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VOORWOORD

I

n oktober 2017 gaf Johan
Verheyen de fakkel door aan
Vincent Gérard als nieuwe
directeur van het Economisch
Samenwerkingsverband
(ESV). Vincent beschikt over
een ruime ervaring binnen
de verzekeringssector
als onderschrijver en
schadebeheerder in verschillende
verzekeringsondernemingen.
Sedert 2013 leidt hij het
Bureau voor de Coördinatie
van Expertises (BCE). Hij kent
bijgevolg als geen ander het reilen
en zeilen van Datassur om het
ESV mee te loodsen door een
verzekeringswereld die volop in
verandering is.
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2017 was het jaar van
de continuïteit waarbij de
aandacht vooral uitging naar
het moderniseren van de
bestaande diensten (bv. RSR
en RDR), het verder vorm
geven aan nieuwe diensten
in ontwikkeling (bv. de app
Crashform en het VERzekeraarsPArketten-Informatie-Systeem),
het vernieuwen van de website
www.datassur.be (die heel wat
nuttige informatie bevat, zowel
voor de verzekeringsprofessionals
als voor het grote publiek) en
het conform maken van de
werking van Datassur met de
nieuwe regelgeving inzake de
bescherming van het privéleven

(de GDPR – “General Data
Protection Regulation”).
Zijn gerichte en doeltreffende
werking en zijn uitgebreid
dienstenaanbod maakt dat
de bij het ESV aangesloten
ondernemingen vandaag om en
bij de 90% van het marktaandeel
in BOAR-verzekeringen
vertegenwoordigen. U vindt
verder in dit jaarverslag meer
gedetailleerde informatie over de
diverse activiteiten van Datassur
ESV. En net zoals dat in de
voorbije jaren reeds het geval
was, overtreffen ook in 2017
de inkomsten van Datassur de
uitgaven, waarbij het saldo wordt

herverdeeld onder de leden van
het samenwerkingsverband in de
vorm van creditnota’s.
Prioritair voor 2018 is
het verder toezien op het
respecteren van de vereisten
inzake privacywetgeving om
volledig compliant te zijn aan de
nieuwe regelgevende vereisten
hieromtrent. Daaraan gekoppeld
wordt de focus gericht op het
optimaliseren van de interne
procedures (via het behalen van
een ISO27001-certificaat).
Daarnaast lopen projecten
zoals het vernieuwen van het
RSR-platform (als een web-

service), het automatiseren
van de compensatiekas voor
Accesso, het performanter
maken van de app Crashform
en de realisatie van 2 projecten
in het kader van de wet van
31 mei 2017 inzake de verplichte
10-jarige aansprakelijkheid voor
bouwactoren. Deze nieuwe
wetgeving wil onder meer een
einde maken aan de discriminatie
tussen enerzijds de architecten
en anderzijds de andere partijen
in de bouwsector. In dit kader
werkt Datassur enerzijds aan een
systeem voor het aanmaken,
versturen en archiveren van
verzekeringsattesten (met het oog
op het consulteren ervan door de

bevoegde instanties) en anderzijds
aan een nieuwe compensatiekas.
Het team van Datassur staat
klaar om deze nieuwe uitdagingen
voor 2018 en de komende jaren
met veel enthousiasme aan te
pakken.

Joris Smeulders

Marc Euben

Gino Leroy

Gedelegeerd bestuurder,
Baloise Verzekeringen

Directeur herverzekering,
preventie en
schaderegelingsbeleid,
KBC Verzekeringen

Lid van het
Directiecomité,
Assuralia
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Bestanden

Het bestand van de speciale risico’s
in de niet-levensverzekeringen (RSR)
79 734 registraties uitgevoerd, tegen
78 856 registraties in 2016
Het RSR-bestand in enkele kerncijfers
In 2017 hebben de verzekeringsondernemingen 79 734
registraties uitgevoerd, tegen 78 856 registraties in
2016, dat is een stijging met 1,1%.
Rekening houdend met de bewaartermijn van de
registraties, namelijk drie jaar voor de opzeggingen
na een niet-betaling van de premie, vijf jaar voor de
opzeggingen na een schadegeval en tien jaar in geval van fraude, telde het bestand eind 2017 251 666
actieve registraties.

De verdeling volgens de registratiecriteria in
2017:

78 856

79 734

91 986

75 775

82 483

•	96,2% van de registraties volgt uit een opzegging
wegens niet-betaling van de premie of niet-invordering van de vrijstelling, tegenover 95,6% in 2016;

2016

2017

•	3,3% van de registraties volgt uit een opzegging
na meerdere schadegevallen, tegenover 3,7% in
2016;
•	0,3% van de registraties volgt uit een opzegging
na een geval van verzekeringsfraude, tegenover
0,4% in 2016.

De verzoeken om toegang en om verbetering
In 2017 zijn er 1 626 verzoeken om toegang en 366
verzoeken om verbetering ingediend, tegen respectievelijk 1 884 en 394 in 2016. De lichte daling van het
aantal verzoeken om toegang is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het RSR-bestand 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 verbetering van de gegevens.

