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tot het internet verschaft, geen elektronische-communica-
tiedienst is. 

Het Hof komt daarmee niet toe aan de vraag of “gewoonlijk 
tegen betaling” ook betalingen via reclame-inkomsten om-
vat. Het is op basis van eerdere rechtspraak aannemelijk dat 
het Hof hier positief op zou antwoorden.8

De uitkomsten van deze procedures zijn niet onverwacht. 
Wanneer een aanbieder een onmisbare rol speelt bij het 
overbrengen van signalen, moet zij aangemerkt worden als 
een elektronische-communicatiedienst. De rol van Skype is 
essentieel nu zij er voor zorgt dat het contact met het tele-
foonnummer tot stand komt. Deze overdracht van signalen 
is daarmee de kern van de dienst. Bij Google is dit anders. 
Dat er signalen overgebracht worden is niet doorslagge-
vend. Aanbieders van e-maildiensten, messaging dien-
sten en andere vergelijkbare over-the-top diensten spelen 
in de keten bij de overdracht van signalen doorgaans een 
ondergeschikte rol. Echter, zodra de aanbieder het ver-
keer aflevert bij de mobiele of vaste abonnee, zoals bij de 
dienst SkypeOut, kwalificeert deze onder de Kaderrichtlijn 
als elektronische-communicatiedienst. Een vergelijkbare 
dienst zoals bellen via WhatsApp zal waarschijnlijk niet als 
zodanig kwalificeren, omdat die volledig via internet wordt 
afgewikkeld.

Voor Nederland betekent de Google uitspraak dat de lijn die 
het College van Beroep voor het bedrijfsleven al had inge-
zet; namelijk dat e-mailproviders geen elektronische-com-
municatiedienst leveren, kan worden voorgezet.9

 Belang voor de praktijk
De uitspraken lijken op het eerste gezicht voor maar be-
perkte tijd van belang te zijn gelet opde verplichting om 
uiterlijk 21 december 2020 de Richtlijn tot vaststelling van 
een Europees Wetboek voor elektronische communicatie 
in te voeren.10 Daarin wordt namelijk de definitie van het 
begrip elektronische-communicatiedienst verruimd naar 
“interpersoonlijke communicatiediensten”. Volgens overwe-
ging 17 daarvan zullen ook e-maildiensten en chatdiensten 
onder deze definitie vallen. Kortom, daarmee zal een breder 
scala aan diensten zich bij de toezichthouder moeten gaan 
registeren. Niet alle verplichtingen die nu voor elektro-
nische-communicatiediensten gelden, zullen echter voor 
deze diensten van toepassing zijn. De betrokken arresten 
zullen daarom in de praktijk een rol blijven spelen teneinde 
de zwaarte van het reguleringskader vast te stellen. 

Mr. M.I. Robichon & mr. J. van de Velde

8 HvJ EU 11 september 2014, C-291/13 (Papasavvas).
9 CBb 3 december 2014, ECLI:NL:CBB:2014:438. 
10 Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 de-

cember 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische 
communicatie, OJ L 321, 17.12.2018, p. 36-214.
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Integratie van de “Vind ik leuk”-knop van Facebook op 
een website leidt tot ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’ 
in de zin van artikel 26 AVG van de websitebeheerder en 
Facebook. 

Arrest in zaak van:
Fashion ID GmbH & Co. KG
tegen
Verbraucherzentrale NRW eV,
in tegenwoordigheid van:
Facebook Ireland Ltd,
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit Nordrhein-Westfalen,
1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de 

uitlegging van de artikelen 2, 7, 10, 22, 23 en 24 van 
richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwer-
king van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens (PB 1995, L 281, blz. 31).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding 
tussen Fashion ID GmbH & Co. KG en de Verbraucher-
zentrale NRW eV over de invoeging door Fashion ID 
van een social plug-in van Facebook Ireland Ltd op de 
Fashion ID-internetsite.

 Toepasselijke bepalingen

(…)

 Hoofdgeding en prejudiciële vragen

25 Fashion ID, een onlinehandelaar in modekleding, 
heeft op haar internetsite de social plug-in „vind-ik-leuk” 
van het sociaal netwerk Facebook (hierna: „vind-ik-leuk-
knop van Facebook”) ingevoegd.
26 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat het inherent 
is aan het internet dat de browser van de bezoeker van een 
internetsite content kan weergeven die afkomstig is uit ver-
schillende bronnen. Zo kunnen foto’s, video’s, newsfeeds 
alsook de vind-ik-leukknop van Facebook, waarover het in 
casu gaat, worden gelinkt aan een internetsite en daarop 
worden weergegeven. Indien de beheerder van een inter-

