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AANBEVELING 09 
VERVALDAGBERICHT - BETALINGSAANVRAAG 

 
Onder A (zie verder) documenteren we dit in zijn versie op papier en onder B in zijn versie via 
telecommunicatie. We plaatsen dit echter eerst in zijn context, en we beschrijven de oorsprong en 
de manier waarop dit evolueerde tot wat het vandaag is. 
 
Het "Vervaldagbericht - Betalingsaanvraag" is GEEN boekhoudkundig document. 
 
De boeking van "Vervaldagberichten - Betalingsaanvragen" gebeurt op basis van het "Borderel 
Termijnkwitanties" ( zie aanbeveling 5 ), of op basis van het “Borderel Contante Kwijting” (zie 
aanbeveling 21). 
 
Onder “A) op papier – I. Inleiding” is er eerst nog sprake van het “drieluik”, zijnde de samenvoeging 
in één document van de drie onderdelen “kwijting”, “vervaldagbericht” en “overschrijvingsformulier”. 
Diezelfde inleiding eindigt met een “tweeluik”, zijnde de samenvoeging van de onderdelen 
“”vervaldagbericht” en “overschrijvingsformulier”. 
 
Een nieuwe zaak (polis) geeft een te betalen (contante) premie.  
Dit geeft een “bericht van contante” of “contant-bericht”; een uitnodiging tot betaling, gericht aan de 
verzekeringnemer. 
Aan dergelijk “contant-bericht” is veelal een overschrijvingsformulier toegevoegd waarop de 
gegevens van de verzekeraar al ingevuld zijn. 
In principe volgt dan de effectieve betaling door de verzekeringnemer. 
En daarna levert de verzekeraar een kwijtschrift dat de ontvangst van de betaling bevestigt. 
 
Dergelijke nieuwe zaak komt naderhand “op vervaldag”, hetzij na een eerste jaar, hetzij in geval 
van gesplitste betaling na een semester, trimester of zelfs maandelijks. 
Dit geeft dan telkens een te betalen (termijn-) premie, en dus een “(vervaldag-)bericht van termijn” 
of “termijn-bericht”; een volgende uitnodiging tot betaling, gericht aan de verzekeringnemer. 
Aan dergelijk “termijn-bericht” is opnieuw een overschrijvingsformulier toegevoegd waarop de 
gegevens van de verzekeraar al ingevuld zijn. 
In principe volgt dan de effectieve betaling door de verzekeringnemer. 
En daarna levert de verzekeraar een kwijtschrift dat de ontvangst van de betaling bevestigt. 
 
Oorspronkelijk was de “kwijting” het meest waardevolle document. 
In het geval van inning door de makelaar komt het kwijtschrift van de verzekeraar in de handen 
van de makelaar, met de opdracht dit aan de verzekeringnemer te overhandigen na ontvangst van 
de betaling. 
De verzekeraar gaat uit van de veronderstelling dat alle aan de makelaar overhandigde kwijtingen 
door de makelaar geïnd zijn, tenzij de makelaar de kwijting aan de verzekeraar retourneert, en dan 
nog binnen een overeengekomen termijn (de “terugzendtermijn”). 
 
Deze erg formele manier om met dit document “kwijting” om te gaan, is in de loop der jaren sterk 
geëvolueerd. 
 
Omdat de betalingen meer en meer via overschrijving gebeurden (bank of postcheque), is men de 
formulering gaan gebruiken; “Het bericht, samen met het bewijsstuk betreffende de overmaking 
van het bedrag, geldt als bewijs van de betaling, onverminderd de vorige premies of interesten die 
nog verschuldigd zouden blijven”. 
 
Het echte, formele document “kwijting” is men dan minder gaan gebruiken, eerst de termijn-
kwijtingen, en bij uitbreiding de contant-kwijtingen. 
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Men blijft echter wel spreken van “kwijting”, contante- of termijnkwijting, terwijl het qua document 
eerder over een “bericht van betaalbaarstelling” gaat, aangevuld met een overschrijvingsformulier. 
 
Boekhoudkundig en/of juridisch blijft de notie “kwijting” echter haar volle belang hebben. 
 
De betaalbaarstelling van een premie in inning verzekeraar genereert: 
- een schuld van de verzekeringnemer naar de verzekeraar (de te betalen premie). 
De inning van die premie door de verzekeraar genereert: 
- een schuld van de verzekeraar naar de makelaar (de te betalen incasso-commissie). 
 
De betaalbaarstelling (door de verzekeraar) van een premie in inning makelaar genereert: 
- een schuld van de makelaar naar de verzekeraar (de door te storten premie), 
- een schuld van de verzekeraar naar de makelaar (de te betalen incasso-commissie). 
De betaalbaarstelling (door de makelaar) van die premie genereert: 
- een schuld van de verzekeringnemer naar de makelaar (de te betalen premie). 
 
 
 

A) op papier 
 
I. INLEIDING  
 
De grote verscheidenheid qua inhoud van het “systeem met luiken” het zogenaamde “drieluik”, dan 
wel van de kwijting ook inzake voorstelling ervan, maken dat deze documenten niet altijd 
doeltreffend zijn. 
 
