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Trefwoorden: fraudeonderzoek en frauderespons, relationele privacy, informationele privacy

Bij fraudebeheersing wordt vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde fraudecirkel. De 
fraudecirkel is een symbolische aanduiding van de logische bouwstenen voor fraude-
beheersing door bedrijven en instellingen. De bouwstenen voor fraudebeheersing zijn: 
preventie, detectie, onderzoek en respons. Privacy speelt met name een rol bij onder-
zoek en respons. In dit artikel wordt het concept ‘privacy’ in relatie tot fraudebeheersing 
onderscheiden in ‘relationele privacy’ (de omgaan met de persoonlijke levenssfeer) en 
‘informationele privacy’ (de omgang met persoonsgegevens). Bij fraudeonderzoek spelen 
met name de wettelijke bepalingen rondom de relationele privacy een rol terwijl bij frau-
derespons de wettelijke spelregels rondom informationele privacy van belang zijn. 

Met het ontdekken van de fraude (detectie) begint het onderzoek, de historische feitenvaststel-
ling. Wat is er precies gebeurd? Wie is erbij betrokken en wat is of was ieders aandeel? Bij de 
frauderespons kan gedacht worden aan het doen van aangifte bij de politie of het plaatsen 
van een fraudeur op een waarschuwingslijst. Deze reactieve maatregelen schrikken potentiele 
fraudeurs af, dragen bij aan fraudepreventie en daarmee is de cirkel weer rond.

Particulier onderzoek naar fraude

Particulier onderzoek kan worden aangemerkt als het onderzoek 
dat een particulier, een bedrijf of een overheidsinstantie instelt als 
er aanwijzingen zijn dat iemand (frauduleuze) onregelmatigheden 
begaat (of begaan heeft), en de vaststelling daarvan van belang is 
voor het nemen van beslissingen. Het onderzoek is gericht op de 
historische feitenvaststelling. Voor degene die beslissingen moet 
nemen op basis van de resultaten van het onderzoek is het van 
belang dat alle relevante gegevens worden vergaard en geanalyseerd. 
Bij het vergaren en analyseren van gegevens kan echter inbreuk 
worden gemaakt op grondrechten en andere belangen van degene 
wiens gedragingen onderzocht worden (de relationele privacy). Het 
particulier onderzoek moet worden onderscheiden van het 
onderzoek dat opsporingsambtenaren uitvoeren onder het gezag 
van de officier van justitie of het onderzoek dat toezichthouders 
instellen onder het gezag van een bestuursorgaan. Volledigheids-
halve wordt opgemerkt dat ook binnen overheidsinstellingen 
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‘particulier onderzoek’ wordt ingesteld als het vermoeden is ontstaan dat ambtenaren 
misstanden hebben begaan.

Recherchebureaus

Particulier onderzoek kan worden uitgevoerd door een eigen fraudeafdeling, maar wordt vaak 
uitbesteed aan particuliere onderzoeksbureaus. Deze particuliere onderzoeksbureaus hebben 
een vergunning van de Minister van Veiligheid en Justitie en kunnen veelal direct een 
onderzoek starten naar de omvang en de duur van de fraude en naar de dader, zodat in ieder 
geval op zo’n kort mogelijke termijn ook de schade verder beperkt kan worden. Deze recher-
chebureaus dienen zich ervan bewust te zijn dat zij niet meer of minder mogen dan wat hun 
opdrachtgever mag. De praktijk laat zien dat het merendeel van de opdrachtgevers niet of 
nauwelijks op de hoogte is van de juridische do’s en don’ts van particulier onderzoek. Zij 
dragen echter wel de consequenties als de rechter het optreden van het onderzoeksbureau 
bekritiseert. Daarom is het van belang om vast te stellen waar de wettelijke grenzen liggen bij 
het optreden van de eigen fraudeonderzoeker respectievelijk particulier onderzoeker en welke 
jurisprudentie daarbij een rol speelt.

