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Datassur, twee 
decennia ten 

dienste van de  
verzekeraars

Na maandenlange voorberei
ding besloten, op 9 oktober 

1995, de toenmalige Beroeps 
vereniging van Verze kerings

ondernemingen (BVVO) en enkele 
verzekeringsondernemingen, hun 

krachten te bundelen bij het opzetten 
van een centraal platform van waaruit 

performante diensten aan de verzeke
ringssector konden worden geleverd. De 

keuze voor de structuur van een “econo
misch samenwerkingsverband” lag dan 

eigenlijk voor de hand: samenwerken om de 
gezamenlijke belangen te ondersteunen.

Op 23 oktober 2015 werd daarom op feestelijke 
manier een overzicht opgemaakt van de realisaties 

van Datassur en werd de pioniers van het samenwer
kingsverband de verdiende lof toegezwaaid.

Het parcours van Datassur liep over het beheer van geza
menlijke bestanden, het beheer van schades bij openbare 

nutsbedrijven, de financiële compensatie van de schade uit 
verkeersongelukken, de strijd tegen misbruik van de verzeke

ring en verzekeringsfraude, de operationele dienstverlening 
voor de compensatiemechanismen voor schade voortvloeiend uit 

natuurrampen en uit terrorisme, een voor de klant toegankelijk 
centraal register van schadeattesten, en nog meer.

Datassur verantwoordt zijn centrale plek in het Belgische verzekerings
landschap, door een groeiende lijst van diensten. Deze leiden ertoe dat 

de bij het ESV aangesloten ondernemingen vandaag bijna 90% van het 
marktaandeel in de BOARverzekeringen vertegenwoordigen. 

Voorwoord



Voorzitter Van het College 
Van zaakVoerders

rené dhondt
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Van één bestandsverwerking …

Het is niet zomaar dat Datassur lange tijd is gelijk
gesteld of zelfs verward met het RSRbestand met 
de “speciale risico’s”. De eerste opdracht voor het 
ESV bestond er immers in dat bestand in overeen
stemming te brengen met de wet op de bescher
ming van de persoonlijke levenssfeer. In minder dan 
negen maanden is het team erin geslaagd de sector 
een nieuw bestand aan te bieden met gegevens die 
toelaten de evaluatie van de te verzekeren risico’s 
te optimaliseren, en dit binnen de strikte naleving 
van de wet op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Opdracht volbracht, het RSRbestand 
uit de startblokken en zo ook Datassur.

In 1998 verwelkomt Datassur het Bureau voor de 
Coördinatie van de Expertises (BCE), dat belast is 
met het beheer van de schadegevallen die openba
re nutsbedrijven treffen, zoals: Proximus, ENGIE 
Electrabel, NMBS en Infrabel, of nog de ministeries 
van openbare werken, uitrusting en vervoer om er 
maar enkele te noemen.

Even later wordt ook het administratieve en finan
ciële beheer van de RDRcompensatiekas aan 
Datassur toevertrouwd. Ondertussen bouwt 
Datassur stapsgewijs aan het door de afdeling Auto 
van Assuralia uitgetekende elektronische platform, 
dat over enkele jaren een volledig geautomatiseerd 
schadebeheer binnen de ondernemingen zal kunnen 
ondersteunen. Zonder de maandelijkse compensa
tie te vergeten, die in 201516 op een nieuwe 
leest werd geschoeid.

Datassur werd begin deze eeuw ook ingeschakeld in 
de strijd tegen verzekeringsfraude. Het bestand
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Find@Car helpt verzekeraars om de technische 
kenmerken van te verzekeren voertuigen te con
troleren, wat leidt tot een meer correcte risicoac
ceptatie. Deze verwerking kan case by case worden 
uitgevoerd, maar een verzekeraar die twijfels heeft 
bij de pertinentie van de technische factoren in zijn 
autoportefeuille, kan ook een screening van zijn 
portefeuille laten uitvoeren.

Verder kan de verzekeraar een gestolen voertuig 
signaleren via het Discoverbestand dat de recupe
ratie ervan moet faciliteren. Dit bestand, toegankelijk 
voor speurders, politiediensten en zusterinstellin
gen van Datassur in de buurlanden, leidt gemiddeld 
tot het terugbezorgen van één op drie gesignaleerde 
wagens.

Verder verleent Datassur, via haar dienst Siabis, ook 
ondersteuning aan zowel de wegpolitie van een 
aantal Waalse provincies als aan de betrokken 
assistentieverzekeraars, wanneer een verzekerd 
voertuig het opgeeft langs de Waalse autowegen 
en dringend dient getakeld te worden.

In de tweede helft van het eerste decennium van 
deze eeuw wordt Datassur aangesproken om de 
compensatiemechanismen uit te werken die de 
schadelasten en de kosten binnen de vzw’s Canara 
en Trip moeten verdelen. 

