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Voorwoord
E

ind 2019 zaten afgevaardigden van de
leden van het Economisch Samen
werkingsverband (ESV) rond de tafel om na te
denken over wat Datassur de komende jaren
voor de verzekeringssector kan betekenen.
Deze strategische denkoefening leidde tot
een nieuwe opdrachtsverklaring, met daarbij
ook concrete aanbevelingen om de onderneming om te vormen tot een eenheid met
meer autonomie en innovatievermogen en
eigen financiële middelen. Die metamorfose
tot een "Datassur 2.0" behelst zowel juridische
als organisatorische en operationele aspecten. De uitvoering van deze transformatie is
een prioriteit voor 2020. Parallel hieraan ging
in 2019 heel wat energie naar de voorbereidingen om het ISO27001-certificaat voor informatiebeveiliging te behalen. Verschillende
verbeteringstrajecten werden geïdentificeerd
en geprioriteerd en de eerste concrete maatregelen werden ingevoerd. De AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) bleef
een centraal aandachtspunt na de aanstelling
van een externe Data Protection Officer eind
2018, wiens eerste jaarlijkse activiteitenverslag
in dit jaarverslag is opgenomen.

Dankzij zijn specifieke en efficiënte werking
mocht Datassur ESV in 2019 HDI Global SE
als nieuw lid verwelkomen. De aangesloten
ondernemingen vertegenwoordigen vandaag
meer dan 90% van het marktaandeel in BOARverzekeringen.
U vindt verder in dit jaarverslag meer gedetailleerde informatie over de diverse activiteiten van Datassur ESV. Net als de voorbije jaren
overtreffen de inkomsten van Datassur ook in
2019 de uitgaven, waarbij het saldo in reserve
wordt gehouden om de transformatie van de
onderneming te bekostigen.

In 2020 zal Datassur zijn strategische
transformatie en zijn inspanningen om aan
de ISO27001-vereisten te voldoen voortzetten. Ook aan de modernisering van de dienst
RSR wordt voortgewerkt. Daarnaast staat
een technologische update van de RDRcompensatie op het programma, met ook een
verder doorgedreven automatisering hiervan.
De functionaliteit van Crashform wordt uitgebreid, zodat het mogelijk wordt om vanop
twee toestellen een digitale ongevalsaangifte
te bewerken. Het Telebib-centrum zal sterker
worden betrokken bij de – op een moderne
Het Bureau voor de Coördinatie van
leest geschoeide – herwerking van het sectoExpertises (BCE) rondde in 2019 de nieuwe
rale uitwisselingsplatform. En in het kader van
overeenkomst "Assuralia-De Lijn" af en zorgde
zijn opdracht voor Identifin zal Datassur de
voor de toepassing ervan. Daarnaast automatoegang tot de gegevens van het Rijksregister
tiseerde het BCE de gegevensuitwisseling met
vergemakkelijken voor ondernemingen die
Proximus, wat perspectieven op het vlak van
aangiften doen bij het Centraal Aanspreekpunt
automatisering biedt voor andere ondernevan de Nationale Bank van België, met ook de
mingen van openbaar nut. Het RSR-bestand
invoering van een nieuwe procedure voor de
werd gemoderniseerd en de leden kunnen
toegang tot dit register.
het nu raadplegen via een webapplicatie. De
Het Datassur-team staat klaar om vol enlaatste fase van de automatisering van het
e-RDR-platform werd ingevoerd. De gebruiks- thousiasme deze strategische bocht in te zetperimeter van Siabis+ werd uitgebreid en dekt ten en deze uitdagingen aan te gaan.
nu het hele Waalse grondgebied.
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De verwezenlijking van
de juridische, organisatorische
en operationele aspecten
is voor de implementatie
van Datassur 2.0
een prioriteit.
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Bestanden

Het bestand van de speciale risico’s in
de verzekeringen Niet-Leven (RSR)
Enkele markante cijfers

Na een beslissing van de commissie Fraudepreventie van Assuralia werd vanaf 16 september 2019 de

•	97,8% voor de registraties die volgen uit een opzegging wegens niet-betaling van de premie of
niet-invordering van de vrijstelling, tegenover
96,8% in 2018;

•	3 jaar bij niet-betaling van de premie of bij nietinvordering van de vrijstelling;
•

5 jaar in alle andere gevallen.

91 020
2019

2018

2017

2016

2015

Evolutie van het aantal
registraties sinds 2015
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90 173

Het totaal van 88 300 nieuwe actieve registraties op
31 december 2019 vertoont de volgende verdeling
volgens registratiecriterium:

79 734

Alles bij elkaar telde het RSR-bestand 257 288 actieve
registraties op 31 december 2019, tegenover 249 606
eind 2018.

78 856

bewaartermijn voor registraties wegens fraude van
10 naar 5 jaar gebracht. Er gelden voortaan dus nog
slechts twee bewaartermijnen, namelijk:

91 986

In 2019 hebben de verzekeringsondernemingen
91 020 registraties uitgevoerd, waarvan er 2 720 nog
tijdens het jaar zijn gewist. Dat geeft een totaal van
88 300 nieuwe actieve registraties op 31 december
2019. Ter herinnering: in 2018 voerden de verzekeringsondernemingen 90 173 registraties uit. Het gaat
dus om een toename van minder dan 1%.

91 020

2015

2016

2017

•	2% voor de registraties die volgen uit een opzegging na meerdere schadegevallen, tegenover 2,8%
in 2018;
•	0,2% voor de registraties die volgen uit een opzegging na een geval van verzekeringsfraude, tegenover 0,3% in 2018.

