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Financiële opbrengsten en kosten in de verplichte verzekering – 

inboeking en vermelding op de documenten T 

 

1. Inleiding 

Ingevolge artikel 191, eerste lid, 10°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden de 

renteopbrengsten uit de belegging van de financiële middelen die ter beschikking worden gesteld 

van de verzekeringsinstellingen beschouwd als verzekeringsinkomsten. In aansluiting hierop 

stelt het koninklijk besluit van 12 april 1984(1) dat enkel beleggingen op korte termijn op 

zichtrekeningen toegelaten zijn. 

In toepassing van voormeld koninklijk besluit van 12 april 1984 wordt het budget 

administratiekosten dat wordt toegekend aan een verzekeringsinstelling verhoogd met 20% van 

de intresten uit geoorloofde beleggingen. Onder geoorloofde beleggingen dienen begrepen de 

beleggingen op korte termijn (maximum 7 dagen) en voor zover de liquiditeitscoëfficiënt 

gemiddeld niet meer bedraagt dan 2,5%. 

De financiële opbrengsten voortvloeiend uit het bijzonder reservefonds geneeskundige 

verzorging worden eveneens beschouwd als verzekeringsinkomsten(2). Van de intresten m.b.t. de 

component "boni" wordt 80% toegevoegd aan het bijzonder reservefonds en wordt de overige 

20% aan de verzekeringsinstellingen toegekend als vergoeding voor de administratiekosten(3). 

Voor de component "bijdragen en/of eigen middelen van de verzekeringsinstelling" worden de 

financiële opbrengsten en kosten (waardeverminderingen en inboekingen n.a.v. het actuarieel 

rendement van vastrentende effecten) toegewezen aan het bijzonder reservefonds, met 

uitzondering van de gerealiseerde opbrengsten (minus kosten) die worden toegekend als 

vergoeding voor de administratiekosten(4). 

                                                      
(1) Koninklijk besluit van 12 april 1984 betreffende het beheer van de financiële middelen van de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering door de verzekeringsinstellingen en betreffende de vermeerdering van de 

administratiekosten van de verzekeringsinstellingen met een percentage van de met toepassing van 

artikel 136, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, teruggevorderde sommen. 
(2) Cf. artikel 191, eerste lid, 10° bis en 10 ° ter, van voornoemde gecoördineerde wet van 14 juli 1994. 
(3) Cf. artikel 195, § 3, tweede lid, van voornoemde gecoördineerde wet van 14 juli 1994. 
(4)  Cf. artikel 199, §§ 2, zevende lid, en 3, vierde lid, van voornoemde gecoördineerde wet van 14 juli 1994. 
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De boekingsprocedures inzake de financiële opbrengsten en financiële kosten werden reeds 

aangehaald in de schematische voorstelling in bijlage 1 van de omzendbrief 09/17/D1 van 

29 oktober 2009 m.b.t. het beheer van het bijzonder reservefonds. In de punten 2 en 3 infra 

worden deze procedures vervolledigd en uitgeschreven per journaalpost. Tevens wordt in punt 4 

verduidelijkt hoe de financiële opbrengsten en kosten dienen te worden verrekend met het 

RIZIV. 

2. Financiële opbrengsten en kosten uit de thesaurie van de verplichte verzekering(1) 

2.1. Afrekening van de intresten door de financiële instelling 

Volgende inboeking wordt uitgevoerd (zelfde inboeking voor het ziekenfonds als voor de 

landsbond): 

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

55 Kredietinstellingen 

56 Postcheque- en girodienst 

656 Diverse financiële kosten 

70879 Financiële intresten vóór toewijzing aan de sector geneeskundige verzorging of 

uitkeringen (A.R. / R.Z.) (debetintresten) 

@ 70870 Financiële intresten vóór toewijzing aan de sector geneeskundige 

verzorging of uitkeringen (A.R. / R.Z.) (creditintresten) 

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

Alle debetintresten worden ingeboekt op de rekening "70879" terwijl de rekening "656 – 

Diverse financiële kosten" uitsluitend bestemd is voor de inboeking van bankkosten zoals 

zegelrecht en kosten voor het uitvoeren van betalingen. 

