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VERPLICHTE VERZEKERING – 

FACTUURBOEK DERDEBETALERSREGELING 

 

1. VERPLICHTING 
 

Alle landsbonden en ziekenfondsen(1) die facturen van derdebetalers verwerken, dienen een 

"factuurboek derdebetalersregeling" bij te houden waarin, in overeenstemming met de algemene 

regels die gelden voor het voeren van de boekhouding, alle binnenkomende facturen in 

chronologische volgorde van de data van ontvangst worden ingeschreven. Dit wil zeggen dat alle 

facturen die in een bepaalde maand werden ontvangen ook in die maand moeten ingeschreven 

worden in het factuurboek en meer bepaald overeenkomstig de effectieve datum van ontvangst. Deze 

regel geldt ook voor de binnenkomende vervaldagnota's, waarvoor bovendien steeds een verband 

moet kunnen worden gelegd met de definitieve facturen (en omgekeerd)(2). 

 

Voor wat betreft de ziekenhuistwaalfden, staat het de verzekeringsinstellingen vrij om, in functie van 

hun eigen organisatie, een van de volgende verwerkingsmogelijkheden toe te passen: 

 

 het opnemen als een afzonderlijke groep van derdebetalers in het factuurboek; 

 het bijhouden van een tweede factuurboek waarin enkel deze ziekenhuistwaalfden worden 

opgenomen; 

 het globaal inboeken van de schuld tegenover de ziekenhuizen; 

 het individueel inboeken van de schuld via een lopende rekening per ziekenhuis. Deze lopende 

rekening staat dan los van de lopende rekening bedoeld in het punt 9 infra. 

 

Welke methode ook wordt gebruikt, elke verzekeringsinstelling dient altijd in staat te zijn het detail 

te geven per ziekenhuis, desgevallend via extraboekhoudkundige tabellen. 

  

                                                      
(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. 
(2) Telkens als in deze omzendbrief sprake is van "facturen" dient hieronder ook verstaan "vervaldagnota's". 

CONTROLEDIENST VOOR 
DE ZIEKENFONDSEN 
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2. MODEL VAN HET FACTUURBOEK 

 

2.1. Minimumgegevens(1) 

 

Het model van het factuurboek is vastgelegd in bijlage 1. Van dit model mag worden 

afgeweken voor zover minstens alle elementen hieruit worden overgenomen, met name:  

 

 het volgnummer van de ontvangen factuur. De toegekende volgnummers dienen minstens 

per type van facturatie (bvb. "uitsluitend papieren facturatie", facturatie via elektronische 

of magnetische drager – verder afgekort als EMD, Carenet, facturen "sociale 

derdebetalers",…) uniek en ononderbroken te zijn. Bij een nummering per type van 

facturatie dienen benevens deze nummering aan de hand van een kenmerkend 

onderscheid de verschillende types in het factuurboek tot uiting te komen;  

 

 de identificatie van de derdebetaler (erkenningsnummer RIZIV);  

 

 de datum van de factuur of de facturatieperiode van de prestaties (maand en jaartal);  

 

 het bedrag van de binnengekomen factuur (naargelang de inschrijvingsbasis, waarvan 

sprake in punt 3 infra, het bedrag van de papieren factuur of het bedrag van de EMD). Bij 

inschrijving van facturen ontvangen van algemeen geneeskundigen (sociale 

derdebetalersregeling en afrekeningen in het kader van huisartsenwachtdiensten) waarbij 

geen totaal gefactureerd bedrag is vermeld, wordt een fictief bedrag van 0 of 1 EUR 

ingeschreven;  

 

 de datum van ontvangst van zowel de papieren factuur (zolang deze niet is afgeschaft) als 

de EMD (indien deze verplicht is); 

 

 de tarificatiedatum; 

 

 het bedrag dat wordt uitgeschreven. Bij facturen inzake "sociale derdebetalers" (cf. vierde 

gedachtestreepje supra) wordt op het ogenblik van de tarificatie het fictief bedrag 

aangepast aan het werkelijk te betalen bedrag;  