Het informeren van de betrokkenen
Na elke registratie van een natuurlijk persoon wordt
een informatieve brief verstuurd naar het laatst bekende adres van deze persoon bij de verzekeringsonderneming die de registratie aangemaakt heeft. In
2019 werden 82 780 brieven naar dergelijke betrokkenen verstuurd.
Soms woont de betrokkene niet meer op dat laatste
bij de verzekeringsonderneming bekende adres. In
dat geval wordt de brief meestal naar Datassur teruggestuurd. Er gebeurde voor de eerste maal een inschatting van het volume van deze brieven: voor 2019
wordt dit op 13% geschat.
Op aanbeveling van de Data Protection Officer (DPO)
van Datassur wordt ook naar elke eenmanszaak een
informatieve brief verstuurd.
Ten slotte was het zo dat een betrokkene die op een
gegeven moment meermaals geregistreerd werd,
voor elk van deze registraties een afzonderlijke informatieve brief ontving. Voortaan ontvangt de betrokkene nog slechts één brief waarin alle overeenstemmende referenties vermeld staan.

2018

Wissing

Inzage

279



185



366




373

394

1 201

1 553

1 626

1 884

1 940


Evolutie van de verzoeken om
inzage en wissing sinds 2015

1 553 / 279

2019

De verzoeken om inzage en wissing
In 2019 werden er 1 553 verzoeken om inzage en 279
verzoeken om wissing behandeld, tegenover respectievelijk 1 201 en 185 in 2018.

Het gevolg dat wordt gegeven aan de
verzoeken om wissing
•	
28,4% van de betwiste registraties wordt door
de betrokken verzekeringsonderneming gehandhaafd;
•	26,3% van de registraties wordt gewist op grond
van een beslissing in overleg met de betrokken
verzekeringsonderneming;
•	
45,3% van de registraties wordt gewist op beslissing van Datassur wanneer de betrokken verzekeringsonderneming geen gevolg aan het verzoek
van Datassur heeft gegeven binnen de opgelegde
termijn.
Op aanbeveling van de DPO, en om Datassur in staat
te stellen de door de AVG opgelegde antwoordtermijn
van 30 dagen in acht te nemen, is de antwoordtermijn
voor de verzekeringsondernemingen bij verzoeken
om rectificatie of wissing van 25 naar 20 kalenderdagen gebracht sinds 16 september 2019.
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De klachten gericht aan
de Ombudsman

De Gegevensbeschermingsautoriteit
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201953

201848

201759

201656

201570

Evolutie van het aantal door
de Ombudsman behandelde
dossiers/klachten sinds 2015

Voor het twaalfde jaar op rij werd Datassur niet
In 2019 zijn bij de Ombudsman van de verzeke- door de bevoegde instantie (vandaag de Gegeringen 53 dossiers met betrekking tot Datassur vensbeschermingsautoriteit of GBA) aangesprogeopend. Dat zijn er 5 meer dan in 2018. Van ken, noch voor een klacht, noch voor een verdie 53 dossiers zijn er 33 te beschouwen als zoek om nadere inlichtingen.
verzoeken om inzage of wissing – deze dossiers werden aan Datassur doorgegeven – en 3
als verzoeken om algemene informatie. Wat de
17 echte grieven betreft, waren er 9 gegrond en
4 niet-gegrond. De overige 4 konden met een
minnelijke schikking worden geregeld.

53

Het bestand Discover
afgelopen jaren kan niet de enige verklaring zijn voor
de daling van de aantallen als gestolen gemelde en
teruggevonden voertuigen. Daarom werden er initiatieven genomen om de contacten in het buitenland
te versterken.

2017

2018

Teruggevonden voertuigen

Als gestolen gemelde voertuigen

802

189

861

184

1 046
2016



196



318
2015

135

802 / 135

1 250

1 420


Evolutie van de als gestolen
gemelde en de teruggevonden
voertuigen sinds 2015

In 2019 werden 802 voertuigen als gestolen gemeld
en 135 voertuigen teruggevonden (een recuperatiepercentage van 16,8%), tegenover 861 als gestolen
gemelde voertuigen en 189 teruggevonden voertuigen in 2018. De afgenomen autocriminaliteit van de

2019

Het bestand Find@Car
Find@Car heeft tot doel de beheerders bij de het nummer van het proces-verbaal van goedverzekeringsondernemingen in staat te stellen keuring, het vermogen, de cilinderinhoud, enz.
de technische gegevens met betrekking tot de
In 2019 werd Find@Car 323 374 keer geraadvoertuigen in hun portefeuille te controleren.
pleegd. Dat is een stijging met 9,4% tegenover
Voor elk voertuig dat in België ingeschreven is
het jaar voordien.
(geweest), zijn een vijftiental technische gegevens beschikbaar die relevant zijn voor de verzekeraars: de nummerplaat, het chassisnummer,
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Het platform Siabis+
Het platform Siabis+ is een informaticatool, ontwikkeld en beheerd door Datassur op vraag van de bijstandsverleners (verzekeraars en automobielclubs),
om bijstandsinterventies op autosnelwegen te vergemakkelijken bij panne of ongeval. Het platform staat
de klok rond ter beschikking van de coördinatiecentra
van de federale politie en van Perex, het wegcontrolecentrum in Wallonië. De door het platform aangewezen bijstandsverlener vertrouwt de interventie toe aan
een takeldienst met Siabis+-erkenning. Het systeem

is operationeel voor voertuigen van minder dan 3,5 T
met of zonder bijstandsdekking, alsook voor het ruimen van voorwerpen die de weg versperren.
Op 1 januari 2019 werd het actieterrein van deze
dienst uitgebreid naar heel Wallonië. Het gemiddelde
dagelijkse aantal interventies door bijstandsverleners
dat via het Siabis+-platform verloopt, is dan ook toegenomen van 4 (eind 2018) tot 21 (eind 2019).