De (toen) Gemengde Commissie voor Productiviteit heeft daarom de standaardisatie van dit 
document ter studie genomen; men heeft zich tot doel gesteld tegemoet te komen aan de wensen 
van de verzekerden, ook aan deze van de beroepsorganisaties, om zo te beantwoorden aan de 
herkende noden en aan herhaaldelijk geformuleerde opmerkingen. 
 
Vanuit dit standpunt vertrokken, heeft de commissie een zeer veel gebruikt modeldocument (A) 
uitgewerkt dat de onontbeerlijke elementen bevat, en ook andere bestanddelen die men zeer 
wenselijk acht; dit geheel werd zo duidelijk mogelijk voorgesteld! De gegevens komen erop voor in 
een voluit geschreven tekst en niet meer onder de vorm van afkortingen of codenummers met 
verwijzing naar de keerzijde. 
 
Dit document kan gebruikt worden voor alle gangbare contracten en houdt rekening met de 
normen van de informatica. 
 
Men geeft de voorkeur aan een eentalig formulier opgesteld in de taal van de verzekeringsnemer 
en in de munt van het contract (in BEF of EUR). 
 
Bijkomend wordt gedurende de overgangsperiode van 1999-01-01 t/m 2001-12-31 het “Totaal te 
betalen” bedrag (zone 10) ter informatie van de klant vertaald : 
 voor een contract in BEF naar de tegenwaarde in EUR 
 voor een contract in EUR naar de tegenwaarde in BEF 
 
Het aanvaarden door het Bestuur der Postchecks van een type van stortingsformulier van een 
kleiner formaat alsook het vaststellen dat het zelden voorkomt dat de kwitantie de 
verzekeringsnemer na betaling wordt toegestuurd, hebben het mogelijk gemaakt in 1985 een 
tweede modeldocument (B) te ontwerpen dat minder duur is. 
 
Een derde document (C) wordt eveneens voorgesteld aan degenen die over een laserprinter 
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beschikken  
 
Tenslotte schrapt een model D volledig het deel ‘kwitantie’. Er wordt voorgesteld dat, voor de 
zeldzame gevallen van incasso in baar geld of door een manuele ontvangst van een check, de 
makelaar zelf een kwijting bezorgt aan de verzekerde : artikel 13 van de wet op de 
landverzekeringsovereenkomst van 26/6/1992 laat hem dit immers toe.  
De voordelen van dit nieuw model zijn : 

• beheer van één enkel model op papier voor alle incasso-wijzen. 

• mogelijkheid van links adresseren volgens de nieuwe normen ISO/IBN 

• veel meer beschikbare plaats om de uitsplitsing van de premie, de risicobeschrijving en andere 
af te drukken 

 
Op 16.10.2014 beslist de GOC (Gemengde Opvolg Commissie) enkel nog dit laatste model D te 
weerhouden. 
De modellen A, B en C worden hier dus niet langer in detail gedocumenteerd. 
 
  
II. ALGEMENE VOORSTELLING  
 
Het aanbevolen modeldocument, waarvan een model in bijlage, bevat 2 van elkaar te scheiden 
luiken :  
 

• het vervaldagbericht, eveneens met signet van de uitgever, nodigt de verzekeringsnemer uit het 
totaal te betalen bedrag over te maken aan de producent. 

• het overschrijvings- of stortingsformulier. 
 
De breedte van het tweeluik bedraagt ongeveer 210 mm voor model D. 
 
Een printer met de nodige technische mogelijkheden om volgens model D te kunnen afdrukken 
wordt aanbevolen. 
 
De afmetingen van de zones “Producent”, “Verzekeringsnemer” en “Administratieve aanduidingen” 
worden door elke uitgever naar gelang van zijn eigen imperatieven bepaald. 
 
De gedrukte tekst in het linker bovengedeelte van het luik Vervaldagbericht mag eventueel 
gewijzigd worden om deze in overeenstemming te brengen met de welbepaalde werkwijze van 
sommige maatschappijen (weliswaar verouderd voorbeeld: de kwijting zou slechts geldig worden 
gemaakt zo de producent tekent voor ontvangst). 
 
De keerzijde van het luik Vervaldagbericht vermeldt de noodzakelijke verwijzingen, en ook elke 
tekst die de uitgever nuttig acht. 
Behoudens het luik Overschrijving of Storting, mag de uitgever zelf de kleur van de gedrukte tekst 
bepalen. 
 
Het vervaldagbericht en het formulier worden de verzekeringsnemer in een vensterenvelop 
toegestuurd; voor model D uitgaande van de zone “Verzekeringsnemer” van het luik 
Vervaldagbericht. 
 
Merk op dat voor model D de positie van het adres de Belgische Norm NBN Z 01-003 volgt; in een 
kader op 50 mm van de bovenkant en op 33 mm van de linkerkant. 
 
