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Project CrashForm 

Beschrijving van de “groene kaart” en van de gegevens aanwezig in een “QR-code” 

 

CrashForm is de naam van een app, te gebruiken op een smartphone, die het formulier “Europees 

Aanrijdingsformulier” vervangt. 

In zo een aanrijdingsformulier moet men de gegevens van het voertuig en van zijn verzekeraar 

opgeven. 

Hiervoor is voorzien in een functionaliteit die het mogelijk maakt een QR-code in te scannen, QR-

code die de (voornaamste) gegevens van de groene kaart bevat, in een specifiek formaat. 

 

De verzekeraars worden dan verondersteld deze QR-code te voorzien op één of andere drager. 

In eerste instantie denkt men daarvoor aan de “groene kaart”. 

 

Op de volgende pagina hernemen we de voorstelling van die groene kaart, inbegrepen een voorstel 

qua plaatsing van die QR-code (namelijk onder de rubriek “nuttige inlichtingen”). 

 

Verder beschrijven we dan de inhoud van die QR-code. 

 

 

  



 

  



 

Op de vorige pagina combineerden we de template van de groene kaart met twee voorbeelden van de 
QR-code. 
De versie aan de linkerkant is een voorbeeld met maximaal opgevulde velden: 
{ 
  "version": 1, 
  "insured": { 
    "firstname": "InsuredFirstName_completedToMaxOf35", 
    "lastname": "InsuredName_completedToMaximumOf35_" 
  }, 
  "vehicle": { 
    "brand": "VehicleMake_completedToMaximumOf35_", 
    "type": "VehicleModel_completedToMaximumOf35", 
    "licensePlate": "licensePlate_completedToMaximumOf40_1234", 
    "country": "BE3" 
  }, 
  "insurer": { 
    "id": "id_completedToMaximumOf40_78901234567890", 
    "contractNumber": "contractNumber_completedToMaximumOf40_12", 
    "valid_from": "2012-04-23T18:25:43.511Z", 
    "valid_until": "2012-04-23T18:25:43.511Z", 
    "representativeID": "representativeID_completedToMaximumOf40_", 
    "representativeEmail": 
"broker.named@brokeroffice.be_completedToMaximumOf70_345678901234567890" 
  } 
} 
 
De versie aan de rechterkant is een meer reëel voorbeeld. 
{ 
  "version": 1, 
  "insured": { 
    "firstname": "Céline", 
    "lastname": "ANSI-AéBèCçDàEûF" 
  }, 
  "vehicle": { 
    "brand": "BMW", 
    "type": "520D", 
    "licensePlate": "1ABC123", 
    "country": "BE" 
  }, 
  "insurer": { 
    "id": "000039", 
    "contractNumber": "123456789012", 
    "valid_from": "2012-04-23T00:00:00.000Z", 
    "valid_until": "2013-04-22T00:00:00.000Z", 
    "representativeID": "BE1234567890", 
    "representativeEmail": "broker.named@brokeroffice.be" 
  } 
} 
 
Enkele specifieke spelregels: 

• “representativeID” : dit is het ondernemingsnummer van de makelaar. 

• “representativeEmail” : dit is het e-mail-adres van de makelaar. 

• De “insured” is een firma (stel XYZ bvba); de velden “firstname” en “lastname” blijven beide 
verplicht: 

o “firstname” bevat dan de rechtsvorm (“bvba”) 
o “lastname” bevat dan de firma-naam (“XYZ”) 

 
Ter controle hebben we in de insured.lastname enkele karakters met accenten opgenomen. 