Evolutie van het aantal
2013
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2014

2015

registraties sinds 2013

De toepassing van de wettelijke procedures

Het gevolg dat aan de verzoeken om verbetering wordt gegeven:

Overeenkomstig de wet betreffende de persoonlijke levenssfeer licht Datassur iedere fysieke persoon
zo snel mogelijk in wanneer die in het RSR-bestand
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
Levenssfeer en ten slotte de Rechtbank van eerste
aanleg.

•	22,4% van de betwiste registraties wordt door de
betrokken verzekeringsonderneming bevestigd;
•	23,4% van de registraties wordt geannuleerd op
grond van een beslissing die in overleg met de betrokken verzekeringsonderneming is genomen;
•	51,2% van de registraties wordt geannuleerd op
beslissing van Datassur wanneer de betrokken
verzekeringsonderneming niet binnen de opgelegde termijn, namelijk 25 kalenderdagen, gevolg
heeft gegeven aan het verzoek van Datassur;
•	3,0% van de registraties is nog in verwerking op
31 december 2017.
De overgrote meerderheid van de geannuleerde registraties betreft registraties wegens niet-betaling
van de premie. 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 daaropvolgende dagen gebeurt. Na van de betrokken onderneming de zekerheid te hebben gekregen dat de
premie wel degelijk betaald is en met akkoord van de
onderneming, annuleert Datassur de betwiste fiche.

Verbetering

Toegang

366

394

1 626

1 884
373

380

275

1 741

1 900

1 940

Bovendien heeft Datassur al zijn leden ertoe verplicht
in de verzekeringsvoorstellen of de verzekeringsovereenkomsten een clausule te vermelden waarin wordt
gepreciseerd dat gegevens betreffende de verzekeringsnemer in het RSR-bestand 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 RSR-bestand.

Evolutie van de verzoeken om toegang
2013

2014

2015

2016

2017

en om verbetering sinds 2013
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De klachten aan de Ombudsman

De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) heeft geen enkele klacht tegen Datassur geregistreerd. Dat is het tiende opeenvolgende jaar dat Datassur door de CBPL helemaal
niet wordt ondervraagd wegens een klacht of een
verzoek om nadere inlichtingen.

56

51
2013

2014

2015

2016

59

70

hebben bevestigd dat de procedures waarin de overeenkomst en het huishoudelijk reglement voorzien,
doorgaans goed worden begrepen en correct worden
toegepast.

61

Bij de Ombudsman van de verzekering zijn in 2017 59
dossiers met betrekking tot Datassur geopend, dat
zijn er 3 meer dan in 2016. Van die 59 dossiers moeten
er 40 worden beschouwd als verzoeken om informatie, die overigens aan Datassur zijn doorgegeven. Van
de 19 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 aantal te danken
aan de doeltreffende organisatie van de voorafgaande klachtenbehandeling bij Datassur.

2017

Audits nog steeds bevredigend
Evolutie van het aantal dossiers

Zoals elk jaar sinds 2002 heeft Datassur in 2017 een
aantal kwaliteitsaudits uitgevoerd bij ondernemingen die gebruik maken van het RSR-bestand. Die
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en klachten aan de Ombudsman sinds 2013

Het bestand Discover

In 2017 zijn er op de 1 046 voertuigen die als gestolen
zijn geseind, 184 ontseind, dat geeft een recuperatiepercentage van 17,6%. Van die 184 voertuigen wer-

We herinneren eraan dat die dienst werkt op basis
van een begroting van € 75 000 per jaar.

184

Seiningen

1 046
196

318

1 250

1 420
273

1 330
389

Ontseiningen

den er 179 gerecupereerd door de verzekeringsondernemingen, hetgeen een besparing van ongeveer
€ 1 400 000 voor de sector vertegenwoordigt.

1 456

De release “2014” voor een gemakkelijker gebruik van
het bestand met verzekerde en gestolen voertuigen
is ook in 2017 heel doeltreffend gebleken.

Evolutie van het aantal seiningen
2013

2014

2015

2016

2017

en ontseiningen sinds 2013

Het bestand Find@Car
Dit bestand heeft tot doel het de betrokken beheerders in de verzekeringsondernemingen mogelijk te
maken de technische gegevens met betrekking tot de
voertuigen in portefeuille te controleren. Find@Car
neemt voor elk voertuig dat in België is of werd
ingeschreven een vijftiental gegevens over uit het
inschrijvingenbestand die relevant zijn voor de verzekeraars: de nummerplaat, het chassisnummer, het
nummer van het Proces-Verbaal van Goedkeuring,
het vermogen, de cilinderinhoud, enz.
In 2017 is het bestand 281 054 keer geraadpleegd, dat
is een stijging van 9% in vergelijking met vorig jaar.

Datassur
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Het platform
Siabis

Het platform
Car@ttest

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 Perex-centrum, het wegcontrolecentrum in Wallonië. Wanneer het voertuig
waarvoor bijstand is vereist, in het bestand wordt geïdentificeerd, gaat die identificatie automatisch gepaard met het versturen van een takelopdracht naar
de betrokken bijstand-verlener. Die laatste moet dan
alles in het werk stellen om zo snel mogelijk zijn gewoonlijke takeldienst de opdracht te geven zijn klant
in moeilijkheden te helpen.