Het document wordt idealiter in “accordeon” geplooid, met een plooi op de rand van het 
overschrijvingsformulier, en de andere op 98 mm van de bovenkant. 



 

Assuralia – Gemengde Opvolg Commissie – 2015-01 Aanbeveling 09  
(Updated: 6-1-2015 16:23)  pagina 4/16 

III. ONTLEDING VAN DE RUBRIEKEN VOORKOMEND OP DE KWIJTING EN HET 
VERVALDAGBERICHT  
 
De rubrieken die wel wenselijk maar niet noodzakelijk zijn, worden voorafgegaan door het teken 
(x). 
 
1. Producent  

− Naam, Voornaam  

− Volledig adres (afwezig op het eerste model B kan overgenomen worden als 
verzendingsadres in de eerste lijn van het adresvenster van het model D)  

− N° FSMA 

− (x) Telefoon  

− Producentennummer (niet te opvallend). 
 
2. Referte van de producent  

− (x) Dossiernummer van de producent of polisnummer Assuralia (hoogst wenselijk), zie 
aanbeveling nr. 17. 

 
3. Verzekeringsnemer  

− Naam, Voornaam  

− Volledig adres en/of domiciliatie (afwezig op het eerste model B)  
 

4. Referte van het contract  

− Contractnummer bij de maatschappij  

− (x) Bijkomend nummer (verwijzend naar de verzekeringsnemer of naar het risico). 
 

5. Beschrijving  

− Duidelijke omschrijving van het type van contract, goed verstaanbaar voor de 
verzekeringsnemer(s), mits het mijden van dubbelzinnige, weinig gekende of verwarrende 
benamingen. 
Deze bestaat bij voorkeur uit het “polis-type” (overeenstemmend met de waarde in de lijst 
A502) en wordt dan gecombineerd met het “product” (IPD+532 in het Telebib2 jargon). 

 
6. Dekkingsperiode  

− De uiterste data van de dekkingsperiode of van de gerefereerde periode, in de vorm 
Dag/Maand/Jaar. 
 

7. Nettobedrag  
 - in de munt (EUR) van het contract 
 
8. Kosten : inbegrepen de kosten voor premiesplitsing die apart dienen vermeld te worden  
 - in de munt (EUR) van het contract 
 
9. Belastingen en Wettelijke Bijdragen  
 - in de munt (EUR) van het contract 
 
10. Totaal te betalen  
 - in de munt (EUR) van het contract 
 - (was geldig tijdens de overgangsperiode van 1999-01-01 t/m 2001-12-31): 

de vertaling van dit bedrag naar EUR voor zover het een contract in BEF betrof, naar BEF 
voor zover het een contract in EUR betrof. 
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11. Inlichtingen eigen aan het product  
Indien deze inlichtingen (zie hieronder) bedragen bevatten, geldt de algemene regel om deze 
uit te drukken enkel in de munt van het contract. 
 
In het algemeen zien we hier liefst enige omschrijving van het (of de) “risico-object(-en)” en dan 
telkens aangevuld met de waarborg(en) voorzien voor of op dergelijk “risico-object”. 
 
We verwachten hier een structurering conform/coherent aan deze aanwezig in de bijzondere 
voorwaarden van het contract. 
 
Voor dergelijk “risico-object” verwachten we de subtotalen “netto bedrag” / “kosten” / 
“belastingen en bijdragen” / “totaal te betalen”. 
 
Voor de individuele waarborgen verwachten we diezelfde bedragen. 
Voor de individuele waarborgen verwachten we ook de zogenaamde “administratieve 
aanduidingen” (zie 12 hierna). 
 
Een “risico-object” beschrijft men liefst met zijn “algemene typering” gevolgd door de meer 
specifieke identificatie in functie van het type “risico-object”. 
 
Een individuele waarborg beschrijft men liefst met zijn “sectorale benaming” gevolgd door de 
verzekeraar-specifieke “formule”. 
Toegepaste index-waarden en/of bonus-malus graden worden hier eveneens vermeld. 
 
Een individueel contract kan meerdere (veel) “risico-objecten” met telkens meerdere (veel) 
waarborgen. We voorzien de mogelijkheid meerdere (A4) pagina’s te gebruiken. De tweede en 
volgende pagina’s hernemen de nodige “hoofding-informatie” en bieden de verder nodige 
ruimte. 
 
a. Auto  

 
Identificatie risico-object: 

- Algemene typering 
- (x) Merk – Model – Type 
- (x) Nummerplaat (hoogst wenselijk) of chassisnummer 

 
Waarborg: 

- Sectorale benaming 
- Verzekeraar-specifieke “formule” 
- Dekkingsperiode van ... / tot ... (indien afwijkend van het geheel) 
- (x) Premie, toegepaste indexwaarde (wettelijke verplichting in B.A. Auto) 
- (x) Premie, vorige indexwaarde 
- (x) Premie, toegepaste bonus-malus graad (wettelijke verplichting in B.A. Auto) 
- (x) Premie, vorige bonus-malus graad 
- Premie, netto bedrag 
- (x) Premie, van dat netto bedrag, de commercialiseringskosten (wettelijke verplichting in 

