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Het onderzoek dat een verzekeraar verricht in vervolg op een ingediende claim kan onder omstandigheden worden
aangemerkt als persoonlijk onderzoek. Daarmee komen inhoud, opzet en doel van de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
in beeld, alsook de gevolgen die de Hoge Raad daaraan verbindt. Auteur bespreekt een uitspraak van de
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid over dit onderwerp en zet in dat verband het juridisch kader
(uitgebreid) uiteen.

1. Inleiding

Een verzekerde consument claimt schade onder zijn reisverzekering en bij de beoordeling van die claim wendt de
verzekeraar zich – ter verificatie van aanschafnota’s – tot een aantal winkeliers. In haar uitspraak van 1 maart 2021 heeft de
Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zich uitgelaten over de vraag of bedoeld,
door verzekeraar bij derden verricht onderzoek te bestempelen is als “persoonlijk onderzoek” in de zin van de Gedragscode
Persoonlijk Onderzoek (de GPO).
De Geschillencommissie oordeelt, kort weergegeven, dat dat het geval is. Zij oordeelt verder dat de verzekeraar de
verplichtingen uit de GPO niet heeft nageleefd, maar dat hij desondanks niet onrechtmatig heeft gehandeld en dat hij de
door de consument gevorderde immateriële schadevergoeding niet hoeft te vergoeden. Ook heeft de Commissie
geoordeeld dat de registraties in de (eigen) registers van de verzekeraar terecht en proportioneel zijn en dat er geen reden
is de verzekeraar te verbieden de interne kosten ad € 532 op de consument te verhalen.

Omdat de vaststelling of een bepaald onderzoek als persoonlijk onderzoek aan te merken valt ertoe doet (vanwege de voor
persoonlijk onderzoek geldende vereisten, alsook vanwege de gevolgen van eventuele schending daarvan), maar ook
omdat onderzoek als hier in het geding in de praktijk veelvuldig verricht wordt, verdient de uitspraak bespreking.
Ik zal dat doen door allereerst – onder nrs. 2 en 3 – de feiten en het oordeel (zo kort mogelijk) uiteen te zetten, waarna ik
betreffende uitspraak in een breder juridisch kader plaats en (onder 4) tot een commentaar, een punt ter overdenking (onder
5) en (onder 6) tot een afronding kom. Het oordeel over de registratie in de (eigen) registers en over de toewijzing van
onderzoekskosten volgen het vaste patroon in de rechtspraak. Ik laat die beide aspecten (op deze plaats)[2] onbesproken.

2. De feiten en de standpunten van partijen

2.1

De consument claimt schade voor de tijdens een busreis van Frankfurt naar Berlijn gestolen rugtas met inhoud. De rugtas
zou in het bagagerek boven de zitplaats hebben gelegen en bij aankomst was de rugtas gestolen. Bij de politie in Berlijn
heeft de consument aangifte gedaan en de claim die hij in vervolg op dit evenement indient, betreft onder meer een camera
ter waarde van € 1849, een MacBook ter waarde van € 1770 en een bril.

2.2
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Ter onderbouwing van de claim legt de consument aankoopnota’s over, waarna, zoals de Geschillencommissie dat
verwoordt, “een expertise [is] uitgevoerd”, waarvan op 3 maart 2020 “een rapport is opgesteld”. Uit de omschrijving van het
geschil (onder 2.2 van de uitspraak) volgt verder dat de verzekeraar de door de consument ingediende nota’s heeft
onderzocht omdat hij daarop onregelmatigheden had vastgesteld.

2.3

In het kader van bedoeld onderzoek heeft de verzekeraar de nota van de bril en de MacBook telefonisch geverifieerd bij
Citybril en bij Amac. In de door de verzekeraar overgelegde telefoonnoties staat:
“De nota van Amac is onjuist. De factuurdatum is van 2016 en niet van 2019.

De nota van City Bril is onjuist. De voorletter is aangepast en ook de geboortedatum. Daarnaast is ook de factuurdatum
aangepast.”

2.4

De nota van de camera heeft de verzekeraar per e-mail aan Coolblue gestuurd.
Deze nota stond op naam van de consument. De verzekeraar heeft Coolblue op 13 maart 2020 de volgende vraag
voorgelegd:
“Naar aanleiding van een schadeclaim ontvingen wij bijgaande nota van onze verzekerde. Kunnen jullie nakijken of de nota
daadwerkelijk door jullie is afgegeven met genoemde product en prijs. Mocht de nota juist zijn, zijn de producten niet
geretourneerd?”
Coolblue heeft daarop als volgt gereageerd:
“De opgegeven factuurgegevens komen niet overeen met dit product of de genoemde prijs. Dit is dus geen geldige factuur
van ons. We kunnen verder geen gedetailleerde gegevens verstrekken vanwege de privacy wetgeving.”

2.5

De consument stelt zich als verzekerde klager op het standpunt dat de verzekeraar met zijn onderzoek persoonlijk
onderzoek heeft verricht en dat hij de regels van de GPO heeft geschonden. De met het onderzoek ingewonnen informatie
dient, zo stelt hij, als onrechtmatig verkregen buiten beschouwing te worden gelaten.

2.6

De verzekeraar stelt zich op het standpunt dat sprake is van feitenonderzoek en dat het onderzoek, zo het als een
persoonlijk onderzoek moet worden aangemerkt, rechtmatig was. Er was volgens verzekeraar aanleiding voor een
onderzoek omdat het lettertype van de facturen afweek. Het verrichte onderzoek voldeed daardoor, zo stelt hij, aan de eisen
van proportionaliteit en subsidiariteit, ook omdat er geen andere reële mogelijkheid was om na te gaan waar de ingediende
nota’s vandaan komen en of zij juist zijn. Voor bewijsuitsluiting bestaat – vanwege het voor verzekeraar geldende
gerechtvaardigd belang bij het onderzoek – geen aanleiding. Het belang dat de waarheid aan het licht komt, weegt
zwaarder.

3. De uitspraak kort weergegeven

De Geschillencommissie overweegt – voor zover voor een goed begrip van deze bespreking van belang – als volgt:
“Feitenonderzoek of persoonlijk onderzoek?