1 Darya Bondarchuk is advocaat bij Brinkhof.
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netsite dergelijke externe content wil invoegen, plaatst hij 
op deze website een link naar de externe content. Wan-
neer deze link via de browser van de bezoeker van deze 
site wordt geopend, wordt de externe content opgevraagd 
en ingevoegd op de gewenste plaats op de website. Daar-
toe deelt de browser het IP-adres van de computer van die 
bezoeker en de technische gegevens van de browser mee 
aan de server van de externe aanbieder, zodat de server kan 
vaststellen in welke vorm de content aan dat adres moet 
worden aangeleverd. Daarnaast deelt de browser gegevens 
over de gewenste content mee. De beheerder van een inter-
netsite die externe inhoud aanbiedt door deze op die site in 
te voegen, kan niet vaststellen welke gegevens de browser 
meedeelt, noch wat de externe aanbieder met die gegevens 
doet, in het bijzonder of deze besluit die gegevens op te 
slaan en te gebruiken.
27 Met name wat betreft de vind-ik-leukknop van 
Facebook lijkt uit de verwijzingsbeslissing te volgen dat 
wanneer een bezoeker de internetsite van Fashion ID raad-
pleegt, persoonsgegevens van deze bezoeker naar Facebook 
Ireland worden doorgezonden doordat die knop in die web-
site is geïntegreerd. Het doorzenden van die persoonsge-
gevens vindt kennelijk plaats zonder dat die bezoeker zich 
daarvan bewust is en ongeacht of hij al dan niet lid is van 
het sociaal netwerk Facebook of op de vind-ik-leukknop van 
Facebook heeft geklikt.
28 De Verbraucherzentrale NRW, een vereniging van 
algemeen nut die consumentenbelangen behartigt, ver-
wijt Fashion ID persoonsgegevens van de bezoekers van 
de Fashion ID-internetsite aan Facebook Ireland te hebben 
doorgezonden zonder de toestemming van die bezoekers en 
in strijd met de verplichtingen die in de bepalingen inzake 
de bescherming van persoonsgegevens zijn neergelegd met 
betrekking tot het verstrekken van informatie.
29 De Verbraucherzentrale NRW heeft bij het Land-
gericht Düsseldorf (rechter in eerste aanleg Düsseldorf, 
Duitsland) een verbodsactie ingesteld tegen Fashion ID op-
dat deze een einde zou maken aan die praktijken.
30 Bij beslissing van 9 maart 2016 heeft het Landge-
richt Düsseldorf de vorderingen van de Verbraucherzentra-
le NRW gedeeltelijk toegewezen, nadat het had erkend dat 
zij procesbevoegdheid had op grond van § 8, lid 3, punt 3, 
UWG.
31 Fashion ID heeft tegen deze beslissing hoger beroep 
ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste 
rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, 
Düsseldorf, Duitsland), de verwijzende rechter. Tijdens dat 
hoger beroep heeft Facebook Ireland geïntervenieerd aan 
de zijde van Fashion ID. De Verbraucherzentrale NRW heeft 
van haar kant incidenteel hoger beroep ingesteld met het 
oog op een ruimere veroordeling van Fashion ID dan in eer-
ste aanleg was uitgesproken.
32 Voor de verwijzende rechter voert Fashion ID aan 
dat de beslissing van het Landgericht Düsseldorf niet ver-
enigbaar is met richtlijn 95/46.
33 Om te beginnen stelt Fashion ID dat de artikelen 
22, 23 en 24 van deze richtlijn enkel beogen te voorzien in 
rechtsmiddelen voor de personen van wie persoonsgege-