B.A. Auto)  
(netto premie = zuivere premie + commercialiseringskosten) 
(netto premie = zuivere premie + technische kosten + commissie) 

- Premie, kosten 
- (x) Premie, van die kosten, het deel toeslag voor gespreide betaling 
- Premie, belastingen en bijdragen 
- Premie, totaal te betalen 
- Administratieve aanduidingen 
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b. Leven  
 

Identificatie risico-object: 
- (x) Algemene typering 
- Naam, Voornaam 

 
Waarborg: 

- Sectorale benaming 
- Verzekeraar-specifieke “formule” 
- Dekkingsperiode van – tot (indien afwijkend van het geheel) 
- (x) Premie, toegepaste indexwaarde 
- (x) Premie, vorige indexwaarde 
- Premie, netto bedrag 
- (x) Premie, van dat netto bedrag, de commercialiseringskosten  

(netto premie = zuivere premie + commercialiseringskosten) 
(netto premie = zuivere premie + technische kosten + commissie) 

- Premie, kosten 
- (x) Premie, van die kosten, het deel toeslag voor gespreide betaling 
- Premie, belastingen en bijdragen 
- Premie, totaal te betalen 
- (x) Het maximum vrijstelbare deel van het totaal bedrag. 
- Administratieve aanduidingen 

 
c. Wet  
 

Identificatie risico-object: 
- (x) Algemene typering 
- Benaming 

 
Waarborg: 

- Sectorale benaming 
- Verzekeraar-specifieke “formule” 
- Dekkingsperiode van – tot (indien afwijkend van het geheel) 
- (x) Premie, toegepaste indexwaarde 
- (x) Premie, vorige indexwaarde 
- Premie, netto bedrag 
- (x) Premie, van dat netto bedrag, de commercialiseringskosten  

(netto premie = zuivere premie + commercialiseringskosten) 
(netto premie = zuivere premie + technische kosten + commissie) 

- Premie, kosten 
- (x) Premie, van die kosten, het deel toeslag voor gespreide betaling 
- Premie, belastingen en bijdragen 
- Premie, totaal te betalen 
- (x) De vermelding : “Voorlopige premie herzien op basis van het jaar 20xx” of elke 

soortgelijke. 
- Administratieve aanduidingen 

 
d. Brand  
 

Identificatie risico-object: 
- (x) Algemene typering 
- Risicoligging (adres) 
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Waarborg: 
- Sectorale benaming 
- Verzekeraar-specifieke “formule” 
- Dekkingsperiode van – tot (indien afwijkend van het geheel) 
- Premie, toegepaste indexwaarde 
- Premie, vorige indexwaarde 
- Premie, netto bedrag 
- (x) Premie, van dat netto bedrag, de commercialiseringskosten  

(netto premie = zuivere premie + commercialiseringskosten) 
(netto premie = zuivere premie + technische kosten + commissie) 

- Premie, kosten 
- (x) Premie, van die kosten, het deel toeslag voor gespreide betaling 
- Premie, belastingen en bijdragen 
- Premie, totaal te betalen 
- Administratieve aanduidingen 

 
 
12. Administratieve aanduidingen  

12.a. Ruimte voorbehouden aan de maatschappij. 
 
12.b. De enige opgelegde verplichting heeft betrekking op het rechtergedeelte onderaan de 
kwijting waarin 22 cijfers dienen voor te komen zonder tussenruimte, om het bedrag van de 
kommissie van de producent te verdoezelen (zone 12bis van het model C). 

- de eerste 8 cijfers naar keuze van de maatschappij  
- de 8 volgende cijfers : het bedrag van de kommissie voorafgegaan door nullen Dit bedrag 
wordt afgebeeld in de munt van de producentenrekening. Indien dit in EUR is, 
vertegenwoordigen de laatste twee cijfers de decimalen. 
- de laatste 6 cijfers naar keuze van de maatschappij. 

 
12.c. Voor de volledigheid vermelden we hier in deze tekst ook nog de mogelijkheid van de 
“administratieve aanduidingen gericht aan de tussenpersoon”. Dit document “vervaldagbericht” 
richt zich echter tot de verzekeringnemer die daar geen boodschap aan heeft. Daarom komt de 
inhoud van 12.c. niet voor op het document, eventueel echter wel op/in het gestructureerde 
bericht (zie verder onder B). 
 

13. Handtekening (enkel op de kwijting)  
Handtekening gegeven door de maatschappij (zonder belang indien model D). 

 
14. Datum van verzending van het vervaldagbericht  

In te vullen door de producent op de kwijting (zonder belang indien model D) en op het 
vervaldag bericht. 

 
15. Datum van de verzending van de herinnering aan het vervaldagbericht  

In te vullen door de producent op de kwijting (zonder belang indien model D). 
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IV. ONTLEDING VAN DE RUBRIEKEN VAN HET OVERSCHRIJVINGS- OF 
STORTINGSFORMULIER  
 
Enkel de “mededeling” op het luik A maakt het voorwerp uit van standaardisatienormen in het 
kader van het drieluik, als volgt :  
 

• Een vrije ruimte van 14 posities (voorbehouden aan de begunstigde om zijn referte te 
vermelden)  

• Naam van de maatschappij  

• Nummer van het contract bij de maatschappij  

• Vervaldag van de kwijting. 
 
