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Doelen  
Vervanging van het AS1-protocol, waardoor een makelaar de kwijtingen van een contract met een 
maatschappij kan raadplegen en vervolgens een BRB of een ATK op een kwijting kan uitvoeren. 
 
Openstelling van het kwijtingsbeheer aan de maatschappij, de makelaar geeft het polisnummer. 
 

 
 
Het AS1-protocol stamt uit 1986, is niet meer geschikt voor nieuwe technoligieën en zal vervangen 
moeten worden door API’s.  
De ontwikkeling vindt plaats in de verschillende maatschappijen en in de verschillende BMS (broker 
Management System). 
 
Drie API’s om te ontwikkelen : 
 
De gedetailleerde definities van de drie API's, evenals de berichtgegevens, worden uitgelegd in het 
gedeelte API-definitie (zie volgend hoofdstuk). 
 
Hieronder vindt u een algemene beschrijving van de rol van elke API. 
 
 
 

Aandacht !! 
Decision of meeting 21/06/2022 
Use the codes (and not the technical codes) for the lists of values in these three API’s.  
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1) ApiPremiumNotification   
 
Deze API  laat de makelaar toe, kwijtingen en kwijtingbewegingen te raadplegen van een contract 
(waarvan hij de producent, actieve beheerder van het contract is) bij een maatschappij. 
Een ontheven producent moet ook de kwijtingen en kwijtingbewegingen van een contract kunnen 
raadplegen, alleen de kwijtingen waarvan hij nog de actieve beheerder van het contract was. 
 
1.1 Vraag : makelaar naar maatschappij  

 
Toegang tot kwijtingen is via het polisnummer.  
 

1.2 Antwoord : maatschappij naar makelaar  
 

 
Een contractnummer kan overeenkomen met meerdere kwijtingen met meerdere bewegingen. 
 
Stuur alleen kwijtingen waarvan de producent de beheerder van het contract is. 

 Een ontheven producent moet ook de kwijtingen van een contract kunnen raadplegen, maar 
alleen die waarvan hij de beheerder is. 
Raadpleging in de BMS, moet dus mogelijk zijn . 

 Zie actuele foutmeldingen (in bijlage) 
 

Voorbeelden 
 Controleer of het producentenaccount en kantoor-ID zijn gekoppeld en dat de makelaar de 

contractmanager is 
 QI101 Ongeldig polisnummer 
 QI117 Producer verzoek anders dan kwijting 
 Een ontheven producent kan alleen de kwijtingen raadplegen waarvan hij nog een actieve 

beheerder was. 
 

 
Beperkingen op het aantal verzonden kwijtingen ? 

 
Limiet die door elk maatschappij moet worden bepaald: wat wordt verzonden, moet gelijk zijn aan 
wat de gemeenschappelijke module vandaag verzendt. 
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2) ApiPremiumNotificationBrb 
 
Voor een BRB moet inningswijze van de kwijting gelijk zijn aan “4- producent inningswijze” en de status 
van de betaling (van de kwijting) aan “1- betaald” (het standpunt van de maatschappij aangezien we de 
kwijtingen raadplegen bij de maatschappij). 
 
Definitie TB2 : 
 
Quittance, BRB - 
Bordereau de retour de quittance. Préconditions : (a) Le courtier est en possession de la quittance, (b) le délai de retour de la quittance n’est pas 
dépassé. Le courtier renvoie la quittance à l’assureur, pour annulation ou pour encaissement par l’assureur. Le courtier n’est dès lors plus 
supposé avoir encaissé et la commission lui est retirée. 
 
Kwijting, BRB - 
Terugzendingsborderel kwijting. Voor-condities : (a) De makelaar is in het bezit van de kwijting, (b) de terugzendingstermijn van de kwijting is 
nog niet verstreken. De makelaar stuurt de kwijting terug naar de verzekeraar, voor vernietiging, of voor inning door de verzekeraar. De 
makelaar is dan niet langer verondersteld geïnd te hebben, en dus is de commissie hem ook niet meer verworven. 
 

