
PROTO7NL-TELEBIB2 

 
 

BIJVOEGSEL NR. 1 BIJ HET PROTOCOLAKKOORD DAT OP 3 DECEMBER 2001 GESLOTEN IS 
TUSSEN ASSURALIA EN DE FEDERATIES VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN 

 
LOKALISATIE, BEHEER EN FINANCIERING VAN HET TELEBIB2-CENTRUM 

 
 
 
 
 
 
Inleiding 
 
Dit bijvoegsel vult het protocolakkoord aan dat op 3 december 2001 gesloten is 
tussen de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen en de federaties van 
verzekeringstussenpersonen (Feprabel, De Federatie en de BVVM). 
 
Het heeft in het bijzonder betrekking op het beroepsplatform dat zorgt voor het 
beheer van de Telebib2-norm, de standaard die in de Belgische verzekeringssector 
gebruikt wordt voor de uitwisseling van elektronische gegevens.  
 
De wens om de Telebib2-norm te handhaven en te bevestigen als sectoraal 
instrument voor elektronische uitwisselingen tussen de toepassingen van 
verzekeringsondernemingen en de makelaarssoftware is ook versterkt door de 
ondertekening op 23 september 2004 van de drie “Service Level Agreements” 
(SLA’s). 
 
 
 
1. Belang van het Telebib2-centrum 

 
De federaties van tussenpersonen en Assuralia bevestigen dat zij er belang bij 
hebben een ontmoetings- en overlegstructuur voor de sector te behouden voor 
projecten in verband met normalisering en standaardisering van procedures.  
 
Om dat doel te bereiken erkennen Assuralia en de drie federaties van tussenpersonen 
het Telebib2-centrum als een sectororgaan en financieren zij dit centrum volgens de 
hieronder vermelde bepalingen. 
 
Alle partijen verbinden zich ertoe hun leden – via hun eigen kanalen – in te lichten 
over de activiteiten van het Telebib2-centrum en hun leden aan te moedigen ze te 
benutten; dit geldt ook voor de werkzaamheden, beslissingen en aanbevelingen van 
de werkgroep Normalisatie en de Gemengde Opvolgingscommissie. 
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2. Lokalisatie 

 
Assuralia en de federaties van tussenpersonen verbinden zich ertoe het Telebib2-
centrum de beschikking te geven over de professionele en technologische omgeving 
die nodig is voor de optimale uitoefening van zijn activiteit, het onderhoud en de 
ontwikkeling van de Telebib2-website. 
 
Aangezien het Telebib2-centrum een activiteit uitoefent voor de hele 
verzekeringssector in België, stemmen Assuralia en de federaties van tussenpersonen 
ermee in het Telebib2-centrum onder te brengen in het Huis der Verzekering, de 
Meeûssquare 29, 1000 Brussel. 
 
De Telebib2-coördinator oefent zijn beroepsactiviteiten uit in het kader van een 
arbeidsovereenkomst, gesloten met Assuralia, dat optreedt als werkgever. 
De inhoud van de functie en de opdrachten van de Telebib2-coördinator zijn 
opgenomen in de bijlage bij dit document. 
 
De Telebib2-coördinator brengt over zijn activiteiten regelmatig verslag uit aan de 
Gemengde Opvolgingscommissie. 
 
 
3. Begroting 
 
De begroting voor de werking van het Telebib2-centrum wordt elk jaar in de loop van 
de maand oktober opgemaakt. Die begroting stelt alle ontvangsten en uitgaven vast 
voor de periode die loopt van 1 januari tot 31 december van het volgende jaar. 
 
Vóór het einde van de maand oktober wordt de begroting van het Telebib2-centrum 
voor goedkeuring voorgelegd aan de Gemengde Opvolgcommissie. 
 
 
4. Financiering 
 
Gezien de sectorale rol van het Telebib2-centrum worden zijn werkingskosten 
gefinancierd volgens de volgende verdelingswijze: 50 % door Assuralia en 50 % door 
de federaties van tussenpersonen. 
 
Om de financiering van 50 % van de werkingskosten van het Telebib2-centrum ten 
laste van de drie federaties van tussenpersonen uit te voeren, innen de 
softwareleveranciers jaarlijks een forfaitaire som (10 euro in 2006) bij elke 
gebruiker. 
Zo nodig vullen de federaties van tussenpersonen de geïnde bedragen aan om de 
volledige begroting sluitend te maken.   
 
Assuralia zal driemaandelijks een vast bedrag (€ 15.000 in 2006) factureren aan het 
door de federaties van tussenpersonen aangewezen bedrijf. Tijdens het laatste 
trimester van elk jaar vindt een regularisatie plaats. 
 



�   3 

 
 JULI 2006 

 
5. Duur van het akkoord 
 
Dit akkoord wordt gesloten voor een eerste periode van 2 jaar (2006-2007). 
Vervolgens wordt het jaarlijks stilzwijgend verlengd. 
 
 
6. Wijziging 
 
Eventuele voorstellen voor wijzigingen moeten minstens drie maanden voor de 
vervaldag aan de andere betrokken partijen worden meegedeeld. Ze worden 
besproken binnen de Gemengde Opvolgingscommissie. 
 
Elke wijziging van de tekst en van het beginsel van dit akkoord moet integraal deel 
uitmaken van een nieuw schriftelijk bijvoegsel, dat door alle partijen wordt 
goedgekeurd en ondertekend.  
 
 
 

¯ 
 
 
 
 
Dit bijvoegsel bij het protocolakkoord is op ….. ondertekend door: 
 
 
 

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen 
Autolei 228 - 2160 Wommelgem 

 
 
 
 
 

Feprabel 
Albert-Elisabethlaan 40 – 1200 Brussel 

 
 
 
 
 

 
Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars 

Plantin & Moretuslei 295 – 2140 Antwerpen 
 
 

 
 
 
 

Assuralia 
de Meeûssquare 29 -1000 Brussel 

 
 


