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Nadere regels voor het houden en bewaren van de boeken, alsook de 

werkwijze die de materiële continuïteit van de boeken, evenals de 

regelmatigheid en de onveranderlijkheid van de boekingen waarborgt 

 

(Bemerking: Deze omzendbrief is niet van toepassing op de verzekeringsMOB's) 

 

 

1. Inleiding 

 

Artikel 9 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 stelt 

het volgende met betrekking tot bovenvermeld onderwerp : 

 

"Artikel 7, van de voornoemde wet van 17 juli 1975 wordt als volgt gelezen : 

 

§ 1. De boeken worden per blad genummerd; ze vormen elk in hun soort een doorlopende reeks; 

ze dragen de vermelding van hun soort, hun plaats in de reeks en de naam of het identificatie-

nummer van de mutualistische instelling. 

 

§ 2. De boeken worden op zodanige wijze gehouden dat de materiële continuïteit ervan, evenals 

de regelmatigheid en de onveranderlijkheid van de boekingen zijn verzekerd. 

 

Nadere regels voor het houden en bewaren van de boeken, alsook de werkwijze die de materiële 

continuïteit van de boeken, evenals de regelmatigheid en de onveranderlijkheid van de boekingen 

waarborgt, worden door de Controledienst vastgesteld.". 

 

Onderhavige omzendbrief wordt uitgevaardigd in uitvoering van laatstgenoemde alinea.  
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2. Toepassingsgebied 

 

Onderhavige omzendbrief is van toepassing op de boekhouding van zowel de verplichte verzekering 

als de aanvullende verzekering en dit zowel op het niveau van de landsbond als op het niveau van het 

ziekenfonds(1) en ongeacht of de boekhouding al dan niet wordt bijgehouden door middel van 

boekhoudsoftware. 

 

 

3. Maandelijkse afsluiting 

 

Er dient een maandelijkse afsluiting van de boekhouding te gebeuren en dit uiterlijk de 27
ste

 van de 

volgende maand, hetgeen inhoudt dat alle bewegingen met betrekking tot een bepaalde maand X 

dienen ingeboekt te worden op uiterlijk de 27
ste

 van de maand X+1. Na deze afsluiting dient de 

mutualistische entiteit maandelijks het journaal en de proef- en saldibalans op te stellen die definitief 

zijn en dus niet meer vatbaar voor wijzigingen, tenzij door rectificatiegeschriften die in een volgende 

maand worden geboekt. 

 

 

4. Onveranderlijkheid en toegankelijkheid 

 

Het journaal, de proef- en saldibalans en het grootboek dienen gedurende de minimale 

bewaringstermijn op vraag van de Controledienst steeds consulteerbaar te zijn, hetzij elektronisch, 

hetzij afgedrukt op papier. Teneinde de regelmatigheid en onveranderlijkheid te waarborgen, wordt 

in het punt 5 infra bovendien voorzien dat bepaalde documenten hoe dan ook dienen afgedrukt te 

worden op papier. Voor de documenten die enkel elektronisch dienen bewaard te worden, dient 

ervoor gezorgd dat deze onveranderlijk zijn. 

 

 

5. Principes en vereisten van de boeken 

 

5.1. Het journaal 

 

Het journaal dient maandelijks uiterlijk de 27
ste

 van de volgende maand opgesteld te worden en 

dient ten minste aan volgende eisen te voldoen : 

 

a) de boekingen worden dag per dag in chronologische volgorde van de data ingeschreven en 

worden doorlopend genummerd in het dagboek of de hulpdagboeken. De journaalposten 

dienen derhalve ingeschreven in volgorde van de data van de rekeninguittreksels van de 

financiële rekeningen, de data van de kasstukken of voor wat betreft de diverse posten 

volgens de data dat de betreffende boekhoudstukken werden opgemaakt. Dragen deze 

laatste een datum van de volgende maand, namelijk van de 1
ste

 tot en met uiterlijk de 27
ste

, 

dan dienen zij ingeboekt op de laatste dag van de lopende boekhoudmaand; 

 

b) de betreffende boekhoudstukken dragen dezelfde verwijzing als de journaalposten; 

 

c) het totaal van de debet- en creditbewegingen is cumulatief binnen eenzelfde boekjaar met 

de bewegingen van de voorgaande maand of maanden; 

 

                                                      
(1) Telkens als in deze omzendbrief sprake is van "landsbond" of "ziekenfonds" dient voor wat betreft de Hulpkas 

voor ziekte- en invaliditeitsverzekering respectievelijk gelezen "centraal bestuur" of "gewestelijke dienst". Voor 

wat betreft de Kas der geneeskundige verzorging van de N.M.B.S Holding komt de term "landsbond" overeen 

met de centrale administratie te Brussel. 
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d) de maandelijkse afsluitingsboekingen, centralisatieboekingen of andere maandelijkse 

boekingen dienen in de boekhouding van elke maand te worden opgenomen met als 

boekingsdatum de laatste dag van de betreffende boekhoudmaand. Welke ook het gebruikte 

boekhoudsysteem is, de totalen van het maandjournaal dienen in volledige 

overeenstemming te zijn met de totalen van de maandelijkse proef- en saldibalans en 

dienen alle inboekingen van de betreffende maand te bevatten. 