Juridisch kader

Indien een werkgever besluit een integriteitsonderzoek uit te voeren kunnen uit de Wet 
bescherming persoonsgegevens (hierna WBP) handvatten worden afgeleid over de wijze 
waarop het onderzoek moet worden uitgevoerd. Voor de praktijk van het particulier onder-
zoek kan grote waarde worden toegekend aan de Privacygedragscode voor particulier 
onderzoekers van de Nederlandse Veiligheidsbranche (hierna: PPO). De PPO is op 9 maart 2016 
(wederom) goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens voor een periode van vijf jaar. De 
Autoriteit Persoonsgegevens: ‘De PPO vormt een juiste uitwerking van de WBP en andere 
wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens’. De PPO bindt niet 
alleen de bij de Nederlandse Veiligheidsbranche aangesloten particuliere onderzoeksbureaus. 
De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in art. 23a Regeling Particuliere beveiligingsorga-
nisaties en recherchebureaus bepaald dat particuliere recherchebureaus die geen lid zijn van 
de Nederlandse Veiligheidsbranche een gedragscode moeten hebben die identiek is aan die 
van de Nederlandse Veiligheidsbranche. De PPO is daarmee algemeen verbindend verklaard 
voor alle onderzoeksbureaus die een vergunning hebben in de zin van de Wet particuliere 
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. In de PPO worden vuistregels gegeven voor de 
meest voorkomende particuliere onderzoeksmethoden en -middelen, zoals observatie, het 
inzetten van de verborgen camera's, het interviewen en het afluisteren van gesprekken. De 
PPO regelt ook de rechten van de onderzochte persoon, onder andere door aan te geven 
wanneer en op welke wijze de onderzochte persoon moet worden geïnformeerd dat over hem 
gegevens zijn vastgelegd in de onderzoeksadministratie van het recherchebureau. Ook voor 
eigen onderzoeksafdelingen van bedrijven en instellingen die niet aan een vergunning 
gebonden zijn, kan de PPO een gedegen juridisch kader vormen. Zij moeten zich immers ook 
houden aan de bepalingen van de WBP. De voor het particulier onderzoek belangrijkste 
bepalingen zijn art. 6, 8 en 11 van de WBP.1 Inmiddels heeft de rechter de PPO aantal keren als 
toetsnorm genomen om te beoordelen of het particulier onderzoeksbureau een onrechtma-
tige daad heeft gepleegd bij de aanwending van onderzoeksmethoden. Ter illustratie hiervan 
worden hierna twee uitspraken besproken.

Whiplash

De geobserveerde maakte aanspraak op een uitkering onder een arbeidsongeschiktheidspolis 
van Klaverblad Verzekeringen wegens een als gevolg van 
een hem overkomen auto-ongeval opgelopen whiplash.2 
Tijdens een comparitie over de verzekeringsclaim viel 
het de verzekeraar op dat de fysieke gesteldheid van 
betrokkene niet overeen kwam met het klachtenbeeld 
dat door hem zelf geschetst was. Daardoor ontstond 
gerede twijfel over de juistheid en volledigheid van de 
verklaringen van betrokkene. Daarop schakelde de 
verzekeringsmaatschappij een particulier onderzoeksbu-
reau in. Het doel van de observatie was te om bezien of 

1 Art. 6: Gegevensverwerking alleen in 
overeenstemming met wet, behoorlijk en 
zorgvuldig; art. 8: er moeteen gerechtvaar-
digde grondslag zijn om persoonsgegevens te 
mogen verwerken en art. 11: niet meer dan 
nodig en terzake dienende.

2 Rb. Zutphen, 9 mei 2007, zaaknummer 
79996/HA ZA 06-867, ECLI:NL:RBZUT: 
2007:BB1491.



206 Tijdschrift voor Compliance - augustus 2016

PARTICULIERE FRAUDEBEERSING EN PRIVACY ACHTERGROND

eventuele fysieke activiteiten van betrokkene in overeenstemming zijn met zijn persoonlijke 
oordeel over de mate van arbeidsongeschiktheid.

Tijdens de observatieperiode werd bovendien een anonieme melding ontvangen dat betrok-
kene werkzaamheden verrichte bij een bedrijf. Door het onderzoeksbureau werden geen 
lichamelijke beperkingen waargenomen in zijn functioneren. Wel werd gezien dat betrokkene 
thuis langdurig in een werkhouding achter een bureau zat, hetgeen hij niet zou kunnen. 
Vanwege de rapportage stemde de verzekeringsnemer in met een voor hem nadelige regeling, 
maar startte vervolgens een procedure tegen het recherchebureau. Hij verweet het recherche-
bureau onder meer dat deze observaties had verricht in en rond zijn woning en dat de 
observaties daarmee niet beperkt waren tot de openbare weg. Hij stelde dat inbreuk gemaakt 
was op diens privacy en als gevolg daarvan eiste hij een fiks bedrag aan schadevergoeding. In 
par. 7.4 van de PPO is als vuistregel opgenomen dat geen observatie plaatsvindt van personen 
indien deze personen verkeren in situaties, waarbij zij er aanspraak op moeten kunnen 
maken onbevangen zichzelf te zijn. Dit is een uitwerking van art. 8 aanhef en onder f WBP. De 
rechter beoordeelde het handelen van het onderzoeksbureau niet alleen tegen de algemene 
zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 Burgerlijk Wetboek, maar ook de normen van de WBP, in 
het bijzonder de voor particuliere onderzoeksbureaus geldende PPO. In de toelichting van par. 
7.4 van de PPO staat: ‘Het gedurende enkele momenten met het blote oog vanaf de openbare 
weg gadeslaan van iemand die zich in een woning bevindt, terwijl de ramen niet zijn 
afgeschermd, valt niet onder de beperking van de norm.’ De rechter concludeerde dat 
betrokkene vanaf de weg geobserveerd is in zijn woning doordat de onderzoeker eenmaal in 
de drie uur langs de woning is gereden. Dat incidentele observeren vanaf de openbare weg in 
een woning achtte de rechter geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Verder oordeelde 
de rechter dat de duur en de intensiteit van de observatie dermate beperkt zijn gebleven dat 
daaruit niet volgt dat de onderzoeker een inbreuk op de privacy heeft gemaakt. Ten overvloe-
de zei de rechtbank nog dat het een verzekeraar vrij staat ter voorkoming van verzekerings-
fraude een heimelijk persoonsgericht onderzoek te entameren als bij haar gerede twijfel 
bestaat ten aanzien van de juistheid van de feiten op grond van welke uitkering wordt 
verlangd. Alle vorderingen van betrokkene werden afgewezen en hij werd veroordeeld voor de 
proceskosten. De PPO was juist toegepast.