N.B. : 
Het aantal posities van de mededeling voorkomend op het creditbericht uitgegeven door het 
financiële organisme, schommelt tussen de 14 en de 36 naargelang de instelling. 
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   Model D 

 Eeuwigdurende 

Daglichtlaan 123 

1000 Brussel 

  

 

 

 

 

 

 3 Adres verzekeringnemer 

(zoals bij de tussenpersoon) 

 Uw tussenpersoon Naam, Voornaam 1 

Adres 

 

FSMA nr. 

Tel. 

Referte 2 

12b 

 

 Vervaldagbericht (in EUR)    

 Contractnummer  O/N°  Geldig van - tot  Bericht van 

 4    6 dd/mm/jjjj – dd/mm/jjjj  14 dd/mm/jjjj 

 

 5 

 

 Netto bedrag  Kosten  Belastingen en wett. bijdragen  Totaal te betalen 

 7  8   9   10  

 

 Contract - Details  Pagina 1van n 

 11 

 

 

 

 

 

 

 

12a (indien het geheel op één pagina passende) 

 

 

 De wettelijke certificaten inzake de verplichte verzekeringen zullen worden toegestuurd na ontvangst van de 

betaling. 

Dit bericht, vergezeld van het document dat de overdracht van fondsen rechtvaardigt, vormt het bewijs van de 

betaling, onverminderd de vroegere verschuldigde premies, interesten of retributies. 

 

 

 

 

 

 
Voorbeeld van het stortingsformulier type EURO: 
 
Zie de Internet-site van de Nationale Bank van België 
(www.nbb.be) 
 
vervolgens klikken op « betalingssystemen » 
 -> “betalingsstandaarden” 
 -> “overschrijvingen” 
 -> «  technische kenmerken » 
 -> “Voorbeeldformulieren” 
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   Model D 

 Eeuwigdurende 

Daglichtlaan 123 

1000 Brussel 

  

 

 

 

 

 Vervaldagbericht (in EUR)    

 Contractnummer  O/N°  Geldig van - tot  Bericht van 

 4    6 dd/mm/jjjj – dd/mm/jjjj  14 dd/mm/jjjj 

 

 Contract - Details  Pagina 2 van n 

 11 (vervolg indien niet op één pagina passende) 

12a (indien niet op pagina één passende)  
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B) per telecommunicatie (TELEBIB2) 
 
Om de afdruk van de vervaldagberichten door de tussenpersoon mogelijk te maken, moet de 
maatschappij aan de tussenpersoon alle gegevens bezorgen, die deze niet in zijn bestanden 
zou kunnen terugvinden. Hiervoor werd een bericht ontwikkeld, volgens het formaat TELEBIB2. 
 
Structuur 
Voor een volledige behandeling van de structuur TELEBIB2 wordt verwezen naar de 
desbetreffende informatie, onder meer te vinden op de website van Telebib2. 
Daar is de meest volledige zowel als de meest recente informatie beschikbaar, terwijl we hier 
slechts kort en bondig het meest elementaire weergeven. 
 
Een uitwisseling bestaat uit een tekstbestand met continue tekst. 
 
In de onderstaande beschrijving zijn de verschillende elementen uiteen getrokken in 
verschillende lijnen. Nochtans moeten al deze gegevens achter elkaar voorkomen, zonder 
spaties of hard-returns. 
 
Elk onderdeel van de boodschap bestaat uit: 

Een segment of rubriek identifier : 3 letters 
Een "+" teken 
Eén of meerdere identifiers, gescheiden door "+" tekens 
Eén of meerdere inhouden, eventueel gescheiden door ":" tekens 
Een "'" teken (afkapping) dat aanduidt dat het onderdeel ten einde is, en eventueel kan 
zorgen voor een vervroegde beëindiging van een segment. 

 
In de onderstaande voorbeelden zijn al deze tekens letterlijk over te nemen. 
 
Kader 
Het "bericht-(termijn)kwijting" (*) is een standaardbericht, oorspronkelijk ontwikkeld door de 
Gemengde Commissie voor de Productiviteit, gebruik makend van de structuur voorzien in 
TELEBIB2. 
 
Het "bericht-(termijn)kwijting" (*) draagt als berichtcode 0304. 
 
Als men ter controle van de uitwisseling een controlerecord wenst toe te voegen aan een 
uitwisseling van "berichten-termijnkwijting" (*), dan gebruikt men daarvoor het bericht 
"Controlerecord Termijnkwijtingen" ( zie verder voor de beschrijving daarvan ). 
 

(*): Het Telebib2 bericht 0304 is het “bericht kwijting” in de zin van “termijnkwijting” zowel als 
“contante kwijting”, en het gaat wel degelijk steeds over een premie-kwijting, en niet over een 
schade-kwijting. 
 