Als onderaannemer van de vzw Identifin ontwikkelt 
en beheert Datassur het informaticaplatform dat 
het verzekeraars en financiële instellingen mogelijk 
maakt te communiceren met het Rijksregister en de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het 
kader van het opsporen van de slapende tegoeden 
en de bestrijding van het witwassen van geld.

De meest recente ontwikkelingen hebben betrek
king op het bestand Car@ttest en het platform 
ERDR. Car@ttest biedt de verzekerden de moge
lijkheid hun schadeattesten elektronisch te ontvan
gen en het platform ERDR heeft een einde gemaakt 
aan het gebruik van papier bij het versturen van de 
RDRschadeberichten onder maatschappijen. 

In 2015 ten slotte werd Datassur ingeschakeld bij 
de ontwikkeling van de toepassing Econstat, die 
tegen midden 2016 wordt gelanceerd en die 
gebruikers van een smartphone in staat zal stellen 
hun aanrijdingsformulier aan de hand van een een
voudige app in te vullen en het naar hun verzeke
raar te versturen.

Opnieuw gunstige financiële resultaten

Voor de zoveelste keer op rij overtreffen de inkom
sten van het samenwerkingsverband de uitgaven, 
waarna het saldo onmiddellijk herverdeeld wordt 
onder de leden van het samenwerkingsverband in 
de vorm van kredietnota’s, zodat het boekjaar 
2015 uiteindelijk afsluit op een nulsaldo.

Dit jaarverslag bevat verder meer gedetailleerde 
informatie over de diverse activiteiten van Datassur 
ESV; dit verslag kan eveneens worden geraad
pleegd op de website van Datassur (www.datassur.
be), die heel wat nuttige informatie bevat, zowel 
voor de verzekeringprofessionals als voor het grote 
publiek.

Bestuur van het ESV

In de loop van december 2015 raakte bekend dat 
de verzekeraarVoorzitter van het samenwerkings

http://www.datassur.be
http://www.datassur.be
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verband Gert De Winter op 1 januari 2016 aange
steld wordt als CEO van de Baloise Group in 
Zwitserland, zodat hij zijn ontslag diende te geven 
als Voorzitter van Datassur ESV.

De leden van het College van Zaakvoerders verna
men in de eerste dagen van januari 2016 dat hun 
collegazaakvoerder Guy Van Brempt (Belfius 
Insurance) onverwacht is overleden op 31 decem
ber 2015. Hij laat bij allen het beeld na van een 
kundige en joviale collega, die steeds en in volle 
collegialiteit de ontwikkeling van Datassur heeft 
ondersteund.

Ook het vertrek van de directeur van Datassur, 
Daniel Frala, op 30 september 2015 heeft zijn 
weerslag gehad op de activiteiten van het samen
werkingsverband; het College van Zaak voerders is 
verheugd te kunnen melden dat op het ogenblik van 
het verschijnen van dit jaarverslag, een nieuwe 
directeur voor Datassur aangeworven is. 

 

René Dhondt,  
Voorzitter van het College van zaakvoerders 
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Het bestand van de speciale risico’s  
in de verzekeringen niet-leven (RSR)

1 900 en 380 in 2014. De lichte stijging van het aantal 
verzoeken om toegang en om verbetering staat niet in 
verhouding tot de stijging van het aantal registraties. Dat 
heeft wellicht te maken met het feit dat het RSRbestand 
op geen enkele wijze het voorwerp heeft uitgemaakt van 
een perscampagne die onder meer had kunnen wijzen op 
de rechten van de burger op informatie en op de verbete
ring van de gegevens. 

De toepassing van de wettelijke procedures

Overeenkomstig de wet betreffende de persoonlijke 
levenssfeer licht Datassur iedere persoon meteen in wan
neer die in het RSRbestand wordt geregistreerd. Dat 
gebeurt door middel van een brief waarin de doeleinden 
van het bestand worden gepreciseerd, alsook de bij de wet 
bepaalde voorwaarden om een registratie te betwisten. 
Daarnaast worden verschillende rechten vermeld om 
beroep in te stellen: de ombudsman van de verzekering, de 
commissie voor de bescherming van de persoonlijke levens
sfeer en ten slotte de rechtbank van eerste aanleg.

Bovendien heeft Datassur al zijn leden ertoe verplicht in de 
verzekeringsvoorstellen of de verzekeringsovereenkom

Het RSR-bestand in enkele kerncijfers

In 2015 hebben de verzekeringsondernemingen 91 986 
registraties uitgevoerd, tegen 75 775 registraties in 2014, 
dat is een stijging met 21,4%.