Het platform Car@ttest
Deze databank heeft tot doel de consument-verzekeringnemer snel en rechtstreeks toegang te verschaffen
tot zijn schadeattest(en) met betrekking tot de BA-motorrijtuigenverzekering. Hierdoor kan hij aan zijn verzekeringsonderneming of tussenpersoon de gegevens
bezorgen die vereist zijn voor het sluiten van een nieuwe BA-motorrijtuigenverzekering.
De verzekeringnemer kan als enige zijn schadeattesten
raadplegen, met behulp van zijn elektronische identiteitskaart.
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Tweeëntwintig verzekeringsondernemingen die de tak
BA-motorrijtuigen beoefenen, zijn tot Car@ttest toegetreden. Zij vertegenwoordigen 97,9% van de betrokken markt.
In 2019 hebben de verzekeringsondernemingen
836 009 attesten aan Car@ttest afgeleverd. Tijdens dat
jaar werd het bestand 19 892 keer geraadpleegd en
heeft het 17 096 attesten aan de betrokken houders
bezorgd.

Het platform voor
de tienjarige BA-attesten
Op 1 juli 2018 is de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige
burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers,
architecten en andere dienstverleners in de
bouwsector in werking getreden. Op vraag van
de verzekeraars heeft Datassur een sectorale
databank ontwikkeld, gevalideerd en in gebruik
genomen waarin alle attesten van tienjarige BAverzekering zijn opgenomen (verplichte en nietverplichte). De doelstelling van deze databank
is de taak te vergemakkelijken van de entiteiten

die de aanwezigheid van deze dekking moeten
nagaan (architecten, notarissen, RSZ …) en de
koper te beschermen van een goed dat nog
geen tien jaar oud is en mogelijk deze dekking
kan genieten. Datassur staat ook in voor het dagelijkse beheer van dit platform.
In 2019 heeft dit platform zijn kruissnelheid bereikt, met 28 822 door de verzekeringsondernemingen afgeleverde attesten.
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Het Bureau voor de Coördinatie
van Expertises (BCE)

De verzekeringsondernemingen
accentueren hun vertrouwen
in het beheer door het BCE
Het Bureau voor de Coördinatie van Expertises werd
door de verzekeringsondernemingen belast met de
registratie van schadedossiers waarbij een onderneming van openbaar nut is betrokken en met de
vaststelling van de geleden schade in het kader van
deze dossiers. Dergelijke ondernemingen waarmee
een overeenkomst werd gesloten om het schadebeheer te versnellen, zijn onder meer Proximus, Fluvius,
Ores, Resa, Elia, Fluxys, de kabeldistributeurs VOO en
Telenet, waterdistributiebedrijven als Water-Link en
Vivaqua, de drie gewestelijke ministeries bevoegd
voor mobiliteit en openbare werken, de NMBS, Infrabel ... In 2019 is het vertrouwen van de verzekerings-

Verdeling van de schadedossiers
volgens de belangrijkste
overeenkomsten

ANDERE
NMBS - Infrabel Kabeldistributeurs Synergrid (gas) Vivaqua, De Lijn ...
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ondernemingen in het BCE nog toegenomen door
aan het Bureau het beheer toe te vertrouwen van alle
schadedossiers waarbij de onderneming van openbaar nut De Lijn betrokken is.

Enkele markante cijfers
In 2019 heeft het BCE 16 130 schadedossiers behandeld voor rekening van de verzekeringsondernemingen die tot de overeenkomsten zijn toegetreden, tegenover 16 600 in 2018. Het volume schadedossiers
met betrekking tot infrastructuur van Proximus daalde
in 2019 met 12,7% ten opzichte van 2018, terwijl dit
tussen 2017 en 2018 nog met 9,4% was gestegen. Dit
valt voornamelijk te verklaren door de gemeenteraadsverkiezingen van eind 2018: tal van infrastructuurwerken gebeuren in verkiezingsjaren en veroorzaken dan

PROXIMUS

44 %

15 %

SYNERGRID
(ELEK.)

19 %

MINISTERIES
VAN OPENBARE WERKEN

22 %

schade aan Proximus-infrastructuur, terwijl het aantal
werven in het jaar na de verkiezingen kleiner is. Het
aantal dossiers betreffende schade aan de wegeninfrastructuur nam op zijn beurt met 3,2% toe in 2019,
terwijl het aantal geopende dossiers in het kader van
de overeenkomsten "Elektriciteit" met 0,5% afnam. Het
volume schadedossiers met betrekking tot de andere
overeenkomsten steeg in 2019 met 30,4%, onder meer
door de nieuwe overeenkomst met De Lijn.
Veruit de meeste dossiers werden verwerkt in het kader van de overeenkomst met Proximus: het gaat hier
om 7 115 dossiers of 44% van het totaal. Daarna volgen
de dossiers in het kader van de overeenkomsten met
de ministeries bevoegd voor mobiliteit en openbare
werken, met 3 615 dossiers of 22% van het totaal. Dan
volgt de overeenkomst "Synergrid Elektriciteit" met
3  136 dossiers of 19% van het totaal. De overige 15%
is verdeeld over de overeenkomsten met respectievelijk De Lijn, de NMBS en Infrabel, de kabeldistributeurs,
diverse waterdistributiebedrijven en de overeenkomst
"Synergrid Gas".

Meer dan 99% van de dossiers werd behandeld in het
kader van de zogenaamde formule van het "uitgebreide mandaat", waarbij de verzekeraar het BCE volledig
mandateert om de schadeaangifte te registreren en
alle stappen uit te voeren waarin de overeenkomsten
voorzien om de schade te bepalen. Het is ook op basis
van de analyse van elementen uit het door het BCE
opgemaakte dossier dat de verzekeringsondernemingen beslissen of zij al dan niet moeten vergoeden en
hoeveel die vergoeding dan bedraagt.