Onderzoek laptop

Tijdens een congres van een vakorganisatie wordt een anoniem mailtje verzonden aan de 
deelnemers van het congres. In het mailtje werd de algemeen secretaris van de vakorganisatie 
beschuldigd van malversaties. Eén van de werknemers moet de verzender van het mailtje zijn, 
zo is de gedachte van de vakorganisatie. Aan een recherchebureau werd opdracht verstrekt 
een onderzoek in te stellen naar de herkomst van het anonieme e-mailbericht. Bij het 
inleveren van de in bruikleen gegeven laptops werd aan de werknemers gezegd dat de laptops 
zouden worden onderzocht op aanwezigheid van het IP-adres dat gebruikt was om het 
(anonieme) e-mailbericht te verzenden. Het onderzoek zou zich niet richten op persoonlijke 
documenten op de laptops. Bij het onderzoek werden geen digitale sporen aangetroffen die 
bevestigen dat het anonieme e-mailbericht vanaf de laptop van één van de werknemer is 
verzonden. Ook anderszins werd niet vastgesteld dat één van de werknemers de auteur of 
verzender van het bericht was geweest. Wel wordt op de laptop van Van der S. een jaarboek 
aangetroffen waarin persoonlijke bedenkingen omtrent het (financiële) reilen en zeilen van 
de vakorganisatie zijn genoteerd. In het jaarboek kwamen woorden en zinnen voor die ook in 
het litigieuze emailbericht stonden. Nadat Van der S. in eerste instantie wordt gedegradeerd, 
nam hij later zelf ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie. Vervolgens sprak hij het 
recherchebureau in rechte aan uit hoofde van een jegens hem gepleegde onrechtmatige daad. 
Daarbij stelde hij dat het recherchebureau ten onrechte kennis had genomen van de inhoud 
van de dagboeknotities die op de laptop stonden en/of andere persoonlijke documenten en 
dat het recherchebureau de werkgever hierover heeft geïnformeerd. De rechter stelde vast dat 
niet gebleken was dat het recherchebureau toestemming van de werknemer had om zijn 
persoonlijke bestanden te onderzoeken. In par. 5.3 van de PPO is uitgewerkt welke eisen 
moeten worden nageleefd als ‘toestemming’ wordt gehanteerd als grondslag voor de gegevens-
verwerking (art. 8 aanhef en onder a WBP). Het feit dat de werknemer in opdracht van zijn 
werkgever zijn laptop heeft afgestaan voor onderzoek kan niet als toestemming van de 
werknemer voor het verwerken van zijn persoonsgegevens worden aangemerkt. De werkgever 
had immers toegezegd dat de laptop slechts zou worden onderzocht op aanwezigheid van het 
IP-adres dat gebruikt was om een (anoniem) emailbericht te verzenden. Het recherchebureau 
had zich van de vereiste toestemming van de werknemer moeten vergewissen. Nu zij dat niet 
heeft gedaan en bovendien de door haar onrechtmatig verwerkte gegevens heeft doorgegeven 
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aan de werkgever, is het recherchebureau aansprakelijk voor de door de werknemer geleden 
schade (inmiddels opgemaakt bij staat).3

