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DE INBOEKING VAN FINANCIËLE STROMEN TUSSEN 

MUTUALISTISCHE ENTITEITEN EN DERDEN 

 

 

1. Inleiding  
 

Overeenkomstig artikel 43 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de 

landsbonden van ziekenfondsen kunnen de mutualistische entiteiten voor de inrichting van de 

diensten van de aanvullende verzekering samenwerken met derden. De financiering van deze 

samenwerking kan gebeuren op grond van financiële afrekeningen die worden opgemaakt door de 

derde of via een realistische forfaitaire financiering die globaal of "per capita" kan vastgelegd 

worden. 

 

Uit ondermeer controles ter plaatse in de mutualistische entiteiten is gebleken dat het nuttig is om de 

inboekingsprocedures ter zake te verduidelijken. Bovendien dient hierbij het verschil benadrukt met 

de werkwijze die dient gevolgd voor de inboeking van de bijdragen voor de diensten waarvoor geen 

samenwerkingsakkoord met een derde werd afgesloten. 

 

Hierna worden deze inboekingsprocedures nader toegelicht. 

 

 

2. Inboeking van de bijdragen geïnd voor een dienst van de aanvullende verzekering ingericht 

door het ziekenfonds waarvoor geen samenwerkingsakkoord met een derde werd afgesloten  

 

De bijdragen m.b.t. een dergelijke dienst dienen per dienst ingeboekt op het credit van de rekening 

"700xx – Bijdragen" (1). 

 

Ingeval te vorderen bijdragen worden ingeboekt, hetgeen wordt opgelegd door artikel 61, § 3, van 

het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 

6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen indien de 

storting krachtens de statuten verplicht is, dient de tegenrekening "4055 – Te innen bijdragen" 

gedebiteerd. 

  

                                                      
(1) De letters xx dienen vervangen door de betreffende classificatiecode van de diensten van de aanvullende 

verzekering. 
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3. Inboeking van de bijdragen geïnd voor een dienst van de aanvullende verzekering ingericht 

door het ziekenfonds waarvoor een samenwerkingsakkoord met een derde werd afgesloten  

 

Na een grondige juridische analyse werd via de omzendbrief 05/07/D1 van 25 april 2005 inzake de 

bijdragetabellen van de aanvullende verzekering opgelegd dat vanaf het boekjaar 2006 de bijdragen 

die worden geïnd in het kader van samenwerkingsakkoorden, vermits deze juridisch dienen 

beschouwd als bijdragen van de mutualistische entiteit, dienen toegewezen aan een classificatiecode 

en bijgevolg dienen ingeboekt in de betreffende resultatenrekening als een opbrengst. 

Boekhoudtechnisch betekent dit dat deze bijdragen, net zoals de bijdragen die de mutualistische 

entiteit int voor diensten waarvan de uitvoering niet is toevertrouwd aan een derde waarmee een 

samenwerkingsakkoord werd afgesloten (cf. punt 2 supra), in de resultatenrekening worden 

ingeboekt via de grootboekrekening "700xx – Bijdragen"(1). De eventuele overdracht, 

overeenkomstig het samenwerkingsakkoord, van deze gelden in de vorm van een globaal forfait of 

een forfait "per capita" naar de betreffende derde gebeurt via de grootboekrekening "601xx – 

Overdrachten aan verbonden entiteiten en entiteiten waarmee een samenwerkingsakkoord bestaat"(1). 

Indien de overdracht daarentegen gebeurt op basis van een financiële afrekening / facturatie door de 

derde van de geleverde prestaties ten voordele van de leden, dient deze ingeboekt in de 

rubriek "600xx – Prestaties aan leden"(1). 

 

Er wordt opgemerkt dat de inboeking van de bijdragen op een rekening "700xx" dient te gebeuren, 

naargelang de aard van de dienst, op het ogenblik van hetzij de inboeking van de te vorderen 

bijdragen, hetzij de ontvangst ervan. Aan de entiteiten waarvoor dit omwille van technische redenen 

thans nog niet mogelijk is, wordt t.e.m. het boekjaar 2010 de mogelijkheid geboden om dit op te 

vangen door een regularisatieboeking, die ten minste eenmaal per jaar dient uitgevoerd, die inhoudt 

dat de bijdragen geïnd voor een dienst waarvoor een samenwerkingsakkoord werd afgesloten met 

een derde alsook de aan deze derde getransfereerde bijdragen alsnog worden opgenomen in de 

resultatenrekening onder respectievelijk de rubrieken "I. Bijdragen" (rekening "700xx") en 

"III.B. Overdrachten aan verbonden entiteiten en entiteiten waarmee een samenwerkingsakkoord 

bestaat" (rekening "601xx"). 

 

 

 

De Voorzitter van de Raad, 

 

 

 

 

 

 

N. JEURISSEN 

                                                      
(1) De letters xx dienen vervangen door de betreffende classificatiecode van de diensten van de aanvullende 

verzekering. 