Rekening houdend met de bewaartermijn van de registra
ties, namelijk drie jaar voor de opzeggingen na een nietbe
taling van de premie, vijf jaar voor de opzeggingen na een 
schadegeval en tien jaar in geval van fraude, telde het 
bestand eind 2015 251 443 actieve registraties.

De verdeling volgens de registratiecriteria in 2015:

   96,3% van de registraties volgt uit een opzegging 
wegens nietbetaling van de premie of nietinvorde
ring van de vrijstelling, tegenover 94,8% in 2014;

   3,1% van de registraties volgt uit een opzegging na 
meerdere schadegevallen, tegenover 4,5% in 2014;

   0,4% van de registraties volgt uit een opzegging na 
een geval van verzekeringsfraude, tegen 0,7% in 
2014.

De verzoeken om toegang en om verbetering

In 2015 zijn er 1 940 verzoeken om toegang en 373 ver
zoeken om verbetering ingediend, tegen respectievelijk 
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sten een clausule te vermelden waarin wordt gepreciseerd 
dat gegevens betreffende de verzekeringsnemer in het 
RSRbestand van Datassur kunnen worden opgenomen. In 
die clausule wordt eveneens verwezen naar de rechten van 
toegang en op verbetering. Ten slotte bevat de website van 
Datassur alle nuttige informatie over het RSRbestand.

Het gevolg dat aan de verzoeken om verbetering 
wordt gegeven:

   24,1% van de betwiste registraties wordt door de 
betrokken verzekeringsonderneming bevestigd; 

   26,8% wordt geannuleerd op grond van een beslissing 
die in overleg met de betrokken verzekeringsonder
neming is genomen;

   41,8% wordt geannuleerd op beslissing van Datassur 
wanneer de betrokken verzekeringsonderneming niet 
binnen de opgelegde termijn, namelijk 25 kalender
dagen, gevolg heeft gegeven aan het verzoek van 
Datassur;

   7% is nog in verwerking op 31 december 2015. 

De overgrote meerderheid van de geannuleerde registra
ties betreft registraties wegens nietbetaling van de pre
mie. De personen die hun recht op verbetering uitoefenen, 
worden erover geïnformeerd dat de beste manier om de 
annulering van de registratie te verkrijgen, erin bestaat de 
verschuldigde premie te betalen, wat in de meeste gevallen 
in de daarop volgende dagen gebeurt. Na van de betrokken 
onderneming de zekerheid te hebben gekregen dat de pre
mie wel degelijk is betaald, annuleert Datassur de betwiste 
fiche.
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De klachten aan de Ombudsman

Bij de ombudsman van de verzekering zijn in 2015 70 dos
siers met betrekking tot Datassur geopend, dat zijn er 19 
meer dan in 2014. Van die 70 dossiers moeten er 55 wor
den beschouwd als verzoeken om informatie, die overigens 
aan Datassur zijn doorgegeven. Van de 15 echte grieven 
heeft er slechts 1, na het optreden van de ombudsman, 
geleid tot een annulering van de betwiste registratie. Zoals 
de ombudsman in zijn verslag opmerkt, is dat geringe aan
tal te danken aan de doeltreffende organisatie van de voor
afgaande klachtenbehandeling bij Datassur.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer (CBPL) heeft geen enkele klacht tegen Datassur 
geregistreerd. Dat is het achtste opeenvolgende jaar dat 

Datassur door de CBPL helemaal niet wordt ondervraagd 
wegens een klacht of een verzoek om nadere inlichtingen.

Naar aanleiding van een verzoek tot informatie vanwege de 
CBPL heeft Datassur aan de Commissie in detail de werking 
van het RSRbestand uitgelegd, de strikte voorwaarden die 
aanleiding kunnen geven tot een registratie, de informatie 
aan de geregistreerde personen en, ten slotte, de mogelijk
heden om zijn registratie te laten verwijderen. Dit alles met 
het oog op transparantie en vergezeld van kerncijfers met 
betrekking tot het bestand. Die informatie werd voorge
steld tijdens een onderhoud tussen de CBPL en Datassur in 
februari 2015 en was blijkbaar bevredigend voor de leden 
van de Commissie.
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Audits nog steeds bevredigend

Zoals elk jaar sinds 2002 heeft Datassur in 2015 een aan
tal kwaliteitsaudits uitgevoerd bij ondernemingen die 
gebruik maken van het RSRbestand. Die hebben bevestigd 
dat de procedures waarin de overeenkomst en het huis
houdelijk reglement voorzien, doorgaans goed worden 
begrepen en correct worden toegepast. 
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De release “2014” voor een gemakkelijker gebruik van het 
bestand met verzekerde en gestolen voertuigen is ook in 
2015 heel doeltreffend gebleken. 

