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NIEUWE RELEASE CLEARINGHUIS REGRESSCHADES
Vanaf dinsdag 25 maart 2014 is een nieuwe release van het Clearinghuis vrijgegeven. In deze release is de emailfunctionaliteit van het Clearinghuis geoptimaliseerd, zodat het voor met name kleinere partijen ook
interessant wordt met het Clearinghuis te werken.
Deze partijen kunnen gebruik maken van de webbrowser functionaliteit en hoeven dan geen back-office
koppeling in te richten. Op het moment er moet worden gereageerd op een Clearinghuisdossier worden
partijen hiervan via e-mail op geattendeerd. Hoewel minder efficiënt in het directe gebruik, zal het feit dat er geen
beheeractiviteiten hoeven plaats te vinden onder de streep voor deze partijen aantrekkelijk zijn.
NIEUWE AUDITPROCEDURE
De afgelopen audit is verlopen volgens een nieuwe procedure.
Achtergrond hiervan was dat de indruk bestond dat de audit niet altijd
even zorgvuldig werd uitgevoerd. Daarnaast werd verondersteld dat een
gewijzigde opzet meer leerervaringen zou opleveren die uiteindelijk ten
goede komen aan de werking van het Clearinghuis.
In de nieuwe opzet heeft de gebruikersgroep zich gebogen over de
aangeleverde dossiers. In totaal heeft deze groep anderhalve dag
besteed aan de audit. Dit tekent meteen de inspanning die het auditten kost.
De precieze resultaten zullen eind deze week worden gepubliceerd op de website, maar de volgende
leerpunten zijn wel alvast opgetekend:
De aanlevering van dossiers moet beter. Per te auditten dossier moet een mailtje worden verstuurd met in de
header (kop) het kenteken of kentekens en een intern schadenummer.
Ten aanzien van de inhoud geldt dat het al dan niet claimen van BTW een belangrijk aandachtspunt is. Met ons
huidige BTW-tarief gaat het al snel om grote bedragen.
CR-EVENT IN HET KADER VAN STAR (SMART TRAFFIC ACCIDENT REPORTING)
Binnenkort wordt er weer een CR-Event georganiseerd. Naast de ontwikkelingen
binnen het Clearinghuis zal er ook aandacht worden besteed aan het STAR
programma. Het doel van het STAR programma is twee registratiesdoeleinden
(verzekeren en verkeersveiligheid) te verbinden en te versterken.
Tijdens de bijeenkomst zal de kenmerkenmelding-plus (de nieuwe registratieset
van de politie) door een vertegenwoordiger van de politie worden toegelicht. De
kenmerkenmelding-plus is recentelijk door de Stichting Processen Verbaal
geïntroduceerd. Jaarlijks komen er naar verwachting zo'n 80.000 beschikbaar.
Verder wordt er ingegaan welke verrijking van informatieverstrekking er wordt toegepast om

Mobielschademeldingen optimaal te laten functioneren voor verkeersveiligheid. Er zal inzicht worden gegeven in
de big data oplossing die wordt gecreëerd. Wij zijn zeer benieuwd van u te horen wat verzekeraars daarmee
kunnen.
Het precieze programma volgt binnenkort.

PRAKTISCH DOWNLOADEN VAN ALLE CONTACTINFORMATIE CR-DEELNEMERS
Sinds kort kan op de website www.seps.nl alle contactinformatie van de
Clearinghuisdeelnemers worden gedowload. Het gaat hier om contactpersonen per deelnemer
en tevens de banknummers in SEPA-formaat.
Deze lijst is altijd actueel en wordt samengesteld op het moment dat u de optie aanklikt. Beschikt u niet (meer)
over de login-gegevens, of is er een nieuwe contactpersoon? Neem in dat geval contact op met het secretariaat.
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