vens worden verwerkt, alsmede voor de bevoegde toezicht-
houdende autoriteiten. Bijgevolg is de door de Verbraucher-
zentrale NRW ingestelde rechtsvordering niet-ontvankelijk, 
omdat deze vereniging in het kader van richtlijn 95/46 geen 
procesbevoegdheid heeft.
34 Daarnaast is Fashion ID van mening dat het Land-
gericht Düsseldorf ten onrechte heeft geoordeeld dat zij de 
voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van arti-
kel 2, onder d), van richtlijn 95/46 is, aangezien zij geen in-
vloed heeft op de via de browser van de bezoeker van haar 
internetsite doorgezonden gegevens en het niet van haar af-
hangt of – en in voorkomend geval hoe – Facebook Ireland 
die gegevens gaat gebruiken.
35 Allereerst heeft de verwijzende rechter twijfels of 
verenigingen van algemeen nut krachtens richtlijn 95/46 in 
rechte mogen optreden om de belangen van de benadeelde 
personen te verdedigen. Hij is van oordeel dat artikel 24 van 
deze richtlijn er niet aan in de weg staat dat verenigingen 
in rechte optreden, daar de lidstaten volgens dat artikel 
„passende maatregelen” moeten nemen om de onverkorte 
toepassing van die richtlijn te garanderen. Volgens hem kan 
een nationale regeling op grond waarvan verenigingen in 
het belang van de consumenten rechtsvorderingen kunnen 
instellen namelijk een passende maatregel in die zin zijn.
36 Dienaangaande merkt de verwijzende rechter 
op dat artikel 80, lid 2, van verordening 2016/679, waarbij 
richtlijn 95/46 is ingetrokken en vervangen, die verenigin-
gen uitdrukkelijk toestaat een rechtsvordering in te stellen, 
hetgeen lijkt te bevestigen dat richtlijn 95/46 niet in de weg 
stond aan een dergelijke rechtsvordering.
37 Tevens vraagt hij zich af of de beheerder van een 
internetsite, zoals Fashion ID, die op deze internetsite een 
social plug-in invoegt waarmee het mogelijk is persoons-
gegevens te verzamelen, kan worden geacht voor de ver-
werking verantwoordelijk te zijn in de zin van artikel 2, 
onder d), van richtlijn 95/46, hoewel die beheerder geen in-
vloed heeft op de verwerking van de naar de aanbieder van 
die plug-in doorgezonden gegevens. In dit verband refereert 
de verwijzende rechter aan de zaak die aanleiding heeft ge-
geven tot het arrest van 5 juni 2018, Wirtschaftsakademie 
Schleswig-Holstein (C-210/16, EU:C:2018:388), die een 
soortgelijke kwestie betrof.
38 Subsidiair wenst de verwijzende rechter, voor het 
geval dat Fashion ID niet behoort te worden beschouwd als 
de voor de verwerking verantwoordelijke, te vernemen of 
dit begrip in richtlijn 95/46 uitputtend wordt geregeld, zo-
dat deze richtlijn zich verzet tegen een nationale regeling 
op grond waarvan civielrechtelijke aansprakelijkheid be-
staat wanneer door een derde inbreuk wordt gemaakt op 
de rechten inzake gegevensbescherming. De verwijzende 
rechter merkt namelijk op dat Fashion ID op die nationaal-
rechtelijke grondslag mogelijkerwijs aansprakelijk kan wor-
den gesteld als Störer (iemand die bewust aan een inbreuk 
bijdraagt).
39 Voor het geval dat Fashion ID zou worden geacht 
voor de verwerking verantwoordelijk te zijn of op zijn minst 
als Störer aansprakelijk zou zijn voor eventuele door Face-
book Ireland gemaakte inbreuken op de gegevensbescher-
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ming, vraagt de verwijzende rechter zich af of de verwer-
king van persoonsgegevens als die welke aan de orde is in 
het hoofdgeding, rechtmatig is en of de bij artikel 10 van 
richtlijn 95/46 opgelegde verplichting tot informatiever-
strekking aan de betrokkene rust op Fashion ID dan wel op 
Facebook Ireland.
40 Gelet op de in artikel 7, onder f), van richtlijn 95/46 
gestelde voorwaarden waaronder gegevens rechtmatig 
