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NIEUWE RELEASE ROY-DATA
Het heeft even geduurd maar uiteindelijk is het zover, de nieuwe release Roy-data gaat in productie. Hiermee
moeten betere matchingsresultaten worden gerealiseerd, hetgeen er toe moet leiden tot meer efficiency. In dat
kader worden er ook sessies georganiseerd die de nieuwe functionaliteit verder zullen toelichten. Daarnaast
aandacht voor de regelgeving die vanaf 1 januari 2014 van kracht is en de aanleverprestaties van
royementsgegevens tot nu toe. Zoals eerder benadrukt betekent snel aanleveren dat er meer efficiency ontstaat
in de markt.
AANPASSING ROY-DATA
De aanpassingen in Roy-data zijn gebouwd en getest. Het gaat hier om de volgende aanpassingen:
1. Op basis van de opgegeven zoekcriteria wordt de zoekmethode geoptimaliseerd. Hiervoor hoeft de
gebruiker niets aan te passen;
2. Voor zakelijke transacties, gekenmerkt door het ontbreken van de geboortedatum,
wordt een specifieke zoektransactie geïmplementeerd met meerdere zoekstappen.
Hiervoor hoeft de gebruiker niets aan te passen. Bij deze zoekresultaten worden
hogere percentages getoond dan tot nu toe gebruikelijk;
3. Voor particuliere bevragingen, derhalve inclusief een geboortedatum, wordt het aantal
false positives beperkt door minder resultaten te tonen. Vanaf de nieuwe release worden slechts
zoekresultaten getoond boven een score van 60. Dit moet er toe leiden dat de effectiviteit van
doorlopende bevragingen hoger wordt. Hiervoor hoeft de gebruiker niets aan te passen;
4. Er wordt een STP (Straight Through Processing) zoekmethode geïntroduceerd waarbij het kenteken (van
de afgegeven royementsgegevens) één op één moet overeenkomen. Om dit effectief te gebruiken moet
aan de klant worden gevraagd op welk kenteken de schadevrije jaren zijn afgegeven. De vraag aan de
klant wordt dan bijvoorbeeld of het te verzekeren object voor de klant een nieuw voertuig betreft. Indien dit
niet zo is, kunt u het in de aanvraag opgegeven kenteken opnemen. Is dit wel zo dient u te vragen naar
het voorgaande kenteken. U dient bij een STP-bevraging de STP indicator op actief hebben staan. Dit is
per transactie in te regelen of als default mee te geven voor alle bevragingen;
5. Er worden een zogenaamde zelf interpreteerbare (ZI bevraging) geïntroduceerd. Royementsgegevens
worden dan niet meer automatisch in gebruik genomen, maar middels een ingebruiknamebericht door
de verzekeraar of gevolmachtigde zelf. u krijgt dan de matchingsscores per element en een totaalscore
terug op basis waarvan u zelf bepaalt of het de juiste royementsgegevens betreffen. De ingebruikname
vindt vervolgens plaats via een ingebruiknamebericht. U dient bij een ZI bevraging de ZI inicator op actief
te hebben staan. Dit is per transactie in te regelen of als default mee te geven voor alle bevragingen;
6. E-mail voor bij incorrecte aanleveringen. Indien technische en functioneel incorrecte aanleveringen
worden gedaan wordt de gebruiker/beheerder daar direct van op de hoogte gesteld met een e-mail.

De planning is dat 1 mei 2014 de nieuwe functionaliteit in gebruik wordt genomen.
WORKSHOPS GEBRUIK ROY-DATA

Om de bestaande en nieuwe functionaliteit toe te lichten, worden in mei workshops georganiseerd. Dit zijn de
volgende data:
- 20 mei om 14.00 uur bij ABZ, Huis ter Heideweg 30, Zeist
- 21 mei om 14.00 uur bij ABZ, Huis ter Heideweg 30, Zeist
De workshops zijn met name bedoeld voor partijen die automatisch bevragingen willen optimaliseren of willen
gaan inregelen.
U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar secretariaat@seps.nl met vermelding van naam, bedrijf
en het aantal personen.
INWERKINGTREDING NIEUWE BEDRIJFSREGELING 11
Dit jaar is de nieuwe Bedrijfsregeling 11 in werking getreden. Concreet betekent dit dat de verzekerden vanaf nu
tenminste één keer per jaar moeten worden geïnformeerd omtrent de opgebouwde schadevrije jaren. Indien
een polis via een tussenpersoon loopt wordt u tevens geadviseerd de tussenpersoon via de SIVI-standaard te
informeren omtrent de opgebouwde schadevrije jaren. U bent daarover bericht via de circulaire van het Verbond
van Verzekeraars: 'uitleg Bedrijfsregeling 11 en advies SIVI standaard te gebruiken'. Voor de zekerheid hebben
wij deze toelichting ook op onze website staan.
Daarnaast is helderder afgebakend wanneer Bedrijfsregeling 11 van toepassing is en er daarmee derhalve
een aanlevering van Roy-data dient plaats te vinden. In principe bouwen alle WAM-plichtige, privévoertuigen
schadevrije jaren in Roy-data op, inclusief old-timers als er een b/m regeling van toepassing is. In de toelichting
van de Bedrijfsregeling is het een en ander nog specifieker opgenomen.
AANLEVERPRESTATIES VERBETEREN
Overall zijn de aanleverprestaties aan het verbeteren.

Verder is ook waargenomen dat schorsingen van polissen en vervolgens het uiteindelijke royement een reden
kan zijn voor een te late aanlevering, zonder dat dit kan worden toegerekend aan een maatschappij. Er wordt
onderzocht op welke wijze dit probleem kan worden aangepakt.
TOETREDING LEASEMAATSCHAPPIJEN TOT ROY-DATA
Een aantal leasemaatschappijen mag binnenkort gebruik maken van Roy-data. Deze maatschappijen gaan
uiteraard ook royementsgegevens aanleveren. De regelgeving is voor leasemaatschappijen slechts zeer
beperkt aangepast. Het gaat hier met name om het punt van inleverschades. Dit is opgelost door bij
inleverschades een grens van 1000 euro in te bouwen waarna pas terugval plaatsvindt.
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