 
Code ATT+BBRB – Versie 1 van de waarden :  
  
Versie 1 van de code geeft de lijst met waarden die in deze Api moeten worden gebruikt.  
 
 

  Code opération B.R.B. Operatiecode B.R.B. BRBOperationProcesscode 
Valeur Libellé en 60 pos. (Fr.) Libellé en 60 pos. (Nl.) Libellé (Technique-Anglais) 

B Une modification est apportée Wijziging wordt aangebracht AModificationHasBeenMade 

G 
Vie individuelle: refus indexation 
automatique 

Individueel leven: weigering autom. 
indexering IndividualLifeNoAutomaticIndexation 

S 
Encaissement Compagnie de la 
présente quittance 

Inning maatschappij van onderhavige 
kwijting CompanyCollectsPresentPremiumNotification 

T 
Encaissement Compagnie de la 
présente quittance + suivantes 

Inning maatschappij van onderhavige en 
toekomstige kwijting CompanyCollectsPresentAndNextPremiumNot 
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3) PremiumNotificationDrq 
 
Voor een ATK moet inningswijze van de kwijting gelijk zijn aan '3' (maatschappij -inningswijze ) en de 
status van de betaling op '3' (onbetaald) (het standpunt van de maatschappij aangezien we de 
kwijtingen raadplegen bij de maatschappij). 
 
Definitie TB2 : 
 
Quittance, DRQ - 
Demande de retour de quittance. Préconditions : (a) La courtier a été en possession de la quittance, (b) cette quittance a été retournée à 
l’assureur pour encaissement par l’assureur. Le courtier demande à la compagnie de lui retourner la quittance, en encaissement par le courtier. 
 
Kwijting, ATK - 
Aanvraag teruggave kwijting. Voor-condities : (a) De makelaar is in het bezit van de kwijting geweest, (b) deze kwijting is aan de verzekeraar 
terug gezonden voor inning door de verzekeraar. De makelaar vraagt de verzekeraar hem de kwijting terug te sturen, in inning door de makelaar 
 

Code ATT+B405 – Versie 1 van de waarden :  
 
 

  Motif de remise DRQ Reden terugvragen ( ATK ) RemissionMotiveDRQCode 
Valeur Libellé en 60 pos. (Fr.) Libellé en 60 pos. (Nl.) Libellé (Technique-Anglais) 

1 Refus d’un retour de 
quittance 

Weigering van teruggezonden 
kwijting 

RefusalOfReturnedPremiumNotifice 

2 Quittance payée au 
producteur par le client 

Kwijting betaald aan de producent 
door klant 

PremiumNotificationPaidToProducerByClient 

3 Enc. par le producteur de 
cette quittance & les 
suivantes 

Inning van deze kwijting en 
volgende door de producent 

ProducerCollectionOfThisAndTheNextPremiumNot 

4 Encaissement de cette 
quittance par le producteur 

Inning van deze kwijting door de 
producent 

ProducerCollectionOfThisPremiumNotification 

 
Werken met een filter op waarden: 
 

 De waarde 1 heeft hier geen nut (deze waarde wordt gebruikt voor een ATK-retour met een 
foutmelding) 

 De waarde 3 mag niet worden gebruikt (wordt opnieuw besproken in normalisatie) 
Dit is niet het juiste kanaal om de incasso van een kwijting terug te draaien, MAAR ook van alle 
volgende kwijtingen.  
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Definitie ApiPremiumNotification   

Definitie : 

Met deze API [ApiPremiumNotification] kan de makelaar de kwijtingen en de kwijtingbewegingen 
raadplegen voor een contract (waarvan hij de producent, actieve beheerder van het contract is) bij een 
maatschappij. 
Een ontheven producent moet ook de kwijtingen en de kwijtingbewegingen van een contract kunnen 
raadplegen, alleen de kwijtingen waarvan hij nog de actieve beheerder van het contract was. Het 
overleg is voorafgaand aan het verzenden van een BRB/ of ATK. 
De limiet van het aantal verzonden kwijtingbewijzen moet door elk maatschappij worden bepaald: wat 
wordt verzonden, moet gelijk zijn aan wat de gemeenschappelijke module vandaag verzendt. 