Bij de toepassing van het "accrual" – principe waarbij de kosten en opbrengsten worden 

toegewezen aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben, wordt per einde boekjaar een 

berekening pro rata temporis uitgevoerd van de financiële opbrengsten en kosten die op 

31 december nog niet werden ontvangen van of betaald aan de financiële instelling. De 

rekening "491 – Verkregen opbrengsten" wordt in casu voor het nog niet ontvangen 

gedeelte van de creditintresten gedebiteerd terwijl de rekening "492 – Toe te rekenen 

kosten" wordt gecrediteerd voor het gedeelte van de debetintresten en de bankkosten dat 

betrekking heeft op het boekjaar in afsluiting: 

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

491 Verkregen opbrengsten 

@ 70870 Financiële intresten vóór toewijzing aan de sector geneeskundige 

verzorging of uitkeringen (A.R. / R.Z.) (creditintresten) 

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

en 

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

656 Diverse financiële kosten 

70879 Financiële intresten vóór toewijzing aan de sector geneeskundige verzorging of 

uitkeringen (A.R. / R.Z). (debetintresten) 

@ 492 Toe te rekenen kosten 

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

                                                      
(1) Met thesaurie van de verplichte verzekering worden bedoeld, de geldmiddelen voortvloeiend uit: 

- de voorschotten ter beschikking gesteld door het RIZIV voor de financiering van zowel de uitgaven ten 

laste van de verplichte verzekering als het aandeel van de Staat in de ziekenhuisfinanciering, met 

uitzondering van de gelden die werden teruggestort naar het RIZIV en die daar in de wachtreserve 

aanwezig zijn; 

- de gecumuleerde boni in de sector geneeskundige verzorging die ingevolge de regels van de financiële 

verantwoordelijkheid worden toegekend aan de verzekeringsinstellingen. 
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In geval van een volledige toewijzing van de intresten aan het boekjaar in afsluiting (pro 

rata toewijzing van 100% aan het lopend boekjaar), worden i.p.v. de balansrekeningen 

"491" en "492", respectievelijk de rekeningen "414 – Te innen opbrengsten" en "484 – Te 

ontvangen facturen en op te stellen creditnota's" gebruikt. 

2.2. Overdracht naar de landsbond 

De intresten die door de ziekenfondsen zijn geboekt op de rekeningen "70870" en "70879" 

worden via de rekening "7097 – Overdracht van financiële intresten (-)"overgedragen naar 

de landsbond. 

Inboeking in het ziekenfonds: 

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

7097 Overdracht van financiële intresten (-) 

@ 471 Lopende rekening met de landsbond 

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

Inboeking in de landsbond: 

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

472 Lopende rekening met de ziekenfondsen 

70879 Financiële intresten vóór toewijzing aan de sector geneeskundige verzorging of 

uitkeringen (A.R. / R.Z) (debetintresten) 

@ 70870 Financiële intresten vóór toewijzing aan de sector geneeskundige 

verzorging of uitkeringen (A.R. / R.Z.) (creditintresten) 

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

2.3. Afzondering van de intresten m.b.t. de component "boni" van het bijzonder 

reservefonds (niveau landsbond) 

Het aandeel van de intresten met betrekking tot de component "boni" van het bijzonder 

reservefonds wordt berekend aan de hand van volgende formule en vervolgens in de 

boekhouding afgezonderd: 

 
Gecumuleerd boni per 31.12 van het boekjaar N - 2 

(Gecumuleerd boni per 31.12 van het boekjaar N - 2 

+ ontvangen voorschotten van het RIZIV tijdens x gerealiseerde creditintresten  

het jaar N  tijdens het boekjaar N 

– saldo van de terugstortingen in en opvragingen uit 

de wachtreserve tijdens het jaar N 

+ ontvangen aandeel van de Staat in de 

ziekenhuisfinanciering tijdens het jaar N) 

 

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

70870 Financiële intresten vóór toewijzing aan de sector geneeskundige verzorging of 

uitkeringen ( A.R. / R.Z) (creditintresten) 

@ 7035 Financiële intresten bijzonder reservefonds – uit boni 

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

 

2.4. Afsluiting van de rekeningen door het RIZIV (niveau landsbond) 

Na de afsluiting van de rekeningen door het RIZIV wordt het overblijvende deel van de 

financiële intresten (saldo credit- en debetintresten) met betrekking tot de thesaurie van de 

verplichte verzekering definitief toegewezen aan de diverse verzekeringssectoren en 

regelingen overeenkomstig de verdeling uitgevoerd door het RIZIV. De inboeking op het 

vlak van de landsbond luidt: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

70870 Financiële intresten vóór toewijzing aan de sector geneeskundige verzorging of 

uitkeringen (A.R. / R.Z) (creditintresten) 

@  7007 Financiële intresten (uitkeringen – algemene regeling) 

 7017 Financiële intresten (uitkeringen – regeling zelfstandigen) 

 7037 Financiële intresten (geneeskundige verzorging) 

 70879 Financiële intresten vóór toewijzing aan de sector geneeskundige 

verzorging of uitkeringen (A.R. / R.Z.) (debetintresten) 

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

Op de rekeningen "70870" en "70879" mogen op het ogenblik dat de jaarrekening door de 

verzekeringsinstelling wordt opgesteld, geen saldi blijven openstaan. Eventuele verschillen 

dienen afzonderlijk overgeboekt naar respectievelijk de balansrekeningen "498 – Debet 

wachtrekeningen" of "499 – Credit wachtrekeningen". 