Die databank heeft tot doel de verbruiker, de verzekeringsnemer, te helpen om snel en rechtstreeks
toegang te hebben tot zijn schadeattest(en) met betrekking tot de BA-motorrijtuigverzekering. Hierdoor
kan hij aan de verzekeringsonderneming of aan de
tussenpersoon de gegevens bezorgen die vereist zijn
voor het sluiten van een nieuwe BA-motorrijtuigverzekering.

Het gebruik van dat platform is vandaag beperkt tot
de provincies Namen, Luxemburg en Waals-Brabant
en, deels, het Brusselse Gewest. In dit stadium tellen
we een drietal interventies van bijstand-verleners
per dag via het platform Siabis.
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De verzekeringsnemer kan als enige zijn schadeattesten raadplegen, en dit door middel van zijn elektronische identiteitskaart. Negenentwintig verzekeringsondernemingen die de tak BA-motorrijtuigen
beoefenen, zijn tot Car@ttest toegetreden. Zij vertegenwoordigen meer dan 97% van de betrokken markt.
In 2017 hebben de verzekeringsondernemingen zo’n
832 800 attesten geleverd aan Car@ttest. Dit jaar is
het bestand 16 268 keer geraadpleegd en heeft het
zo’n 15 223 attesten aan de betrokken houders bezorgd.

Het platform voor het beheer van
een reserve van privédetectives
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
omwille van belangenconflicten, een tekort aan gespecialiseerde detectives, of nog, een tijdelijke werkoverlast bij de detectives in loondienst.
Rekening houdend met de beperkte activiteit van Alfa
Belgium tijdens de voorbije twee jaar en het gebrek
aan perspectief dat hier op korte en middellange ter-

mijn beduidend verandering in zal komen, heeft de
Commissie Fraude van Assuralia tijdens haar vergadering van 13 december 2017 besloten de activiteiten
ervan stop te zetten.
Ze beveelt aan om de vzw niet te ontbinden. Rekening
houdend met het zeer ruime sociale doel ervan, kan
deze gebruikt worden in andere projecten die door
de Commissie Fraude opgestart en gevolgd worden.

Datassur
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Het Bureau voor de Coördinatie
van Expertises (BCE)
In 2017 heeft het BCE zo’n
16 500 schadedossiers behandeld
De verzekeringsondernemingen behouden
hun vertrouwen in het beheer door het BCE
Het Bureau voor de Coördinatie van Expertises is belast met de registratie van schadedossiers waarbij
een onderneming van openbaar nut is betrokken en
met de evaluatie van de geleden schade. Deze nutsbedrijven, waarmee een overeenkomst werd gesloten
om het schadebeheer te versnellen, zijn bijvoorbeeld
Proximus, Eandis, Ores, Infrax, kabeldistributeurs zoals VOO en Telenet, waterdistributiebedrijven zoals
AWW en Vivaqua, de 3 regionale Ministeries wegen en
verkeer, NMBS, Infrabel, enz.

Enkele markante cijfers
In 2017 heeft het BCE zo’n 16 500 schadedossiers behandeld voor rekening van de verzekeringsondernemingen die tot de overeenkomsten zijn toegetreden,
tegenover 17 600 in 2016. Het volume schadegevallen
betreffende kabels en leidingen daalt, als een gevolg
van KLIP-DIGITAAL in Vlaanderen. De invoering van
dit digitale platform heeft tot doel bij te dragen aan
de daling van het aantal schadegevallen aan kabels
en leidingen. Anderzijds, is het volume schadegevallen betreffende wegeninfrastructuur stabiel terwijl
het aantal schadegevallen rond de spoorwegeninfrastructuur lichtjes stijgt.

Andere
12%
NMBS - Infrabel - Kabeldistributeurs Synergrid (gas) - Vivaqua, ...

Proximus
45%

Synergrid (Elek.)
18%

Verdeling van de schadedossiers volgens
de belangrijkste overeenkomsten
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Ministerie
van openbare werken
25%

Het aantal dossiers dat is verwerkt in het kader van
de overeenkomst met Proximus vormt veruit het
grootste deel: 7 500 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 4 100 dossiers, dat is 25% van
het totaal, en de overeenkomst met Synergrid (elektriciteit), 3 050 dossiers, namelijk 18%. De overige 12%
is verdeeld over de overeenkomsten met de NMBS en
Infrabel, die met de kabeldistributeurs, met Synergrid (gas) en met de waterdistributie.
Meer dan 99% van de dossiers zijn behandeld in het
kader van de zogeheten formule van het “uitgebreid
mandaat”, waarbij de verzekeraar het BCE volledig
mandateert om de schadeaangifte te registreren en
alle door de conventie voorziene stappen uit te voeren om de schade te bepalen. Het is ook 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: afschaffing van
verwerking op papier en verhoogde interactiviteit
Het jaar 2017 werd ook gekenmerkt door de verdere
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 deze zowel kan worden gebruikt
door de beheerders van het BCE als, in een later stadium, 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.