(…)

3.5

Met het verifiëren van de door de consument ingediende nota heeft de verzekeraar een persoonlijk onderzoek in de zin van
de GPO heeft verricht. De verzekeraar heeft uitgelegd dat bij de behandeling van de claim door de schadebehandelaar was
geconstateerd dat de ingediende nota een afwijking vertoonde ten aanzien van het lettertype. Dit was aanleiding voor
verificatie van de ingediende nota’s. (…) De aanleiding om in dit dossier de nota’s te controleren was, zo is naar het oordeel
van de commissie gebleken, dat twijfel was ontstaan over de juistheid van de ingediende nota’s. (…) De verzekeraar heeft
de nota’s geverifieerd door navraag te doen bij derden, een methode die in artikel 7.1 sub b GPO als bijzondere
onderzoeksmethode is aangemerkt. Anders dan de verzekeraar heeft aangevoerd gaat het hier niet meer uitsluitend om het
vaststellen van feiten maar om een onderzoek naar gedragingen, te weten het indienen van valse nota’s door de consument
(zie ook de uitspraak van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening van 17 januari 2020, TFD 20-001). De verzekeraar heeft
bij dit onderzoek in ieder geval met Coolblue de persoonsgegevens van de consument gedeeld. Deze wijze van onderzoek
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maakt inbreuk, of kan inbreuk maken, op de persoonlijke levenssfeer van de consument. Onder deze omstandigheden is, in
ieder geval ten aanzien van de verificatie van de nota van Coolblue, naar het oordeel van de commissie sprake van een
persoonlijk onderzoek.
De beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit

3.6

Omdat het onderzoek dat de verzekeraar heeft gedaan moet worden aangemerkt als een persoonlijk onderzoek, moest hij
daarbij de regels van de GPO naleven. Dit houdt onder meer in dat hij bij de uitvoering van het onderzoek de beginselen
van proportionaliteit (art. 2 GPO) en subsidiariteit (art. 3 GPO) in acht moet nemen.

3.7

De consument vindt dat de verzekeraar een onjuiste afweging van belangen heeft gemaakt doordat hij er bij het instellen
van het onderzoek vanuit ging dat het een feitenonderzoek zou zijn. Door navraag te doen bij winkels waar de consument
vaste klant is, is zijn imago bij die winkels geschaad. De verzekeraar had ook kunnen volstaan met het doen van navraag bij
de consument maar zij heeft ten onrechte gekozen voor een verdergaande, bijzondere onderzoeksmethode. De verzekeraar
stelt dat zijn belang om het vermoeden van fraude te onderzoeken zwaarder weegt dan de belangen van de consument en
dat het doen van navraag hierover bij de consument niet tot hetzelfde resultaat had geleid.

3.8

Dit verweer van de verzekeraar slaagt. De consument heeft vervalste nota’s ingediend met de stelling dat die echt zijn. De
verzekeraar had aanleiding te onderzoeken of die stelling van de consument juist is. De verzekeraar had geen andere reële
mogelijkheid dan na te gaan bij de winkels waar de nota’s vandaan komen of de ingediende nota’s juist zijn. De consument
had er onder deze omstandigheden geen beschermenswaardig belang bij dat de verzekeraar de juistheid van die nota’s niet
rechtstreeks bij de betreffende winkels nagaat. Ook het proportionaliteitsbeginsel is niet geschonden.
De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is beperkt gebleven, terwijl aan de zijde van de verzekeraar een gerechtvaardigd
belang bestond de juistheid van de nota’s te onderzoeken en zichzelf daarmee te beschermen tegen pogingen tot misleiding
met als gevolg dat hij uitkering zou doen voor een onware claim.

3.9

De commissie is gelet op het bovenstaande van oordeel dat de verzekeraar niet tegenover de consument onrechtmatig
heeft gehandeld door bepaalde persoonsgegevens van de consument op de voormelde wijze met derden te delen.
De informatieplicht bij het inwinnen van informatie bij derden

3.10

In artikel 9 van de GPO staat ook dat een verzekeraar, die informatie gaat inwinnen bij derden als bedoeld in artikel 7.1 sub
b van de GPO, de betrokkene daarover zal informeren. De consument stelt dat de verzekeraar aan deze verplichting niet
heeft voldaan en dat hij door het onderzoek is benadeeld en immateriële schade heeft geleden. De verzekeraar heeft
erkend dat zij die verplichting, en de verplichting genoemd in artikel 4.2 van de GPO, niet heeft nageleefd. Hij heeft daarbij
uitgelegd dat hij de consument niet over de notacontrole bij derden heeft geïnformeerd omdat hij ervan uitging dat het om
een feitenonderzoek ging. De verzekeraar heeft ook het standpunt ingenomen dat, als hij artikel 9 GPO wel had nageleefd,
de situatie voor de consument niet anders zou zijn geweest. Het niet naleven van artikel 9 GPO heeft niet geleid tot
benadeling van de consument in de door hem gestelde zin en ook aan de overige eisen voor het toekennen van een
schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad is niet voldaan, aldus de verzekeraar.

3.11

De verzekeraar heeft erkend dat hij, indien de commissie van oordeel is dat zijn onderzoek een persoonlijk onderzoek was,
de informatieplicht heeft geschonden. Gelet op het oordeel dat sprake is van een persoonlijk onderzoek, is de vraag of het
niet naleven van deze verplichting ook gevolgen heeft gehad voor de consument en of dit leidt tot een verplichting voor de
verzekeraar om schade aan de consument te vergoeden. De consument heeft op de zitting uitgelegd dat door het handelen
van de verzekeraar bij winkels waar hij klant is de indruk wordt gewekt dat de consument fraudeert. De klantrelatie met
Amac en Coolblue is minder persoonlijk, maar de consument komt wel regelmatig bij zijn opticien. Nadat de verzekeraar
over de nota bij de opticien navraag heeft gedaan, zijn medewerkers zich volgens de consument anders tegenover hem
gaan gedragen. De commissie merkt op dat uit het onderzoek op de zitting is gebleken dat de verzekeraar met de opticien
geen persoonsgegevens van de consument heeft gedeeld en dat de opticien uit zichzelf heeft aangegeven op welke
persoonsgegevens de betreffende nota stond geregistreerd, niet zijnde persoonsgegevens van de consument. Mede tegen
die achtergrond is de commissie van oordeel dat door de consument onvoldoende is gesteld om te komen tot de conclusie
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dat hij door het achterwege laten van het informeren door de verzekeraar over de notacontrole schade heeft geleden en dat
die vermeende schade overigens ook onvoldoende is onderbouwd. Dit brengt mee dat de vordering van de consument tot
vergoeding van immateriële schade ook op die gronden moet worden afgewezen.”

