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Technische fiche nr 2 
 

 

 
De huidige technische fiche heeft tot doel de procedure te verduidelijken met betrekking tot 

de boekhoudkundige verwerking van de terugbetalingen in het kader van het « maximum te 

factureren” die de boekhoudkundige commissie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft goedgekeurd tijdens 

haar vergadering van 10 december 2004. 

 

 

1. De ondertekenaar van een volmacht, of één van de personen ten laste van de 

ondertekenaar, waarbij de medische en/of farmaceutische kosten ten laste zijn of 

genomen geweest zijn door het OCMW met uitzondering van de 

verzorgingsinstellingen en/of de hospitalisatiekosten of de ambulante zorgen 

verstrekt in een verzorgingsinstelling niet terugvorderbaar bij de Staat. 

 

Hiervoor dient een vastgesteld recht te worden gecreëerd  op het volgend artikel : 

 

Functie 8320 

 
-33400/02 Paiement des cotisations à 

l'assurance maladie, soins de santé 

Betaling bijdragen ziekte en 

invaliditeit  

7030100 61 

 

Uitgaafartikel 

 
33400/02 Paiement cotisations assurance 

maladie soins de santé 

Betaling van bijdragen ziekte en 

invaliditeit  

6030100 72 

 

 

2. De ondertekenaar met een volmacht, of één van de personen ten laste van de 

ondertekenaar, waarbij de medische en/of farmaceutische kosten ten laste zijn of 

genomen geweest zijn door het OCMW met uitzondering van de 

verzorgingsinstellingen en/of de hospitalisatiekosten of de ambulante zorgen 

verstrekt in een verzorgingsinstelling terugvorderbaar bij de Staat.  

 

Functie 8320 

 
46520/03 Intervention du pouvoir central 

correspondant aux dépenses du 

compte 8320/33420/21 

Centrale overheid toelage die 

overeenkomt met de uitgaven van 

de rekening 8320/33420/21) 

7333100 61 

 

 

Vastlegging van de uitgave 

 

Functie 8320  

 
-46520/03 Remboursement au pouvoir central 

correspondant aux recettes du 

compte 8320/-33420/21 

Terugbetaling aan de centrale 

overheid die overeenkomst met de 

ontvangsten van rekening 8320/-

33420/21  

6041000 72 
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3. De ondertekenaar van een volmacht residerend in een rusthuis beheerd door het 

OCMW of andere organismen of privé-personen. 

 

De terugbetaling dient te worden beschouwd als een bijkomende inkomst van de bewoner,  

desgevallend, door de vaststelling van een recht op een rekening van derden. Deze dienen  zo 

spoedig mogelijk vereffend en dit ten laatste voor de afsluiting van de rekening. 

 