Privacy en fraudeonderzoek: tussenconclusie

Het komt steeds vaker voor dat de rechter de normering uit de PPO in diens oordeelsvorming 
betrekt over het al dan niet rechtmatig optreden van particuliere onderzoeksbureaus. Op 
deze wijze ontstaat een cyclisch proces waarbij de praktijk gebruik van kan maken van deze 
uitspraken om te bepalen of de voorgenomen wijze van het inzetten van een onderzoeksme-
thode- en/of –middel geoorloofd is. Het kan ook leiden tot aanpassing van de PPO. Daarbij kan 
zich overigens de merkwaardige situatie voordoen dat het recherchebureau veroordeeld 
wordt om een schadevergoeding te betalen aan de onderzochte persoon wegens een onrecht-
matige daad, terwijl het verkregen bewijs in de bodemprocedure van de opdrachtgever en 
betrokkene gewoon gebruikt mag worden. De rechter in de bodemprocedure is namelijk niet 
snel geneigd om onrechtmatig verkregen bewijs van diens oordeelsvorming uit te sluiten. In 
beginsel wegen het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid in rechte aan het 
licht komt, alsmede het belang dat partijen erbij hebben hun stellingen in rechte aanneme-
lijk te kunnen maken, zwaarder dan het belang van uitsluiting van bewijs. Slechts indien 
sprake is van bijkomende omstandigheden, is uitsluiting van dat bewijs gerechtvaardigd.4 
Daarvan zou sprake kunnen zijn als de particulier onderzoeker strafbare feiten pleegt om 
bewijs te vergaren. 

Branchewaarschuwingssystemen

‘Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken.’ Dit spreekwoord is de basis voor 
bedrijven om zich te wapenen tegen een groep van personen die zonder schroom misbruik 
maakt van het vertrouwen dat anderen in hen stellen. Dat wapenen gebeurt via waarschu-
wingssystemen van brancheorganisaties. Door raadpleging van de persoonsgegevens in het 
waarschuwingssysteem komt het verleden van de fraudeur feilloos aan het licht. Omdat het 
een zeer gevoelig instrument is, moet volgens de Autoriteit Persoonsgegevens de hoogste mate 
van zorgvuldigheid worden betracht. Personen die op de waarschuwingslijst worden vermeld 
moeten daarvan op de hoogte worden gebracht. Op deze manier kunnen zij hun rechten 
uitoefenen zoals correctie of verwijdering van gegevens.5

Strafrechtelijke gegevens

De WBP hanteert een restrictief kader voor het verwer-
ken van zogenaamde ‘strafrechtelijke gegevens’. De WBP 
verbiedt het verwerken van ‘strafrechtelijke gegevens’ 
(art. 16 WBP), maar geeft ook uitzonderingen. De Hoge 
Raad bepaalde als maatstaf voor het mogen delen van 
strafrechtelijke gegevens met derden dat de vastgestelde 
gedraging(en) een zwaardere verdenking moeten 
opleveren dan een ‘redelijk vermoeden van schuld, in 
die zin dat de te verwerken strafrechtelijke gegevens in 
voldoende mate moeten vaststaan.’ Verder heeft de Hoge 
Raad geoordeeld dat onder ‘strafrechtelijke gegevens’ 
worden verstaan: ‘zodanige concrete feiten en omstan-
digheden dat zij een als strafbaar feit te kwalificeren 
bewezenverklaring – in de zin van art. 350 Wetboek van 
Strafvordering – kunnen dragen’. Een veroordeling door 
de strafrechter is niet vereist om iemand te kunnen 
plaatsen op een waarschuwingslijst.6 Voor het begrip 
strafrechtelijk gegeven maakt het verder niet uit of een 
ondernemer wel of geen aangifte heeft gedaan bij de 
politie. Een werknemer die bijvoorbeeld op staande voet 
ontslagen is wegens verduistering heeft een strafbaar feit 
gepleegd en dat is bepalend. Het gaat er om dat ‘door de 
feiten heen kijkend’ een strafbaar feit geconstrueerd kan 
worden en dat in voldoende mate vaststaat dat betrok-
kene zich aan dat strafbare feit heeft schuldig gemaakt.

3 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 februari 
2014, ECLI:NL:GHARL:2014:753.

4 Hoge Raad 18 april 2014, 
ECLI:NL:HR:2014:942.

5 Op dit moment zijn verschillende brancheor-
ganisaties die waarschuwingssystemen 
gebruiken die de goedkeuring van de 
Autoriteit Persoonsgegevens hebben. Zonder 
de pretentie te hebben volledig te zijn 
worden genoemd:
– de financiële sector (banken, verzekeraars, 

hypothecair financiers) ter bescherming 
tegen fraudeurs met financiële producten 
en diensten en malafide werknemers; 

– de detailhandel (Stichting Fraudeaanpak 
Detailhandel) ter bescherming tegen 
werknemers die betrokken zijn geweest bij 
interne criminaliteit;

– de logistieke sector (Transport en Logistiek 
Nederland, ACN, EVO, Fenex en KNV), ter 
bescherming tegen werknemers die 
betrokken zijn geweest bij interne 
criminaliteit.

