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AANBEVELING 17 

AAN DE VERZEKERAARS 

VERMELDING VAN HET “KENMERK VAN DE TUSSENPERSOON” 

 
 

Historiek 
Oorspronkelijke aanbeveling 

Voor zover het kenmerk van de tussenpersoon hun is medegedeeld, bijvoorbeeld bij middel van het 
verzekeringsvoorstel, en om de administratieve taak van de tussenpersoon te vergemakkelijken, 
worden de verzekeraars aanbevolen dit kenmerk op de volgende documenten te vermelden :  

• de polis en de bijvoegsels;  

• het borderel contant; 

• het rekeninguittreksel producent; 

• de computeroverbrenging. 
Dit kenmerk van 7 alfanumerieke posities zou ongeveer op de plaats van het contractnummer 
moeten komen. 
Indien de maatschappijen het op het “rekeninguittreksel producent” en/of op het “borderel 
termijnkwitanties” kunnen vermelden, zal dat kenmerk naast of onder de naam van de contractant 
worden geplaatst. 

 
14.07.2014 – Deze aanbeveling moet beter uitgewerkt worden. 

Kenmerken producent kunnen vandaag verschillende dingen identificeren: personen / risico-objecten 
/ polissen / schades / kwijtingen. 
Oorspronkelijk lijkt dit beperkt geweest te zijn tot enkel personen-verzekeringnemers. 

 
13.02.2015 – Het Telebib2-centrum confronteerde de WerkGroep Normalisatie nogmaals met 
bovenstaande situatie. 

 
De enige reactie is de verwijzing naar de Telebib2 variabele RFF+003 “Référence police du 
producteur / Referte polis tussenpersoon”. 
Bij gebrek aan meer specifieke richtlijnen is deze RFF+003 alfanumeriek maximaal 40 posities, zijnde 
de algemene definitie van RFF’s (“reference segmenten”). 
Dit lijkt de aanbeveling dan te beperken tot “refertes polissen”. 
 
De definitie van die RFF+003 verwijst echter ook naar de RFF+042 “Référence sinistre du producteur 
/ Referte schadegeval tussenpersoon”. 
En lezing van de definitie van die RFF+042 lijkt de aanbeveling dan uit te breiden tot de “refertes 
schadedossiers”. 
 
Binnen Telebib2 bestaat dan ook nog een RFF+017 “Numéro du dossier / Dossiernummer” met een 
definitie die verwijst naar het klant-nummer van de verzekeringsnemer bij de tussenpersoon. 
 
Daarnaast stellen we ook nog vast dat binnen Edifact een veralgemeend principe van “identifiers” 
bestaat, en dit met een formaat alfanumeriek maximaal 17 posities. Het is vooral dit argument dat 
maakt dat het voor ons raadzaam lijkt te kiezen voor die grens “alfanumeriek maximaal 17 posities”. 
 
 

Huidige aanbeveling 
Voor zover het kenmerk van de tussenpersoon hun is medegedeeld, en om de administratieve taak van 
de tussenpersoon te vergemakkelijken, worden de verzekeraars aanbevolen dit kenmerk op de daarop 
volgende documenten te vermelden. 
Dit kenmerk van maximaal 17 alfanumerieke posities zou ongeveer op de plaats van het 
overeenstemmende kenmerk van de verzekeraar moeten komen. 
 