Een nieuwe beheersinterface:
zonder papier en interactiever
Het jaar 2019 werd ook gekenmerkt door de verdere
ontwikkeling van de nieuwe beheersinterface van het
BCE, en meer bepaald de geautomatiseerde verwerking van de informatiestromen tussen Datassur en
Proximus.
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De RDR-compensatiekas
De RDR (Règlement Direct-Directe Regeling) is een
overeenkomst die de verzekeraars in 1972 hebben
uitgewerkt om slachtoffers van verkeersongevallen
sneller te kunnen vergoeden. Vóór er een compensatie mogelijk is, dienen de verzekeraars een reeks
elektronische berichten met elkaar uit te wisselen via
het e-RDR-platform. In 2019 werd de automatisering
voltooid van de laatste stappen van het beheersproces voor via RDR geregelde schadedossiers.
Sinds de ingebruikname van het platform in juni 2013
werden al 4 593 610 schadeberichten uitgewisseld,
waarvan 2 335 807 verzoeken en 2 257 803 antwoorden. Voor 2019 tellen we 682 989 schadeberichten

waarvan 344 480 verzoeken en 338 509 antwoorden,
wat neerkomt op een gemiddelde van ongeveer 1 000
schadedossiers per dag.
Het aantal gecompenseerde gevallen in 2019 bedraagt 280 090, tegenover 290 711 in 2018. De in 2019
gecompenseerde gevallen vertegenwoordigen een
schadelast van 516,8 miljoen euro, tegenover 520,4
miljoen euro in 2018. Deze sectoraanpak heeft ook
als voordeel dat slechts 7,87% van dat aanzienlijke bedrag de kasmiddelen van de verzekeraars heeft verlaten, aangezien 92,13% van de schadelast in kwestie
alleen elektronisch is overgedragen, via de maandelijkse compensatie.

Het VERzekeraars – PArketten
Informatie Systeem (VERPAIS)

Via het platform VERPAIS kunnen verzekeraars hun
aanvragen voor inzage in strafdossiers langs digitale weg tot de parketten richten en per mail op de
hoogte worden gehouden van statuswijzigingen
betreffende deze aanvragen. Zodra de toelating tot
inzage is toegekend, kunnen de verzekeraars via
het platform een – eveneens digitaal – document
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verkrijgen dat deze toelating staaft en waarmee ze
zich tot de griffie van de bevoegde rechtbank kunnen wenden.
In 2019 werden er 115 900 aanvragen via VERPAIS
ingediend. Sinds de ingebruikname van het platform in 2016 werden er 369 617 toelatingen tot inzage in strafdossiers toegekend.

Crashform
De applicatie Crashform biedt chauffeurs de mogelijkheid om een ongevalsaangifte (het "aanrijdingsformulier") digitaal in te vullen op een smartphone of
tablet. Persoonlijke en verzekeringsgerelateerde gegevens kunnen vooraf worden ingevuld, zodat men ze
in geval van een aanrijding meteen bij de hand heeft.
De meeste verzekeraars plaatsen een QR-code op
de groene kaart (het verzekeringsbewijs). Men hoeft
deze enkel te scannen om alle verzekeringsgegevens
in de applicatie in te geven. Daarna volstaat het om de
omstandigheden van het ongeval en de schade aan
de voertuigen in te geven en eventuele foto’s toe te
voegen.

Datassur is verantwoordelijk voor het centrale platform achter deze mobiele applicatie en zorgt ervoor
dat de ongevalsaangifte, zodra deze op de smartphone of tablet is ondertekend, onmiddellijk per mail
naar de verzekerde en zijn verzekeraar wordt verzonden (en naar de 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:

TELEBIB: een open standaard

1.	Normen en standaarden met betrekking tot elektronische gegevensuitwisseling definiëren, ontwikkelen en publiceren, evenals procedures voor
de Belgische verzekeringssector;

Om de communicatie doeltreffender te laten verlopen, waakt het TELEBIB-platform erover dat TELEBIB
een open standaard is en blijft, die algemeen gekend
is 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 steeds de standaarden
moeten kunnen raadplegen volgens de gangbare
consultatiemethoden.

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);
4.	De conformiteit van TELEBIB met de internationale
standaarden in de verzekeringssector waarborgen;
5.	Het belang van standaarden onderstrepen en het
gebruik ervan aanmoedigen.

TELEBIB: de informatiestandaard
van de sector
De vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen (Assuralia) en van de verzekeringsmakelaars
(Feprabel, FVF en BVVM), verenigd binnen het TELEBIB-platform, erkennen TELEBIB als de norm inzake
communicatie in de verzekeringssector, zowel voor
interne als voor externe communicatie.
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TELEBIB: een onafhankelijke standaard
TELEBIB wordt uitsluitend beheerd door het TELEBIBplatform, waarin zowel de verzekeringsondernemingen als de verzekeringstussenpersonen vertegenwoordigd zijn.

TELEBIB: in 2019
In 2019 werden er 53 miljoen berichten verzonden
via het sectorale uitwisselingsplatform. Het TELEBIBcentrum ondersteunt de continuïteit van de werkgroep Normalisatie, onder het toezicht van de Gemengde Opvolgingscommissie.

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

Datassur staat in voor het
administratieve beheer en
het informaticabeheer
van de vzw Identifin

Een doeltreffend instrument in
de strijd tegen het witwassen

De operationele aspecten betreffende de uitvoering van de bepalingen van de Antiwitwaswet
worden eveneens door Datassur ten laste
De vzw Identifin is opgericht op initiatief van de
genomen.
Het instrument om het Rijksregister
beroepsverenigingen Assuralia en Febelfin om
te
raadplegen
werd op dit doeleinde afgestemd.
de verzekeringsondernemingen en de financiëIn
2019
zijn
er
in het kader van dit doeleinde
le instellingen toegang te verlenen tot gegevens
940
113
opzoekingen
verricht.
van het Rijksregister en de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid.