Datassur
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De RDR-compensatiekas

De schadeaangiften die compensatie mogelijk maken gaan langs een door Datassur ontwikkeld online
platform dat gebruikt wordt door de ondernemingen
die toegetreden zijn tot de RDR-overeenkomsten.
Met dit platform is er een einde gekomen aan het
gebruik van papier in het kader van de uitwisseling
van schadeaangiften. Sinds de invoering van het
platform in 2013 zijn er zo’n 3 206 409 aangiften en
2 895 813 versies via dit platform gegaan.
Het nieuwe op vrijdag 1 april 2016 ingevoerde compensatiemechanisme is nu volledig operationeel. Het
aantal gecompenseerde gevallen in 2017 bedraagt
298 497. De in 2017 gecompenseerde gevallen vertegenwoordigen een schadelast van € 515,8 miljoen.
Het voordeel van die sectoraanpak ligt natuurlijk in
het feit dat slechts 6,52% van dat aanzienlijke bedrag
de schatkist van de verzekeraars die lid zijn verlaten
heeft, aangezien 93,48% van de schadelast in kwestie
alleen elektronisch overgedragen is via de maandelijkse compensatie. Aangezien 2017 het eerste jaar
is waarin alle gevallen gecompenseerd zijn via het
nieuwe mechanisme, is dit dus een nieuw referentiejaar.
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Het VERzekeraars – PArketten
Informatie Systeem (VERPAIS)*

Op 1 december 2016 lanceerde Datassur het VERzekeraars – PArketten Informatie Systeem, afgekort
VERPAIS *. Voordien verliep de communicatie tussen verzekeraars en Parketten via briefwisseling en
telefonische contacten. De verzekeraars dienden
schriftelijk een aanvraag in voor de inzage van een
strafdossier, en dienden deze aanvraag aan het juiste Parket te adresseren. De Parketten verwittigden
de verzekeraars per brief over elke wijziging van de
status van een strafdossier, met vermelding van de
beslissing en eventueel van het motief. Dit leidde
tot inefficiënte en dure communicatie, herhaalde
aanvragen voor toegang tot een strafdossier, en veel
telefoontjes om de status van een aanvraag te bekomen.

verkeersongevallen betreft, enkel nog via dit platform gecommuniceerd mag worden tussen Belgische
verzekeraars en Parketten: papieren aanvragen worden niet langer behandeld! Gezien de zekerheid dat
een aanvraag niet verloren gaat of naar een verkeerd
parket zou gestuurd kunnen worden, wat bij brieven
wel het geval was, dienen er nu geen herinneringen
meer gestuurd te worden. De verzekeraars worden
per mail verwittigd van elke verandering van status
van het strafdossier en krijgen een document in bijlage, zodra de toelating tot inzage gegeven wordt,
waarmee ze zich tot de juiste rechtbank kunnen wenden. In 2017 werden er 120 150 aanvragen via VERPAIS
ingediend en al 76 860 toelatingen tot inzage in het
strafdossier gegeven.

Om dit te vermijden, werd het elektronisch platform
VERPAIS gelanceerd en tegelijk afgesproken dat wat

(*) Système d’Information Parquets - entreprises d’ASSurances (SIPASS)

Datassur
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Crashform
Ter gelegenheid van het Autosalon in Brussel, lanceerde Assuralia in januari 2017 de elektronische
ongevalsaangifte op smartphone en tablet. Voortaan
hoeven bestuurders bij een aanrijding geen papieren
aanrijdingsformulier meer te gebruiken. Met Crashform, beschikbaar in Google Play en in de App Store,
kan je van tevoren je persoonlijke en je verzekeringsgegevens invullen om ze in geval van aanrijding bij
de hand te hebben.
De meeste verzekeraars zullen op de groene kaarten
(verzekeringsbewijs) een QR-code aanbieden. Het volstaat die te scannen om al je verzekeringsgegevens in
te geven in de applicatie. Daarna volstaat het om de
omstandigheden van het ongeval in te geven, de schade aan de voertuigen aan te geven en eventuele foto’s
toe te voegen.
Datassur staat in voor het centrale platform achter
de mobiele applicatie en zorgt ervoor dat, eenmaal
de ongevalsaangifte op de smartphone of tablet ondertekend is, zij onmiddellijk terechtkomt in je eigen
mailbox, in die van je verzekeraar en in die van je
tussenpersoon, als diens e-mailadres vermeld is.

Noot: het papieren “aanrijdingsformulier” blijft nog
steeds geldig.
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TELEBIB
De opdracht van het TELEBIB-centrum:
1.	Normen en standaarden definiëren, ontwikkelen en publiceren met betrekking tot de
elektronische gegevensuitwisseling, alsook
procedures die geldig zijn voor de hele Belgische verzekeringssector;
2.	
Certificatieregels vastleggen voor het meten en controleren van de toepassing van de
normen en standaarden in de sector;
3.	Een operationele structuur opzetten, organiseren en onderhouden (gemengde werkgroepen);

en gerespecteerd wordt. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen in de verzekeringssector de normalisering
kunnen vragen van om het even welk gegeven dat
voor communicatie vatbaar is. Dat wil eveneens zeggen dat alle betrokkenen ten allen tijde de standaarden moeten kunnen raadplegen volgens de gangbare
consultatiemethoden.