In 2015 zijn er op de 1 420 voertuigen die als gestolen zijn 
geseind, 318 ontseind, dat geeft een recuperatiepercenta
ge van 22,39%. Daarnaast kon bijna 20% van de gerecupe
reerde voertuigen worden gerecupereerd dankzij het 
rechtstreekse optreden van het Datassurnetwerk. Indien 
alleen rekening wordt gehouden met de 63 voertuigen die 
dankzij het eigen netwerk van Datassur zijn teruggevon
den, zal die dienst de sector een besparing van ongeveer 
1 013 000 € hebben opgeleverd. We herinneren eraan dat 
die dienst werkt op basis van een begroting van 75 000 € 
per jaar.

Het bestand 
Discover
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Dat bestand heeft tot doel het de betrokken beheerders in 
de verzekeringsondernemingen mogelijk te maken de tech
nische gegevens met betrekking tot de voertuigen in por
tefeuille te controleren. Find@Car neemt voor elk voertuig 
dat in België is of werd ingeschreven een vijftiental gege
vens over uit het inschrijvingenbestand die relevant zijn 
voor de verzekeraars: de nummerplaat, het chassisnum
mer, het nummer van het procesverbaal van goedkeuring, 
het vermogen, de cilinderinhoud, enz.

In 2015 is het bestand 233 134 keer geraadpleegd, dat is 
een lichte stijging in vergelijking met de vorige jaren, met 
uitzondering van het jaar 2013, met 306 000 raadplegingen.

Het bestand  
Find@Car

Het platform Siabis
Het door Datassur beheerde centraal bestand Siabis, met 
alle motorvoertuigen die een dekking “bijstand” genieten, 
is, in geval van pech of ongeval, de klok rond toegankelijk 
voor de coördinatiecentra van de federale politie en voor 
het Perexcentrum, het wegcontrolecentrum in Wallonië. 
Wanneer het voertuig waarvoor bijstand is vereist, in het 
bestand wordt geïdentificeerd, gaat die identificatie auto
matisch gepaard met het versturen van een takelopdracht 
naar de betrokken bijstandverlener. Die laatste moet dan 
alles in het werk stellen om zo snel mogelijk zijn gewoonlij
ke takeldienst de opdracht te geven zijn klant in moeilijkhe
den te helpen. 

Het gebruik van dat platform is vandaag beperkt tot de 
provincies Namen, Luxemburg en Brabant en, deels, in het 
Brusselse Gewest. In dit stadium tellen we een twintigtal 
interventies van bijstandverleners per dag via het platform 
Siabis (860 opdrachten in 2015).
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Die databank heeft tot doel de verbruiker, verzekerings
nemer, te helpen om snel en rechtstreeks toegang te 
hebben tot zijn schadeattest(en) met betrekking tot de 
BAmotorrijtuigverzekering. Hierdoor kan hij aan de verze
keringsonderneming of aan de tussenpersoon de gegevens 
bezorgen die vereist zijn voor het sluiten van een nieuwe 
BAmotorrijtuigverzekering.

De verzekeringsnemer kan als enige zijn schadeattesten 
raadplegen, en dit door middel van zijn elektronische iden
titeitskaart. Zevenentwintig verzekeringsondernemingen 
die de tak BAmotorrijtuigen beoefenen, zijn tot Car@ttest 
toegetreden. Zij vertegenwoordigen meer dan 97% van de 
betrokken markt. 

De verzekeringsondernemingen delen elk jaar zo’n 720 000 
attesten mee in Car@ttest. In drie jaar tijd is het bestand 
23 443 keer geraadpleegd en heeft het zo’n 20 558 attes
ten aan de betrokken houders bezorgd.

Het platform Car@ttest
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De vzw Alfa Belgium stelt voor zijn leden onafhankelijke en 
vooraf geselecteerde privédetectives ter beschikking om 
de fraudeonderzoeken uit te voeren die zij niet aan hun 
eigen detectives kunnen toewijzen door belangenconflic
ten, een tekort aan gespecialiseerde detectives, of nog, een 
tijdelijke werkoverlast bij de detectives in loondienst.

Datassur, dat is aangewezen om de toewijzing en de opvol
ging van de opdrachten aan de privédetectives te 
organiseren heeft in 2015 een dertigtal opdrachten toege
wezen en opgevolgd. 

Het platform voor het beheer van  
een reserve van privédetectives
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Het Bureau voor de Coördinatie van de Expertises is belast 
met het beheer van de schadedossiers waarbij een onder
neming van openbaar nut is betrokken. Die ondernemingen 
waarmee een overeenkomst is gesloten om het schadebe
heer te versnellen, zijn bijvoorbeeld Proximus, Electrabel, 
de ministeries van uitrusting en vervoer, de NMBS of de 
kabeldistributeurs.

