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AANBEVELING 33 
AAN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN 

Algemene polisvoorwaarden: genormaliseerde referenties. 
 
In deze tijd is het meer en meer noodzakelijk dat de bijzondere voorwaarden, welke in de ogen van de 
klant nog steeds ‘de polis’ uitmaken, zouden verwijzen naar de algemene voorwaarden die eveneens 
van toepassing zijn. 
 
Allereerst is er daarvoor een juridische reden.  
Het is uiteraard moeilijk aan te tonen welke versie van de algemene voorwaarden fysisch vasthing aan 
bepaalde bijzondere voorwaarden. 
 
Daarnaast is er echter een belangrijke productiviteitsreden.  
Uiteraard zal men steeds een exemplaar van de algemene voorwaarden bezorgen aan de klant, maar de 
tussenpersoon en de verzekeringsmaatschappij kunnen volstaan met één standaardexemplaar welk zij 
kunnen raadplegen indien nodig. 
Dat vereist natuurlijk een correcte verwijzing hiernaar in de bijzondere voorwaarden. 
Dit vereist ook dat de algemene voorwaarden hun eigen referte vermelden. 
 
Zoals elk gegeven dat op een polis kan vermeld worden is ook dit gegeven bijgevolg vatbaar voor 
standaardisatie en opname in Telebib2. 
Er is echter meer: wanneer aan de tussenpersonen op standaardinformatiedragers de teksten van deze 
algemene voorwaarden kan bezorgd worden, is een standaardisatie van deze refertes een noodzaak. 
Daarom deze aanbeveling. 
 
De referte van de algemene voorwaarden is één gegeven dat bestaat uit drie onderdelen. 
 
Het eerste onderdeel bestaat uit zes posities en is gelijk aan het FSMA-n° van de 
verzekeringsmaatschappij welke de algemene voorwaarden uitgaf. 
Dit is dus niet noodzakelijk ook de verzekeringsmaatschappij die de polis beheert! 
 
Het tweede onderdeel bestaat uit maximum 12 posities en wordt vrij bepaald door de uitgevende 
verzekeringsmaatschappij. Het is alfanumeriek, links gealigneerd. 
Bij afdruk worden blanco posities achteraan weggelaten. 
 
Ten slotte volgt de datum (8 posities - EEJJMMDD) van uitgifte van de algemene voorwaarden. 
 
(In deze datum mogen de DD nul (“00”) bevatten; in de praktijk en/of juridisch is de datum van uitgifte 
in dat geval te begrijpen als “01” in die zin dat als je voor een gegeven maand geen dag specifieert, dan 
alle dagen van die maand mogelijk zijn, en dus vanaf dag 1van die maand.) 
 
(Dezelfde algemene voorwaarden zijn beschikbaar in verschillende talen (frans / nederlands / duits 
/engels) en hebben best voor elke taal een specifieke referte. 
Men krijgt dan iets in de stijl van: 123456-12345678901N-20141115 / 123456-12345678901F-20141115 ... 
De verzekeraars zijn hier vrij qua keuze van de gebruikte systematiek.) 
 
Het nummer van de uitgevende verzekeringsmaatschappij blijft steeds een integraal deel van de referte. 
Het is immers zeer goed mogelijk dat een polis, zoals afgesloten bij één verzekeraar, steunt op algemene 
voorwaarden zoals oorspronkelijk zijn uitgegeven door een andere verzekeraar. 
Dit kan onder meer het geval zijn bij overname van verzekeringsmaatschappijen, maar bijvoorbeeld ook 
in het kader van medeverzekering. 
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De referte van de algemene voorwaarden is één enkel gegeven, dat echter op de bijzondere 
voorwaarden (en in de algemene voorwaarden zelf), op papier, zal weergegeven worden met streepjes 
tussen de drie onderdelen. 
 
Voorbeelden: 
In onderdelen Één gegeven Op papier of in pdf 
123456 - 123456789012 – 
19960207 

12345612345678901219960207 123456-123456789012-19960207 

000014 – 123456 – 20140709 00001412345620140709 000014–123456-20140709 
 
In deze redenering komen de streepjes dus tussen positie 6 en 7 voorwaarts, en tussen positie 9 en 8 
achterwaarts. 
 
Deze redenering veronderstelt ook dat alle algemene voorwaarden komen van spelers in het bezit van 
een FSMA-nummer. 
 
In Telebib2 kennen we de RFF+023 “Référence des conditions générales / Referte algemene 
voorwaarden” met de definitie: 

La version des conditions générales étant d'application sur la police.  
Receuil blanc : recommandation 33, moyennant quelques modifications en date du 12.08.2008 :  

Contenu : 5n aligné à droite et précédé de zéros / an..12 aligné à gauche / 8n : ce qui 
donne un total de 25..an aligné à gauche  
Présentation : CBFA-numéro de la compagnie émettrice, tiret, référence, tiret, date 
d'émission SSAAMMJJ.  
Format: premières cinq positions = CBFA-numéro, dernières 8 positions = date, et ce qui 
reste est la référence propre. 

/ Referte die verwijst naar de versie van de algemene voorwaarden die op dat contract van 
toepassing zijn.  

Witte map: aanbeveling 33, mits kleine aanpassingen dd. 12.08.2009:  
Inhoud : 5n met voorloopnullen/an..12 links gealigneerd/8n geeft in totaal 25..an links 
gealigneerd  
Presentatie: CBFA-nummer uitgevende maatschappij, streepje, referte, streepje, datum 
uitgifte EEJJMMDD.  
Formaat: eerste vijf posities = CBFA-nummer, laatste 8 = datum, en wat over blijft is de 
eigenlijke referte-aanduiding. 

Deze definitie moet nu opnieuw aangepast worden gezien het FSMA-nummer op 6 posities numeriek 
komt. 
 