 

 de datum van uitschrijving;  

 

 de reden van uitschrijving [aanrekening vervaldagnota, verwerping, aanvulling, betaling 

(voorschot of definitieve vereffening),…];  

 

 een opsplitsing per groep van derdebetalers. Deze opsplitsing dient te gebeuren 

overeenkomstig volgende 4 groepen: 

 verpleeginrichtingen; 

 dokters en tandartsen
(2)

; 

 apothekers (betreft facturen van tariferingsdiensten); 

 diverse (paramedici, laboratoria, …). 

 

Op elke binnenkomende papieren factuur dient duidelijk de datum van ontvangst en het 

volgnummer in het factuurboek aangebracht. Bij ontvangst van een magnetische drager dient 

                                                      
(1) Indien ervoor gekozen werd om de ziekenhuistwaalfden op te nemen als een afzonderlijke groep van 

derdebetalers in het gewone factuurboek of in een tweede factuurboek (cf. punt 1 supra), dienen de vermelde 

minimumgegevens enkel nageleefd voor zover deze ter zake zinvol zijn. 
(2)  

Deze groep omvat eveneens de facturen “sociale derdebetalers” tenzij hiervoor een afzonderlijke groep wordt 

voorzien. 
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de ontvangstdatum en het volgnummer in het factuurboek, of een eenduidige verwijzing 

ernaar, vermeld op het papieren verzendingsborderel. Bij ontvangst van een elektronische 

factuur via het systeem "Carenet" dient een afdruk gemaakt van het scherm waarop, benevens 

de identificatiegegevens van de betrokken derde en het gefactureerde bedrag, de door 

voornoemd systeem vastgestelde datum van ontvangst van de factuur is weergegeven en 

waarop vervolgens het volgnummer in het factuurboek, of een eenduidige verwijzing ernaar, 

dient aangebracht. 

 

Er wordt aan herinnerd dat in het klassement de voormelde documenten m.b.t. de 

derdebetalersregeling dienen gerangschikt volgens de datum van inschrijving en vervolgens 

overeenkomstig het volgnummer in het factuurboek. 

 

Specifieke situatie 

 

Indien éénzelfde factuur voorziet in een opsplitsing van de betaling over twee bankrekeningen, 

met name deze van de verpleeginrichting (A) en deze van de ziekenhuisgeneesheren (B), dient 

de inschrijving in het factuurboek te gebeuren over twee afzonderlijke lijnen, namelijk 

enerzijds m.b.t. het totaal A en anderzijds m.b.t. het totaal B. 

 

Deze opsplitsing dient behouden over de diverse rubrieken van het factuurboek, zodat voor 

totaal A en totaal B afzonderlijk de verwerpingen, aanvullingen, betaalde voorschotten en 

definitieve betaling kunnen worden vastgesteld. Anderzijds dient de rechtstreekse relatie van 

beide inschrijvingen met éénzelfde factuur duidelijk tot uiting te komen. 

 

Er wordt opgemerkt dat zowel totaal A als totaal B dienen opgenomen onder de 

derdebetalersgroep "verpleeginrichtingen". 

 

2.2. Afwijking 

 

Bij algemene regel dienen alle facturen ingeschreven in één en hetzelfde factuurboek. Hierop 

kan om redenen van organisatorische aard door de Controledienst, op vraag van de 

verzekeringsinstelling, een afwijking worden toegestaan. Indien een dergelijke afwijking 

wordt toegestaan, geldt deze voor alle ziekenfondsen van de betrokken landsbond en kan 

maximaal betrekking hebben op volgende onderverdelingen:  

 

  verpleeginrichtingen; 

  dokters en tandartsen; 

  apothekers (betreft facturen van tariferingsdiensten); 

  diverse (paramedici, laboratoria,…). 