Enkele markante cijfers

In 2015 heeft het BCE zo’n 17 700 schadedossiers behan
deld voor rekening van de verzekeringsondernemingen die 
tot de overeenkomsten zijn toegetreden, tegenover 18 400 
in 2014. Die daling is onder andere toe te schrijven aan de 
tenuitvoerlegging van de eerste fase van KLIPDIGITAAL 
(het digitale portaal dat alle verzoeken om plannen van 
ondergrondse kabels en leidingen in het Vlaamse Gewest 
centraliseert), dat onder andere de doelstelling heeft het 
helpen voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen.

Het aantal dossiers dat is verwerkt in het kader van de 
overeenkomst met Proximus vormt veruit het grootste 
deel: 7 900 dossiers, dat is 45% van het totaal. Daarna 
volgen de dossiers die zijn geopend in het kader van de 
overeenkomsten “ministerie van openbare werken” met 
4 000 dossiers, dat is 22,6% van het totaal, en de overeen

Het Bureau voor de Coördinatie  
van de Expertises (BCE)

komst met Synergrid (elektriciteit), 3 300 dossiers, name
lijk 18,6%. De overige 13,8% is verdeeld over de overeen
komsten met de NMBS en INFRABEL, die met de kabeldis
tributeurs, en met Synergrid (gas) .

Meer dan 95% van de dossiers zijn behandeld in het kader 
van de zogeheten formule van het “uitgebreid mandaat”, 
met delegatie van het beheer van de schadegevallen. Het is 
dus op basis van de analyse en de conclusies van het door 
het BCE opgemaakte dossier dat de verzekeringsonderne
mingen beslissen of zij al dan niet moeten vergoeden en in 
voorkomend geval hoeveel die vergoeding zal bedragen.

Een nieuwe beheersinterface: eerste stap naar de 
afschaffing van het papier 

Het jaar 2015 zal ook worden gekenmerkt door de verde
re ontwikkeling van de nieuwe beheersinterface van het 
BCE die op 1 oktober 2014 in productie is gesteld. Die 
interface vervangt op nuttige wijze de in 1993 ingevoerde 
beheerstoepassing. Het belangrijkste voordeel ervan is dat 
hij zowel kan worden gebruikt door de beheerders van het 
BCE als, in een tweede tijd, door de beheerders van de 
openbare nutsbedrijven, die de schadeberichten aldus op 
elektronische wijze zullen kunnen indienen en zullen kunnen 
afstappen van het gebruik van papier.
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De RDRschadeberichten passeren via een elektronisch 
platform dat door Datassur is ontwikkeld en dat wordt 
gebruikt door de 35 ondernemingen die zijn toegetreden 
tot de RDRovereenkomsten. Dat informaticaplatform 
heeft het gebruik van papier in het kader van de uitwisse
ling van de schadeberichten afgeschaft. Iets minder dan 
drie jaar na de inproductiestelling van het platform zijn zo’n 
1 775 600 schadeberichten en 1 554 500 versies via dat 
platform gepasseerd. Er zij opgemerkt dat het de onderne
mingen slechts 0,12 euro per verzonden schadebericht 
kost.

Het aantal in 2015 definitief gecompenseerde gevallen, 
namelijk 286 926, ligt iets hoger dan in 2014 (276 138 
gevallen). De in 2015 gecompenseerde gevallen vertegen
woordigen een schadelast van zo’n 492 miljoen euro, tegen 
473 in 2014. 

Het voordeel van die sectorale benadering bestaat vanzelf
sprekend ook erin dat slechts 5,74% van dat aanzienlijke 
bedrag de thesaurie van de aangesloten verzekeraars heeft 
verlaten, waarbij 94,26% van die schadelast alleen elektro
nisch is doorgevoerd, namelijk via de maandelijkse compen
satie.

Nieuwe ontwikkelingen in de compensatieprocedures: 
naar meer vereenvoudiging

Op verzoek van de algemene vergadering Motorrijtuigen 
van Assuralia heeft de RDRtoepassingscommissie nieuwe 
compensatiemechanismen uitgewerkt teneinde de com
pensatieprocedure te vereenvoudigen en te versnellen. 

De RDR-compensatiekas 

Naar de wens van de ondernemingen zijn alle wijzigingen 
die geen informaticaontwikkelingen bij de leden inhielden, 
bij Datassur ingevoerd vanaf 1 april 2015, zodat de verze
keraars zo snel mogelijk voordeel kunnen halen uit de nieu
we procedures. Andere wijzigingen die daarentegen infor
maticaaanpassingen bij de verzekeringsondernemingen 
vereisen, zijn sinds maart 2016 in productie gesteld. Een 
voorbeeld hiervan is de verdwijning van de voorlopige 
compensatie, die plaats maakt voor een onmiddellijke defi
nitieve compensatie, hetgeen concreet drie maanden tijd
winst zal opleveren in de compensatieprocedure.
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Datassur staat in voor het administratie en het 
informaticabeheer van de vzw Identifin

De vzw Identifin is opgericht op initiatief van de beroeps
verenigingen Assuralia en Febelfin om de verzekeringson
dernemingen en de kredietinstellingen toegang te verlenen 
tot de gegevens van het Rijksregister en de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid. 