4. Bespreking

4.1 Inleiding

In de op deze plaats te bespreken uitspraak van de Geschillencommissie staat een onderzoek centraal dat in de praktijk
dagelijks voorkomt: een verzekerde claimt een schade en de verzekeraar beoordeelt haar. De beoordeling begint
(vanzelfsprekend) met het in kaart brengen van het voorval en de aanspraak: wat is er gebeurd, onder welke
omstandigheden, hoe hoog is de schade, hoe wordt zij onderbouwd. Tijdens dat proces van beoordeling van de claim kan
bij de verzekeraar of bij de door hem ingeschakelde expert (of expertisedienst) twijfel ontstaan aan de juistheid en/of de
hoogte daarvan.
In de voorliggende zaak deed dat zich voor. Bij de behandeling van de claim door de schadebehandelaar constateerde deze
immers dat een van de ingediende nota’s een afwijking vertoonde in het lettertype en voor de verzekeraar was dat
aanleiding voor verificatie daarvan. Omdat deze zogenaamde nacontrole niet door de schadebehandelaar wordt gedaan, is
het dossier aan de afdeling Speciale Zaken overgedragen. Een medewerker van deze afdeling heeft daarop contact
opgenomen met de winkels waar de nota’s van afkomstig waren.

In de kern ziet de klacht van de verzekerde consument op dit onderzoek bij derden. Door persoonsgegevens van de
consument te delen met derden, zo stelt de verzekerde consument, heeft de verzekeraar onrechtmatig gehandeld,
waardoor de informatie die verzekeraar heeft ingewonnen als onrechtmatig verkregen buiten beschouwing dient te worden
gelaten.

4.2 Het juridisch kader

Aan de orde is daarmee in de kern een verzoek van een verzekerde consument tot toetsing van het gedrag van een
verzekeraar aan de regels van privacy, zoals die binnen het verzekeringsrecht hebben te gelden. Regels die zijn te vinden
in enerzijds de meergenoemde GPO, maar (nadrukkelijk) ook in een aantal op het verzekeringsrecht toegesneden
uitspraken van de Hoge Raad.

Richtinggevend op het punt van de te maken afweging van de wederzijdse belangen, te weten de ernst van de inbreuk op
het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer versus de belangen die met de inbreuk makende handelingen
redelijkerwijs kunnen worden gediend, is allereerst het arrest van de Hoge Raad van 31 mei 2002.[3] Centraal in die zaak
stond de vraag of een verzekeraar door het maken van foto’s en video-opnamen een ongerechtvaardigde inbreuk maakte
op het privéleven van de verzekerde. En, in het verlengde hiervan: als dat zo was, of het materiaal als onrechtmatig
verkregen in de procedure terzijde geschoven diende te worden. Aan de orde zijn daarmee de kwestie van (de
gerechtvaardigdheid van) de inbreuk en die van de bewijsrechtelijke gevolgen daarvan.

4.2.1 (De gerechtvaardigdheid van) de inbreuk

Het arrest van 31 mei 2002 wordt ook nu, twintig jaar later, nog steeds en instemmend aangehaald[4] en mijns inziens is dat
met recht. De Hoge Raad zet in die zaak het kader immers helder neer, waar hij overweegt:
“Vooropgesteld moet worden dat een inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in beginsel een
onrechtmatige daad oplevert (HR 9 januari 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5500, NJ 1987/928). De aanwezigheid van een
rechtvaardigingsgrond kan aan een inbreuk het onrechtmatige karakter ontnemen. Of zulk een rechtvaardigingsgrond zich
voordoet, kan slechts worden beoordeeld in het licht van de omstandigheden van het geval door tegen elkaar af te wegen
enerzijds de ernst van de inbreuk op het recht op eerbieding van de persoonlijke levenssfeer en anderzijds de belangen die
met de inbreuk makende handelingen redelijkerwijs kunnen worden gediend.”[5]

Een inbreuk is in beginsel dus onrechtmatig en een rechtvaardigingsgrond kan aan die inbreuk het onrechtmatig karakter
ontnemen. Aan de orde zijn daarmee de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit en goed beschouwd legt de
Geschillencommissie in haar uitspraak het gedrag van de verzekeraar langs deze lat, waar zij – onder rov. 3.6 e.v. – die
beginselen bespreekt en toepast.
In het licht van het arrest van 31 mei 2002 begrijp ik de door de Geschillencommissie gemaakte afwegingen. Wel stel ik mij
tegelijkertijd de vraag of zij met haar oordeel niet voorbijgaat aan het eigen toetsingskader dat de GPO biedt en vooral ook
of zij niet voorbijgaat aan de (strikte) gevolgen die de Hoge Raad aan toepasselijkheid van die spelregels (inmiddels)[6]

verbindt.

Om inzicht te geven in mijn redenering bespreek ik (kort) de GPO en het Redelijk vermoeden-arrest van de Hoge Raad uit
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2014.[7]

De GPO geduid

Binnen het verzekeringsrecht, dat kwam hiervoor al aan de orde, gelden de spelregels zoals die zijn opgenomen in de GPO.
Zij beschrijft de uitgangspunten voor het instellen van een persoonlijk onderzoek en geeft aan welke beginselen hierbij door
de verzekeraar in acht worden genomen, waarbij, zoals dat in de inleiding is verwoord, “proportionaliteit en subsidiariteit
belangrijke uitgangspunten zijn.”[8]

De GPO definieert begrippen en geeft onder meer aan wat onder een persoonlijk onderzoek wordt verstaan, te weten “Het
onderzoek, volgend op het feitenonderzoek, naar gedragingen van betrokkene waarbij bijzondere onderzoeksmethoden en
of bijzondere onderzoeksmiddelen worden gebruikt, dat inbreuk maakt of kan maken op de persoonlijke levenssfeer van
betrokkene.”[9] De vraag of een bepaald onderzoek als persoonlijk onderzoek kwalificeert, doet er toe. Voor het instellen en
het uitvoeren van die onderzoeken, immers, kent de GPO voorwaarden en verplichtingen.