 

Daarnaast kan een verdere opsplitsing van voormelde onderverdeling van de derdebetalers 

worden toegestaan naargelang al dan niet het overmaken van een EMD verplichtend is. Er 

mag ook een verdere onderverdeling gebeuren tussen enerzijds de derdebetalers die geen 

papieren verzamelfactuur meer dienen aan te leveren en waarvoor de inschrijving van de 

elektronische factuur in het factuurboek bijgevolg dient te gebeuren op basis van slechts één 

enkele drager (systeem "Carenet") en anderzijds de andere derdebetalers. 

 

Indien een afwijking wordt toegestaan door de Controledienst, dient in elk factuurboek een 

kenmerkend onderscheid gemaakt in de doorlopende nummering van de facturen en dient, 

zonder nochtans afbreuk te doen aan specifieke betalingstermijnen die zijn vastgelegd in 

nationale overeenkomsten tussen de verzekeringsinstellingen en de zorgverleners, dezelfde 

chronologie in de betalingen (voorschotten en definitieve vereffening) gerespecteerd als deze 

die zou gelden indien het enig factuurboek werd toegepast. 
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3. INSCHRIJVINGSBASIS 

 

Elke verzekeringsinstelling mag naar keuze de inschrijvingen in het factuurboek doen op basis van 

de papieren factuur of op basis van de EMD. Eenmaal de keuze gemaakt, is deze van toepassing op 

alle entiteiten van de betreffende verzekeringsinstelling. Voor de facturen die worden overgemaakt 

via het systeem "Carenet", en waarvoor geen papieren verzamelfactuur meer dient aangeleverd, kan 

de inschrijving in het factuurboek enkel gebeuren overeenkomstig de richtlijnen beschreven onder 

punt 3.3 infra. 

 

3.1. Inschrijving op basis van de papieren factuur 

 

De inschrijving van de ontvangstdatum en het bedrag gebeurt chronologisch volgens de datum 

van ontvangst van de papieren factuur. De ontvangstdatum van de EMD wordt eveneens 

geregistreerd. 

 

De papieren factuur wordt uitgeschreven: 

 

 indien de EMD niet in het bezit is van de verzekeringsinstelling. De uitschrijving mag ten 

vroegste gebeuren vanaf de 15
de

 dag na de ontvangst van de papieren factuur en moet ten 

laatste gebeuren de 30
ste

 dag na de ontvangst van de papieren factuur.  De derdebetaler 

wordt hiervan ingelicht; 

 

 indien de EMD niet uiterlijk op de 20
ste

 dag van de maand volgend op de maand van 

ontvangst wordt aanvaard (1). De derdebetaler wordt hiervan ingelicht. 

 

Het spreekt voor zich dat voor derdebetalers die uitsluitend een papieren factuur opmaken de 

inschrijving in het factuurboek dient te gebeuren op basis van de papieren factuur. 

 

3.2. Inschrijving op basis van de EMD 

 

De inschrijving van de ontvangstdatum en het bedrag gebeurt chronologisch volgens de datum 

van ontvangst van de aanvaarde EMD (1). De ontvangstdatum van de papieren factuur wordt 

eveneens geregistreerd. 

 

De EMD wordt uitgeschreven: 

 

 indien de papieren factuur niet in het bezit is van de verzekeringsinstelling. De 

uitschrijving mag ten vroegste gebeuren vanaf de 15
de

 dag na de ontvangst van de EMD 

en moet ten laatste gebeuren de 30
ste

 dag na de ontvangst van de EMD. De derdebetaler 

wordt hiervan ingelicht; 

 

 indien de EMD niet uiterlijk op de 20
ste

 dag van de maand volgend op de maand van 

ontvangst wordt aanvaard. De derdebetaler wordt hiervan ingelicht. 