6 Hoge Raad, 29 mei 2009, ECLI:NL:HR:2009: 
BH4720.
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Wettelijke basis

De basis voor waarschuwingssystemen ligt in art. 22 WBP. Voor de verwerking van strafrechte-
lijke gegevens maakt de WBP onderscheid tussen verwerking ‘ten eigen behoeve’ en verwer-
king ‘voor derden’. In het belang van de onderneming mogen ‘ten eigen behoeve’ strafrechte-
lijke gegevens van personeelsleden worden verwerkt (art. 22 lid 2 onder a WBP). Een goed 
strafrechtelijk geheugen is voor ondernemingen van belang voor door de onderneming in de 
toekomst te nemen beslissingen over het al dan niet aangaan of het al dan niet onder 
voorwaarden aangaan van een zakelijke relatie met personen die eerder het vertrouwen van 
het bedrijf hebben geschonden. Voor het binnen de eigen onderneming vastleggen en verder 
gebruiken van strafrechtelijke gegevens gelden naast de algemene bepalingen in de WBP over 
het verwerken van gegevens geen specifieke eisen. De Autoriteit Persoonsgegevens hoeft 
voorafgaand aan de verwerking geen toestemming te geven.

Concernbreed

Dat geldt eveneens voor de verwerking van strafrechtelijke gegevens binnen een economische 
eenheid als bedoeld in art. 2:24a en 2:24b Burgerlijk Wetboek (concern of groep). Gegevens die 
afkomstig zijn van het ene bedrijfsonderdeel zijn doorgaans ook relevant voor een ander 
bedrijfsonderdeel voor de beoordeling van de vraag of een contract met de betrokkene zal 
worden aangegaan. Het komt in de praktijk maar al te vaak voor dat medewerkers of uitzend-
krachten worden ontslagen bij de ene groepsmaatschappij wegens misdrijven of ander 
laakbaar gedrag en vervolgens bij de andere groepsmaatschappij probleemloos worden 
aangenomen. De WBP staat toe dat binnen concernverband strafrechtelijke gegevens worden 
vastgelegd door een onderdeel van een concern met het oog op haar dienstverlening aan de 
werkmaatschappijen van dat concern (art. 22 lid 4 onder b WPB). De waarborgen van de 
geregistreerde moeten in overeenstemming zijn met de grotere gevolgen door plaatsing op 
een concernbrede lijst. Een van de waarborgen kan zijn dat strafrechtelijke gegevens uitslui-
tend worden vastgelegd door een centrale veiligheidsafdeling. In de praktijk gebeurt dat 
doordat de veiligheidsafdeling een incidentenregister aanlegt en vervolgens een technische 
voorziening treft, opdat gegevens ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor de groepsmaat-
schappijen (intern verwijzingsregister). Zodra een groepsmaatschappij van dat concern van 
plan is een nieuwe medewerker aan te nemen, een uitzendkracht aan te stellen of een dienst 
aan een klant te verlenen dient volgens de instructies 
van het bedrijf het intern verwijzingsregister te 
worden geraadpleegd.

Branchewaarschuwingssysteem

Zodra strafrechtelijke gegevens buiten het eigen 
bedrijf of buiten concernverband worden verspreid, 
dient de Autoriteit Persoonsgegevens hiervoor vooraf 
een verklaring omtrent rechtmatigheid af te geven 
(art. 22 lid 4 aanhef en onder c jo. art. 31 en 32 
WBP).7 
Bij plaatsing op een branchebrede waarschuwings-
lijst dient de ernst van de misstand groter te zijn dan 
bij plaatsing op een bedrijfs- of concernbrede 
waarschuwingslijst. Dat betekent dat de criteria voor 
plaatsing op de lijst (opnamecriteria) zwaarder zijn. 
Aan deze waarschuwingssystemen ligt een protocol 
van de branchevereniging ten grondslag. In het 
protocol wordt gemotiveerd waarom dit zware 
middel is gerechtvaardigd in relatie tot het privacy-
belang van degenen wiens gegevens worden 
geregistreerd. Verder worden in het protocol 
bepalingen opgenomen over de vereisten om te 
kunnen deelnemen, de rechten en plichten van de 
deelnemers aan het systeem, de opnamecriteria, het 
toetsingsproces en de toegang tot de basisgegevens, 
geheimhouding, de bewaarduur van gegevens, de 
rechten van de geregistreerde en een geschillenrege-
ling.8 

7 In het kader van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) is er nog wel 
wat werk te verzetten door onze nationale 
wetgever. Op grond van art. 10 AVG mogen 
persoonsgegevens betreffende strafbare 
feiten of daarmee verband houdende 
veiligheidsmaatregelen alleen worden 
verwerkt onder toezicht van de overheid of 
indien de verwerking is toegestaan bij 
Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke 
bepalingen die passende waarborgen voor de 
rechten en vrijheden van de betrokkenen 
bieden. Als de WBP te zijner tijd – vanwege 
de rechtstreekse werking van de AVG – wordt 
ingetrokken dient (opnieuw) een equivalent 
van art. 22 en art. 31 en 32 WBP te worden 
vastgesteld in Nederland.