TELEBIB: een onafhankelijke standaard
TELEBIB wordt uitsluitend beheerd door het TELEBIB-platform, waarin zowel de verzekeringsondernemingen als de verzekeringstussenpersonen vertegenwoordigd zijn.

4.	De conformiteit van TELEBIB met de internationale standaarden in de verzekerings
sector waarborgen;
5.	
Het belang van standaarden onderstrepen
en het gebruik ervan aanmoedigen.
Deze afspraken werden gemaakt per eind 2001 en
werden in de loop van 2004 aangevuld met meer specifieke SLA’s (Service Level Agreements).

TELEBIB: informatiestandaard van de sector
De vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen (Assuralia) en van de verzekeringsmakelaars
(Feprabel, FVF en BVVM), die bijeenkomen binnen het
TELEBIB-platform, erkennen TELEBIB als de norm inzake communicatie in de verzekeringssector, zowel
voor interne als voor externe communicatie.
Voor de nieuwe TELEBIB-gegevens waarvoor al op
een ruimere basis een normalisering bestaat (buiten
de verzekeringssector, bv. CEN, ISO, Edifact ...), wordt
de standaardisering afgestemd op die normen.

TELEBIB: een open standaard
Om de communicatie doeltreffender te laten verlopen, waakt het TELEBIB-platform erover dat TELEBIB
een open standaard is en blijft, die algemeen gekend
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Datassur als onderaannemer
voor de vzw’s Identifin, Canara,
Trip en Accesso
Datassur staat in voor het administratieve en
informaticabeheer van de vzw Identifin

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

De vzw Identifin is opgericht op initiatief van de beroepsverenigingen Assuralia en Febelfin om de verzekeringsondernemingen en de financiële instellingen
toegang te verlenen tot de gegevens van het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

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 2017 zijn aldus 666 000 raadplegingen in het kader
van die finaliteit uitgevoerd, dat zijn er 34 000 minder
dan het jaar daarvoor. Er zijn ongeveer 23 500 verzoeken door de verzekeringsondernemingen gebeurd.

Het project rond 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. 90 ondernemingen, waarvan 21 verzekeringsondernemingen, gebruiken dagelijks het platform van
Identifin om hun aanvragen naar de registers te versturen. In 2017 zijn 349 000 verzoeken verricht in het
kader van de opsporing van slapende tegoeden, tegen 334 000 in 2016.
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Wetboek der successierechten
Het federale Wetboek der Successierechten verplicht
de verzekeringsondernemingen aan de fiscale administratie een informatiedocument mee te delen (de
zogenaamde lijst 201) wanneer ze schuldenaar zijn
van bedragen die toekomen aan een erfgenaam, een
legataris, een schenker of elke andere rechthebbende ingevolge het overlijden van een persoon in het
kader van voornamelijk levensverzekeringen.
Hiervoor wordt eveneens Identifin gebruikt om het
rijksregisternummer van de overledene bij het Rijksregister te vinden, indien de onderneming niet over
het nummer beschikt. In 2017 hebben de verzekeringsondernemingen 1 000 verzoeken uitgevoerd.

De vzw’s Canara, Trip en Accesso
Canara
In het kader van de wet op de dekking van de natuurrampen 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 informaticatoepassingen en aansluitend de uitvoering van de verschillende compensaties zijn daarentegen toevertrouwd
aan Datassur.

Trip
Binnen Datassur is een compensatiemechanisme
ontwikkeld voor schade die het gevolg is van terroristische aanslagen die de portefeuilles raken van de
verzekeraars die lid zijn van de vzw Trip. Een eerste
aanslag werd beheerd voor rekening van Trip enkele maanden na de oprichting ervan in mei 2008. Dit
schadegeval werd ondertussen afgesloten.
Sindsdien werd het compensatiesysteem opnieuw
opgestart naar aanleiding van de volgende terroristische aanslagen:
•	Aanslag in Bamako (Mali) op 20 november 2015;
•	
Aanslagen in Brussel op de luchthaven van
Zaventem en in het metrostation in Maalbeek op
22 maart 2016;
•	Aanslag in Nice op de Promenade des Anglais op
14 juli 2016;
•	Aanslag voor een politiekantoor in Charleroi op
6 augustus 2016;
•	
Aanslag in Stockholm in een handelsstraat op
7 april 2017;
•	Aanslag op de Ramblas in Barcelona op 17 augustus
2017;
•	Aanslag in New York (Manhattan) op 31 oktober
2017.
Het compensatiesysteem TRIP heeft rekening gehouden met alle schadevergoedingen van alle door de
aanslagen getroffen plaatsen die door het CST er-

kend zijn als terreurdaden. De operationele werking
van de compensatiekas is zonder problemen verlopen en alle termijnen zijn in acht genomen. Het systeem draait elke maand, aangezien de schadegevallen nog niet afgesloten zijn.