  

                                                      
(1) Het al dan niet aanvaarden van een magnetische drager gebeurt overeenkomstig de instructies ter zake van het 

RIZIV aan de verzekeringsinstellingen. Deze instructies voorzien in een aantal minimale controles zoals de 

leesbaarheid van de magnetische drager, de overeenstemming tussen de inhoud van de papieren factuur en de 

magnetische drager, de aanwezigheid van blokkerende fouten en de al dan niet overschrijding van de 

vastgestelde tolerantiedrempel. 
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3.3. Inschrijving bij ontvangst van een elektronische factuur via Carenet indien geen 

papieren verzamelfactuur meer wordt aangeleverd 

 

Vanaf 1 januari 2009 dienen de verzorgingsinstellingen die in het kader van het systeem 

"Carenet" de toestemming hebben gekregen om geen papieren individuele factuur meer op te 

stellen, de papieren verzamelfactuur niet langer over te maken aan de 

verzekeringsinstellingen. Deze wordt voortaan gedurende zeven jaar bewaard in de 

verzorgingsinstellingen ter beschikking van de controlediensten. 

 

De inschrijving in het factuurboek gebeurt chronologisch volgens de vastgestelde datum van 

ontvangst (op basis van een schermafdruk) van de elektronische factuur. Indien voor de 

inschrijving van de betreffende elektronische facturen geen afzonderlijk factuurboek wordt 

gebruikt en men deze dus inschrijft in het ongesplitst factuurboek, dient de vastgestelde datum 

van ontvangst van de elektronische factuur ingeschreven in het factuurboek, naargelang de 

gekozen inschrijvingsbasis, in de kolom "datum van ontvangst papieren factuur" of de kolom 

"datum van ontvangst EMD". Deze facturen dienen bovendien onderscheiden van de andere 

facturen door aanduiding van bijvoorbeeld de code "C" (Carenet). 

 

De elektronische factuur wordt uitgeschreven indien deze niet uiterlijk op de 20
ste

 dag van de 

maand volgend op de maand van ontvangst wordt aanvaard. De betrokken derde wordt hiervan 

op de hoogte gesteld via Carenet. 

 

 

4. TOEWIJZING VAN DE UITGAVEN 

 

Artikel 6, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 

en 5, van de wet van 6 augustus 1990, stelt ter zake het volgende: 

 

"De verstrekkingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging, bedoeld in titel III van 

voornoemde gecoördineerde wet van 14 juli 1994, die aan de mutualistische instellingenen worden 

aangerekend volgens de derdebetalersregeling worden als kosten en opbrengsten van het boekjaar in 

aanmerking genomen indien: 

 

a) in geval de facturatie per elektronische of magnetische drager verplicht is gesteld, deze 

elektronische of magnetische drager ten laatste op 31 december van het boekjaar ontvangen 

werd;  

 

b) in geval de facturatie per elektronische of magnetische drager niet verplicht is gemaakt, de 

papieren factuur ten laatste op 31 december van het boekjaar werd ontvangen. 

 

De desbetreffende kosten en opbrengsten van de verzekering voor geneeskundige verzorging worden 

aan het boekjaar toegewezen nadat ze het voorwerp hebben uitgemaakt van tarificatie en de papieren 

factuur, alsook in voorkomend geval de elektronische of magnetische drager onderworpen werden 

aan de nodige validiteitscontroles, bedoeld in artikel 335 van het 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.". 

 

Voormelde principes die verwijzen naar de afsluiting van het boekjaar gelden eveneens voor de 

maandelijkse toewijzing van de uitgaven. Hierna worden deze principes nader verduidelijkt per 

categorie van derdebetaler. 
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4.1. Derdebetalers die zowel een EMD als een papieren factuur (indien deze nog verplicht is) 

moeten opsturen 

 

De uitgaven moeten toegewezen worden aan de uitgavenmodellen N van de maand waarin de 

EMD werd ontvangen. Deze uitgaven mogen pas worden toegewezen nadat zowel de EMD als 

de papieren factuur (ingeval nog verplicht aan te leveren) zijn ontvangen en nadat de nodige 

validiteitscontroles werden uitgevoerd. 