kunnen worden verwerkt, vraagt de verwijzende rechter 
zich dan ook af of in een situatie als die welke in het hoof-
geding aan de orde is, het gerechtvaardigde belang van de 
beheerder van de internetsite dan wel dat van de aanbieder 
van de social plug-in in aanmerking dient te worden geno-
men.
41 Daarnaast vraagt hij zich af op wie in een situa-
tie als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, de ver-
plichtingen rusten met betrekking tot het verkrijgen van de 
toestemming van en het verstrekken van informatie aan de 
personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. 
De verwijzende rechter is van oordeel dat de vraag op wie 
de bij artikel 10 van richtlijn 95/46 opgelegde verplichting 
rust om informatie te verstrekken aan de betrokkenen, 
bijzonder belangrijk is omdat elke invoeging van externe 
content op een internetsite in beginsel leidt tot een verwer-
king van persoonsgegevens, waarbij degene die deze con-
tent invoegt, te weten de beheerder van de internetsite in 
kwestie, evenwel niet op de hoogte is van de omvang en het 
doel van die verwerking. Derhalve kan deze beheerder de 
te geven informatie niet verstrekken, ook al zou hij daartoe 
verplicht zijn, zodat het opleggen aan deze beheerder van de 
verplichting tot informatieverstrekking aan de betrokkene 
in de praktijk zou leiden tot een verbod op de invoeging van 
externe content.
42 In deze omstandigheden heeft het Oberlandesge-
richt Düsseldorf de behandeling van de zaak geschorst en 
het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de vol-
gende vragen:

„1) Staat de regeling van de artikelen 22, 23 en 
24 van [richtlijn 95/46] in de weg aan een nationale re-
geling die, naast de bevoegdheden tot optreden van 
de gegevensbeschermingsautoriteiten en de beroeps-
mogelijkheden van de betrokkenen, ook voorziet in de 
bevoegdheid voor verenigingen van algemeen nut die 
consumentenbelangen behartigen om in geval van in-
breuken op te treden tegen de inbreukmaker?
Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord:
2) Is in een geval als het onderhavige, waarin ie-
mand in zijn website een programmeercode integreert 
die ervoor zorgt dat de browser van de gebruiker content 
van een derde opvraagt en daartoe persoonsgegevens 
aan de derde doorzendt, de persoon die deze code inte-
greert de,voor de verwerking verantwoordelijke’ in de 
zin van artikel 2, onder d), van [richtlijn 95/46], wanneer 
hij zelf geen invloed kan uitoefenen op deze gegevens-
verwerkingshandeling?
3) Indien de tweede vraag ontkennend moet wor-
den beantwoord: moet artikel 2, onder d), van [richtlijn 

95/46] aldus worden uitgelegd dat het de aansprakelijk-
heid en verantwoordelijkheid in die zin uitputtend regelt 
dat het eraan in de weg staat dat een derde civielrechte-
lijk aansprakelijk wordt gesteld wanneer deze derde wel-
iswaar niet de,voor de verwerking verantwoordelijke’ is, 
maar ten grondslag ligt aan de verwerkingshandeling, 
zonder daarop invloed uit te oefenen?
4) Welk,gerechtvaardigd belang’ moet in een ge-
val als het onderhavige in aanmerking worden genomen 
bij de ingevolge artikel 7, onder f), van richtlijn [95/46] te 
maken afweging? Het belang bij het opnemen van con-
tent van derden of het belang van de derde?
5) Tegenover wie moet in een geval als het onder-
havige de ingevolge artikel 7, onder a), en artikel 2, on-
der h), van richtlijn [95/46] te geven toestemming wor-
den verleend?
6) Geldt in een situatie als de onderhavige de ver-
plichting tot informatieverstrekking van artikel 10 van 
richtlijn [95/46] ook voor de beheerder van een website 
die de content van een derde heeft opgenomen en zo ten 
grondslag ligt aan de verwerking van persoonsgegevens 
door de derde?”