8 De Logistieke Sector en de Detailhandel 
hebben buitengewoon informatieve websites 
opgesteld voor werkgevers en werknemers, 
waarin op alle aspecten van het waarschu-
wingsregister wordt ingegaan (zie http://
www.stichtingwls.nl en http://www.
stichtingfad.nl/). Verder wordt geattendeerd 
op de website van de Autoriteit Persoonsgege-
vens (http// www.autoriteitpersoonsgegevens.
nl). Op deze website is een themadossier 
‘zware lijsten’ opgenomen, waarop besluiten 
van de Autoriteit Persoonsgegevens worden 
weergegeven en ook de protocollen van de 
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Incidentenregister

Hoe ziet zo’n branchewaarschuwingssysteem er uit? Bij wijze van voorbeeld wordt de situatie 
geschetst bij banken die dit systeem zowel bij cliëntacceptatie en cliëntbeheer als bij perso-
neelsaanname gebruiken. Iedere aan het waarschuwingssysteem deelnemende bank heeft
een incidentenregister dat als zodanig is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onder 
verantwoordelijkheid van de deelnemer treedt een veiligheidsafdeling op als beheerder van 
het incidentenregister. In het incidentenregister worden gegevens vastgelegd van personen 
die een risico vormen of hebben gevormd voor de betreffende financiële instelling. Daarbij 
kan worden gedacht aan lieden die misbruik hebben gemaakt van het stelsel van financiële 
dienstverlening (externe fraudeurs), maar ook aan personeelsleden die wegens onregelmatig-
heden zijn ontslagen. Aan het incidentenregister is een verwijzingsindex gekoppeld. Deze 
verwijzingsindex bevat identificerende gegevens van iemand (zoals naam, geboortedatum, 
geboorteplaats en adres) en kan door andere leden van de branchevereniging worden 
geraadpleegd (het zogenaamde Extern Verwijzingsregister, ofwel afgekort het EVR). Het 
incidentenregister van de deelnemer vormt tezamen met het daarvan afgeleide externe 
verwijzingsregisters één geheel. Om de gegevens uit de incidentenregisters van de deelnemers 
daadwerkelijk bevraagbaar te maken voor andere deelnemers wordt gebruik gemaakt van een 
technische voorziening. Bij de banken is dit de Externe Verwijzingsapplicatie (EVA). Het 
systeem werkt op basis van hit-no hit. Een hit is een treffer op basis van een zoeksleutel 
binnen het waarschuwingssysteem. De toetser ziet niet waarom iemand in het systeem is 
opgenomen. Er kan ook geen lijst worden uitgedraaid van personen die in het EVR zijn 
opgenomen.

Hit-no hit

In geval van een ‘hit’ dient de bevrager te allen tijde de eigen veiligheidsafdeling te raadple-
gen. Door een ingebouwde signaleringsfunctie is het de veiligheidsafdeling al bekend dat 
iemand getoetst heeft met een hit als gevolg. Dit is gedaan om te voorkomen dat het systeem 
bevraagd wordt en dat een product geweigerd wordt, zonder dat bij een hit naar de achterlig-
gende gegevens gevraagd wordt. Dan verwordt het systeem tot een zwarte lijst, hetgeen 
nadrukkelijk niet de bedoeling is.9 Als de veiligheidsafdeling benaderd wordt verschaft zij de 
achterliggende gegevens als zij zelf verantwoordelijk was voor opname van de geregistreerde 
in het systeem en ook alleen maar voor zover de gegevens relevant zijn voor de toetser (art. 11 
WBP). Wanneer de eigen veiligheidsafdeling niet verantwoordelijk was voor de signalering 
maar een veiligheidsafdeling van een andere deelnemer, raadpleegt de veiligheidsafdeling 
van de toetser de veiligheidsafdeling van de (primaire) bron. Dat is dus een andere deelnemer 
aan het waarschuwingssysteem. Vervolgens vindt er door 
de veiligheidsafdeling van de toetsende instantie na de 
gegevensuitwisseling een afweging plaats of wel of geen 
contract met de sollicitant of de klant dient te worden 
aangegaan, dan wel onder welke voorwaarden.

 brancheverenigingen, alsmede de correspon-
dentie tussen de Autoriteit Persoonsgegevens 
en de brancheverenigingen. 