Structuur van het bericht “(termijn-)kwijting" : 
 

   

 XEH+03+1+0304+++domein++++yyyymmddhhmm+E1:::M
0304:4’ 
(deze tabel is aangepast op basis van de Telebib2 release 
201501) 

 

Kwijting met impact 
op voorwaarden 

GIS+B004+...’  

Polistype IPD+A502+polistype’ (1) 

Verzekeringproduct 
code, naam 

IPD+A532+productcode:::productnaam’ (15) 

Boekingsdatum DTM+005:ddmmyyyy:001’ (3) 

Hoofdvervaldag DTM+004:ddmm:003’  

Polisnummer RFF+001:polisnummer’  
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Groeperingsnumme
r polis 

RFF+072:nummer’  

Vlootnummer RFF+005:nummer’  

Polisnummer 
Assuralia 

RFF+016:polisnummer Assuralia’  

Kwijtingnummer RFF+027:kwijtingnummer’  

GUID bericht RFF+084:nummer’ (Globally Unique IDentification)  

Referte algemene 
voorwaarden 

RFF+023:referte’  

Inningswijze kwijting ATT+B003+inningswijze’ (4) 

Munteenheid ATT+A660+muntcode’ (5) 

Splitsing ATT+A325+splitsingscode’ (6) 

Kwijting type ATT+B001+type’  

Medeverzekering ATT+A020+code’ (7) 

Technische of 
zuivere premie 

MOA+061:bedrag:EUR:2’  

Technische kosten MOA+167:bedrag:EUR:2’  

Totale commissie MOA+015:bedrag:EUR:2’ (8) 

Commercialiserings
kosten 

MOA+163:bedrag:EUR:2’ (= MOA+167 + MOA+015)  

Totale netto premie MOA+013:bedrag:EUR:2’ (= MOA+061 + MOA+163) (8) 

Totale andere 
kosten 

MOA+105:kostenbedrag’ (8) 

Totale 
splitsingskosten 

MOA+039:splitsingskosten' (8) 

Totale kosten MOA+017:bedrag:EUR:2’ (= MOA+105 + MOA+039)  

Totale lasten 
(taksen) 

MOA+016:bedrag:EUR:2’ (8) 

Kwijtingkosten MOA+100:bedrag:EUR:2’ (8) 

Totaal te betalen MOA+012:totaal te betalen’ (8)(9) 

Premie andere 
wbgn dan BA Auto 

MOA+097:premie andere waarborgen dan BA Auto’ (8) 

L.& k. andere wbgn 
dan BA Auto 

MOA+098:lasten & kosten andere waarborgen dan BA 
Auto’ 

(8)(12) 

Aftrekbaar gedeelte 
levensverzekeringsp
remie 

MOA+029:bedrag:EUR:2’ (8) 

Afkoopwaarde einde 
vorig jaar 

MOA+089:bedrag:EUR:2’  

Aantal bijgesloten 
documenten 

QTY+134:aantal’  

Communicatie tekst FTX+018+tekst:tekst:tekst:tekst:tekst’  

URL algemene 
voorwaarden 

FTX+046+tekst:tekst:tekst:tekst:tekst’  

Communicatie (niet-
juridische) 

FTX+058+tekst:tekst:tekst:tekst:tekst’  

 XRH+1’  

Producent 
 - FSMA nummer 
 - Verzekeraar-
agentschap nummer 
 - Uitwisselingen80 
ID-nummer, 
 - zetelcode 

PTY+002 
+FSMA-nr:006 
+agenten-nummer bij de mij:002 
+uitwisseling80code:007 
+zetelcode’ 

(13) 

Producent – Referte 
polis 

RFF+003:polis-referte producent’  

 XRT+1’  

 XRH+1’  

Verzekeringsnemer PTY+003 
 + nummer bij de mij:002 
 + nummer bij de makelaar:003 
 + 
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 +zetelcode’ 

Verzekeringsnemer 
- Naam, voornaam 

NME+001+naam:voornaam’  

Verzekeringsnemer 
– Communicatie-
taal 

ATT+A10C+taal’  

 XRT+1’  

 XRH+1’  

Verzekeraar 
 - FSMA nummer 
 - Verzekeraar-
agentschap nummer 
 - Uitwisselingen80 
ID-nummer 
 - zetelcode 

PTY+006 
+FSMA-nummer:006 
+agenten-nummer bij de mij:002 
+uitwisseling80code:007 
+zetelcode' 

(14) 

Verzekeraar – Type 
verzekeraar in 
medeverzekering 

ATT+A020+type’ (7) 

 XRT+1’  

 XRH+1’  

Verzekerde Periode PER+003’ 
(in de meeste gevallen, van termijn en van contante 
kwijtingen nieuwe zaken 
 / contante kwijting na bijvoegsel kan/zal prorata min en 
prorata plus benodigen) 

 

V. Per. – 
Begindatum 

DTM+041:begindatum:001’ (3) 