 Beantwoording van de prejudiciële vragen

 Eerste prejudiciële vraag
43 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter 
in wezen te vernemen of de artikelen 22, 23 en 24 van richt-
lijn 95/46 aldus moeten worden uitgelegd dat zij in de weg 
staan aan een nationale regeling op grond waarvan vereni-
gingen die consumentenbelangen behartigen, in rechte mo-
gen optreden tegen degene van wie wordt vermoed dat hij 
inbreuk maakt op de bescherming van persoonsgegevens.
44 Vooraf zij eraan herinnerd dat de lidstaten volgens 
artikel 22 van richtlijn 95/46 bepalen dat eenieder zich tot 
de rechter kan wenden wanneer inbreuk wordt gemaakt op 
de rechten die hem worden gegarandeerd door het nationa-
le recht dat van toepassing is op de verwerking in kwestie.
45 In artikel 28, lid 3, derde alinea, van richtlijn 95/46 
staat te lezen dat een toezichthoudende autoriteit, die over-
eenkomstig artikel 28, lid 1, van deze richtlijn belast is met 
het toezicht op de toepassing op het grondgebied van de be-
trokken lidstaat van de ter uitvoering van die richtlijn door 
die lidstaat vastgestelde bepalingen, met name beschikt 
over de bevoegdheid om in rechte op te treden in geval van 
inbreuken op ter uitvoering van diezelfde richtlijn vastge-
stelde nationale bepalingen of om die inbreuken onder de 
aandacht van het gerecht te brengen.
46 Artikel 28, lid 4, van richtlijn 95/46 bepaalt dat een 
vereniging die bij een toezichthoudende autoriteit optreedt 
als vertegenwoordiger van een betrokkene in de zin van ar-
tikel 2, onder a), van deze richtlijn, een verzoek kan indie-
nen met betrekking tot de bescherming van diens rechten 
en vrijheden in verband met de verwerking van persoons-
gegevens.
47 In geen enkele bepaling van die richtlijn wordt aan 
de lidstaten evenwel de verplichting opgelegd of uitdruk-
kelijk de bevoegdheid toegekend om in hun nationale recht 
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een vereniging de mogelijkheid te bieden om een betrok-
kene in rechte te vertegenwoordigen of om op eigen initia-
tief een rechtsvordering in te stellen tegen degene van wie 
wordt vermoed dat hij inbreuk maakt op de bescherming 
van persoonsgegevens.
48 Dit betekent echter niet dat richtlijn 95/46 in de 
weg staat aan een nationale regeling op grond waarvan ver-
enigingen die consumentenbelangen behartigen, in rechte 
mogen optreden tegen degene van wie wordt vermoed dat 
hij zich aan een dergelijke inbreuk schuldig maakt.
49 Krachtens artikel 288, derde alinea, VWEU zijn de 
lidstaten namelijk verplicht om bij de omzetting van een 
richtlijn in nationaal recht de volle werking ervan te ver-
zekeren, maar beschikken zij daarbij over een ruime beoor-
delingsmarge met betrekking tot de keuze van de middelen 
en wegen voor de uitvoering ervan. Deze vrijheid doet niet 
af aan de op elk van de lidstaten waarvoor de betreffende 
richtlijn bestemd is, rustende verplichting om alle maatre-
gelen te treffen die nodig zijn om de volle werking van die 
richtlijn overeenkomstig het ermee beoogde doel te ver-
zekeren (arresten van 6 oktober 2010, Base e.a., C-389/08, 
EU:C:2010:584, punten 24 en 25, en 22 februari 2018, Porras 
Guisado, C-103/16, EU:C:2018:99, punt 57).
50 In dit verband zij eraan herinnerd dat een van de 
aan richtlijn 95/46 ten grondslag liggende doelstellingen 
erin bestaat met betrekking tot de verwerking van per-
soonsgegevens te zorgen voor een doeltreffende en vol-
ledige bescherming van de fundamentele rechten en vrij-
heden van natuurlijke personen, met name het recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (zie in die zin 
arresten van 13 mei 2014, Google Spain en Google, C-131/12, 
EU:C:2014:317, punt 53, en 27 september 2017, Puškár, 
C-73/16, EU:C:2017:725, punt 38). In overweging 10 wordt 
gepreciseerd dat de onderlinge aanpassing van de ter zake 
geldende nationale wetgevingen niet tot een verzwakking 
van de door deze wetgevingen geboden bescherming mag 
leiden, maar juist erop gericht moet zijn een hoog bescher-
mingsniveau in de Unie te waarborgen (arresten van 6 no-
vember 2003, Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, punt 95; 
16 december 2008, Huber, C-524/06, EU:C:2008:724, 
punt 50, en 24 november 2011, Asociación Nacional de Esta-
blecimientos Financieros de Crédito, C-468/10 en C-469/10, 
EU:C:2011:777, punt 28).
51 Dat een lidstaat in zijn nationale regeling aan een 
vereniging die consumentenbelangen behartigt, de moge-
lijkheid biedt om een rechtsvordering in te stellen tegen 
degene van wie wordt vermoed dat hij inbreuk maakt op 
de bescherming van persoonsgegevens, kan geenszins de 
doelstellingen van richtlijn 95/46 ondermijnen, maar draagt 
juist bij aan de verwezenlijking van deze doelstellingen.
52 Fashion ID en Facebook Ireland voeren echter aan 
dat met richtlijn 95/46 een volledige harmonisatie van de 
nationale bepalingen inzake gegevensbescherming tot 
stand is gebracht, zodat elke rechtsvordering waarin die 
richtlijn niet uitdrukkelijk voorziet, uitgesloten is. In de ar-
tikelen 22, 23 en 28 van richtlijn 95/46 wordt volgens hen 
enkel voorzien in een rechtsvordering voor de betrokkenen 