Accesso
Accesso is een compensatiekas die werd opgericht
onder de vorm van een vzw in uitvoering van de wet
“Partyka” van 21 januari 2010 (die werd overgenomen
in de wet verzekeringen van 4 april 2014). Deze wet
voorziet in een vlottere toegang tot de schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken bij het aangaan
van een lening voor de aankoop of renovatie van een
enige en eigen woning. De compensatiekas maakt
het afsluiten van een dergelijke verzekering toegankelijker voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico.
De compensatiekas komt tussen indien de bijpremie die wordt aangerekend om medische redenen,
meer bedraagt dan 125% van de basispremie. Zijn
tussenkomst mag niet hoger zijn dan 800% van de
basispremie. De compensatiekas neemt ook de werkingskosten van het Opvolgingsbureau ten laste.
Kandidaat-verzekeringsnemers kunnen dit bureau
laten onderzoeken of een voorgestelde bijpremie
of weigering medisch en verzekeringstechnisch gerechtvaardigd is.
De vzw Accesso wordt gezamenlijk gefinancierd door
de verzekeraars en de kredietgevers. Op basis van de
rapportering van de verzekeraars wordt er enerzijds
bepaald welk bijpremie-bedrag ten laste valt van de
compensatiekas en welk bedrag iedere kredietgever
en iedere verzekeraar moet betalen of ontvangen.
De verzekeraars rapporteren periodiek een reeks gegevens aan Datassur voor alle verzekeringsovereenkomsten gesloten vanaf 30 december 2014 waarvoor
gedurende de rapporteringsperiode een bijpremie
werd geïnd die werd begrensd conform bovenvermeld compensatiemechanisme. Voor het jaar 2016 en
2017 gaat het in totaal over een 1 000-tal contracten
die aan Datassur gerapporteerd werden.
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Op de agenda in 2018
GDPR

ISO/IEC 27001

In 2018 zal Datassur er een prioriteit van maken dat
er gehandeld wordt conform de wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een
geheel van regels om de gegevens van de Europese
burgers beter te beschermen. Op 25 mei 2018 zullen
bedrijven die persoonsgegevens verzamelen (en dus
van toepassing op Datassur), volledig moeten voldoen aan de nieuwe set regels van de GDPR. Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee iemand uniek geïdentificeerd kan worden: een
naam, een adres, een telefoonnummer, een e-mailadres, een foto, en vele andere factoren.

ISO/IEC 27001, onderdeel van de ISO/IEC 27000-serie,
is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS). Datassur
zal zijn inspanningen voortzetten om dit certificaat
te behalen, waarmee het objectief kan aantonen te
voldoen aan alle normvereisten op het gebied van
informatiebeveiliging.

Gezien de GDPR in mei 2018 officieel van kracht
wordt, heeft Datassur in 2017 de nodige maatregelen genomen. In het bijzonder zal er een inventaris
gemaakt worden van alle persoonsgegevens die verwerkt worden, met een analyse en beschrijving hoe
deze beschermd en verwerkt worden.

De voornaamste vernieuwingen in de GDPR
draaien rond vier pijlers:
1.	
Transparantie: Bedrijven moeten burgers
informeren over hoe de data worden verzameld en verwerkt, en dat op een begrijpelijke manier;
2.	
Data-overdracht: Burgers zullen hun gegevens kunnen overdragen van de ene dienstverlener naar de andere;
3.	
Recht om vergeten te worden: Bedrijven
moeten persoonsgegevens kunnen wissen
als de persoon in kwestie daarom vraagt, en
als er geen geldig tegenargument gegeven
kan worden – ook als de data inmiddels gedeeld zijn met derde partijen;
4.	
Meldplicht bij datalekken: Bedrijven zijn
verplicht een datalek te melden binnen de
72 uur, tenzij kan worden aangetoond dat het
lek geen gevaar vormt voor de verzamelde
persoonsgegevens.
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De belangrijkste te bereiken objectieven zijn:
•	Het in kaart brengen van de risico’s en het implementeren van controlemaatregelen om deze
risico’s te beheren of uit te sluiten;
•	Een objectieve garantie geven aan de leden dat
de verwerkte gegevens beveiligd zijn;
•	Het aantonen dat de wet- en regelgeving nageleefd wordt.

Centralisatie van RSR
In het kader van de nieuwe GDPR-wetgeving, is Datassur gestart met de ontwikkeling van een puur
centrale RSR-databank. Hierbij zal aan de leden de
mogelijkheid geboden worden om de registraties van
speciale risico’s en de consultaties via een web-service uit te voeren. Op die manier wordt er vermeden
dat de ondernemingen een kopie van het deel van de
RSR-databank dat voor hen van toepassing is, lokaal
moeten opslaan. In 2018 zullen de verzekeringsondernemingen deze nieuwe web-service integreren in
hun eigen IT-systemen.