V. Per. – Einddatum DTM+022:einddatum:001’ (3) 

Per risico   

 XRH+2’  

V. Per. - Risico - 
Type risico 

ROD+type risico’ (10) 

V. Per. - Risico (= 
voertuig) - Merk van 
het voertuig 

(ROD+00x) - NME+005+merk:model:type’  

V. Per. - Risico (= 
voertuig) – 
Nummerplaat 

(ROD+00x) - RFF+010:nummerplaat’  

V. Per. - Risico (= 
voertuig) – 
Chassisnummer 

(ROD+00x) - RFF+011:chassisnummer’  

V. Per. - Risico (= 
gebouw of inhoud) – 
Risicoligging 

(ROD+01x) - 
ADR+001+straat:huisnummer+postcode+localiteit’ 

 

V. Per. - Risico (= 
gebouw of inhoud) - 
Verzekerde kapitaal 

(ROD+01x) - MOA+004:kapitaal+type index:waarde index’ (8) 

V. Per. – Risico (= 
individu) - Naam, 
voornaam 
verzekerde 

(ROD+030) - NME+001+naam:voornaam’  

V. Per. – Risico (= 
groep personen) - 
Naam verzekerde 

(ROD+04x) - NME+001+naam:voornaam’  

V. Per. – Risico (= 
activiteit van groep 
of  persoon) - Naam 
verzekerde 

(ROD+05x) - NME+001+naam:voornaam’  

V. Per. – Risico (= 
gezin) - Naam 
verzekerde 

(ROD+060) - NME+001+naam:voornaam’  

V. Per. - Risico - 
Kapitaal leven 

MOA+023:kapitaal leven’ (8) 
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(zonder wd) 

V. Per. - Risico - 
Winstdeelname 
leven 

MOA+024:winstdeelname leven’ (8) 

V. Per. - Risico - 
Kapitaal overlijden 
(zonder wd) 

MOA+026:kapitaal overlijden’ (8) 

V. Per. - Risico - 
Winstdeelname 
overlijden 

MOA+028:winstdeelname overlijden’ (8) 

V. Per. - Risico - 
Theoretische 
afkoopwaarde 

MOA+089:afkoopwaarde’ (8) 

Per waarborg   
 XRH+3’  
V. Per. - Risico – 
Waarborg - 
Identificatie 
waarborg 

ICD+identificatie waarborg’ (11) 

V. Per. - Risico – 
Waarborg – 
Formule 
verzekeraar 

IFD+code:list:agency:label’  

V. Per. - Risico – 
Waarborg – 
Aanvangsdatum 

DTM+008:ddmmyyyy:001’  

V. Per. - Risico – 
Waarborg – 
Afloopdatum 

DTM+138:ddmmyyyy:001’  

V. Per. - Risico – 
Waarborg Auto - 
B/M graad, 
toegepaste 

ATT+5300+toegepaste bonus-malus graad’  

V. Per. - Risico – 
Waarborg Auto - 
B/M klasse, 
toegepaste 

ATT+5301+toegepaste bonus-malus klasse’  

V. Per. - Risico – 
Waarborg – Kapitaal 

MOA+004:bedrag:EUR:2+indexcode:value:2’  

V. Per. - Risico – 
Waarborg – 
Technische of 
zuivere premie 

MOA+061:bedrag:EUR:2+indexcode:value:2’  

V. Per. - Risico – 
Waarborg – 
Technische kosten 

MOA+167:bedrag:EUR:2+indexcode:value:2’  

V. Per. - Risico – 
Waarborg – 
Commissie 

MOA+015:commissiebedrag’ (8) 

V. Per. - Risico – 
Waarborg – 
Commercialiserings
kosten 

MOA+163:bedrag:EUR:2+indexcode:value:2’  

V. Per. - Risico – 
Waarborg - Premie, 
netto 
gefractioneerde, en 
toegepaste index 

MOA+013:premie:EUR:2+indexcode:value:2’ (8) 

V. Per. - Risico – 
Waarborg – Andere 
toe te voegen 
kosten 

MOA+105:kostenbedrag’ (8) 

V. Per. - Risico – MOA+039:splitsingskosten’ (8) 
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Waarborg – 
Splitsingskosten 

V. Per. - Risico – 
Waarborg – Kosten 

MOA+017:kostenbedrag’  

V. Per. - Risico – 
Waarborg – Taksen 

MOA+016:taksenbedrag’ (8) 

V. Per. - Risico – 
Waarborg - Tot. 
lasten & kosten op 
BA Auto 

MOA+099:totaal lasten & kosten op premie BA Auto’ (8)(12) 

V. Per. - Risico – 
Waarborg Leven – 
Kapitaal bij leven 

MOA+023:bedrag:EUR:2’  

V. Per. - Risico – 
Waarborg Leven – 
Jaarlijkse rente 

MOA+180:bedrag:EUR:2’  

V. Per. - Risico – 
Waarborg Leven – 
Kapitaal bij 
overlijden 

MOA+026:bedrag:EUR:2’  

Per waarborg XRT+3’  

Per risico XRT+2’  