en voor de toezichthoudende autoriteiten op het gebied van 
gegevensbescherming.
53 Dit betoog kan echter niet slagen.
54 Het klopt dat richtlijn 95/46 leidt tot een – in be-
ginsel volledige – harmonisatie van de nationale wettelijke 
regelingen inzake de bescherming van persoonsgegevens 
(zie in die zin arresten van 24 november 2011, Asociaci-
ón Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, 
C-468/10 en C-469/10, EU:C:2011:777, punt 29, en 7 novem-
ber 2013, IPI, C-473/12, EU:C:2013:715, punt 31).
55 Het Hof heeft dan ook geoordeeld dat artikel 7 van 
die richtlijn een uitputtende en limitatieve lijst bevat van 
de gevallen waarin een verwerking van persoonsgegevens 
als rechtmatig kan worden aangemerkt, en dat de lidstaten 
aan dat artikel geen nieuwe beginselen inzake de toelaat-
baarheid van de verwerking van persoonsgegevens mogen 
toevoegen, noch bijkomende vereisten mogen vaststellen 
die de reikwijdte van een van de zes in dat artikel vervatte 
beginselen zouden wijzigen (arresten van 24 november 
2011, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros 
de Crédito, C-468/10 en C-469/10, EU:C:2011:777, punten 30 
en 32, en 19 oktober 2016, Breyer, C-582/14, EU:C:2016:779, 
punt 57).
56 Het Hof heeft echter eveneens verduidelijkt dat 
richtlijn 95/46 regels bevat die vrij algemeen zijn, aangezien 
deze richtlijn voor een groot aantal zeer uiteenlopende si-
tuaties behoort te gelden. Deze regels worden gekenmerkt 
door een zekere soepelheid en laten het in tal van gevallen 
aan de lidstaten over om de bijzonderheden te regelen of 
een keuze uit verschillende mogelijkheden te maken, zodat 
de lidstaten bij de omzetting van die richtlijn in velerlei op-
zicht over speelruimte beschikken (zie in die zin arresten 
van 6 november 2003, Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, 
punten 83, 84 en 97, en 24 november 2011, Asociación Na-
cional de Establecimientos Financieros de Crédito, C-468/10 
en C-469/10, EU:C:2011:777, punt 35).
57 Dit geldt voor de artikelen 22, 23 en 24 van richtlijn 
95/46, die – zoals de advocaat-generaal in punt 42 van zijn 
conclusie heeft opgemerkt – in algemene bewoordingen 
zijn gesteld, en die geen uitputtende harmonisatie tot stand 
brengen van de nationale bepalingen inzake beroepen die 
bij de rechter kunnen worden ingesteld tegen degene van 
wie wordt vermoed dat hij inbreuk maakt op de bescher-
ming van persoonsgegevens (zie naar analogie arrest van 
26 oktober 2017, I, C-195/16, EU:C:2017:815, punten 57 en 
58).
58 Met name wordt weliswaar bij artikel 22 van richt-
lijn 95/46 aan de lidstaten de verplichting opgelegd om te 
bepalen dat eenieder beroep bij de rechter kan instellen 
wanneer inbreuk wordt gemaakt op de rechten die aan de 
betrokkene worden gegarandeerd door het nationale recht 
dat van toepassing is op de betreffende verwerking van 
persoonsgegevens, maar in geen enkele bepaling van die 
richtlijn wordt specifiek geregeld onder welke voorwaar-
den dat beroep kan worden ingesteld (zie in die zin arrest 
van 27 september 2017, Puškár, C-73/16, EU:C:2017:725, 
punten 54 en 55).
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59 Daarnaast is in artikel 24 van richtlijn 95/46 be-
paald dat de lidstaten „passende maatregelen” nemen om 
de onverkorte toepassing van de bepalingen van deze richt-
lijn te garanderen, zonder dat dergelijke maatregelen in dat 
artikel worden gedefinieerd. Dat aan een vereniging die 
consumentenbelangen behartigt, de mogelijkheid wordt 
geboden om een rechtsvordering in te stellen tegen de-
gene van wie wordt vermoed dat hij inbreuk maakt op de 
bescherming van persoonsgegevens, lijkt te kunnen wor-
den aangemerkt als een in die bepaling bedoelde passende 
maatregel, die – zoals in punt 51 van het onderhavige arrest 
is opgemerkt – overeenkomstig de rechtspraak van het Hof 
bijdraagt aan de verwezenlijking van de met die richtlijn 
nagestreefde doelstellingen (zie in die zin arrest van 6 no-
vember 2003, Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, punt 97).
60 Voorts lijkt het feit dat een lidstaat in zijn nationale 
regeling voorziet in een dergelijke mogelijkheid, anders dan 
Fashion ID stelt, geen afbreuk te doen aan de onafhanke-
lijkheid waarmee de toezichthoudende autoriteiten de hun 
overeenkomstig artikel 28 van richtlijn 95/46 opgedragen 
taken behoren uit te voeren, aangezien die mogelijkheid 
niet van invloed is op de beslissings- en handelingsvrijheid 
van die autoriteiten.
61 Bovendien behoort richtlijn 95/46 weliswaar niet 
tot de in bijlage I bij richtlijn 2009/22 opgesomde handelin-
gen, maar is met laatstgenoemde richtlijn volgens artikel 7 
ervan geen uitputtende harmonisatie tot stand is gebracht.
62 Ten slotte impliceert het feit dat het de lidstaten op 
grond van artikel 80, lid 2, van verordening 2016/679 – die 
verordening richtlijn 95/46 heeft ingetrokken en vervangen 
en die van toepassing is sinds 25 mei 2018 – uitdrukkelijk is 
toegestaan om verenigingen die consumentenbelangen be-
hartigen, de mogelijkheid te bieden in rechte op te treden 
tegen degene van wie wordt vermoed dat hij inbreuk maakt 
op de bescherming van persoonsgegevens, geenszins dat de 
lidstaten hun dit recht onder de vigeur van richtlijn 95/46 
niet mochten toekennen, maar wordt door dat feit juist 
bevestigd dat de in dit arrest in aanmerking genomen uit-
legging van die richtlijn de wil van de Uniewetgever weer-
spiegelt.
63 Gelet op een en ander dient op de eerste prejudi-
ciële vraag te worden geantwoord dat de artikelen 22, 23 en 
24 van richtlijn 95/46 aldus moeten worden uitgelegd dat 
zij niet in de weg staan aan een nationale regeling op grond 
waarvan verenigingen die consumentenbelangen beharti-
gen, in rechte mogen optreden tegen degene van wie wordt 
vermoed dat hij inbreuk maakt op de bescherming van per-
soonsgegevens.