- Vraag : De makelaar stuurt een contractnummer naar een maatschappij. 
- Antwoord :  De maatschappij stuurt (terug) de kwijtingen en kwijtingbewegingen  

met betrekking tot dit contract. 
 
Vraag   

- Gegevens van makelaar   
o Nr producentrekening   [AgentAccountReference] 
o Referte polis tussenpersoon  [BrokerPolicyReference] 

- Gegevens van maatschappij   
o FSMA code     [PartyIdentifier] 
o Ondernemingsnummer (KBO) [CompanyNumberReference] 

- Polisnummer      [PolicyReference] 

Antwoord 
- Gegevens van makelaar   

 Nr producentrekening   [AgentAccountReference] 
 Referte polis tussenpersoon  [BrokerPolicyReference] 

- Gegevens van maatschappij   
 FSMA code     [PartyIdentifier] 
 Ondernemingsnummer (KBO) [CompanyNumberReference] 

- Gegevens van verzekeringsnemer   
 Naam, voornaam (indien PP) [OfficialName] 
 Ondernemingsnummer (KBO) [CompanyNumberReference] 

- Polisnummer     [PolicyReference] 
- (n occurrences) Kwijting   [DischargeNote]        

 Totaal te betalen (MOA+012)  [TotalToBePaidAmount]   
 Bedrag van commissie (MOA+015) [CommissionAmount]   
 Begindatum periode (DTM+041) [PeriodStartDate] 
 Kwijtingnummer (RFF+027)            [PremiumNotificationCompanyReference] 

 (déf Numéro d'ordre donné par la compagnie à une quittance lors de son émission)  
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 Type kwijting     [TypeOfPremiumInvoice] 
 https://www.telebib2.org/popupListVersionTris.asp?waarde=B001&Version=2 
 

B001    Type de quittance Type kwijting 
Code Valeur Libellé en 60 pos. (Fr.) Libellé en 60 pos. (Nl.) 

B001 1 Terme Termijn 
B001 2 Comptant Contant 
B001 3 Remboursement Teruggavekwijting 
B001 4 Indemnité Vergoeding 
B001 5 Frais Kosten 
B001 6 (add) Commission Commissieloon 
B001 7 (add) Décompte à payer Afrekening te betalen 
B001 8 (add) Décompte à rembourser Afrekening terug te betalen 

 
               

 Inningswijze van de kwijting (ATT+B003)  [NotificationCollectionMode]  
 https://www.telebib2.org/popupListVersionTris.asp?waarde=B003&Version=1 

B003   Mode d'encaissement quittance  Inningswijze  kwijting 
Code Valeur Libellé en 60 pos. (Fr.) Libellé en 60 pos. (Nl.) 

B003 3 Compagnie Maatschappij 
B003 4 Producteur Producent 

 
 Boekingsdatum (DTM+005)  [AccountingDate] 
 Betalingsstatus (van de kwijting) (ATT+B052)  

      [PaymentStatusOfThePremiumInvoice]  
 https://www.telebib2.org/popupListVersionTris.asp?waarde=B052&Version=1 

B052   Statut de paiement (de la quittance)  Betalingsstatus ( van de kwijting ) 
Code Valeur Libellé en 60 pos. (Fr.) Libellé en 60 pos. (Nl.) 

B052 1 Payée Betaald 
B052 2 Annulée Geannuleerd 
B052 3 Impayée Niet-betaald 
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- (n occurrences) Beweging     [Movement]       
 Date beweging (DTM+176 [B040]) [PremiumInvoiceTransactionDate] 
 Soort beweging (op een kwijting) (ATT+B041) 

                  [TypeOfTransactionOnAPremiumInvoice] 
Versie 1 van de waarden  

 https://www.telebib2.org/popupListVersionTris.asp?waarde=B041&Version=1 

B041   Genre du mouvement (sur une 
quittance) 

Soort beweging (op een kwijting) 

Code Valeur Libellé en 60 pos. (Fr.) Libellé en 60 pos. (Nl.) 
B041 1 Payée par le client à la Compagnie Betaling (klant -> Mij) 
B041 2 Retournée à la Cie par le Producteur Teruggezonden aan mij door Producent 
B041 3 Remise au Producteur par la Cie Teruggeboekt aan de Producent door 