Voor de boekingen inzake de intresten m.b.t. de component "boni" van het bijzonder 

reservefonds wordt verwezen naar het punt VI.A. van de omzendbrief 09/17/D1 d.d. 

29 oktober 2009. 

3. Financiële opbrengsten en kosten m.b.t. de component "bijdragen/eigen middelen" van het 

bijzonder reservefonds (niveau landsbond) 

De financiële opbrengsten met betrekking tot de beleggingen van de component "bijdragen/eigen 

middelen" van het bijzonder reservefonds worden rechtstreeks ingeboekt op het credit van een 

subrekening van de rekening "7036 – Financiële resultaten bijzonder reservefonds – uit bijdragen 

en/of eigen middelen van de verzekeringsinstelling". Het betreft m.n. de subrekeningen: 

 "70360 – Renteopbrengsten en realisatieverschillen", indien het gaat om gerealiseerde 

financiële opbrengsten; 

 "70361 – Andere financiële opbrengsten", indien het gaat om niet gerealiseerde financiële 

opbrengsten. 

De financiële kosten worden geboekt op het debet van de rekening "70369 – Financiële kosten". 

Voor de boekingen n.a.v. de afsluiting door het RIZIV wordt verwezen naar het punt VI.B. van 

de omzendbrief 09/17/D1 d.d. 29 oktober 2009. 

4. Verrekening met het RIZIV 

a) Document T1 en intrestenstaten A en B 

In uitvoering van artikel 334 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996(1) en van de richtlijnen 

van het RIZIV worden de financiële opbrengsten en kosten weergegeven in volgende 

rubrieken van het document "T1 – Staat van de ontvangsten van de verzekeringsinstelling": 

7035 - Financiële intresten bijzonder reservefonds - uit boni; 

70360 - Renteopbrengsten en realisatieverschillen (betreft de component "bijdragen en/of 

eigen middelen van de verzekeringsinstelling"); 

70361 - Andere financiële opbrengsten (betreft de component "bijdragen en/of eigen 

middelen van de verzekeringsinstelling"); 

70369 - Financiële kosten (betreft de component "bijdragen en/of eigen middelen van de 

verzekeringsinstelling"); 

                                                      
(1) Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 
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7087 - Financiële intresten vóór toewijzing aan de sector geneeskundige verzorging of 

uitkeringen (betreft de intresten uit de thesaurie van de verplichte verzekering). 

In de rubriek "7087" wordt het saldo van de debet- en de creditintresten weergegeven, zijnde 

het saldo van de rekeningen "70870" en "70879", na overboeking van de intresten m.b.t. de 

component "boni" van het bijzonder reservefonds naar de rekening "7035" 

(cf. punt 2.3. supra). 

Op de intrestenstaten A en B die aan de Dienst voor administratieve controle van het RIZIV 

moeten worden overgemaakt, dienen volgens de geldende richtlijnen van het RIZIV 

benevens de creditintresten ook de debetintresten te worden opgegeven in de daartoe 

voorziene kolommen. Aangezien de bedragen vermeld op deze intrestenstaten moeten 

kunnen afgestemd worden met de bewijsstukken (i.e. de uittreksels van de zichtrekeningen), 

is het logisch dat het totaal van deze intrestenstaten(1) overeenkomt met de som van de 

intresten uit de thesaurie van de verplichte verzekering (rekening "7087x" in de boekhouding 

en op het document T1) en de intresten uit de component "boni" van het bijzonder 

reservefonds (rekening "7035" in de boekhouding en op het document T1). De intresten 

m.b.t. de component "bijdragen en/of eigen middelen" van het bijzonder reservefonds komen 

niet voor op de intrestenstaten A en B. 

b) Document T2 

De financiële kosten ingeboekt op de rekening "656 – Diverse financiële kosten" worden met 

het RIZIV verrekend via het document "T2 – Globale verzamelstaat van de 

administratiekosten". 

5. Toepassingsdatum 

Voormelde boekingsprocedures en richtlijnen inzake de verrekening met het RIZIV zijn van 

toepassing vanaf het boekjaar 2008. 

De Voorzitter van de Raad, 

 

 

 

 

 

 

 

N. JEURISSEN 

 

 

 

 

 

 

 

Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief 02/09/D1 d.d. 17 juni 2002. 

                                                      
(1) Betreft in de tabel A de kolommen (3) en (6) en in de tabel B de kolommen (2) en (7), verminderd met de 

bedragen vermeld in de kolommen (1) en (6). 