 

De tarificatie (herinbreng van verwerpingen niet inbegrepen) dient te gebeuren binnen de 

2 maand nadat zowel de EMD als de papieren factuur (zolang deze niet is afgeschaft) werd 

ontvangen. Deze maximumtermijn is niet van toepassing voor de verstrekkingen waaraan 

andere instanties, zoals bv. het College van geneesheren-directeurs, nog hun goedkeuring 

moeten verlenen. 

 

Er wordt opgemerkt dat de uitgaven van een EMD die werd ontvangen in de maand m, maar 

die om een of andere reden pas aanvaard werd ná de 20
ste

 van de maand m+1, toch op de 

uitgavenmodellen N moeten toegewezen worden aan de maand m. Bij de naleving van dit 

toewijzingsprincipe dient ook rekening gehouden met de indieningstermijnen van de 

uitgavenmodellen N waarvan de uitgaven in overeenstemming moeten zijn met de 

boekhouding. 

 

4.2. Derdebetalers die uitsluitend een papieren factuur opsturen 

 

De uitgaven moeten toegewezen worden aan de uitgavenmodellen N van de maand waarin de 

papieren factuur werd ontvangen. Deze uitgaven mogen pas worden toegewezen nadat de 

nodige validiteitscontroles werden uitgevoerd. 

 

De tarificatie (herinbreng van verwerpingen niet inbegrepen) dient te gebeuren binnen de 

2 maand nadat de papieren factuur werd ontvangen. Deze maximumtermijn is niet van 

toepassing voor de verstrekkingen waaraan andere instanties, zoals het College van 

geneesheren-directeurs, nog hun goedkeuring moeten verlenen. 

 

 

5. VASTSTELLING VAN DE SCHULD 

 

De vaststelling van de schuld inzake derdebetalersregeling gebeurt op basis van het factuurboek en 

wordt mede bepaald door de inschrijvingsbasis (papieren factuur of EMD) waarvoor door de 

verzekeringsinstelling werd geopteerd alsook door de hieraan verbonden specifiek na te leven 

termijnen (cf. punt 3 supra). Deze schuld bevat zowel getarifeerde als niet-getarifeerde facturen. 

 

De aldus vastgestelde schuld dient in overeenstemming te zijn met het saldo op de overeenkomstige 

grootboekrekeningen in de balans en dient bijgevolg rekening te houden met de vastgestelde 

tarificatieverschillen alsook met de reeds betaalde voorschotten en vervaldagnota's(1). Deze schuld 

dient door elke entiteit ook vermeld op het document "T20 – Financiële toestand van de verplichte 

verzekering" waarvan het model wordt vastgelegd door het RIZIV. 

 

Er wordt opgemerkt dat voor de specifieke situatie omschreven in punt 2.1. supra (één factuur met 

twee bankrekeningen) zowel totaal A als totaal B dienen opgenomen onder de schulden in de 

categorie "verpleeginrichtingen". De facturen inzake "sociale derdebetalers" dienen te worden 

opgenomen in de categorie "dokters en tandartsen". 

  

                                                      
(1) Er wordt opgemerkt dat in het factuurboek en in de boekhouding bij ontvangst van de definitieve factuur het 

bedrag van de hierop betrekking hebbende vervaldagnota (die reeds eerder werd ontvangen en in principe reeds 

is betaald) onmiddellijk in mindering dient gebracht zodat de nog openstaande schuld de reële schuld weergeeft. 
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Voor wat betreft de ziekenhuistwaalfden waarvan sprake in punt 1 supra wordt opgemerkt dat de 

schuld van de verzekeringsinstelling t.o.v. de algemene ziekenhuizen dient geregistreerd te worden 

twee maand voordat de effectieve storting van het twaalfde aan de ziekenhuizen plaatsvindt(1). 