De kwestie van de slapende tegoeden kan in twee fasen 
worden opgesplitst: de inzameling van gegevens bij de 
registers om de begunstigden van slapende tegoeden op te 
sporen en de overdracht van de fondsen naar de Deposito 
en Consignatiekas (DCK) wanneer de begunstigden niet 
werden geïdentificeerd.

De eerste fase is op kruissnelheid sinds meerdere jaren. 88 
ondernemingen, waarvan 22 verzekeringsondernemingen, 
gebruiken dagelijks het platform van Identifin om hun aan
vragen naar de registers te versturen. In 2015 zijn 351 000 
verzoeken verricht in het kader van de opsporing van sla
pende tegoeden, tegen 279 000 in 2014. 

De software voor de overdracht van de gegevens met 
betrekking tot de niet teruggevonden begunstigden aan de 
DCK, is opnieuw in productie gesteld na meer dan één jaar 
te zijn stilgelegd naar aanleiding van terugkerende informa
ticaproblemen bij de DCK.

Een doeltreffend instrument in het kader van de strijd 
tegen het witwassen

De operationele aspecten betreffende de uitvoering van de 
bepalingen van de antiwitwaswet worden eveneens ten 
laste genomen door Datassur. Het instrument voor het 
raadplegen van het Rijksregister is aangepast om aan die 
finaliteit te beantwoorden. In 2015 zijn aldus 127 000 
raadplegingen in het kader van die finaliteit uitgevoerd, dat 
zijn er 350 000 minder dan het jaar daarvoor.

Datassur als onderaannemer voor  
de vzw’s Identifin, Canara en Trip 
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De vzw’s Canara en Trip

In het kader van de wet op de dekking van de natuurram
pen hebben de verzekeraars een mechanisme uitgewerkt 
waarmee het resultaat van het beheer van de risico’s die 
onder de voorwaarden van het Tariferingsbureau (TB) zijn 
getarifeerd, kan worden verdeeld over alle verzekeraars die 
de tak Brand Eenvoudige Risico’s in België beoefenen. Het 
beheer van dat “compensatieorgaan” is toevertrouwd aan 
de vzw Canara. De ontwikkeling van de informaticatoepas
singen en aansluitend de uitvoering van de verschillende 
compensaties zijn daarentegen toevertrouwd aan Datassur. 

Binnen Datassur is een compensatiemechanisme ontwik
keld voor schade die het gevolg is van terroristische aansla
gen die de portefeuilles raken van de verzekeraars die lid 
zijn van de vzw Trip. Een eerste aanslag is beheerd voor 

rekening van Trip enkele maanden na de oprichting ervan in 
mei 2008; een tweede daad van terroristisch geweld, 
gepleegd in november 2015, is voorgelegd aan Trip. Het 
systeem voor periodieke compensatie dient hiervoor te 
worden opgestart.
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De verdere modernisering van de historische 
toepassingen van Datassur

De modernisering van de oudste toepassingen van Datassur, 
die eind 2013 is aangevat met het herschrijven van de 
beheerstoepassing van het BCE, wordt in 2016 voortgezet 
met ditmaal, op de agenda, het RSRbestand en de toepas
sing voor de realisatie van de maandelijkse RDR
compensatie. 

Een nieuwe stap voor het platform E-RDR

Parallel met de vereenvoudiging van de compensatieproce
dure heeft de algemene vergadering Motorrijtuigen, op 
voorstel van de RDRtoepassingscommissie, ook beslist om 
de werkzaamheden voort te zetten teneinde het hele 
beheersproces van de via RDR geregelde schadegevallen te 
automatiseren. Het platform ERDR, operationeel sinds juni 
2013, betreft slechts drie stappen van een langer proces, 
dat er negentien telt. Bij voorrang zal het erom gaan de 
uitwisselingen te automatiseren van documenten met 
betrekking tot de vragen en antwoorden met instemming 
over de aansprakelijkheden, alsook het versturen van de 
verzoeken om terugbetaling aan de compensatiekas. Die 

Op de agenda in 2016

drie nieuwigheden zijn sinds 1 maart 2016 in productie 
gesteld.