Wetboek der Successierechten

Wat de slapende tegoeden betreft, zijn er twee
Het federale Wetboek der Successierechten
fasen te onderscheiden: de inzameling van geverplicht de verzekeringsondernemingen om
gevens bij de registers om de begunstigden van
aan de fiscale administratie een informatiedocuslapende tegoeden op te sporen en de overment te betekenen (de zogenaamde "lijst 201")
dracht van de fondsen aan de Deposito- en
wanneer zij schuldenaar zijn van bedragen die
Consignatiekas (DCK) wanneer de begunstigtoekomen aan een erfgenaam, legataris, schenden niet werden geïdentificeerd.
ker of elke andere rechthebbende ingevolge het
Dagelijks gebruiken 69 ondernemingen, waar- overlijden van een persoon, voornamelijk in het
van 22 verzekeringsondernemingen, het Identi- kader van levensverzekeringen.
fin-platform om hun aanvragen naar de registers
In dergelijke gevallen wordt een beroep op Idente versturen. In 2019 zijn er 397 991 aanvragen
tifin gedaan om het rijksregisternummer van de
verricht in het kader van de opsporing van slaoverledene in het Rijksregister op te zoeken als
pende tegoeden.
de onderneming niet over dit nummer beschikt.
In 2019 hebben de verzekeringsondernemingen
10 436 opzoekingen verricht.
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De vzw’s Canara, Trip en Accesso
Canara

Accesso

In het kader van de wet op de dekking van 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 informaticaontwikkelingen hiervoor, en
aansluitend de uitvoering van de verschillende compensaties, zijn toevertrouwd aan Datassur.

Accesso is een compensatiekas die werd opgericht
in de vorm van een vzw, ter uitvoering van de wet
"Partyka" van 21 januari 2010 (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 sluiten van
een dergelijke verzekering toegankelijker voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico.

Trip
Datassur ontwikkelde een compensatiemechanisme
voor schade door terroristische aanslagen die de portefeuilles raakt van de verzekeraars die lid zijn van de
vzw Trip. Enkele maanden na de oprichting van Trip in
mei 2008 werd een eerste aanslag voor rekening van
Trip beheerd. Het Trip-compensatiesysteem houdt
rekening met alle prestaties voor schadegevallen op
alle locaties die getroffen zijn door aanslagen die als
terreurdaden zijn erkend door het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme (CST). De operationele
werking van de compensatiekas verliep vlot en alle
termijnen werden nageleefd. Het systeem draait elke
maand aangezien er nog 7 aanslagen in beheer zijn.
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De vzw Accesso wordt gezamenlijk gefinancierd door
de verzekeraars en de kredietinstellingen. Op basis van de ingediende aangiften wordt bepaald welk
bijpremiebedrag ten laste van de compensatiekas
valt en welk bedrag iedere kredietinstelling 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 een premie
is geïnd die begrensd werd conform het bovenvermelde compensatiemechanisme. In 2019 registreerde
Datassur 4 181 aangiften van nieuwe contracten die
hieraan beantwoorden.

Op de agenda
in 2020

Datassur 2.0

ISO/IEC 27001

Eind 2019 hebben afgevaardigden uit de sector de
missie van Datassur geactualiseerd en de wil geuit dat
de onderneming autonomer zou worden, met meer
eigen financiële verantwoordelijkheid en een aanpak
die commerciëler en innovatiever is. Het statutaire luik
van deze transformatie sluit aan bij de noodzaak om te
evolueren naar een andere rechtsvorm na de schrapping van het ESV in het vennootschapsrecht. Dit houdt
een herziening in van de statuten, de huishoudelijke
reglementen en de overeenkomsten betreffende de
verschillende diensten. Deze gelegenheid zal worden
benut om diezelfde teksten ook aan te passen aan de
vereisten van de AVG en om bepaalde artikelen te herzien die ondertussen verouderd zijn. De operationele
en organisatorische transformatie van de onderneming zal parallel hieraan verlopen.

ISO/IEC 27001, onderdeel van de ISO/IEC 27000-serie, is de wereldwijde standaard voor Information Security Management Systems (ISMS): managementsystemen voor informatiebeveiliging. Datassur zal de in
2019 gestarte voorbereidingen om dit certificaat te
behalen voortzetten. Het doel is te voldoen aan alle
vereisten op het gebied van informatiebeveiliging.
Dit zijn de belangrijkste te bereiken doelstellingen:
•	de risico’s in kaart brengen en controlemaatregelen implementeren om deze risico’s te beheren of
uit te sluiten;
•	aan de leden een objectieve garantie bieden dat
de verwerkte gegevens beveiligd zijn;
•	aantonen dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd.
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De modernisering van het RSR-bestand
Datassur zal ook verder werken aan de modernisering van het RSR-platform, waarbij het zijn leden volledige toegang tot het RSR-bestand aanbiedt via een
webapplicatie. De handleiding zal worden bijgewerkt
en er komt een herziening van de methodologie voor
audits.

Het Bureau voor de Coördinatie
van Expertises (BCE)
Een belangrijke taak voor het BCE in 2020 is de coördinatie van de werkzaamheden voor de herziening
van de overeenkomst tussen Assuralia en de Belgische Vereniging voor Gemeenschappelijk Stads- en
Streekvervoer (BVGSSV). Het gaat om een van de "pio
niersovereenkomsten" in zijn soort tussen Assuralia en
de ondernemingen van openbaar nut.
Om de doeltreffendheid en kwaliteit van zijn diensten
nog te verbeteren, zal het BCE in 2020 ook de verdere
optimalisatie van zijn IT-platform en de uitbreiding
van zijn expertennetwerk nastreven.

De RDR-compensatie
Nadat het accent de afgelopen jaren op de automatisering van het e-RDR-platform lag, zal 2020 worden gewijd aan een technologische update en een
verder doorgedreven automatisering van de compensatiekas. Aan de leden zal, op hun verzoek, een
testplatform ter beschikking worden gesteld dat automatische wekelijkse simulaties van de compensatie
mogelijk maakt.

Crashform
De "2 devices app" zal in gebruik worden genomen.
Hiermee kan elke partij vanop zijn eigen smartphone
of tablet een ongevalsaangifte invullen, dankzij een
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realtime synchronisatiesysteem. Datassur zal instaan
voor de ontwikkeling van het centrale platform achter
de mobiele app.

TELEBIB
De eerste opdracht blijft het verzekeren van de continuïteit en de evolutie van de normalisatie, naargelang
de behoeften van de gebruikers. De in 2019 gestarte
gesprekken met de operator van het sectorale uitwisselingsplatform lopen door en evolueren naar een
informatie-uitwisseling en effectieve input en ondersteuning bij de conceptualisering en – op een moderne leest geschoeide – herwerking van dit platform
(we vermelden PI, JSON en XML). De verwezenlijking
hiervan zal ook een impact hebben op de informatie die via de website van het TELEBIB-centrum wordt
verstrekt, en zal dus ook het onderhoud van deze
website noodzakelijk maken.