Nieuwe ontwikkelingen in de
Crashform-applicatie
De nieuwe applicatie voor het elektronische aanrijdingsformulier die Assuralia lanceerde tijdens het
Autosalon in januari 2017 zal in 2018 twee grote en
zeer verwachte ontwikkelingen ondergaan:
•	De “2 devices App”, die elke partij de mogelijkheid
zal bieden om het formulier in te vullen op zijn
eigen smartphone of eigen tablet via een synchronisatiesysteem van de gegevens in real time.
Datassur zal zich ontfermen over de ontwikkelingen van het centrale platform dat achter de mobiele applicatie zit;

•	De gestructureerde en geautomatiseerde verzending van het elektronisch aanrijdingsformulier
naar de betrokken verzekeringsondernemingen,
via een verzendingsprotocol waarbij de gegevens
niet langer manueel moeten worden ingegeven.

geen tien jaar oud is en dat mogelijk van deze verzekeringsdekking kan genieten.
Daarop aansluitend hebben de verzekeraars tevens
aan Datassur gevraagd om de IT-ontwikkelingen uit
te voeren van de nieuwe compensatiekas die het gevolg is van de nieuwe wetgeving betreffende de verplichte tienjarige BA.

Gegevensbank en compensatiekas “verplichte
tienjarige BA”
Naar aanleiding van de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte tienjarige BA hebben de verzekeraars aan Datassur de opdracht toevertrouwd om
een centrale gegevensbank te creëren waarin alle
attesten van tienjarige BA-verzekering zitten (verplichte en niet-verplichte). De bedoeling van deze
gegevensbank is de taak te vergemakkelijken van de
entiteiten die het bestaan van deze dekking moeten
checken (architecten, notarissen, banken, rsz, enz.)
en de koper te beschermen van een goed dat nog

Laatste stappen in e-RDR
In 2018 wordt er verder werk gemaakt van de laatste 3 stappen van de automatisatie van het e-RDR
platform. Hiermee zal de automatisering van alle
stappen in het beheersproces van de via RDR geregelde schadegevallen, waarvan de eerste stappen in
juni 2013 in productie werden genomen, vervolledigd
worden.

Rekeningen 2017
Ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven
Met € 2 286 505,47 aan inkomsten en € 1 670 499,16 aan
uitgaven vertonen de rekeningen 2017 een te verdelen
resultaat van € 616 006,31. Het omzetcijfer dat in
2017 is gerealiseerd, met financiële en menselijke
middelen die vergelijkbaar zijn met die van de vorige
jaren, is het beste resultaat ooit sinds de oprichting
van het ESV in 1995.

die de voorbije jaren 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 of een saldo in
evenwicht vertoont.

Ristorno’s

Inkomsten

Uitgaven

616

342

332

197

1 670

2 101

1 759

1 867

1 535

1 800

240

1 603

1 979

1 739

Dat resultaat kan worden verklaard door een goede
beheersing van de kosten en de inbreng van extra
middelen dankzij met name de nieuwe diensten

2 286

Zoals elk jaar zal aan de algemene vergadering van de
leden worden voorgesteld het te verdelen resultaat
terug te geven in de vorm van creditnota’s, die aan
elk lid zullen worden uitgekeerd volgens zijn aandeel
in de realisatie van de winst.

Evolutie van de inkomsten
en uitgaven sinds 2013
(in duizenden euro)

2013

2014

2015

2016

2017
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Balans 2017

(verkorte versie)*

Actief

Passief

Vaste activa

0,00

Meubiliair & IT

53 260,64

Afschrijvingen

-53 260,64

Vorderingen
Debiteuren Bestanden
Op te maken facturen 2017

Sicavs ING

Voorziening informatica

254 415,88
249 226,96
5 188,92

309 036,04

Geldbeleggingen

Voorziening andere risico’s en kosten

309 036,04

Rekening courant BNP

12 090,20

Rekening courant ING

2 512 915,83

Spaarrekening BNP

893 000,00

Spaarrekening ING

756 818,59

315 043,99

Waarborgen RDR

323 013,80

Schulden op ten hoogste 1 jaar

2 573,17

Verkregen opbrengsten

482,93

Op te stellen CN’s 2016

23 114,12

Op te stellen CN’s 2017

621 195,23

Sociale schulden

Voorziening personeelskosten

101 589,94
9 448,04
83 728,58
8 413,32

Overlopende rekeningen

4 741 332,64

Totaal

* Art. 105 W. Venn.: De jaarrekening zal worden neergelegd volgens wettelijk voorschrift.
De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel afgeleverd zonder voorbehoud.
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2 823 856,36
58 060,52

Toe te rekenen kosten

Totaal

44 836,59

Sociale schulden

3 056,10

Over te dragen kosten

3 571 062,82

Te ontvangen facturen

Voorziening vakantiegeld
Overlopende rekeningen

638 057,79

Achtergestelde lening

Diverse schulden

4 174 824,62

430 450,21

Schulden op meer dan 1 jaar

Compensatie RDR

Liquide middelen

430 450,21

171,88
171,88

4 741 332,64

Resultatenrekening 2017
Kosten

(verkorte versie)*

Opbrengsten

Lokalen		
159 945,73
Verhaal op administratieve kosten		
116 491,65

1 241 295,43
Werkingskosten 		
64 668,43
Bijdragen 		
RSR
759 951,10
Verzendingskosten
45 653,99
Discover
99 366,54
Bureelbenodigheden
53,24
Find@Car
40 130,83
Drukwerk
7 108,75
Canara
11 000,00
Telefoon & fax
3 088,63
Car@ttest
48 740,45
Papier, briefomslag
2 692,54
Telebib
124 843,76
Vertalingen
2 336,85
E-Platform RDR
46 097,14
Documentatie, publicaties
2 203,04
Match@Car
286,97
Diverse
1 531,39
Crashform
61 757,98
VERPAIS
49 120,66
Representatiekosten		10 533,62
Bedrijfswagen		14 163,34