Datassur, partner in de ontwikkeling van de sectorale 
toepassing E-constat

De algemene vergadering Motorrijtuigen van Assuralia 
heeft ingestemd met het voorstel om een sectorale toe
passing voor smartphones te ontwikkelen aan de hand 
waarvan een aanrijdingsformulier online kan worden inge
vuld wanneer de omstandigheden ervan overeenstemmen 
met een RDRregeling. Een werkgroep ad hoc heeft een 
bestek uitgewerkt dat aan verschillende mogelijke ontwik
kelaars is voorgelegd. Het is de Antwerpse firma Flow Pilots 
die de overeenkomst krijgt toegekend, met name op basis 
van goede referenties in de verzekeringssector.

Datassur zal instaan voor het beheer van de gegevensbank 
waarin de via smartphone verstuurde formulieren zullen 
worden opgenomen, teneinde die door te sturen naar de 
betrokken verzekerden en verzekeringsondernemingen. De 
ontwikkeling van de toepassing is aangevat in 2015 en de 
toepassing zou in de zomer 2016 in productie worden 
gesteld.
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Ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven

Met 1 867 774 € aan inkomsten en 1 535 759 € aan uit
gaven vertonen de rekeningen 2015 een batig saldo van 
332 015 €. Het omzetcijfer dat in 2015 is gerealiseerd, 
met financiële en menselijke middelen die vergelijkbaar zijn 
met die van de vorige jaren, is een van de beste resultaten 
sinds de oprichting van het ESV in 1995.

Dat resultaat kan worden verklaard door een goede beheer
sing van de kosten en de inbreng van extra middelen dank
zij met name de nieuwe diensten die de voorbije drie jaar 

Rekeningen 2015

aan de leden ter beschikking zijn gesteld. We onderstrepen 
eveneens dat, zoals dat de laatste jaren het geval is, elke 
dienst zelffinancierend is en een batig saldo vertoont.

Zoals elk jaar zal aan de algemene vergadering van de leden 
worden voorgesteld het batig saldo te herverdelen in de 
vorm van kredietnota’s, die aan elk lid zullen worden uitge
keerd volgens zijn aandeel in de realisatie van de winst.
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Actief Passief

Vaste activa 14 612,55 Voorziening andere risico's en kosten 65 545,50

 Meubilair 65 216,52  Voorziening informatica 28 930,00

 Afschrijvingen -50 603,97  Voorziening verhaal huurschade 36 615,50

Schulden op meer dan 1 jaar 638 057,79

Vorderingen 338 853,87  Achtergestelde lening 315 043,99

 Debiteuren Bestanden 50 043,46  Waarborgen RDR 323 013,80

 Compensatie RDR 147 001,04

 Diverse vorderingen 141 809,37

Schulden op ten hoogste 1 jaar 544 251,30

 Diverse schulden 99 933,67

 Te ontvangen facturen 6 300,00

Geldbeleggingen 597 163,84  Op te stellen creditnota's 2014 106 002,21

 Sicavs ING 309 036,04  Op te stellen creditnota's 2015 332 015,42

 Termijnbeleggingen 288 127,80

 

Sociale schulden 119 477,76

 Sociale schulden 32 370,06

Liquide middelen 424 092,20  Voorziening vakantiegeld 79 617,05

 Rekening courant BNP Paribas 342 191,14  Voorziening personeelskosten 7 490,65

 Rekening courant ING 81 901,06

Overlopende rekeningen 9 001,24

Overlopende rekeningen 1 611,13  Toe te rekenen kosten 292,18

 Verkregen opbrengsten 1 611,13  Over te dragen opbrengsten 8 709,06

Totaal 1 376 333,59 Totaal 1 376 333,59

Balans 2015  
(verkorte versie)*

*   Art. 105 W. Venn.: De jaarrekening zal worden neergelegd volgens wettelijk voorschrift. 
De Commissaris heeft over jaarrekening een oordeel afgeleverd zonder voorbehoud.
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Kosten Opbrengsten

Verhaal op administratieve kosten 32 588,80

Bijdragen 1 013 898,47

RSR 663 605,23

Discover 75 000,00

Find@car 29 999,98

Canara 11 000,00

Car@ttest 45 001,00

Telebib 88 351,00

Trip 2 800,00

Alfa -5 859,74

Identifin 60 000,00

 E-Platform RDR 44 001,00

Bijdragen expertises BCE 418 996,30

Bijdragen compensatie RDR 390 419,40

Diverse opbrengsten 1 295,12

Diverse opbrengsten 1 295,12

Terugname provisies 8 902,89

Bruto interesten 1 673,53

Totaal 1 867 774,51 Totaal 1 867 774,51

Lokalen  152 367,42
Werkingskosten   87 928,33

Verzendingskosten 59 112,71
Bureelbenodigdheden 983,77
Drukwerk 7 694,39
Telefoon & fax 3 724,14
Papier, briefomslag 8 382,19
Vertalingen 7 107,68
Verzekeringen 297,04
Documentatie - publicaties 626,41