IDENTIFIN
In 2020 zal Datassur in het kader van zijn opdracht
voor Identifin voor de tweede maal meewerken aan
de verwezenlijking van een specifieke toegang tot de
gegevens van het Rijksregister voor financiële instellingen die aangiften doen bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België. Dit Centraal
Aanspreekpunt (CAP) is een register dat de bankrekeningnummers en soorten contracten bevat die door
natuurlijke personen en rechtspersonen, al dan niet
gevestigd in België, worden gehouden bij financiële
instellingen in België.
In 2020 zal Datassur bovendien meewerken aan de
invoering van een nieuwe administratieve procedure
om via het Identifin-platform toegang tot het Rijksregister te krijgen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking
met de dienst Toegang Rijksregister van de FOD Binnenlandse Zaken.

Rekeningen 2019
Evolutie van de inkomsten en uitgaven
In 2019 bedroegen de bijdragen en financiële opbrengsten € 2 290 792,10, wat iets meer is dan de
inkomsten in 2018. Het gaat om het hoogste bedrag
sinds de oprichting van het ESV in 1995. De uitgaven bedroegen € 2 066 324,91. Het positief saldo
van € 224 467,19 wordt in reserve gehouden, in het
vooruitzicht van de kosten gelinkt met de strategische
transformatie van de onderneming.

wordt onder meer gecompenseerd door een eerste
facturatie van de dienst Siabis+.

De hogere uitgaven ten opzichte van 2018 vallen
voornamelijk te verklaren door prestaties van derden
in verband met het project ISO27001, de jaarlijkse impact van recurrente kosten door de AVG en de aangelegde provisie voor de transformatie van Datassur.

Overeenkomstig artikel 3:11 van het koninklijk besluit
van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen hebben we een
inschatting gemaakt van de risico’s, waarschijnlijke
verliezen en waardeverminderingen door de COVID19-crisis. We wijzen er evenwel op dat deze inschatting momenteel nog onzeker is, bij gebrek aan objectieve criteria die ons in staat stellen om de precieze
financiële gevolgen hiervan mee te delen.

2017

2018

Ristorno’s

0

173





2016

Uitgaven

616
342

332
2015

Inkomsten vóór ristorno's

2 290

2 290

2 289

2 115

2 286

Het bestuursorgaan zal alle mogelijke maatregelen
treffen om de negatieve gevolgen van deze crisis te
beperken. Het zal zeer regelmatig een stand van zaken opmaken en de vennootschap met de nodige
voorzichtigheid beheren.

1 670

2 101

1 759

1 867


1 535

(in duizenden euro)

Evolutie van de inkomsten
en uitgaven sinds 2015

Bij de inkomsten zien we een structurele daling van
de bijdrage van de dienst RDR door de daling van de
schadelast en de consolidatie van de actoren in de
sector. Een daling van de opbrengsten was verwacht
voor Accesso (omwille van niet-recurrente inkomsten
in 2018 in verband met de automatisering van het
platform), en voor de bijdragen voor aansluiting bij het
ESV (er kwamen in 2019 geen nieuwe diensten bij). Dit

Om een getrouw beeld te geven, melden we ook dat
de COVID-19 crisis een mogelijk belangrijke impact
zou kunnen hebben op het vermogen, de financiële
positie en het resultaat van de onderneming van het
lopende boekjaar.

2019
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Balans 2019 (verkorte versie)*
Actief

Passief

Vaste activa

0,00

Meubilair & IT

53 260,64

Afschrijvingen

-53 260,64

Vorderingen
Debiteuren
Op te stellen facturen
Te ontvangen credit nota's

Voorziening andere
risico's en kosten
Voorzieningen

194 706,71
150 523,91
44 182,80

562 065,57
562 065,57

Schulden op meer
dan 1 jaar

640 057,79

Achtergestelde lening

315 043,99

Waarborgen RDR

325 013,80

0,00
Schulden op ten
hoogste 1 jaar

Geldbeleggingen
Beveks ING

309 036,04
309 036,04

Liquide middelen

1 087 272,64

Zichtrekening BNP

34 540,70

Zichtrekening ING

36 374,87

Spaarrekening BNP

287 986,72

Spaarrekening ING

728 370,35

Overlopende rekeningen
Over te dragen kosten
Verkregen opbrengsten

180 492,11

Leveranciers

54 032,89

Te ontvangen facturen

77 697,29

	Op te stellen
credit nota's 2017

22 416,27

	Op te stellen
credit nota's 2018

26 345,66

Sociale schulden

210 259,41

RSZ
Voorziening vakantiegeld
2 033,58

1 693,38
340,20

84 210,36
107 594,37

	Voorziening
personeelskosten
Andere

1 593 048,97

Totaal Passief

* Art. 105 W. Venn.: De jaarrekening zal worden neergelegd volgens de wettelijke voorschriften.
De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel zonder voorbehoud uitgebracht.
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-15,28

Overlopende rekeningen
Toe te rekenen kosten

Totaal Actief

18 469,96

174,09
174,09

1 593 048,97

Resultatenrekening 2019
(verkorte versie)*

Kosten

Opbrengsten

Diensten en diverse
goederen

782 112,15

Lokalen

160 482,85

Werkingskosten

150 587,82

Representatiekosten
Bedrijfswagen
Informatica & burotica
Erelonen
Prestaties derden
Uitzendkrachten