9 Ik betreur het dan ook ten zeerste dat de 
Autoriteit Persoonsgegevens op haar website 
stelselmatig het populistische begrip ‘zwarte 
lijsten’ gebruikt. 
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Stappen

Welke stappen dient een branchevereniging te nemen als zij geïnteresseerd is om het 
voorbeeld van de financiële sector, de detailhandel of de logistieke sector te volgen? Allereerst 
dient te worden bepaald of er behoefte is aan een dergelijk signaleringsysteem binnen de 
branche. In de praktijk ontstaat deze behoefte veelal ‘bottom-up’. Tijdens de reguliere 
werkoverleggen tussen vertegenwoordigers van een branche is het uitwisselen van gegevens 
over fraudeurs een regelmatig terugkerend onderwerp. Vaak is praktijk dat gegevens van 
fraudeurs informeel al tussen de bedrijfsbeveiligingsdiensten worden uitgewisseld. Als deze 
manier van berichtenuitwisseling door de omvang van de fraude niet meer beheersbaar is, 
komt de tweede stap in beeld. Dat is het overleg met de branchevereniging om vast te stellen 
of een branchewaarschuwingssysteem oplossing kan bieden voor de als dringend ervaren 
behoefte van gegevensuitwisseling. De derde stap bestaat uit het contracteren van een terzake 
deskundige privacyjurist die de wens van de branche verwoord in een concept-protocol. Deze 
stap bespaart tijdwinst en teleurstellingen. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat alleen 
akkoord met een waarschuwingssysteem indien een goed protocol aan de basis ligt.10 De priva-
cyjurist is in staat om te beoordelen wie als ‘verantwoordelijke’ voor het systeem moet worden 
aangemerkt en welke waarborgen geboden zijn, opdat de belangen van de branche en de 
geregistreerde met elkaar in evenwicht zijn. De vierde stap bestaat uit het aanvragen van een 
eerste oriënterend gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens. In dit gesprek dient duidelijk 
te worden gemaakt wat het gerechtvaardigd belang is van een branchewaarschuwingssysteem 
en dient te worden gepolst of een dergelijk systeem van gegevensuitwisseling kans van slagen 
heeft. Vaak leidt zo’n overleg tot vervolgafspraken en meerdere hernieuwde overleggen met 
de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als vijfde stap moet worden nagedacht over de wijze van gegevensuitwisseling. De techniek is 
een uiterst bepalende factor bij het uiteindelijke succes van een waarschuwingssysteem. Er 
zijn op dit moment een paar aanbieders die ervaring hebben met branchewaarschuwingssys-
temen en die in staat zijn om een op maat gemaakt product te leveren. De laatste stap bestaat 
uit het doorlopen van de formaliteiten. Al naar gelang wie als ‘verantwoordelijke’ in de zin 
van de WBP wordt aangemerkt zal het systeem op een bepaald moment formeel worden 
aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze formele stap wordt ook gepubliceerd in 
de Staatscourant, opdat belanghebbenden de gelegenheid hebben om hun grieven tegen het 
waarschuwingssysteem bij de Autoriteit Persoonsgegevens kenbaar te kunnen maken, voordat 
zij een besluit neemt. Als het vooroverleg vruchtbaar is geweest zal binnen redelijke tijd een 
rechtmatigheidsverklaring door de Autoriteit Persoonsgegevens worden afgegeven en kan de 
branche daadwerkelijk aan de slag. Zolang deze rechtmatigheidsverklaring uitblijft mogen 
geen strafrechtelijke gegevens worden uitgewisseld. Een branche dient zeker rekening te 
houden met een doorlooptijd van twee jaar vanaf het moment dat de eerste stap wordt gezet 
tot en met de goedkeurende verklaring van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Jurisprudentie

Langzamerhand komt er steeds meer jurisprudentie over waarschuwingsregisters, hoewel de 
uitspraken voornamelijk betrekking hebben op de financiële sector. Deze sector onderscheidt 
zich van de andere sectoren door – naast namen van malafide werknemers – ook namen van 
personen op te nemen die betrokken zijn (geweest) 
bij fraude met producten. Deze groep personen weet 
de gang naar de rechter kennelijk gemakkelijk te 
vinden als blijkt dat het voor hen lastiger is financi-
ele producten af te nemen door registratie in het 
waarschuwingssysteem. Inzet van de rechtszaken is 
veelal om de rechter op basis van art. 46 Wbp te doen 
bepalen dat de persoonsgegeven moeten worden 
verwijderd uit het externe verwijzingsregister. 
Rechters zijn doorgaans van mening dat registratie 
in EVR verstrekkende gevolgen voor personen kan 
hebben. Het kan er immers toe leiden dat niet alleen 
de deelnemer die tot opname in het incidentenregis-
ter is overgegaan, maar ook andere deelnemers hun 
(financiële) diensten aan de opgenomen persoon 
zullen weigeren. Zij kunnen door toetsing in het 
externe verwijzingsregister vaststellen dat er sprake 
is van opname in het incidentenregister van (een) 