 Tweede prejudiciële vraag
64 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rech-
ter in wezen te vernemen of de beheerder van een inter-
netsite, zoals Fashion ID, die op deze site een social plug-in 
invoegt die ervoor zorgt dat de browser van een bezoeker 
van die site content van de aanbieder van die plug-in op-
vraagt en daartoe persoonsgegevens van de bezoeker aan 
deze aanbieder doorzendt, kan worden geacht voor de ver-
werking verantwoordelijk te zijn in de zin van artikel 2, on-

der d), van richtlijn 95/46, hoewel hij geen invloed heeft op 
de verwerking van de aldus aan die aanbieder doorgezon-
den gegevens.
65 In dit verband zij eraan herinnerd dat in artikel 2, 
onder d), van richtlijn 95/46 – in overeenstemming met de 
doelstelling van deze richtlijn, die erin bestaat met betrek-
king tot de verwerking van persoonsgegevens te zorgen 
voor een hoog niveau van bescherming van de grondrech-
ten en vrijheden van natuurlijke personen en met name van 
hun persoonlijke levenssfeer – een ruime definitie wordt 
gegeven van het begrip „voor de verwerking verantwoorde-
lijke”, waarmee wordt gedoeld op de natuurlijke of rechts-
persoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander 
lichaam die respectievelijk dat, alleen of samen met ande-
ren, het doel van en de middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens vaststelt (zie in die zin arrest van 5 juni 
2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, 
EU:C:2018:388, punten 26 en 27).
66 Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, heeft die be-
paling namelijk tot doel via een ruime omschrijving van 
het begrip „verantwoordelijke” een doeltreffende en vol-
ledige bescherming van de betrokkenen te verzekeren (ar-
resten van 13 mei 2014, Google Spain en Google, C-131/12, 
EU:C:2014:317, punt 34, en 5 juni 2018, Wirtschaftsakade-
mie Schleswig-Holstein, C-210/16, EU:C:2018:388, punt 28).
67 Bovendien ziet het begrip „voor de verwerking ver-
antwoordelijke” – zoals uitdrukkelijk is bepaald in artikel 2, 
onder d), van richtlijn 95/46 – op het lichaam dat „alleen of 
tezamen met anderen” het doel van en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens vaststelt, zodat dit be-
grip niet noodzakelijk verwijst naar een enkel lichaam en 
betrekking kan hebben op meerdere deelnemers aan deze 
verwerking, die dan alle onder de bepalingen inzake gege-
vensbescherming vallen (zie in die zin arresten van 5 juni 
2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, 
EU:C:2018:388, punt 29, en 10 juli 2018, Jehovan todistajat, 
C-25/17, EU:C:2018:551, punt 65).
68 Het Hof heeft eveneens geoordeeld dat een natuur-
lijke of rechtspersoon die om hem moverende redenen in-
vloed uitoefent op de verwerking van persoonsgegevens en 
daardoor deelneemt aan de vaststelling van het doel van en 
de middelen voor deze verwerking, kan worden geacht voor 
de verwerking verantwoordelijk te zijn in de zin van arti-
kel 2, onder d), van richtlijn 95/46 (arrest van 10 juli 2018, 
Jehovan todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551, punt 68).
69 Daarbij komt dat de omstandigheid dat meer-
dere actoren op grond van die bepaling gezamenlijk ver-
antwoordelijk zijn voor een en dezelfde verwerking, niet 
onderstelt dat ieder van hen toegang heeft tot de betrok-
ken persoonsgegevens (zie in die zin arresten van 5 juni 
2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, 
EU:C:2018:388, punt 38, en 10 juli 2018, Jehovan todistajat, 
C-25/17, EU:C:2018:551, punt 69).
70 Echter, hoewel artikel 2, onder d), van richtlijn 
95/46 tot doel heeft, door een ruime omschrijving van het 
begrip „verantwoordelijke”, een doeltreffende en volledige 
bescherming van de betrokkenen te verzekeren, leidt het 
bestaan van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
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verschillende actoren niet noodzakelijk tot een gelijkwaar-
dige verantwoordelijkheid voor één en dezelfde verwerking 
van persoonsgegevens. Integendeel, die actoren kunnen in 
verschillende stadia en in verschillende mate bij deze ver-
werking betrokken zijn, zodat bij de beoordeling van het ni-
veau van verantwoordelijkheid van ieder van hen rekening 
moet worden gehouden met alle relevante omstandigheden 
van het concrete geval (zie in die zin arrest van 10 juli 2018, 
Jehovan todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551, punt 66).
71 In dit verband zij ten eerste opgemerkt dat de „ver-
werking van persoonsgegevens” in artikel 2, onder b), van 
richtlijn 95/46 wordt gedefinieerd als „elke bewerking of 
elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoons-
gegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geauto-
matiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, 
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadple-
gen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, 
verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking 
stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als-
mede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gege-
vens”.
72 Uit deze definitie volgt dat een verwerking van 
persoonsgegevens kan bestaan uit een of meerdere bewer-
kingen, die elk betrekking hebben op een van de verschil-
lende fasen waarin een verwerking van persoonsgegevens 
kan plaatsvinden.
73 Ten tweede volgt uit de in punt 65 van dit arrest 
in herinnering gebrachte definitie die in artikel 2, onder d), 
van richtlijn 95/46 wordt gegeven van het begrip „voor de 
verwerking verantwoordelijke”, dat verschillende actoren 
die gezamenlijk het doel van en de middelen voor de ver-
werking van persoonsgegevens vaststellen, als verantwoor-
delijken deelnemen aan deze verwerking.
74 Zoals de advocaat-generaal in punt 101 van zijn 
conclusie in wezen heeft opgemerkt, kan een natuurlijke 
of rechtspersoon voor bewerkingen die verband houden 
met de verwerking van persoonsgegevens dan ook slechts 
gezamenlijk met anderen verantwoordelijk zijn in de zin 
van artikel 2, onder d), van richtlijn 95/46 wanneer hij sa-
men met die anderen het doel van en de middelen voor die 
bewerkingen vaststelt. Daarentegen kan die natuurlijke of 
rechtspersoon, onverminderd een eventuele civielrechte-
lijke aansprakelijkheid waarin het nationale recht in dit ver-
band voorziet, niet worden geacht in de zin van die bepaling 
verantwoordelijk te zijn voor bewerkingen die vroeger of 
later in de verwerkingsketen plaatsvinden en waarvan res-
pectievelijk waarvoor hij niet het doel en de middelen vast-
stelt.
75 In casu volgt uit het dossier waarover het Hof be-
schikt, onder voorbehoud van de door de verwijzende rech-
ter te verrichten verificaties, dat Fashion ID het door de 
integratie van de vind-ik-leukknop van Facebook in haar 
internetsite voor Facebook Ireland mogelijk lijkt te hebben 
gemaakt om persoonsgegevens van de bezoekers van de 
Fashion ID-internetsite te verkrijgen, waarbij deze moge-
lijkheid ontstaat zodra die internetsite wordt geraadpleegd, 
ongeacht of die bezoekers lid zijn van het sociaal netwerk 