Personeelskosten

Voorzieningen

Andere bedrijfskosten

9 956,90
14 436,72
130 914,75
9 129,71

Omzet
Compensatiekas RDR

454 177,94

Bijdragen RSR

786 873,10

Bijdragen Discover

103 881,35

Bijdragen Find@Car

41 552,54

Bijdragen Canara

11 000,00

Bijdragen Car@ttest

50 467,14

Bijdragen TELEBIB

306 603,40

128 272,86

Bijdragen Match@Car

0,00

1 384 341,44

117 942,09

3 977,44

2 418,98

6 067,94

Bijdragen E-Platform RDR

47 730,14

Bijdragen Crashform

65 197,82

Bijdragen Verpais

46 363,21

Bijdragen Accesso

2 200,00

Bijdragen Identifin

60 000,00

Bijdragen TRIP

40 762,40

Bijdragen Siabis+

12 400,44

Bijdragen Alfa Belgium
Expertises BCE

Financiële kosten

2 290 191,43

0,00
428 257,50

Lidmaatschap Datassur

1 848,25

Verhaal op
administratieve kosten

3 138,80

Financiële opbrengsten
Totaal kosten

2 290 792,10

Totaal opbrengsten

600,67
2 290 792,10

* Art. 105 W. Venn.: De jaarrekening zal worden neergelegd volgens de wettelijke voorschriften.
De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel zonder voorbehoud uitgebracht.
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Organisatie

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

Herman Strobbe – Athora Belgium

Gino Leroy – Assuralia • ondervoorzitter

Tom To Hoang – Belfius Insurance

Pascal Jacobs – P&V Verzekeringen

Ann Van Bleyenbergh – Baloise Insurance

Serge Jacobs – Ethias

Pascal Van Calster – Argenta

Jan Leenders – AG Insurance

Jan Verbeeck – AXA Belgium

Situatie op 31 december 2019
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Interne organisatie

Gilles van Raemdonck
Directeur van Datassur
tel.: 0032 2 547 58 50
gilles.vanraemdonck@datassur.be

Vincent Gérard,
verantwoordelijke dienst BCE
en Identifin
tel.: 0032 2 547 58 55
vincent.gerard@datassur.be

Michel Bormans,
coördinator Telebib
tel.: 0032 2 547 56 93
michel.bormans@telebib2.org

Anne Debroeck,
administratief bediende
tel.: 0032 2 547 58 51
anne.debroeck@datassur.be

Shany Gaupin,
beheerder
tel.: 0032 2 547 58 58
shany.gaupin@datassur.be

François Huyskens,
informaticus
tel.: 0032 2 547 58 61
francois.huyskens@datassur.be

Christiaan Imschoot,
beheerder
tel.: 0032 2 547 58 60
christiaan.imschoot@datassur.be

Nicolas Lauters,
beheerder
tel.: 0032 2 547 58 57
nicolas.lauters@datassur.be

Bart Mens,
BCE-consultant
tel.: 0032 50 38 67 59
bart.mens@telenet.be

Vincent Nolf,
informaticus
tel.: 0032 2 547 58 65
vincent.nolf@datassur.be

Alexis Paquot,
informaticus
tel.: 0032 2 547 58 62
alexis.paquot@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

Solange Van Raemdonck,
administratief bediende
tel.: 0032 2 547 58 63
solange.vanraemdonck
@datassur.be

Hanna Zaleski,
informaticus
tel.: 0032 2 547 58 64
hanna.zaleski@datassur.be
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Verslag DPO Datassur over 2019
Dirk De Bot namens DPS4U werd
door Datassur formeel aangesteld
als (externe) DPO per einde 2018.
Deze aanstelling werd ook bevestigd ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
In 2019 werden een aantal initiatieven genomen op het vlak van
informatie. Op 08/05/2019 werden de functie en werking van de
DPO toegelicht aan het College
van Zaakvoerders. Op 19/09/2019
werd een overleg georganiseerd
met de DPO’s van de ondernemingen die lid zijn van het College,
waarop de functie en de belangrijkste adviezen en standpunten tot
dan toe werden toegelicht.

Uitgangspunt –
aanbevelingen van Lydian
Bij de aanvang van de functie van
DPO is ervoor geopteerd om geen
nieuwe audit te verrichten, maar
verder te bouwen op de aanbevelingen die zijn gemaakt door
Lydian (advocatenkantoor dat Datassur heeft geadviseerd omtrent
de naleving van de AVG), zowel algemeen als in het kader van RSR.
Als zodanig vormt de opvolging
van deze aanbevelingen standaard
een agendapunt in het trimestriële
overleg. Op dat vlak gaat de DPO
er vanuit dat Datassur hem informeert als er stappen worden gezet
in het kader van de uitvoering van
de aanbevelingen.
Voor zover deze aanbevelingen
het basiskader zijn en vormen,
wordt ervan uitgegaan dat bij toe-
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komstige projecten en initiatieven
de DPO steeds tijdig wordt geïnformeerd.
In dat kader heeft de DPO ook een
advies geformuleerd in verband
met de “privacy policy” en de procedure voor gegevenslekken die
is uitgewerkt en volgt de DPO op
of de nodige verwerkersovereenkomsten zijn gesloten.

Adviezen
In 2019 heeft de DPO diverse adviezen geformuleerd ten aanzien
van Datassur.
Hoedanigheid Datassur
bij verwerking van
persoonsgegevens
Een belangrijk punt betreft de hoedanigheid die Datassur vervult bij
de verwerking van persoonsgegevens. Om discussie of onduidelijkheid terzake te vermijden is nagegaan wat die rol is. Daarbij moet
een onderscheid worden gemaakt
tussen de bestanden die Datassur
bijhoudt en de projecten waarin zij
tussenkomt. Dit leidt ertoe dat Datassur in het eerste geval verwerkingsverantwoordelijke is en in het
tweede geval verwerker.
Grondslag voor de verwerkingen
van Datassur
Naast de hoedanigheid van Datassur is ook advies gegeven over de
grondslag van de verwerkingen
van Datassur. Die grondslag bestaat uit de gerechtvaardigde belangen van de ondernemingen die
Datassur hebben opgericht. Deze