Op het punt van het instellen van een persoonlijk onderzoek is art. 1.1 richting gevend, waar het bepaalt dat een persoonlijk
onderzoek kan worden ingesteld nadat:
“Het ingestelde feitenonderzoek geen of onvoldoende uitsluitsel geeft voor het nemen van een beslissing bij een
verzekeringsaanvraag, lopende verzekeringsovereenkomst, schademelding of andere aanspraak op uitkering of prestatie;

Of:

Gerede twijfel is ontstaan over de juistheid of volledigheid van de resultaten van het feitenonderzoek, zodanig dat bij de
verzekeraar een redelijk vermoeden van verzekeringsfraude of andere vormen van oneigenlijk gebruik van
verzekeringsproducten of diensten is ontstaan.”

Naast deze bepalingen, die aangeven of een persoonlijk onderzoek kan worden ingesteld (bij welke afweging de
verzekeraar steeds toetst aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit),[10] kent de GPO ook voorwaarden die bepalen
door wie[11] een persoonlijk onderzoek kan worden ingesteld en welke verschillende onderzoeksmethoden[12] kunnen
worden gebruikt. Daarnaast kent de GPO een informatieplicht, die – onder meer – inhoudt dat de verzekeraar, voordat zij
informatie gaat inwinnen bij derden, de betrokkene daarover zal informeren.[13] Een groot aantal regels, maar, zo valt ook
op, zonder dat de GPO gevolgen aan eventuele overtreding van die regels verbindt. De Hoge Raad doet dat wel.

Het Redelijk vermoeden-arrest

De zaak draait om een verzekerde die sinds enige tijd uitkering onder zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangt. De
verzekeraar twijfelt aan de juistheid van de opgave die verzekerde over de gezondheid doet en laat hem observeren. Omdat
er een groot verschil bestaat tussen datgene wat is geconstateerd tijdens de observaties en de eigen opgaven (gedaan bij
de arbeidsdeskundige, in de vragenlijst en in het op verzoek van verzekeraar bijgehouden dagboek), gaat de verzekeraar
ervan uit dat verzekerde bewust onjuiste informatie aan haar heeft verstrekt. Zij vordert terugbetaling van de verrichte
uitkeringen en vergoeding van de gemaakte onderzoekskosten. Verzekerde op zijn beurt verweert zich door te stellen dat
de verzekeraar met het ingestelde onderzoek de eigen gedragscode heeft geschonden, dat daardoor inbreuk is gemaakt op
zijn privacy en dat het daarmee verkregen bewijs als onrechtmatig verkregen buiten beschouwing moet worden gelaten.

De Hoge Raad stelt bij zijn beoordeling voorop de uitgangspunten van het hiervoor besproken arrest van 31 mei 2002 en
benoemt als te wegen belangen het belang van de verzekerde bij eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer en het
belang van de verzekeraar bij het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van oneigenlijk gebruik van het
recht op een verzekeringsuitkering (zulks in de zin van de GPO). In zijn vervolgoverwegingen, zo begrijp ik het arrest, stelt
de Hoge Raad een verder uitgangspunt vast:

“5.2.2

(…) Gelet op inhoud en opzet van de Gedragscode (de GPO, NvT), kan tot uitgangspunt worden genomen dat indien een
verzekeraar in strijd met de code handelt, sprake is van een ongerechtvaardigde en derhalve onrechtmatige inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer van de verzekerde. In cassatie is dan ook terecht niet in geschil dat de beslissing van Interpolis om
een persoonlijk onderzoek te doen uitvoeren, door het hof aan de in de Gedragscode uitgewerkte beginselen van
proportionaliteit en subsidiariteit diende te worden getoetst.”[14]

De Hoge Raad geeft daarmee mijns inziens een eigen toetsingskader voor gevallen waarin de GPO van toepassing is: aan
de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit dient getoetst te worden, maar vanwege inhoud en opzet van de
toepasselijke GPO is (reeds) door het in strijd met die eigen Gedragscode handelen sprake van een ongerechtvaardigde en
daarmee onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de verzekerde.
De Hoge Raad geeft geen verder inzicht in zijn afweging op het punt of een rechtvaardigingsgrond speelt in dezen, maar
benoemt in een overweging in wat ander verband dat dat niet zo is. Hij overweegt:

“5.2.2
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Gelet op het hiervoor vermelde uitgangspunt dat een inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
bij afwezigheid van en rechtvaardigingsgrond onrechtmatig is, moet het met die inbreuk verkregen bewijsmateriaal als
onrechtmatig verkregen worden aangemerkt.”

Aan de orde is daarmee het tweede, wezenlijke aspect van de uitspraak: de gevolgen van de gemaakte inbreuk op het
bewijs.

4.2.2 De bewijsrechtelijke gevolgen van de ongerechtvaardigde inbreuk

Ik gaf hiervoor onder nr. 4.2 al aan: het arrest van 31 mei 2002 kent naast de kwestie van (de gerechtvaardigdheid van) de
inbreuk een tweede, wezenlijk aspect, namelijk dat van de vraag hoe om te gaan met het – door schending van de GPO
verkregen – bewijsmateriaal. Het zogenoemd onrechtmatig verkregen bewijs.

Voordat ik inga op het oordeel van de Hoge Raad in dezen, hecht ik eraan om (kort) aan te geven dat voor de civiele rechter
geldt dat deze vrij is in de waardering van het bewijs. Van geval tot geval wordt bij de vraag of het bewijs al dan niet gebruikt
wordt een afweging gemaakt tussen enerzijds de bescherming van de wederpartij en anderzijds de waarheidsvinding. “Dat
een rechter in een civiele procedure op onrechtmatig verkregen bewijs geen acht mag slaan, is geen algemene regel in een
civiele procedure”, overweegt de Hoge Raad (rov. 5.2.3, tweede volzin) dan ook met recht.[15]

Voor terzijdelegging van bewijs zijn, zoals de Hoge Raad dat in eerdere uitspraken verwoordde, “bijkomende
omstandigheden” nodig.[16] De verzekeraar beroept zich er op – ik zou bijna zeggen: vanzelfsprekend – dat het hof niet de
voor buiten beschouwing van het bewijs vereiste bijkomende omstandigheden heeft vastgesteld. De Hoge Raad, die in rov.
5.2.3 tot uitgangspunt neemt dat (inderdaad) “Slechts indien sprake is van bijkomende omstandigheden, terzijdelegging van
dat bewijs gerechtvaardigd [is]”, oordeelt als volgt:

“5.4.2

Het onderdeel is tevergeefs voorgesteld. Het hof heeft zijn beslissing om de resultaten van het persoonlijk onderzoek buiten
beschouwing te laten niet gegrond op de enkele omstandigheid dat Interpolis niet gerechtigd was tot het doen uitvoeren van
dat onderzoek en het uitvoeren van dat onderzoek daarom onrechtmatig is geweest jegens [verzekerde]. Het heeft mede
het doel van de Gedragscode in aanmerking genomen, waarmee, gelet op hetgeen hiervoor in 5.2.1 is overwogen, niet
strookt dat in de omstandigheden van dit geval (…) in strijd daarmee verkregen bewijsmateriaal toch door een verzekeraar
kan worden gebruikt. Dit oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onvoldoende gemotiveerd.
Voor zover het onderdeel het hof verwijt noch de beperkte ernst van de inbreuk, noch de ernst van de gestelde fraude in zijn
afweging te hebben betrokken, mist het feitelijke grondslag. In rov. 36 heeft het hof zich rekenschap gegeven van de naar
zijn oordeel beperkte ernst van de inbreuk en in rov. 37 heeft het hof in aanmerking genomen dat geen sprake is geweest
van een redelijk vermoeden van fraude.”

De conclusie die ik uit het arrest trek, is dat als een verzekeraar niet gerechtigd was tot het doen uitvoeren van een
persoonlijk onderzoek, het uitvoeren van dat onderzoek daarom onrechtmatig is geweest en dat daarmee niet strookt – het
doel van de GPO in aanmerking nemend – dat in de omstandigheden van het geval in strijd daarmee verkregen
bewijsmateriaal toch door een verzekeraar kan worden gebruikt.[17] En dat het dus terzijde dient te worden gesteld.[18]

Het doel van de GPO is daarmee te zien als een bijkomende omstandigheid die verhindert dat het onrechtmatig verkregen
bewijs door de verzekeraar mag worden gebruikt.[19]

4.3 Commentaar

De kwestie, zoals die aan de Geschillencommissie is voorgelegd en die heeft geleid tot de uitspraak van 1 maart 2021,
zoveel mag inmiddels duidelijk zijn, speelt zich af in een wereld waar belangenafwegingen centraal staan. Afwegingen die
binnen het recht op het punt van (de gerechtvaardigdheid van) de inbreuk op de privacy, alsook op het punt van de
bewijsrechtelijke gevolgen daarvan sinds jaar en dag gemaakt worden, maar die – zoals ik hiervoor heb beoogd inzichtelijk
te maken – voor het verzekeringsrecht een eigen invulling kennen.
Het is die eigen invulling die ik mis in het oordeel van de Geschillencommissie. Ik zal dat standpunt hieronder onderbouwen,
waarbij ik zal ingaan op de wezenlijke voorvraag of het onderzoek zoals dat heeft plaats gehad (de controle van nota’s bij
derden) persoonlijk onderzoek is in de zin van de GPO. Ik spreek van een voorvraag omdat de eigen, met de
toepasselijkheid van de GPO samenhangende invulling alleen dán een rol speelt. De GPO onderwerpt immers uitsluitend
het persoonlijk onderzoek aan regels en voorwaarden.[20]

Controle van nota’s bij derden: persoonlijk onderzoek?

Aan de orde is daarmee weer de casus zelve: een verzekeraar twijfelt op aantoonbare gronden aan de echtheid van nota’s
en doet onderzoek bij derden. Onderzoek dat op de persoonlijke levenssfeer inbreuk maakt (waar de verzekeraar de naam
van de verzekerde doorgeeft aan Coolblue en Amac) of kan maken (bij het zonder informatieverstrekking bevragen van
Citybril) in de zin van de definitie. Maar bovenal is het doen van notacontrole een onderzoeksmethode als genoemd in art. 7
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van de GPO. Aan de orde is immers het “inwinnen van informatie van derden” en daarmee van een bij het persoonlijk
onderzoek te gebruiken onderzoeksmethode. Voor mij is om die reden navolgbaar het oordeel van de Geschillencommissie
dát sprake is van een persoonlijk onderzoek.[21] De commissie brengt daarbij de beperking aan dat dat “in ieder geval ten
aanzien van de verificatie van Coolblue” zo is, omdat de verzekeraar “bij dit onderzoek in ieder geval met Coolblue de
persoonsgegevens van de consument [heeft] gedeeld.” In die beperking volg ik de Geschillencommissie niet, omdat voor mij
het zwaartepunt van de overweging niet ligt bij het delen van informatie (als [mogelijke] inbreuk op de privacy), maar bij het
inwinnen van informatie bij derden.

De inbreuk en de bewijsrechtelijke gevolgen ervan

Met de vaststelling dat een van de genoemde bijzondere onderzoeksmethoden is gebruikt (en er dus een persoonlijk
onderzoek heeft plaatsgehad) is nog niet beantwoord de vraag of dat onderzoek ingezet mocht of hoefde te worden.

Wat de zaak, waar de Geschillencommissie over diende te oordelen, op dit punt bijzonder maakt, is dat de verzekeraar zelf
meende dat zij met de notacontrole een feitenonderzoek verrichte. Reeds om die reden was door haar in de fase waarin dat
had gemoeten niet de afweging gemaakt of een persoonlijk onderzoek als hier bedoeld kon worden ingesteld. Bij mij komt
daarbij de vraag op of de verzekeraar daarmee de regels van de GPO niet al veronachtzaamd heeft: er is geen besluit tot
het instellen van een persoonlijk onderzoek genomen (waarbij de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht zijn
genomen) en van het voornemen om informatie in te winnen bij derden heeft verzekeraar de betrokkene niet geïnformeerd.
Het in strijd met de eigen gedragscode handelen, zo zou mijn redenering ingevolge het Redelijk vermoeden-arrest zijn,[22]

maakt dat sprake is van een ongerechtvaardigde en derhalve onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de
verzekerde. En het met dat onderzoek verkregen bewijs kan vervolgens, zo vervolg ik mijn redenering ingevolge bedoeld
arrest, als onrechtmatig terzijde gesteld te worden. Het is (natuurlijk) aan de partij die bewijs als uitgesloten wenst te zien
om aan te voeren dat er bijkomende omstandigheden zijn die uitsluiting van dat bewijs rechtvaardigen.[23] Het feit dat de
GPO van toepassing is, vormt zo’n bijzondere omstandigheid.[24]