Bovendien wordt opgemerkt dat deze schuld telkens betrekking heeft op prestaties die twee maanden 

eerder plaatsvonden. Zo bijvoorbeeld dienen de prestaties verricht in de maand juli geregistreerd te 

worden in september en uitbetaald via een twaalfde aan de ziekenhuizen in de maand november.  

 

De schuld t.o.v. psychiatrische ziekenhuizen in het kader van de ziekenhuistwaalfden dient 

daarentegen door de verzekeringsinstelling in dezelfde maand geregistreerd en betaald(1). Deze 

schuld heeft evenwel ook betrekking op prestaties die twee maanden eerder plaatsvonden. In 

hetzelfde voorbeeld als supra dienen de prestaties verricht in de maand juli geregistreerd te worden 

in september en daarna onmiddellijk via een twaalfde aan de psychiatrische ziekenhuizen uitbetaald 

in dezelfde maand september. 

 

 

6. BETALING 

 

De betaling van voorschotten en de definitieve vereffening van de facturen mogen ten vroegste 

worden uitgevoerd vanaf het ogenblik dat de verzekeringsinstelling in het bezit is van zowel de 

papieren verzamelfactuur (ingeval nog verplicht aan te leveren) als de EMD (indien deze verplicht 

is). De betaling van zowel de voorschotten als de definitieve vereffening gebeurt in functie van de 

chronologische inschrijving in het factuurboek en voor wat betreft de definitieve vereffening na het 

uitvoeren van de validiteitscontroles. 

 

Indien zowel een papieren factuur als een EMD dient overgemaakt, dient voor het bepalen van de 

chronologie gerekend vanaf hetzij de datum van ontvangst van de EMD, hetzij de datum waarop de 

laatste drager (papieren factuur of EMD) is ontvangen. De datum die wordt weerhouden voor het 

bepalen van de chronologie is tevens de aanvangsdatum voor het vaststellen van de uiterste termijn 

waarbinnen de betalingen dienen verricht. 

 

Bij het uitvoeren van de betalingen dienen tevens onderstaande bepalingen nageleefd te worden. 

 

6.1. Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 

14 juli 1994 

 

Artikel 11, § 4 

Onverminderd de ter zake geldende regels zijn de bedragen van de bij de 

verzekeringsinstelling ingediende verpleegnota's en honorariumstaten, onder voorbehoud van 

latere verbeteringen, verschuldigd zodra de magnetische of elektronische dragers en de 

documenten die nodig zijn voor de facturering ontvangen zijn. 

 

Artikel 11, § 5 

Voor zover de documenten die nodig zijn voor de facturering en de magnetische of 

elektronische dragers zijn ingediend vóór de twintigste van de tweede maand na die van 

afsluiting zoals bepaald in § 1, geeft het niet betalen binnen de in artikel 2 van het koninklijk 

besluit van 10 oktober 1986 bepaalde termijn recht op de in hetzelfde besluit bedoelde 

verwijlintresten. Die verwijlintresten zijn verschuldigd vanaf de eerste dag na de in 

evengenoemd artikel 2 bepaalde termijn, zonder ingebrekestelling. 

  

                                                      
(1) In toepassing van een ministerieel besluit van 10 oktober 2002 dienen de ziekenhuistwaalfden ten aanzien van 

algemene ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen vereffend op respectievelijk de tweede werkdag van de 

maand en de vijfde dag van iedere maand. 

 



 8.- 

Artikel 11, § 6 

Onverminderd de bepalingen van § 5, moeten de verzekeringsinstellingen, vóór het verstrijken 

van de in § 5 bedoelde termijn, voorschotten betalen ten belope van 80 pct. van het bedrag 

van de ingediende kostenstaten. 

 

Voormeld principe maakt de algemene regel uit, en is van toepassing voor zover geen 

andersluidende bepalingen zijn vastgelegd in de nationale overeenkomsten tussen de 

verzekeringsinstellingen en de groeperingen van zorgverleners.  