 

Indien de boekhouding elektronisch gevoerd wordt, volstaat het om het maandelijks journaal 

enkel elektronisch te bewaren zonder afdruk op papier.  

 

5.2. De maandelijkse proef- en saldibalans 

 

Zoals het journaal, dient de maandelijkse proef- en saldibalans maandelijks, uiterlijk de 27
ste

 van 

de volgende maand te worden opgesteld en dient deze aan de volgende eisen te voldoen: 

 

a) de balans geeft het gecumuleerde totaal vanaf het begin van het boekjaar van de debet- en 

creditbewegingen en het saldo per grootboekrekening weer; 

 

b) complementair aan voorgaande balans, wordt een proef- en saldibalans opgesteld die 

uitsluitend de debet- en creditbewegingen van de maand en de betreffende saldi per 

grootboekrekening vermeldt. 

 

Bij een elektronische boekhouding volstaat het om de maandelijkse proef- en saldibalans 

elektronisch te bewaren voor zover minstens het laatste blad wordt afgedrukt met vermelding 

van de datum van opstelling en deze bladzijde wordt geviseerd door de verantwoordelijke. 

Bovendien dient zij de vermelding "Waar en echt verklaard" te dragen. 

 

5.3. Het grootboek 

 

De grootboekrekeningen dienen aan volgende eisen te voldoen: 

 

a) de grootboekrekeningen vermelden onder dezelfde verwijzing als de betreffende 

journaalposten elke debet- en creditverrichting en geven minstens op het einde van elke 

maand het betreffende saldo. De vermelding van het gecumuleerd totaal van de debet- en 

creditbewegingen vanaf het begin van het boekjaar is facultatief;  

 

b) de datum waarop het grootboek wordt uitgedrukt, dient door de boekhoudsoftware op de 

afdruk te worden vermeld en geviseerd door de verantwoordelijke. 

 

Indien de boekhouding elektronisch gevoerd wordt, volstaat het om het grootboek enkel 

elektronisch te bewaren zonder afdruk op papier.  

 

 

6. De afsluiting van het boekjaar 

 

De boekhouding van de mutualistische entiteiten dient, voor wat de verplichte verzekering betreft, 

jaarlijks definitief te worden afgesloten op uiterlijk 30.6 van het volgende boekjaar
(1)

.  

 

Voor wat de aanvullende verzekering betreft, dient de definitieve afsluiting rekening te houden met 

het feit dat overeenkomstig artikel 13, tweede lid, 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, de jaarrekening binnen de zes maanden na de afluitingsdatum 

                                                      
(1) Voor wat betreft de verplichte verzekering worden op landsbondniveau na deze datum enkel nog boekingen 

uitgevoerd n.a.v. de afsluiting van de rekeningen door het RIZIV en de daaruit voortvloeiende boekingen m.b.t. 

het bijzonder reservefonds (aanvulling tot het minimumbedrag,…). 
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van het boekjaar ter goedkeuring dient voorgelegd aan de algemene vergadering van de 

mutualistische entiteit. In toepassing van artikel 17, § 1, tweede lid, van voormelde wet van 

6 augustus 1990 dient het ontwerp van de jaarrekening ten minste acht dagen vόόr de datum van de 

algemene vergadering te worden overgemaakt aan de leden ervan en de revisoren beschikken over 

een termijn van één maand voorafgaand aan deze verzending om de controle op de stukken uit te 

oefenen nodig voor de opstelling van hun verslag over de jaarrekening (cf. omzendbrief 02/15/D1 

van 23 september 2002).  

 

Het is voormelde afsluitingsdatum die bepalend is voor het afdrukken van het onder punt 5.3 

hierboven bedoelde grootboek. Verder dient de afsluiting van het boekjaar aan volgende eisen te 

voldoen: 

 

a) zolang het boekjaar niet definitief is afgesloten, dient voor zover er bewegingen werden 

geboekt, maandelijks verder het journaal en de proef- en saldibalans met betrekking tot dat 

boekjaar te worden opgesteld (onder dezelfde voorwaarden als vermeld onder punt 5.1 en 5.2 

hierboven); 

 

b) indien de overdracht van de saldi van een afgesloten boekjaar naar het volgende boekjaar niet 

automatisch gebeurt (bvb. manuele boekhouding), dient deze overdracht op dezelfde datum als 

de definitieve afsluiting te worden ingeboekt. Voor de financiële rekeningen gebeurt de 

overdracht echter onmiddellijk bij het begin van het boekjaar. 

 

 

 

De Voorzitter van de Raad, 

 

 

 

 

 

 

B. LAMBRECHTS 