De Geschillencommissie kiest die weg niet, maar zij maakt (achteraf toetsend, dus) voor verzekeraar alsnog een
belangenafweging om (andermaal: achteraf) te bezien of het onderzoek op haar plaats was. Ik realiseer me terdege dat de
belangenafweging bij een gestelde inbreuk als hier aan de orde vaak – en misschien wel doorgaans – in retrospect gemaakt
wordt. Toch vraag ik mij af of die benadering, juist vanwege het eigen toetsingskader dat de toepasselijkheid van de GPO
voor de verzekeraar met zich meebrengt, wel op haar plaats is. Een rol speelt voor mij daarbij dat het zijn van een
persoonlijk onderzoek nu juist verplichtingen met zich meebrengt die achteraf niet te herstellen zijn, zoals het informeren
van de verzekerde van het onderzoek bij derden. Je kunt achteraf niet alsnog vooraf informeren.[25]

Met andere woorden: valt de niet-naleving van de (wezenlijke) voorwaarden, die de GPO stelt, te zuiveren door achteraf
alsnog belangen af te wegen? Ik zou menen van niet.

De Geschillencommissie meent dus van wel en oordeelt dat de verzekeraar “geen andere reële mogelijkheid [had] dan na te
gaan bij de winkels waar de nota’s vandaan komen of de ingediende nota’s juist zijn” en dat ook het
proportionaliteitsbeginsel niet is geschonden (rov. 3.6 e.v.). Ik wil de afweging volgen, maar bij mij komt wel de vraag op
waarom de verzekeraar er niet voor koos de consument te confronteren met zijn bevindingen. Is de subsidiariteitsweging
daarmee niet te licht gemaakt? Wat ik (verder) niet goed begrijp, is waarom de Geschillencommissie in haar oordeel niet
toetst aan het door mij hiervoor uitgebreid besproken Redelijk vermoeden-arrest. Zij noemt het arrest in de uitspraak niet
eens, ondanks dat de in dat arrest door de Hoge Raad geformuleerde maatstaf[26] op het punt van de toelaatbaarheid van
het onderzoek tot een vergelijkbare uitkomst zou hebben geleid.
Ik betreur het niet ingaan op de door de Hoge Raad in het genoemde arrest uitgezette lijnen vooral omdat de overwegingen
van de Hoge Raad mede richting zouden hebben gegeven op het punt dat de consument nadrukkelijk maakt, te weten dat
de met de bijzondere opsporingsmethode verkregen informatie over de consument onrechtmatig was verkregen en buiten
beschouwing moet worden gelaten (vgl. de klacht zoals deze in de uitspraak onder randnummer 2.8 is verwoord).
Op dit onderdeel van de klacht gaat de Geschillencommissie in het geheel niet in en mijns inziens is dat ten onrechte.[27]

Ook bij een toetsing achteraf (zo dat kon), had de Geschillencommissie op dit nadrukkelijk ingenomen standpunt, waarop
verzekeraar ook verweer voerde, móeten in gaan. Vanzelfsprekend is het daarbij aan de consument als de partij die bewijs
uitgesloten wenst te zien om de bijkomende omstandigheden die die uitsluiting van dat bewijs zouden rechtvaardigen aan te
voeren; het doel van de toepasselijke GPO heeft hij daarbij al aan zijn zijde.

5. Dit alles terwijl de WWW-check op zichzelf al zo spannend is…

Alvorens tot een afronding van het voorgaande te komen, wil ik nog een ander punt naar voren brengen. In de beoordeling
van de haar voorgelegde kwestie stelt de Geschillencommissie voorop – onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad
van 31 mei 2002 – dat het instellen van een persoonlijk onderzoek een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene. De
grens tussen feitenonderzoek en persoonlijk onderzoek, zo stelt zij verder, is niet altijd duidelijk te bepalen.
Hoezeer dit laatste juist is, illustreert rov. 3.4, waarin de Geschillencommissie aangeeft wat zij onder feitenonderzoek
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verstaat. Zij verwijst in dit verband naar twee arresten van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.[28] Van die verwijzing word
ik wat onrustig omdat in de betreffende arresten het (feiten?)onderzoek plaats vond op het world wide web. Centraal stond
het oordeel dat onderzoek op algemeen toegankelijke internetsites, waarvoor de raadpleger (in dezen: een verzekeraar)
zich geen bijzondere moeite hoeft te getroosten en waarbij hij kan volstaan met het googelen op de naam van een
verzekerde en waarvoor hij zich geen toegang hoeft te verschaffen tot (gedeeltelijk) afgeschermde informatie (vanuit de
veronderstelling dat verzekerde die informatie door die op algemeen toegankelijke sites te plaatsen aan een ieder
beschikbaar gesteld heeft) geen bijzondere onderzoeksmethode- of middel is.[29]

Ik realiseer me dat het te ver strekt om in het kader van de voorliggende bespreking ook uitgebreid op dit aspect in te gaan;
de Geschillencommissie oordeelt in haar uitspraak van 1 maart 2021 immers over controle van nota’s. Toch waag ik me
eraan om een oordeel over onderzoek op het world wide web als door het hof uitgesproken op deze plaats ter discussie te
stellen. Wanneer persoonlijk onderzoek – even geparafraseerd – gedefinieerd is als elk onderzoek dat inbreuk maakt of kan
maken op de persoonlijke levenssfeer van betrokkene, is het bezoeken van een Facebook-pagina van een betrokkene, hoe
openbaar het account ook mag zijn, dan niet al een stap die het feitenonderzoek voorbij is?[30] Het kijken zelf misschien niet
eens, maar het daarop veiligstellen van wat je zag, zou dat ‘zomaar’ mogen? Ook bij onderzoek op algemeen toegankelijk
internetsites is van de zijde van de verzekeraar toch sprake van verwerking van persoonsgegevens in de zin van art. 4
onder 2 van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (de AVG)?[31] En daarmee van een inbreuk op de privacy van
de betrokkene. Natuurlijk kan en mag dat onder voorwaarden.[32] Zelfs bepaalt de AVG onder Overweging (47) dat “de
verwerking van persoonsgegevens die strikt noodzakelijk is voor fraudevoorkoming ook een gerechtvaardigd belang van de
verwerkingsverantwoordelijke in kwestie [is]”. Het onderscheid tussen vrijelijk onderzoekend (daarmee: inbreukmakend)
rondkijken op het world wide web en de verwerking van persoonsgegevens die “strikt noodzakelijk is voor
fraudevoorkoming” is evenwel – juist in deze virtuele wereld – nog niet gegeven.[33]