 

6.2. Koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van 

de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 

 

Artikel 2, tweede lid 

De betaling geschiedt uiterlijk binnen de twee maanden na het einde van de maand tijdens 

dewelke de stukken die nodig zijn voor de facturering door de verzekeringsinstelling werden 

ontvangen. Evenwel, in geval van geneeskundige verstrekkingen verleend door algemeen 

geneeskundigen, geschiedt de betaling binnen de 30 dagen volgend op de dag waarop de 

stukken door de verzekeringsinstelling werden ontvangen, overeenkomstig de modaliteiten 

vastgesteld door het Verzekeringscomité. De betalingsmodaliteiten worden uitgewerkt door 

het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut 

voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

 

Voormeld principe maakt de algemene regel uit, en is van toepassing voor zover geen 

andersluidende bepalingen zijn vastgelegd in de nationale overeenkomsten tussen de 

verzekeringsinstellingen en de groeperingen van zorgverleners. 

 

 

7. MAANDELIJKS AFSLUITDOCUMENT 

 

Ter verantwoording van het saldo in de boekhouding (alsook de schuld vermeld op het 

document T20) dient op basis van het factuurboek maandelijks per groep van derdebetalers 

(cf. punt 2.1. supra) een afsluitdocument opgesteld met minimaal volgende gegevens: 

 

Saldo eind vorige maand  

 

    …………………… EUR 

Binnengekomen facturen van de maand  

 

+ ……………………. EUR 

Totaal verwerpingen of aanvullingen van de maand  

 

± ……………………. EUR 

Totaal betalingen van de maand:  

 

 

 voorschotten - …………………….. EUR 

 definitieve vereffening - …………………….. EUR 

Saldo einde van de maand   …………………….. EUR 

 

Met het oog op het inzicht in de chronologische opbouw van de schuld dienen bovenvermelde 

rubrieken eveneens uitgesplitst per openstaande boekhoudmaand, d.w.z. per maand waarin de 

facturen zijn binnengekomen en ingeschreven in het factuurboek. 
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De aldus opgemaakte toestand dient maandelijks vóór de 24
ste

 van de volgende maand afgedrukt en 

geviseerd door de verantwoordelijke. 

 

 

8. AFDRUK EN RAADPLEGING VAN HET FACTUURBOEK 

 

Tijdens het boekjaar moet het factuurboek op selectieve wijze kunnen worden geraadpleegd door de 

inspecteurs van de Controledienst, hetzij op scherm, hetzij afgedrukt op papier. Dit houdt onder meer 

ook in dat de inspecteurs kunnen vragen de gegevens onder te verdelen of uit te splitsen op de wijze 

die hen dienstig is. 

 

Op het einde van het boekjaar dient het factuurboek integraal afgedrukt te worden, d.w.z. niet alleen 

de verrichtingen betreffende de tijdens het boekjaar binnengekomen facturen, maar ook die 

betreffende de maanden van het vorige boekjaar in zoverre bij de afdruk aan het eind van het vorige 

boekjaar in die maanden nog openstaande facturen voorkomen. Van voornoemde afdruk mag worden 

afgezien op voorwaarde dat op eenvoudig verzoek van een inspecteur van de Controledienst de 

mutualistische entiteit voornoemde afdruk binnen de twee werkdagen ter beschikking kan stellen van 

de inspecteur in de locatie waar de controle doorgaat. Ter vervanging van een afdruk kan een bestand 

onder elektronische vorm ter beschikking worden gesteld van de inspecteur waarin minstens de 

minimumgegevens bedoeld in het punt 2.1. supra zijn opgenomen. Het factuurboek dient in dit geval 

wel elektronisch bewaard overeenkomstig de bewaringstermijnen vastgelegd in de 

omzendbrief 08/10/D1 van 21 oktober 2008. 