Mij 
B041 4 Annulation Vernietiging 
B041 5 Avance Afbetaling (voorschot) 
B041 6 Envoi d'un rappel Versturen van herinnering 
B041 7 Mise en demeure (recommandé) Versturen van aangetekende zending 
B041 8 Remboursement de prime (Cie -> client) Uitbetaling premieteruggave (Mij ->kl.) 
B041 9 Comptabilisation du remboursement Boeking terugbetaling 
B041 A Remboursement de paiement (total) Terugboeking van betaling (totaal) 
B041 B Remboursement de paiement (partiel) Terugboeking van betaling (gedeeltelijk) 
B041 C Mise en précontentieux Begin van het voorgeschil 
B041 D Fin du précontentieux Einde van het voorgeschil 
B041 E Mise en contentieux Begin van het geschil 
B041 F Fin du contentieux Einde van het geschil 
B041 G Rectification de commission Rechtzetting van een commissieloon 
B041 H Mise en débit définitive Definitieve boeking op de debetzijde 
B041 J Transfert de Producteur Overdracht van Producent 
B041 K Débit complémentaire (ex :majoration) Aanvullend debet (bv : verhoging) 

 
 Bedrag (MOA+231 [B042])   [PremiumInvoiceTransactionAmount]    
 Historiek(BIN+B044)    [NoHistoryForAPremiumInvoice]  

Als de maatschappij niet langer de historiek van de bewegingen van de 
kwijting heeft, zet het 1=ja, anders 2=nee  

Buiten scope  

Let op: We hebben het hier over een consultatie van kwijtingen aan de maatschappijen. Het resultaat 
van dit overleg (kwijtingen en kwijtingsbewegingen) wordt niet opgeslagen in het BMS en de kwijtingen 
in het pakket van de makelaar worden niet bijgewerkt.  
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Definitie ApiPremiumNotificationBrb  

Definitie : 

- Met deze API [ApiPremiumNotificationBrb] kan een makelaar een BRB (retourborderel van  kwijting) 
naar een maatschappij sturen. 
- De maatschappij bevestigt de ontvangst van deze BRB, of retourneert deze met een fout (bijvoorbeeld 
niet-bestaande kwijting) 
 

Belangrijk!! 
ApiPremiumNotificationBrb, zal niet worden ontwikkeld in deze versie van de API. 
Er loopt een studie om te zien hoe het juridische spoor, dat nodig is in een synchrone uitwisseling, kan 
worden beheerd. 
Deze oproep dient vervangen te worden door het sturen van een BRB bericht (Mig0302) van de 
makelaar naar het maatschappij  
https://www.telebib2.org/MIGFrameset.asp?MigId=758&lang=f 
 

 
Versturen BRB  

- Gegevens van makelaar   
 Nr producentrekening   [AgentAccountReference] 
 Referte polis tussenpersoon  [BrokerPolicyReference] 

- Gegevens van maatschappij   
 FSMA code     [PartyIdentifier] 
 Ondernemingsnummer (KBO) [CompanyNumberReference] 

- Gegevens van verzekeringsnemer   
 Naam, voornaam (indien PP) [OfficialName] 
 Ondernemingsnummer (KBO) [CompanyNumberReference] 

- Polisnummer     [PolicyReference] 
- Kwijtingnummer (RFF+027)         [PremiumNotificationCompanyReference] 
- Operatiecode B.R.B. (ATT+BBRB) [BRBOperationProcesscode] 

 Versie 1 van de  waarden  
  https://www.telebib2.org/popupListVersionBis.asp?waarde=BBRB&Version=1 