6. Afronding

Wanneer ik een uitspraak als deze zie, komt bij mij de vraag op hoe hier ‘in de branche’ op gereageerd wordt of is. In de
literatuur is het rustig gebleven,[34] maar ik kan me voorstellen dat de uitspraak bij verzekeraars en de aan hen gelieerde
expertisekantoren wel de nodige reuring zal hebben veroorzaakt. Het ‘even bevragen’ van een derde is niet alleen dat.
Sterker nog, wanneer de regelen der (afwegings)kunst zoals die in de GPO zijn neergelegd – vooraf – niet goed gevolgd
worden, kan die activiteit tot buitengebruikstelling van de verkregen informatie leiden.
Onder bijkomende omstandigheden zou het zelfs moeten. De kracht van inhoud, opzet en doel van de GPO dient niet
miskend te worden.

De vraag die ook opkomt – en die mij als wetenschapper eerlijk gezegd nog wel meer bezig kan houden – is hoe mijn (de
verzekerde klager beschermende) analyse zich verhoudt tot het bij mij als verzekeringsjurist ook zo sterk levend gevoel om
afkeurenswaardig gedrag te sanctioneren. Want bij lezing van de feiten is een gedachte die opkomt “verzekerde, ga je
schamen”. Is het niet welhaast ongepast om je als verzekerde kwalijk te gedragen (verzekerde zelf wist immers dat hij
fraudeerde) om vervolgens bescherming van het systeem te vragen? Dat deze gedachte door mij terzijde geschoven wordt
in mijn analyse lijkt mij eigen te zijn aan de (juridische) afweging van belangen die gemaakt dient te worden. Als je als sector
zelf regels stelt, dienen die regels – met inachtneming van de waardering en toepassing van die regels door de Hoge Raad
– nageleefd te worden. Verzekeraar, maak een zuivere proportionaliteits- en subsidiariteitsafweging, betrek de juiste
afdeling, bepaal vooraf de passende onderzoeksmethoden en informeer de betrokkene als de GPO dat van je verwacht. Het
gaat daarbij niet alleen om het gedrag van déze betrokkene, maar ook om de (mogelijk onschuldige)[35] verzekerde
consumenten van de toekomst, voor wie de GPO eveneens heeft te gelden.
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ECLI:NL:HR:2002:AD9609.

[4]
Zie in het (later in de hoofdtekst te bespreken) Redelijk vermoeden-arrest, maar ook in de uitspraak van de Geschillencommissie (rov. 3.3).

[5]
HR 31 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9609, NJ 2003/589.

[6]
De GPO is eerst in januari 2004 ingevoerd. Zij speelde mitsdien in de overwegingen van de Hoge Raad in 2002 geen, maar in (zijn in de hoofdtekst
hierna te bespreken Redelijk vermoeden-arrest uit) 2014 juist een nadrukkelijke rol.

[7]
HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942, NJ 2015/20.

[8]
Gedragscode Persoonlijk Onderzoek van 21 december 2011 (https://www.verzekeraars.nl/media/3443/gedragscode_persoonlijk_onderzoek.pdf), p. 2.
De bedoelde belangenafwegingen worden in art. 2 en 3 van de GPO uiteengezet.

[9]
Gedragscode Persoonlijk Onderzoek van 21 december 2011, p. 3 (onder Definities en begrippen).

[10]
Art. 2 resp. art. 3 GPO.

[11]
Niet de dossierbehandelaar of de onderzoeker zelf, maar diens leidinggevende of (de leidinggevende van de behandelaar/onderzoeker van) de afdeling
Veiligheidszaken neemt de beslissing tot het instellen van een persoonlijk onderzoek; zie art. 4 GPO.

[12]
De GPO noemt het interview van betrokkene, het inwinnen van informatie bij derden en het observeren van betrokkene; zie art. 7.1 GPO.

[13]
Zie art. 9.1 GPO. De verplichting om betrokkene ervan op de hoogte te stellen dat informatie bij derden ingewonnen zal worden ligt in wezen in het
verlengde van de vraag of het doel (informatie-inwinning) op minder ingrijpende wijze te bereiken valt (de subsidiariteitsweging). De geïnformeerde
betrokkene, immers, die bezwaar maakt tegen onderzoek bij derden zal zijn bezwaren, zo stel ik mij voor, (moeten) onderbouwen, waarna de
verzekeraar alsnog de geraden gevolgtrekking op het verzoek tot uitkering onder de polis kan maken.

[14]
Ik geef in deze annotatie rov. 5.2.2 weer en niet de overweging van de Hoge Raad dat (in het kader van de vraag of sprake is van een redelijk
vermoeden van fraude) “eerst indien de conclusie gerechtvaardigd is dat het vragen van (nadere) medewerking van de verzekerde zelf geen zin heeft,
tot het inzetten van het veel zwaardere middel van een persoonlijk onderzoek mag worden overgegaan.” (rov. 5.3.2). Een rechtsoverweging waarbinnen
de proportionaliteitsweging welhaast verwordt tot invulling van het begrip “redelijk vermoeden van fraude”. Een invulling waar ik me in kan vinden, zeker
in het licht van de hiermee ‘weggeschreven’ overweging van het hof (vgl. Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX 2019/267), maar die geen rol
speelt bij de bespreking die voorligt.

[15]
De Hoge Raad bevestigt dit in zijn uitspraak van 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1632.

[16]
Zie onder meer HR 16 oktober 1987, NJ 1988/850 (Driessen/Van Gelder) en HR 7 februari 1992, NJ 1993/78 (Slempkes/Nool).

[17]
De Hoge Raad spreekt over “de omstandigheden van dit geval” en verwijst daarbij naar rov. 3.4.4, waarin de overwegingen van het hof samengevat
worden. Ik hecht aan die verwijzing niet al te veel waarde omdat de Hoge Raad – ondanks dat hij de overweging van het hof strikt genomen in stand liet
– haar wel volledig ‘vertaalde’ naar een ander criterium. Met recht, zo concludeerden Wansink en ik eerder in Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons
7-IX 2019/267, omdat de door het hof geformuleerde eisen de drempel voor een rechtmatig onderzoek (onhaalbaar) hoog zouden hebben gelegd.

