AANBEVELING 14
AAN DE MAATSCHAPPIJEN
TERUGBETALING VAN EEN PREMIE-GEDEELTE (NEGATIEF KONTANT)
PROBLEEMSTELLING:
Bij ontvangst van documenten met betrekking tot een terugbetaling in inning producent (*), dient de
Producent te kennen:
• het bedrag van het kommissieloon
• de door de Maatschappij aangewende wijze van boeking,
ten einde zijn eigen boekhouding op de gepaste wijze bij te werken.
(*) “inning producent” is in dit geval te begrijpen als “uitbetaling door de producent”.
De door de Maatschappijen gebruikte documenten en aangewende werkwijzen, lopen vrij sterk uiteen:
1) documenten:
• uitsluitend de contractuele stukken met aanduiding van het terug te betalen bedrag;
• uitgifte van een terugbetalingskwijting
met of zonder “verdoken” vermelding van het kommissieloon,
met of zonder borderel (kommissieloonborderel of terugbetalingskwijtingborderel);
2) werkwijzen:
• ambtshalve boeking bij de uitgifte (automatisch krediet);
• boeking na terugzending naar de Maatschappij van de ondertekende terugbetalingskwijting;
• ambtshalve debitering van het kommissieloon bij de uitgifte en creditering van het premiebedrag
na terugzending van de getekende kwijting.
OPLOSSING:
De volgende aanbevelingen worden geformuleerd:
1. Eenvormigheid zou dienen tot stand te komen zonder daarom af te wijken van de in elke
Maatschappij geldende principes.
2. Het zou wenselijk zijn dat de Maatschappijen aan de Producenten zouden bezorgen:
• een terugbetalingskwijting (met duidelijke vermelding of deze al dan niet getekend moet
teruggezonden worden);
• een (terugbetalings-)kwijtingborderel, het bedrag vermeldend van het kommissieloon en de
wijze van boeking.
3. Hoe dan ook, wanneer het borderel niet gebruikt wordt is het onontbeerlijk dat het bedrag van het
kommissieloon op “verdoken” wijze op de kwijtingen vermeld wordt.
4. Wanneer het een zaak “Incasso Maatschappij” betreft, blijft de toezending aan de Producent van
een kommissieloonborderel noodzakelijk.
5. De in de maatschappij geldende principes zijn coherent en uniform:
• bij de uitgifte van een premie te innen door de producent;
met of zonder overhandiging van de fysieke kwijting aan de producent;
ambtshalve boeking in de producentenrekening: debet premie en credit commissie.
• bij de uitgifte van een premie-teruggave te uit te betalen door de producent;
met of zonder overhandiging van de fysieke teruggave-kwijting aan de producent;
ambtshalve boeking in de producentenrekening: credit premie en debet commissie.
• De terugzendtermijn is geldig voor alle kwijtingen in “inning producent”, ongeacht of dit te
innen dan wel uit te betalen kwijtingen zijn.
• Het overschrijden van de terugzendtermijn is tegenstelbaar; door de verzekeraar, in/op
hoofde van de producent.
Opmerking:
Telebib2: in de praktijk, in de huidige implementatie, gaat het bericht M0304 over het vervaldagberichtkwijting, en is datzelfde bericht tegelijkertijd M0304 het kwijting-borderel.
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