 XRT+1’  

 XET+04’  

 
 
(1) zie aanbeveling 32 
(2) formaat MMEEJJ 
(3) formaat DDMMEEJJ 
(4) 3=maatschappij, 4=producent 
(5) EUR 
(6) 1=jaarlijks, 2=zesmaandelijks, 3=driemaandelijks, 4=maandelijks 
(7) 1=medeverzekering leidende maatschappij, 2=medeverzekering niet leidende 
maatschappij ( segment ATT+A020 weglaten indien geen medeverzekering ) 
(8) uitgedrukt in eurocent 
(9) Volgens de Assuralia-bepalingen in het kader van de invoering van de euro, werden 
tijdens de overgangsperiode van 01.01.1999 tem. 31.12.2001 de totalen altijd in Belgische 
franken en in euro uitgedrukt. In de uitwisseling werden de bedragen in slechts één munt 
weergegeven. Indien de bedragen uit de uitwisseling afgedrukt worden, moest de 
omrekening bij het afdrukken gebeuren. 
(10) Gebruik de TELEBIB2 qualifierlist X052. 
(11) Gebruik de TELEBIB2 qualifierlist X058 
(12) Deze gegevens werden opgenomen om de continuïteit met de uitwisseling-80 te 
garanderen. Indien een volledige uitsplitsing per waarborg gegeven wordt, zijn ze uiteraard 
overbodig en bijgevolg niet vermeld. 
(13) De uitwisselingscode die in de Uitwisseling80 gebruikt werd om een producent te 
identificeren kan verder gebruikt worden om de zetel van een producent aan te duiden. 
(14) De uitwisselingscode die in de Uitwisseling80 gebruikt werd om een maatschappij te 
identificeren kan verder gebruikt worden om de zetel van een maatschappij aan te duiden. 
(15) Volgens maatschappij-specifieke waardenlijst en in tekst. 
 
Zoals uit deze lijst blijkt, zijn er daarin een aantal gegevens aanwezig die behoren tot een 
specifieke polistype, een specifiek risico-object of een specifieke waarborg. Het spreekt voor 
zich dat deze gegevens alleen dan voorkomen wanneer ze effectief van toepassing zijn. 
 
 
Structuur van het bericht "Controlerecord Termijnkwijtingen" 
 
(De berichten 0304 met daarin de ATT+B001+1’ zijn de “termijnkwijtingen” die dan in dit 
controlerecord gecumuleerd worden, en dit per inningswijze, munteenheid en 
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agentenrekening.) 
 

  

 XEH+06+1+0603+++domein++++yyyymmddhhmm+E1:::M
0603:2' 
(deze tabel is aangepast op basis van de Telebib2 release 
201501) 

Boekingsdatum DTM+005:ddmmyyyy:001’ 

GUID van bericht RFF+084:guid’ 

Inningswijze 
kwijtingen 

ATT+B003+inningswijze’ 

Munteenheid ATT+A660+munt’ 

Totaal bedrag 
premies 

MOA+013:bedrag:EUR:2' 

Totaal bedrag 
commissies 

MOA+015:bedrag:EUR:2' 

Totaal te betalen MOA+012:bedrag:EUR:2’ 

Aantal verstuurde 
"termijnkwijtingen" 

QTY+076:aantal' 

Aantal ingesloten 
documenten 

QTY+134:aantal' 

 XRH+1’ 

Producent 
 - FSMA nummer 
 - Verzekeraar-
agentschap nummer 
 - Uitwisselingen80 ID-
nummer, 
 - zetelcode 

PTY+002 
+FSMA-nr:006 
+agenten-nummer bij de mij:002 
+uitwisseling80code:007 
+zetelcode’ 

 XRT+1’ 

 XRH+1’ 

Verzekeraar 
 - FSMA nummer 
 - Verzekeraar-
agentschap nummer 
 - Uitwisselingen80 ID-
nummer 
 - zetelcode 

PTY+006 
+FSMA-nummer:006 
+agenten-nummer bij de mij:002 
+uitwisseling80code:007 
+zetelcode' 

 XRT+1’ 

 XET+06' 

  

 
Overgangsmaatregelen 
 
(Tekstfragment daterende van juni 1999.) 
De GCP (Gemengde Commissie Productiviteit) is er zich van bewust dat de invoering van 
deze nieuwe structuur niet zonder moeite zal kunnen verlopen. Nochtans is de invoering van 
deze standaard dringend. 
 
Om die reden wordt aan de maatschappijen gevraagd om zo snel mogelijk over te schakelen 
op deze structuur, zelfs indien men in een eerste fase niet in staat is alle rubrieken in te 
vullen. De volledige uitwerking kan dan later plaatsgrijpen. 
 
Aan de makelaars wordt gevraagd zo snel mogelijk interfaces te laten ontwikkelen door de 
betrokken softwareleveranciers, zodat deze nieuwe structuur kan ingelezen worden, 
wetende dat men in een eerste fase mogelijk niet alle erin voorziene gegevens effectief zal 
ontvangen. 
 


