgaven ZIV". 
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Aansluiting van de papieren factuur met de magnetische of elektronische drager: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4411 - Te ontvangen papieren facturen verzorgingsinstellingen 

4421 - Te ontvangen papieren facturen geneesheren en tandartsen 

4431 - Te ontvangen papieren facturen apothekers 

4441 - Te ontvangen papieren facturen andere derdebetalers 

@ 4220 - Te tariferen facturen derdebetalersregeling (via magnetische of 

elektronische drager) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 De vermeerdering of vermindering van de schuld ingevolge de tarifering van de 

magnetische of elektronische drager in het jaar N, dienen verwerkt te worden in het 

boekjaar N + 1. 

 

 

b) De verzekeringsinstelling gaat over tot de inschrijving van de schuld inzake de 

"derdebetalersregeling" op grond van de magnetische of elektronische drager 

 

- De magnetische of elektronische drager wordt ontvangen in het jaar N en de papieren 

factuur wordt ontvangen in het jaar N+ 1. 

 

 Deze toestand vergt geen aanpassing van de geldende boekingsmethodes.  

 De vermeerdering of vermindering van de schuld ingevolge de tarifering van de 

magnetische of elektronische drager in het jaar N, dient verwerkt te worden in het 

boekjaar N.  
 

- De papieren factuur wordt ontvangen in het jaar N terwijl de magnetische of elektronische 

drager wordt ontvangen in het jaar N+1. 
 

 De vermeerdering of vermindering van de schuld ingevolge de tarifering van de 

magnetische of elektronische drager in het jaar N+1, moet verwerkt worden in het 

boekjaar N+1.  

 

 

De Voorzitter van de Raad, 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. JEURISSEN 

 

 

 

 

 

 

 

Deze omzendbrief heft de omzendbrief 03/05/D1 van 28 januari 2003 op. 