Code Valeur Libellé en 60 pos. (Fr.) Libellé en 60 pos. (Nl.) 
BBRB B Une modification est apportée Wijziging wordt aangebracht 
BBRB G Vie individuelle: refus indexation automatique Individueel leven: weigering autom. indexering 
BBRB S Encaissement Compagnie de la présente 

quittance 
Inning maatschappij van onderhavige kwijting 

BBRB T Encaissement Compagnie de la présente 
quittance + suivantes 

Inning maatschappij van onderhavige en 
toekomstige kwijting 

 
- Begindatum periode (DTM+041)  [PeriodStartDate] 
- Totaal te betalen (MOA+012)   [TotalToBePaidAmount] 
- Commissie bedrag (MOA+015)   [CommissionAmount] 
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Definitie ApiPremiumNotificationDrq   

Definitie : 

- Deze API [ApiPremiumNotificationDrq] beidt de mogelijkheid aan een makelaar, om zijn manier van 
incasseren te wijzigen 
- De maatschappij bevestigt de ontvangst van deze ATK of retourneert deze met een fout. 
 

Aandacht !! 
ApiPremiumNotificationDrq, zal niet worden ontwikkeld in deze versie van de API. 
Er loopt een studie om te zien hoe het juridische spoor, nodig voor de synchrone uitwisseling, kan 
worden beheerd. 
Deze oproep moet worden vervangen door een ATK-bericht (Mig0303) van de makelaar naar het 
maatschappij te sturen. 
https://www.telebib2.org/MIGFrameset.asp?MigId=610&lang=f 
 

 
 
Versturen ATK  
 

- Gegevens van makelaar   
 Nr producentrekening   [AgentAccountReference] 
 Referte polis tussenpersoon  [BrokerPolicyReference] 

- Gegevens van maatschappij   
 FSMA code     [PartyIdentifier] 
 Ondernemingsnummer (KBO) [CompanyNumberReference] 

- Gegevens van verzekeringsnemer   
 Naam, voornaam (indien PP) [OfficialName] 
 Ondernemingsnummer (KBO) [CompanyNumberReference] 

- Polisnummer     [PolicyReference] 
- Kwijtingnummer (RFF+027)         [PremiumNotificationCompanyReference] 
- Reden terugvragen ATK (ATT+B405)  [RemissionMotiveDRQCode] 

 https://www.telebib2.org/popupListVersionBis.asp?waarde=B405&Version=1 
 ATT+B405 Versie 1 van de waarden   

Code B405 bevat 4 waarden. Het is voor deze Api noorzakelijk om een filter van de waarden van code 
B405 te gebruiken en alleen de waarden 2 en 4 te gebruiken.  

- De waarde 1 heeft hier geen nut (deze waarde wordt gebruikt voor een ATK-retour met een foutmelding) 
- De waarde 3 mag niet worden gebruikt (wordt opnieuxw besproken in normalisatie)  

Dit is niet het juiste kanaal om de inning van een kwijting terug te draaien, MAAR ook van  alle volgende kwijtingen. 

 
Code Valeur Libellé en 60 pos. (Fr.) Libellé en 60 pos. (Nl.) 
B405 1  Refus d'un retour de quittance (à conserver 

pour msg retour avec erreur) 
Weigering van teruggezonden kwijting 

B405 2 Quittance payée au producteur par le client Kwijting betaald aan de producent door klant 
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Code Valeur Libellé en 60 pos. (Fr.) Libellé en 60 pos. (Nl.) 
B405 3 Enc. par le producteur de cette quittance & les 

suivantes      
Inning van deze kwijting en volgende door de 
producent 

B405 4 Encaissement de cette quittance par le 
producteur 

Inning van deze kwijting door de producent 

 
- Adressering van de documenten (ATT+B400)  [RoutingOfTheDocuments] 

1-Producent, 2-Verzekeringsnemer  
 https://www.telebib2.org/popupListVersionTris.asp?waarde=B400&Version=1 

- Communicatietekst (FTX+018)   [CommunicationText] 
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Business Broker Process 
Zie ook het BBP-diagram, dat verderop in dit document is opgenomen. 
Ontwikkeling aan de kant van de BMS en de maatschappijven. 