 

 

9. LOPENDE REKENING PER DERDEBETALER(1)  

 

Gelijklopend met het factuurboek dient een lopende rekening bijgehouden per derdebetaler aan de 

hand waarvan alle inschrijvingen individueel per factuur kunnen worden opgevolgd (binnengekomen 

facturen, betaalde voorschotten, verwerpingen,…).  Deze lopende rekening vermeldt op elk ogenblik 

naast het totaal verschuldigde saldo, onder hetzelfde volgnummer als het factuurboek, ook het nog 

verschuldigde saldo per factuur. 

 

Voor de specifieke situatie beschreven in punt 2.1. supra (één factuur met twee bankrekeningen) 

dient de lopende rekening bijgehouden op naam van de verpleeginrichting. De inschrijvingen moeten 

nochtans individueel per totaal A en per totaal B van de factuur kunnen worden opgevolgd, zodat op 

elk ogenblik het verschuldigde saldo afzonderlijk voor de verpleeginrichting (totaal A) en de 

ziekenhuisgeneesheren (totaal B) tot uiting komt. 

 

De lopende rekeningen per derdebetaler moeten op elk ogenblik tijdens het jaar op selectieve wijze 

kunnen worden geraadpleegd door de inspecteurs van de Controledienst, hetzij op scherm, hetzij 

afgedrukt op papier. 

  

                                                      
(1) Voor de opvolging van de openstaande schuld inzake de ziekenhuistwaalfden mogen specifieke lopende 

rekeningen worden bijgehouden los van de schulden m.b.t. de gewone facturatie. Voor deze specifieke lopende 

rekeningen zijn de bepalingen van het punt 9 enkel van toepassing voor zover deze ter zake zinvol zijn. 



 10.- 

De saldi van alle schuldrekeningen inzake de derdebetalersregeling zoals die voorkomen op de 

balans, dienen uiterlijk tegen 30 juni van het volgend jaar vergeleken met en gerechtvaardigd door de 

inventaris van de saldi van de betreffende lopende rekeningen per derdebetaler, waarbij deze saldi 

dienen gedetailleerd per openstaande factuur. Daartoe dient deze inventaris afgedrukt tegen uiterlijk 

30 juni van het volgende jaar. Indien deze afdruk volumineus zou zijn, mag deze afdruk worden 

beperkt tot de eerste en de laatste bladzijde op voorwaarde dat de volledige inventaris wordt bewaard 

onder elektronische vorm gedurende dezelfde termijn als deze die geldt voor de papieren 

bewijsstukken. 

 

 

Deze omzendbrief is van toepassing vanaf het boekjaar 2013. 

 

 

 

 

 De Voorzitter van de Raad, 

 

 

 

 

 

 B. LAMBRECHTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief nr. 09/06/D1 van 25 mei 2009. 

 



MODEL VAN HET FACTUURBOEK DERDEBETALERSREGELING 

 

Volgnr. 
Identificatie 

derdebetaler 

Datum van de 

factuur of 

facturatie-

periode 

Binnengekomen facturen (1) 

Tarificatie-

datum 

Uitgeschreven facturen 

Bedrag (2) Datum van ontvangst Bedrag 
(2) 

Datum van 

uitschrijving 
Reden(3) 1 2 3 4 Papieren 

factuur 

EMD 1 2 3 4 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

                                                      
(1) De facturen ontvangen via het systeem "Carenet" dienen aangeduid met bijvoorbeeld de code "C" (Carenet). 
(2) Indeling:  1. Verpleeginrichtingen 

 2. Dokters en tandartsen 

 3. Apothekers 

 4. Diverse 

Naargelang de weerhouden optie, dient de indeling desgevallend vervolledigd met de groep "Ziekenhuistwaalfden" en/of "Sociale derdebetalers". In plaats van een 

opdeling van de kolommen m.b.t. het bedrag in subkolommen is eveneens een andere gelijkaardige voorstelling (bvb. één enkele kolom met een bijkomende aanduiding 

van de groep in een andere kolom) toegestaan. 
(3) Redenen van uitschrijving: aanrekening vervaldagnota, verwerping, aanvulling, betaling (voorschot of definitieve vereffening),… 

B
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e 