[18]
H.H. de Vries en P. Oskam, ‘Fraudeonderzoek, privacy en onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal’, TVP 2013/4, p. 82, geven ook aan dat de Hoge
Raad weinig ruimte laat voor het gebruiken van bewijs dat is verkregen in strijd met de uiteenlopende voorwaarden die in de GPO zijn geformuleerd. Zij
menen evenwel dat als het aankomt op bewijsuitsluiting, het moet gaan om schendingen van de GPO die betrekking hebben op de afwegingen van aan
de ene kant de belangen van de verzekeraar en aan de andere kant de belangen van de betrokkene en regels over subsidiariteit en proportionaliteit.

[19]
M.M. Mendel benoemt dit ook zo in zijn (duo-)annotatie (NJ 2015/20, rn. 8) onder bedoeld arrest.

[20]
Ik zeg hiermee nadrukkelijk niet dat feitenonderzoek niet aan regels gebonden zou zijn. Voor die vorm van onderzoek gelden in ieder geval de normen
van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (de AVG), alsook de verwerkingsregels die voor de verzekeringsbranche zijn neergelegd in de
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Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. H.H. de Vries en P. Oskam wijzen hier in 2014 (onder het toen geldende regime van de
Wet bescherming persoonsgegevens en de toen geldende Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen) al op in
‘Fraudeonderzoek, privacy en onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal’, TVP 2013/4, p. 79.

[21]
De Geschillencommissie heeft in een zaak, waarin (afgeschermde) informatie ingewonnen werd, eerder geoordeeld dat het inwinnen van informatie bij
derden “op grond van artikel 7.1 sub b GPO een bijzondere onderzoeksmethode is, waarbij het risico werd aanvaard dat verzekeraar inbreuk maakte op
de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene”. Zie GC Kifid 27 december 2019, nr. 2018-791 (alsook, na doorverwijzing, de Tuchtraad Financiële
Dienstverlening Assurantiën van 17 januari 2020, TFD nr. 20-001). Het strekt te ver allerhande verdere uitspraken inhoudelijk te bespreken, maar het
mag duidelijk zijn dat ik (daarmee) niet op één lijn sta met Hof Arnhem-Leeuwarden van 20 oktober 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8489, waarin hij onder
rov. 5.13 oordeelt dat het inwinnen van informatie bij derden geen vergaand opsporingsmiddel is.

[22]
Zie hiervoor onder 4.2.1 en 4.2.2.

[23]
Vgl. HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1632, NJ 2014/535.

[24]
Ik verwijs ook hier naar 4.2.2.

[25]
Terwijl dat specifieke vereiste wel een wezenlijk belang dient; zie eerder noot 12.

[26]
Ik breng terug in herinnering dat de Hoge Raad (rov. 5.4.1) oordeelde dat “indien de conclusie gerechtvaardigd is dat het vragen van (nadere)
medewerking van de verzekerde zelf geen zin heeft, tot het inzetten van het veel zwaardere middel van een persoonlijk onderzoek mag worden

overgegaan”.

[27]
De Geschillencommissie gaat wel in op de vraag of de consument schade heeft geleden. Zij concludeert dat dat niet het geval is. Ik volsta met
aanstippen van dit aspect van de uitspaak omdat mijn focus in deze bespreking ligt op privacy en de bewijsrechtelijke gevolgen daarvan.

[28]
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 februari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1004 en Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 september 2015,
ECLI:NL:GHARL:2015:6816.

[29]
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 februari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1004, rov. 6.7.

[30]
De materie speelt ook in de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 25 februari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:1560. Zie over onder
meer dit arrest I. Venker en S. Rutten, ‘Het onderzoek naar fraude: over afweging van belangen en (de gevolgen van) het overschrijden van grenzen’,
VAST 2020 / W-0005.

[31]
Onder “verwerking” wordt voor toepassing van de AVG ingevolge art. 4 onder 2) immers verstaan “een bewerking of een geheel van bewerkingen met
betrekking tot persoonsgegevens (…), zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen,

gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden (…) van gegevens."

[32]
Art. 6 onder 1 van de AVG bepaalt immers dat de verwerking “alleen rechtmatig [is] indien aan [onder a tot en met f genoemde] voorwaarden is
voldaan”. Vgl. ook overweging 47 AVG, waarin is bepaald dat verwerking van gegevens die strikt noodzakelijk is voor fraudevoorkoming een
gerechtvaardigd belang is (mits aan de betrokkene kenbaar gemaakt).

[33]
C. Last, P. Oskam en H.H. de Vries, ‘Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars’, PIV-Bulletin juni 2015 (p. 8-13) bespreken een aantal
onderzoeksmethoden. Zij zien de controle van facturen als deskonderzoek en daarmee als feitenonderzoek (p. 9). Internetonderzoek kwalificeert naar
hun oordeel (p. 11) als persoonlijk onderzoek wanneer (“bijvoorbeeld”) een benadeelde ‘online’ onafgebroken wordt geobserveerd, al dan niet door een
digitaal recherchebureau of wanneer een onderzoeker actief voor de verzekeraar op social media onder pseudoniem ‘vriend’ wordt van
belanghebbende en zich daarmee toegang verschaft tot informatie die betrokkene bewust alleen voor een selecte groep beschikbaar wil stellen.
Opvattingen die ik niet deel, maar waar ik, omdat zij niet bijzonder onderbouwd zijn, in de hoofdtekst niet goed stelling tegen kan innemen.

[34]
Voor zover ik het kan zien, is er over deze uitspraak uitsluitend een signalerende blog verschenen (met verwijzingen die ik niet allemaal goed kan
plaatsen). Zie P. Bazzi, ‘Verificatie van aankoopnota’s bij derden door verzekeraar niet onrechtmatig’, VAST 2021 / B-022.

[35]
Hoezeer de toets aan de GPO ook voor consumenten die zich – even bewust spelend met mijn eigen bewoordingen –niet hoeven te schamen ertoe kan
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doen, blijkt voor mij uit de door verzekeraar ter zitting gegeven toelichting dat zij “niet alleen bij een verdenking van fraude overgaat tot nacontroles
maar dat zij dit ook steekproefsgewijs doet” (GC 2021-0189, rov. 3.5). De GPO-toets valt alsdan niet eens te maken.
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