10 Het Gerechtshof te Amsterdam heeft op 18 
januari 2007 beschikt dat het Protocol 
incidentenwaarschuwingssysteem financiële 
instellingen (afgekort: PIFI) als toetsingskader 
moet worden gebruikt bij de rechterlijke 
beoordeling van verwijderingverzoeken die 
op de financiële sector betrekking hebben. 
Het protocol valt te beschouwen als een 
regeling die voldoende waarborgen biedt 
voor een verwerking van persoonsgegevens 
zoals de WBP die voorschrijft (Gerechtshof te 
Amsterdam, beschikking van 18 januari 
2007, kenmerk R06/01324). Dat betekent dat 
de rechter in voorkomende gevallen moet 
toetsen of de financiële instelling het 
protocol juist heeft toegepast.
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andere deelnemer(s). Dat opname in EVR inderdaad vergaande gevolgen kan hebben toont de 
hierna besproken zaak aan. 

Delen in lusten en lasten

In deze casus staat vast dat [A] mede namens zijn partner [B] bij een ingediende hypotheekaan-
vraag valselijk opgemaakte salarisspecificaties en werkgeversverklaringen heeft overgelegd. 
Ook heeft [A] onder zijn partners naam online een kredietaanvraag bij de Rabobank inge-
diend, waarbij hij onjuiste inkomensgegevens van [B] heeft opgegeven. Dit alles heeft hij 
zonder medeweten van [B] gedaan. Dat [B] niet betrokken was bij het handelen van [A] vindt 
steun in het feit dat de strafzaak tegen [B] ter zake van het plegen van valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk verstrekken van valse informatie en poging tot oplichting is geseponeerd 
wegens onvoldoende wettig bewijs. Toch laat de rechter de registratie van [B] in het EVR in 
stand. De rechter stelt vast dat [B] in de Kamer van Koophandel een eenmanszaak heeft 
ingeschreven ten aanzien waarvan [B] als eigenaar staat ingeschreven. Blijkens die inschrijving 
houdt die eenmanszaak zich bezig met autohandel en het bieden van dagbesteding aan 
mensen met een persoonsgebonden budget. Deze onderneming is te bereiken is op het 
e-mailadres van [A] en draagt ook de naam van [A]. Gelet op deze feiten acht de rechter het 
niet aannemelijk dat deze eenmanszaak ook daadwerkelijk door [B] wordt gerund, zoals zij 
heeft gesteld. Voormelde feiten rechtvaardigen veeleer de conclusie dat [A] feitelijk de 
touwtjes in handen heeft. Hierbij laat de rechter meewegen dat [A] zijn bron van inkomsten, 
een kringloopwinkel, heeft verkocht in hetzelfde jaar dat de nieuwe eenmanszaak werd 
ingeschreven en dat [B] (in haar stellingen) een beeld van zichzelf schetst van een naïeve, 
onzelfstandige vrouw die financiële zaken aan [A] overlaat. [B] fungeert in feite als katvanger. 
Verwijdering van [B’s] persoonsgegevens uit EVR betekent de facto dat banken en verzekerin-
gen financiële diensten aan de eenmanszaak zullen verlenen, zonder dat zij daarbij gealar-
meerd worden door de registraties van [A] in het EVR.

Eindconclusie en afronding

De relationele privacy (omgaan met de persoonlijke levenssfeer) speelt met name een rol in 
het doen van onderzoek naar vermeende fraude en andere onregelmatigheden. Voor de 
praktijk van het particulier onderzoek is de PPO belangrijk. De PPO heeft een ontwikkeling 
doorgemaakt van zelfregulering tot wettelijk kader waarlangs de rechter het handelen van 
particuliere onderzoeksbureaus beoordeelt. De informationele privacy (omgang met per-
soonsgegevens) speelt met name een rol bij de branchewaarschuwingssystemen. Opname van 
persoonsgegevens van iemand in het extern verwijzingsregister kan verstrekkende gevolgen 
hebben voor die persoon. Voor fraudebeheersing werkt de privacybescherming niet zo 
belemmerend als vaak wordt verondersteld. In de praktijk komt het erop neer dat telkens een 
afweging moet worden gemaakt tussen het privacybelang van iemand en het bedrijfsecono-
misch belang van de door deze persoon gedupeerde. De rechtsbeginselen proportionaliteit en 
subsidiariteit dienen als toetskader. 


