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De federaties, zowel de verzekeraars als de makelaars, zetelen in de Gemengde Opvolg-

Commissie.

Deze GOC (“Commission Mixte de Suivi” in het frans) volgt onder meer de activiteiten 

op van de “Werk-Groep Normalisatie”.

Deze Werk-Groep Normalisatie bestaat uit personen die komen uit de federaties of hun 

leden, aangevuld met personen die komen van betrokken software-leveranciers.

Dit geheel is zo bedacht in de jaren 2002-2004 en is nog steeds operationeel.  
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De 3 “Service Level Agreements” bepalen de spelregels die we volgen.
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De Werkgroep Normalisatie genereert modellen, (al of niet gecodeerde) variabelen, 

verbanden tussen variabelen (filters), en uiteindelijk bericht-structuren (Message Content 

Inventory).

We spreken van “syntax independent components”.

Deze worden vertaald in MIG (Message Implementation Guide) en door de sector in 

gebruik genomen.

We spreken van “syntax dependent components” – en vandaag is dat nog steeds 

hoofdzakelijk TELEBIB2-Edifact.

Dat gebruik genereert nieuwe vragen aan de Werkgroep Normalisatie.

Het is een iteratief (herhalend) proces.
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We hebben ervoor gezorgd dat de gebruiker vlot van het ene naar het andere kan gaan.

Van een MCI kan men hyperlinken naar de MIG, en omgekeerd.

Het is in de opeenvolgende MCI versies dat in de kolom “n/u/d” (new/updated/deleted) 

de wijzigingen tegenover versie n-1 aangeduid staan.

Dit is onder meer nuttig voor de impact-analyse qua werklast van maintenance en 

development.
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MCI bevatten bijkomende informatie die verwijst naar modellen of procesbeschrijvingen 

(BBP – Broker Business Process).
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Een validatietool (ontwikkeld door de uitbater van het sectorale platform) kan 

gedownload en geïnstalleerd worden.

Het Telebib2 centrum voorziet in een eigen validatietool.

Beide voor de op de Telebib2/Edifact syntax gebaseerde berichten.

We verzoeken de implementerende partijen zich kenbaar te maken, en contact-gegevens 

mee te delen.
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De teksten over de 3 Service Level Agreements zijn verplichte lectuur (misschien iets 

meer voor de business analyst).

De teksten “User’s guide” en “Syntax” vormen de introductie tot de Telebib2/Edifact 

syntax. Ook deze zijn verplichte lectuur (misschien iets meer voor de informatica 

specialist).