 Bron van informatie 
Makelaar De makelaar wil de kwijtingen raadplegen van een contract waarvan hij de producent 

is (producentaccount) bij een maatschappij. 
BMS Door de BMS te ontwikkelen: 

- Controleer of het maatschappij deze service aan deze makelaar aanbiedt  
- Presenteer een invoerscherm: FSMA-code maatschappij en polisnummer 

Makelaar De makelaar voert deze twee parameters in zijn BMS in 
- Maatschappij (FSMA) 
- Contract 

BMS  De BMS moet een aantal controles uitvoeren voordat het JSON-bericht voor de 
ApiPremiumNotification wordt samengesteld: 
- Is het contract bij de makelaar 
- Is het contract bij de gevraagde maatschappij 
- … 
De vraag naar de ApiPremiumNotification sturen. 

 

  
 

Informatieuitwisseling via ApiPremiumNotification  

API  De API verifieert het JSON-bericht, met een fout en keert terug naar de BMS 
- Verificatie autorisatie 
- Feedback als het bericht slecht is opgebouwd 

- Return als het formaat van een data niet geldig is 
- ... 

Maatschappij  Het maatschappij ontvangt het verzoek en bereidt het antwoord voor: 
- Beheer van fouten in ruil (zie Excel bestand met fouten) 
- Verzenden van kwijtingen (waarvan de makelaar inderdaad producent is) en 

bewegingen 
API  De API controleert het JSON-bericht, met een fout en keert terug naar de 

maatschappij 
- Verificatie autorisatie 
- Feedback als het bericht slecht is opgebouwd 
- Return als het formaat van een data niet geldig is 
-  … 
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 Beheer in de BMS , taak van de makelaar 
BMS  Presentatie in het BMS van in het antwoord. 

Presenteer de lijst met kwijtingen en kwijtingbewegingen van het contract: 
- Presentatie van kwijtingen in omgekeerde volgorde (de meest recente 

bovenaan de lijst) 
- Presentatie van bewegingen in oplopende volgorde 

 
Makelaar De makelaar visualiseert het resultaat en kan (indien hij dat wenst) op een kwijting 

een BRB of ATK maken. De mogelijke actie (BRB of ATK) op een kwijting, wordt 
gefilterd door de BMS, om het werk van de makelaar te vergemakkelijken: 
 

1) BRB mogelijk als de wijze van kwijting van de kwijting gelijk is  
tot "4" (producent - inningswijze) en als de status van de betaling op '1' staat 
(betaald) 

2) ATK mogelijk als de wijze van inning van het kwijtingbewijs gelijk is naar '3' 
(maatachappij - inningswijze) en als de status van de betaling op '3' 
(onbetaald)  

 
Dan kan de makelaar kiezen  voor  
               een BRB = kies de bewerkingscode BRB 
          of een ATK = kies de reden voor de korting. 

 
BMS Besturingselementen: 

1) Voor een BRB moet de wijze van kwijting gelijk zijn aan "4" (producent -
inningswijze) en de status van de betaling aan "1" (betaald). 

 Het JSON-bericht voorbereiden en de ApiPremiumNotificationBrb aanroepen 
 
2) Voor een ATK moet de methode voor het ophalen van het kwijtingbewijs gelijk zijn  
naar '3' (maatschappij -inningswijze) en de status van de betaling op '3' (onbetaald)  

  Het JSON-bericht voorbereiden en de ApiPremiumNotificationDrq aanroepen 
 

 
 

Uitwisseling van informatie ApiPremiumNotificationBrb of 
ApiPremiumNotificationDrq 

API  De API controleert het JSON-bericht, met fout en terug naar het BMS  
- Verificatie van de vergunning  
- Retour als het bericht slecht is opgebouwd 
- Retourneer als het formaat van een gegevens niet geldig is 
… 

Maatschappij  Het bedrijf ontvangt het verzoek en bereidt zijn antwoord voor: 
Foutbeheer in ruil (zie Excel-bestand met fouten)  

API  De API controleert het JSON-bericht, met fout en terugkeer naar het bedrijf  
- Verificatie van de vergunning  
- Retour als het bericht slecht is opgebouwd 

 Beheer in de  BMS  , actie van de makelaar 
BMS Afficheer de retour van de maatschappij 



 

 

Schemas 
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Foutbeheer 
Fouten worden gedocumenteerd in het technische deel van de API.  
 
 
 