Lidmaatschap aan Datassur		

7 141,84

Informatica & burotica		 196 965,55

Bijdragen expertises BCE		

426 242,60

Erelonen		83 180,01

Bijdragen compensatie RDR		

478 141,20

Prestaties derden		 181 682,97

Resultaat 2017 te verdelen		
BCE
-10 274,15
RDR
-140 224,49
RSR
-309 367,86
Canara
-1 603,79
-50 140,63
Discover
Find@Car
-18 781,47
Car@ttest
-5 587,28
Telebib
-38 796,43
955,60
ALFA Belgium
Identifin
-6 452,32
Trip
-12 655,19
E-Platform RDR
3 041,24
Accesso
-6 838,36
Siabis
1 192,08
Crashform
-340,78
VERPAIS
-20 132,48

-616 006,31

Recurrente financiële opbrengsten		

1 225,38

Niet-recurrente financiële opbrengsten		

15 967,37

Personeelskosten		933 761,76
Afschrijvingen en provisies		

23 642,27

Financiële kosten		

1 955,48

Totaal 

1 670 499,16

Totaal 

1 670 499,16

* Art. 105 W. Venn.: De jaarrekening zal worden neergelegd volgens wettelijk voorschrift.
De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel afgeleverd zonder voorbehoud.
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Organisatie (situatie op 1 januari 2017)
Joris Smeulders – Baloise Insurance – voorzitter van Datassur
Marc Euben – KBC Verzekeringen – ondervoorzitter van Datassur

Samenstelling van het College van zaakvoerders:
Marc Euben – KBC Verzekeringen – voorzitter
Gino Leroy – Assuralia – ondervoorzitter

Pascal Jacobs – P&V Verzekeringen

Ann Van Bleyenbergh – Baloise Insurance

Serge Jacobs – Ethias

Audrey Meganck – Belfius Insurance

Jan Verbeeck – AXA Belgium

Pascal Van Calster – Argenta

Herman Strobbe – Generali Belgium

Werner Van Hassel – AG Insurance
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Interne Organisatie
Michel

Vincent

Nicolas

Vincent

Gino
Pascal

Patrick

Alexis

Gilles

Esmeralda

Brigitte

Anne

François

Vincent Gérard,

Anne Debroeck,

Nicolas Lauters,

Michel Bormans,

Vincent Stevens,

Daniel Geerts,

directeur Datassur
Tel.: 0032 2 547 58 50
vincent.gerard@datassur.be

secretaresse
Tel.: 0032 2 547 58 51
anne.debroeck@datassur.be
beheerder
Tel.: 0032 2 547 58 53
vincent.stevens@datassur.be

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

Patrick Muls,

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

consultant BCE
Tel.: 0032 2 547 58 51
daniel.e.geerts@gmail.com

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

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

Brigitte Cuyvers,

Alexis Paquot,

François Huyskens,

Gilles Renard,

Esmeralda Vilas Boas da Cruz,

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

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

informaticus
Tel.: 0032 2 547 58 62
alexis.paquot@datassur.be
directiesecretaresse
Tel.: 0032 2 547 58 54
esmeralda.dacruz@datassur.be

Michel Bormans

Brigitte Cuyvers

Anne Debroeck

Daniel Geerts

François Huyskens

Patrick Muls

Alexis Paquot

Gilles Renard

Vincent Stevens

Esmeralda Vilas

Nicolas Lauters

Vincent Gérard

Boas da Cruz
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Lijst van de leden 2017
Accesso

Delta Lloyd Life

Aegon Schadeverzekering

Ethias

AG Insurance

Euromex

AIOI Nissay Dowa

Europ Assistance

Alfa Belgium

Euro Insurance

Alpha Insurance

Federale Verzekering

Allianz Benelux

Fidea

Amlin Insurance SE

Foyer Assurances

AMMA

Generali Belgium

Arag

Greenval Insurance Cy

Argenta Verzekeringen

KBC Verzekeringen

Asco

L’Ardenne Prévoyante

Assuralia

NN Non-Life Insurance

AXA Assistance

NN Insurance Services Belgium

AXA Belgium

Optimco

Baloise Insurance

P&V Verzekeringen

Belfius Insurance

Partners Verzekeringen

Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars

Renta Drive

Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds

Securex

Canara

Touring Verzekeringen

CDA

Trip

Corona

TVM België

DAS

VAB
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Het jaarverslag van Datassur is ook beschikbaar
op de website van Datassur (www.datassur.be)
Concept & productie:
PIXALYS Communication
Tel. +32 (0)2 478 64 99
info@pixalys.be
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de Meeûssquare 29
1000 Brussel
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Fax : + 32 (0)2 547 58 66
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www.datassur.be

