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De werkgroep Normalisatie kondigt de release 01.01.2008 van 
gestructureerde uitwisselingen van gegevens aan. 
 
Tijdens zijn vergadering van 20 september laatstleden heeft de Werkgroep Normalisatie (*) 
belangrijke beslissingen genomen in verband met de uitwisselingen van boekhoudkundige 
gevens via elektronische weg.  
 
De werkgroep heeft een release van uitwisselingen afgesloten en goedgekeurd, die onder de 
naam “Release 01.01.2008” aan de sector werd aangeboden.  Deze release bestaat, naast 
verdere vervolledigingen van de reeks uitwisselingen uit de release 01.01.2007, uit verrijkingen 
en wijzigingen van de inhoud van de boekhoudkundige uitwisselingen.  
 
Alle partners binnen de sector rekenen op de wederzijds volgehouden inspanningen om deze 
Release 01.01.2008 op het voorgestelde tijdstip te implementeren. 
 
In uitvoering van de sectorale overeenkomst betreffende implementeringstermijnen van 
uitwisselingen tussen ondernemingstoepassingen en makelaarssoftware (SLA3), is 01.01.2008 
als releasedatum voor de nieuwe release bevestigd.  De begin- en eindatum van de periode voor 
de ontwikkeling van de compatibiliteitsmodaliteiten en van de periode van inproductiestelling 
werden kenbaar gemaakt tijdens de vergadering van 25 september laatstleden, en zijn 
beschikbaar op de Telebib2 website. 
 
Alle informatie ten behoeve van de ontwikkelaars is ondertussen via de TELEBIB2 website 
gepubliceerd onder de vorm van Message Content Inventories (MCIs) en Message 
Implementation Guides (MIGs).  MCIs zijn syntaxisneutrale en op bouwstenen gebaseerde 
beschrijvingen van de berichten, MIGs zijn gedetailleerde beschrijvingen van de op de 
UN/EDIFACT norm gebaseerde berichten. 
 
Het in gebruik nemen van de beslissingen van de Werkgroep Normalisatie zal in belangrijke mate 
bijdragen tot een verdere optimalisering van de operationele communicatie tussen de 
verzekeraars en het makelaarskanaal in het kader van het opmaken en beheren van 
verzekeringscontracten, inbegrepen de daaruit voortkomende boekhoudkundige bewegingen. 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
(*) Werkgroep Normalisatie : het orgaan dat door de Gemengde Opvolgcommissie is opgericht met het doel de 
normalisatie binnen de sector te beheren. 
 
De Gemengde Opvolgcommissie is het orgaan dat het protocolakkoord tussen de Beroepsvereniging der 
Verzekeringsondernemingen (Assuralia) en de Federaties van verzekeringstussenpersonen beheert.  Het betreft het op 
sectorniveau normaliseren van de documenten, gegevens en procedures die de verzekeringsondernemingen en 
makelaars in hun onderlinge relatie hanteren met de bedoeling de productiviteit te verhogen. 