Op te stellen creditnota's  332 015,42
Find@Car 17 089,00
Discover 8 572,00
Fichiers 126 304,42
RDR 65 768,00
BCE 68 168,00
Alfa -2 000,00
Canara 5 856,00
Identifin	 17 982,00
Car@ttest 3 637,00
Telebib 9 580,00
E-Platform RDR 11 059,00

Representatiekosten  36.028,76
Informatica & burotica  105 364,35
Erelonen  19 438,56
Prestaties derden  54 941,44
Personeelskosten  1 070 218,50
Afschrijvingen en diverse kosten  7 306,29
Financiële kosten  2 142,39
Roerende voorheffing  23,05

Resultatenrekening 2015  
(verkorte versie)*

*   Art. 105 W. Venn.: De jaarrekening zal worden neergelegd volgens wettelijk voorschrift. 
De Commissaris heeft over jaarrekening een oordeel afgeleverd zonder voorbehoud.
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Gert De Winter - Baloise Insurance - voorzitter van Datassur 1

René Dhondt - Assuralia - ondervoorzitter van Datassur

Samenstelling van het College van zaakvoerders (Situatie op 31 december 2015)

René Dhondt - Assuralia - voorzitter 

Marc Euben - KBC Verzekeringen

Pascal Jacobs - P&V Verzekeringen

Serge Jacobs - Ethias

Antoine Jeanmart - Axa Belgium

Jean-Pierre Legrand - Allianz Benelux

Herman Strobbe - Generali Belgium

Ann Van Bleyenbergh - Baloise Insurance

Guy Van Brempt † - Belfius Insurance 2

Pascal Van Calster - Argenta

Werner Van Hassel - AG Insurance

Jan Verbeeck - Axa Belgium

1  tot 31/12/2015
2  overleden op 31/12/2015

Organisatie



Michel Bormans

François Huyskens Nicolas Lauters Patrick Muls Gilles Renard Vincent Stevens

Pascal Crassaerts Brigitte Cuyvers Anne Debroeck Daniel Geerts Vincent Gérard
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Interne organisatie

Michel Bormans - coördinator Telebib

Tel. : 0032-2-547 56 93
michel.bormans@telebib2.org

Pascal Crassaerts - hoofd van  
de diensten Bestanden en RDR

Tel. : 0032-2-547 58 52
pascal.crassaerts@datassur.be

Brigitte Cuyvers - beheerder

Tel. : 0032-2-547 58 58
brigitte.cuyvers@datassur.be

Anne Debroeck - secretaresse

Tel. : 0032-2-547 58 51
anne.debroeck@datassur.be

Daniel Geerts - consultant BCE

Tel. : 0032-2-547 58 51
daniel_geerts@telenet.be

Vincent Gérard - hoofd van de  
dienst BCE

Tel. : 0032-2-54 58 55
vincent.gerard@datassur.be

François Huyskens - informaticus

Tel. : 0032-2-547 58 61
francois.huyskens@datassur.be

Nicolas Lauters - beheerder

Tel. : 0032-2-547 58 57
nicolas.lauters@datassur.be

Patrick Muls - informaticus

Tel. : 0032-2-547 58 59
patrick.muls@datassur.be

Gilles Renard - beheerder

Tel. : 0032-2-547 58 56
gilles.renard@datassur.be

Vincent Stevens - beheerder

Tel. : 0032-2-547 58 53
vincent.stevens@datassur.be

mailto:pascal.crassaerts@datassur.be
mailto:anne.debroeck@datassur.be
mailto:daniel_geerts@telenet.be
mailto:vincent.gerard@datassur.be
mailto:nicolas.lauters@datassur.be
mailto:patrick.muls@datassur.be
mailto:gilles.renard@datassur.be
mailto:vincent.stevens@datassur.be
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Actel 

Aegon Schadeverzekering

AG Insurance

AIOI Nissay Dowa

Alfa Belgium

Alpha Insurance

Allianz Benelux

Amlin Europe

AMMA

Argenta

Asco 

Assuralia

AXA Assistance

AXA Belgium Insurance

Baloise Insurance

Belfius Insurance

Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars

Canara

CDA

Corona

Ethias

Euro Insurance

Federale Verzekeringen

Fidea

Belgisch gemeenschappelijk waarborgfonds

Foyer Assurances

Generali Belgium

Greenval Insurance Cy

NN Non-life Insurance

NN Insurance Services Belgium

KBC Verzekeringen

L’ Ardenne Prévoyante

Optimco

P&V Verzekeringen

Partners Verzekeringen

Renta Support

Servis

Touring Verzekeringen

Trip

TVM België

Vivium

Lijst van de Leden 2015
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