Uitwisseling van informatie in het kader van de opsporing en bestrijding van
verzekeringsfraude en risico-analyse
Algemeen – Elke fraude of poging tot fraude wordt gesanctioneerd volgens de toepasselijke
wetgeving en/of de algemene of bijzondere voorwaarden en kan aanleiding geven tot
strafrechtelijke vervolging. Om verzekeringsfraude op te sporen en te bestrijden en risico’s te
analyseren, wisselen verzekeraars bepaalde persoonsgegevens uit. Hieronder treft u meer
informatie aan omtrent twee databanken die daartoe werden opgericht binnen de
verzekeringssector. Occasioneel zullen verzekeraars daarenboven rechtstreeks informatie,
waaronder persoonsgegevens, uitwisselen in het kader van de opsporing en bestrijding van
verzekeringsfraude.
RSR-bestand – Het RSR-bestand wordt beheerd door Datassur (1000 Brussel, de Meeûssquare
29, KBO-nummer 0456.501.103), de verwerkingsverantwoordelijke. De persoonsgegevens van de
(kandidaat) verzekerde kunnen, in het gerechtvaardigd belang van de verzekeraars die lid zijn van
Datassur, worden meegedeeld aan Datassur voor opname in het RSR-bestand. Het doel van het
RSR-bestand is een goede risicoanalyse en de bestrijding van verzekeringsfraude. De opname
van persoonsgegevens in het RSR-bestand is enkel mogelijk in de gevallen die via
https://www.datassur.be/nl/diensten/rsr kunnen worden geraadpleegd. Een verzekeraar mag geen
beslissing nemen die uitsluitend is gebaseerd op informatie uit het RSR-bestand.
Schadedatabank – De Schadedatabank wordt beheerd door Alfa Belgium (1000 Brussel, de
Meeûssquare 29, KBO-nummer 0833.843.870), de verwerkingsverantwoordelijke. Na de melding
van een schadegeval in de tak motorrijtuigen zullen een beperkt aantal persoonsgegevens van de
verzekerde, bestuurder en tegenpartij die bij het schadegeval betrokken zijn in het gerechtvaardigd
belang van de leden van Alfa Belgium worden meegedeeld aan Alfa Belgium voor opname in de
Schadedatabank. De leden van Alfa Belgium zijn de verzekeraars, het BGWF en het BBAV. Het
doel van de Schadedatabank is de bestrijding van (georganiseerde) verzekeringsfraude. De
functionaliteit van de Schadedatabank is beperkt tot het verstrekken van neutrale informatie,
zonder enige analyse of onderzoek naar mogelijke fraude. Op basis van het resultatenbestand
kunnen de leden van Alfa Belgium mogelijke verbanden vaststellen tussen schadedossiers. De
analyse van het resultatenbestand en het verdere onderzoek blijven de exclusieve bevoegdheid en
verantwoordelijkheid van de leden van Alfa Belgium. Een verzekeraar mag geen beslissing nemen
die uitsluitend is gebaseerd op informatie uit de Schadedatabank.
Uw rechten en bijkomende informatie – Als betrokkene hebt u een recht op informatie, recht van
toegang, recht op correctie, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking, recht op
bezwaar en recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat
35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Om uw rechten
uit te oefenen aangaande het RSR-bestand kan u steeds contact opnemen met Datassur (1000
Brussel, de Meeûssquare 29, of privacy@datassur.be). Om uw rechten uit te oefenen aangaande
de Schadedatabank kan u steeds contact opnemen met Alfa Belgium (1000 Brussel, de
Meeûssquare 29, of info@alfa-belgium.be. U dient een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen
aan uw brief of email. Bijkomende informatie over het beleid van Datassur en Alfa Belgium inzake
de verwerking van persoonsgegevens en uw rechten als betrokkene is beschikbaar via
https://www.datassur.be/nl/privacy-notice (Datassur) en https://www.alfa-belgium.be/nl/privacy (Alfa
Belgium).