grondslag is te verkiezen boven
toestemming die niet alleen volatiel is, maar waar ook de vraag kan
worden gesteld of die ten aanzien
van Datassur wel vrij is. Het stelsel
is immers zo opgevat dat de gegevens worden verwerkt zodra aan
de criteria is voldaan, ongeacht de
vraag of er toestemming is.
Deze interpretatie vindt ook steun
in de rechtspraak uit het verleden.
Gevolg hiervan is dat de betrokkene zich kan verzetten tegen de
verwerking door Datassur, mits
de belangen van Datassur (en de
betrokken ondernemingen) niet
zwaarder doorwegen.
Interpretatie van het begrip
persoonsgegevens in het kader
van de informatieverstrekking
De DPO heeft een advies gegeven
in verband met het begrip “persoonsgegevens” om te benadrukken dat ook gegevens in verband
met eenmanszaken als persoonsgegevens moeten worden aangemerkt en dus onder de AVG vallen.
Gevolg hiervan is dat ook eenmanszaken moeten worden geïnformeerd en de rechten in de AVG
kunnen uitoefenen.
Termijn om te antwoorden op
een verzoek tot uitoefening van
een recht
Er is benadrukt dat de AVG de termijn om te antwoorden op een
verzoek heeft bepaald op 1 maand,
en dit voor alle mogelijke verzoeken. Dit houdt in dat Datassur tijdig over de nodige gegevens moet

beschikken om de betrokkene te
antwoorden. Dat geldt in het bijzonder bij een verzoek tot wissing
of schrapping uit RSR. Hier voorzag de procedure dat Datassur
de betrokken onderneming contacteert en deze over een termijn
van 25 kalenderdagen beschikte
om te reageren. Afhankelijk van de
vraag wanneer het verzoek werd
ontvangen maakt deze werkwijze
het Datassur heel moeilijk om de
maximumtermijn van 30 kalenderdagen na te leven. Om dit probleem op te lossen is geadviseerd
om de termijn voor ondernemingen in te korten.
Voorstellen tot aanpassing van
procedure voor behandeling
verzoeken
Naar aanleiding van enkele concrete dossiers is benadrukt dat
verzoeken van betrokkenen tijdig moeten worden behandeld.
Dit vereist in het bijzonder dat er
duidelijkheid is over de ontvangst
van een verzoek. Het advies van
de DPO heeft er mede toe geleid
dat de procedure zo is aangepast
dat schriftelijke verzoeken worden
ingescand en onmiddellijk naar
de mailbox “Privacy@datassur.be”
worden doorgestuurd, zodat de
antwoordtermijn ook daadwerkelijk aanvangt op de dag van ontvangst.
Noodzaak om een DPIA te
verrichten – beperkt tot RSR

plichten om een DPIA of gegevens
beschermingseffectbeoordeling te
verrichten, is nagegaan in welke
gevallen Datassur hiertoe moet
overgaan. Conclusie van dit nazicht is dat, op dit ogenblik, de
verplichting om tot een effectbeoordeling over te gaan enkel geldt
voor en met betrekking tot RSR.
Dat neemt niet weg dat het in de
toekomst aangewezen is om nieuwe projecten of initiatieven tijdig
ter kennis te brengen van de DPO
om in te schatten of een voorafgaande DPIA is aangewezen.
Reactie op jaarverslag
Ombudsman – belang correcte
toepassing criteria voor
registratie
De reactie van de Ombudsman
inzake de registratie van niet-betalingen in RSR was de aanleiding
voor de DPO om te benadrukken
dat de criteria voor registratie correct moet worden toegepast en
dus ook dat de gegevens die in RSR
worden opgenomen, correct zijn.

Advies over ontwerp van DPIA
inzake RSR
Eind 2019 is er een advies uitgebracht over het ontwerp van DPIA
dat door Datassur was opgesteld
over RSR. Dit advies gaat ook in op
de gebruikte methodologie en stelt
voor om de template van de Franse
toezichthouder (CNIL) aan te vullen met een duidelijke identificatie
van de risico’s die er in alle gevallen kunnen worden weerhouden.
Deze werkwijze laat ook toe om
te benadrukken welke maatregelen Datassur al heeft genomen om
bepaalde risico’s te beheren en beheersen.
Het advies en de mogelijke gevolgen ervan wordt verder besproken
in 2020.

Toetsing studie RUG over RSR
Op vraag/suggestie van een DPO
van een van de leden van het College van Zaakvoerders is nagegaan
welke elementen er uit een studie
die in het verleden over Datassur
en RSR in het bijzonder is verricht,
konden worden gehaald. Deze
studie uit de periode vóór de AVG
bevestigt in grote lijnen de werkwijze en procedure van Datassur.

Op basis van de criteria die een
verwerkingsverantwoordelijke ver
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Ledenlijst 2019

ACCESSO

EUROMAF

AEGON SCHADEVERZEKERING

EUROMEX

AG INSURANCE
AIOI NISSAY DOWA
ALFA BELGIUM
ALPHA INSURANCE
ALLIANZ BENELUX
AMLIN INSURANCE SE

EURO INSURANCE
FEDERALE VERZEKERING
FIDEA
BELGISCH GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS
FOYER ASSURANCES

AMMA

GREENVAL INSURANCE CY

AR-CO

HDI GLOBAL SE

ARAG
ARGENTA
ASCO
ASSURALIA
ATHORA
AXA ASSISTANCE
AXA BELGIUM

KBC VERZEKERINGEN
L'ARDENNE PRÉVOYANTE
MONCEAU GENERALE ASSURANCES
NN NON-LIFE INSURANCE
OPTIMCO
P&V VERZEKERINGEN
PARTNERS VERZEKERINGEN

BALOISE INSURANCE

PROTECT

BELFIUS INSURANCE

RENTA DRIVE

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS
CANARA
CDA
CORONA
DAS
ERGO INSURANCE
ETHIAS
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EUROP ASSISTANCE

SECUREX
SMA
TOURING VERZEKERINGEN
TRIP
TVM BELGIUM
VAB
ZURICH INSURANCE PLC, BELGIUM BRANCH
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