Facebook, op de vind-ik-leukknop van Facebook hebben ge-
klikt of van die bewerking op de hoogte waren.
76 Gelet op deze informatie moet worden geconsta-
teerd dat de bewerkingen die verband houden met de ver-
werking van persoonsgegevens en waarvan respectievelijk 
waarvoor Fashion ID samen met Facebook Ireland het doel 
en de middelen kan vaststellen, met het oog op de defini-
tie die in artikel 2, onder b), van richtlijn 95/46 wordt ge-
geven van het begrip „verwerking van persoonsgegevens”, 
bestaan in het verzamelen en door middel van doorzending 
verstrekken van persoonsgegevens van de bezoekers van de 
Fashion ID-internetsite. Daarentegen is het gelet op diezelf-
de informatie op het eerste gezicht uitgesloten dat Fashion 
ID het doel en de middelen van respectievelijk voor bewer-
kingen vaststelt die verband houden met de verwerking van 
persoonsgegevens en die door Facebook Ireland worden 
uitgevoerd op een later tijdstip, nadat haar de betreffende 
gegevens zijn doorgezonden, zodat Fashion ID niet kan wor-
den geacht voor die bewerkingen verantwoordelijk te zijn in 
de zin van artikel 2, onder d).
77 Wat betreft de middelen die worden gebruikt voor 
het verzamelen en door middel van doorzending verstrek-
ken van bepaalde persoonsgegevens van de bezoekers van 
de Fashion ID-internetsite, volgt uit punt 75 van dit arrest 
dat Fashion ID de vind-ik-leukknop die door Facebook Ire-
land ter beschikking wordt gesteld van de beheerders van 
internetsites, op haar internetsite lijkt te hebben ingevoegd 
in de wetenschap dat die knop dient als instrument voor 
het verzamelen en doorzenden van persoonsgegevens van 
de bezoekers van die site, ongeacht of deze lid zijn van het 
sociaal netwerk Facebook.
78 Door een dergelijke social plug-in in zijn internet-
site in te voegen, oefent Fashion ID overigens op beslissende 
wijze invloed uit op het verzamelen en doorzenden van de 
persoonsgegevens van de bezoekers van die site ten gunste 
van de aanbieder van die plug-in, in casu Facebook Ireland, 
waarbij het verzamelen en doorzenden van die gegevens 
niet zou plaatsvinden indien die plug-in niet was ingevoegd.
79 In deze omstandigheden en onder voorbehoud van 
de ter zake door de verwijzende rechter te verrichten veri-
ficaties, moet worden geoordeeld dat Facebook Ireland en 
Fashion ID samen de middelen vaststellen die ten grondslag 
liggen aan de bewerkingen die bestaan in het verzamelen 
en door middel van doorzending verstrekken van persoons-
gegevens van de bezoekers van de Fashion ID-internetsite.
80 Wat betreft het doel van de bovengenoemde be-
werkingen die verband houden met de verwerking van per-
soonsgegevens, lijkt het feit dat Fashion ID de vind-ik-leuk-
knop van Facebook heeft ingevoegd op haar internetsite, 
haar in staat te stellen om de reclame voor haar producten 
te optimaliseren door de zichtbaarheid ervan op het sociaal 
netwerk Facebook te vergroten wanneer een bezoeker van 
haar internetsite op die knop klikt. Het verkrijgen van dit 
commerciële voordeel, dat in meer reclame voor haar pro-
ducten bestaat, lijkt de reden te zijn waarom Fashion ID, 
door het invoegen van die knop op haar internetsite, op 
zijn minst impliciet heeft ingestemd met het verzamelen 
en door middel van doorzending verstrekken van de per-
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soonsgegevens van de bezoekers van haar site, met dien 
verstande dat deze verwerkingshandelingen zowel wor-
den verricht in het economische belang van Fashion ID als 
in dat van Facebook Ireland, waarvoor het feit dat zij voor 
haar eigen commerciële doeleinden over die gegevens kan 
beschikken, de tegenprestatie vormt voor het aan Fashion 
ID verschafte voordeel.
81 In deze omstandigheden kan, onder voorbehoud 
van de door de verwijzende rechter te verrichten verifica-
ties, ervan worden uitgegaan dat Fashion ID en Facebook 
Ireland samen het doel vaststellen van de in het hoofdge-
ding aan de orde zijnde bewerkingen die bestaan in het ver-
zamelen en door middel van doorzending verstrekken van 
persoonsgegevens.
82 Bovendien staat, zoals blijkt uit de in punt 69 van 
dit arrest aangehaalde rechtspraak, de omstandigheid dat 
de beheerder van een internetsite, zoals Fashion ID, zelf 
geen toegang heeft tot de persoonsgegevens die worden 
verzameld en die worden doorgezonden aan de aanbieder 
van een social plug-in met wie hij samen het doel van en 
de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens 
vaststelt, er niet aan in de weg dat die beheerder de hoeda-
nigheid van „voor de verwerking verantwoordelijke” in de 
zin van artikel 2, onder d), van richtlijn 95/46 heeft.
83 Overigens zij beklemtoond dat een internetsite als 
Fashion ID zowel wordt bezocht door personen die lid zijn 
van het sociaal netwerk Facebook en die dus een Facebook-
account hebben, als door personen die geen Facebook-ac-
count hebben. In laatstgenoemd geval is de verantwoorde-
lijkheid van de beheerder van een internetsite, zoals Fashion 
ID, voor de verwerking van de persoonsgegevens van die 
personen nog groter, omdat het louter raadplegen van deze 
site met daarop de vind-ik-leukknop van Facebook aanlei-
ding lijkt te geven tot de verwerking van hun persoonsgege-
vens door Facebook Ireland (zie in die zin arrest van 5 juni 
2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, 
EU:C:2018:388, punt 41).
84 Bijgevolg kan Fashion ID samen met Facebook Ire-
land worden geacht voor het verzamelen en door middel 
van doorzending verstrekken van persoonsgegevens van de 
bezoekers van haar internetsite verantwoordelijk te zijn in 
de zin van artikel 2, onder d), van richtlijn 95/46.
85 Gelet op een en ander dient op de tweede preju-
diciële vraag te worden geantwoord dat de beheerder van 
een internetsite, zoals Fashion ID, die op deze site een social 
plug-in invoegt die ervoor zorgt dat de browser van een be-
zoeker van die site content van de aanbieder van die plug-
in opvraagt en daartoe persoonsgegevens van de bezoeker 
aan deze aanbieder doorzendt, kan worden geacht voor de 
verwerking verantwoordelijk te zijn in de zin van artikel 2, 
onder d), van richtlijn 95/46. Deze verantwoordelijkheid is 
evenwel beperkt tot de bewerking of het geheel van bewer-
kingen op het gebied van de verwerking van persoonsge-
gevens waarvan respectievelijk waarvoor hij daadwerkelijk 
het doel en de middelen vaststelt, te weten het verzamelen 
en door middel van doorzending verstrekken van de gege-
vens in kwestie.

 Derde prejudiciële vraag
86 Gelet op het antwoord op de tweede prejudiciële 
vraag hoeft de derde prejudiciële vraag niet te worden be-
antwoord.

 Vierde prejudiciële vraag
87 Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rech-
ter in wezen te vernemen of in een situatie als die welke in 
het hoofdgeding aan de orde is, waarin de beheerder van 
een internetsite op deze site een social plug-in invoegt die 
ervoor zorgt dat de browser van een bezoeker van deze 
site content van de aanbieder van die plug-in opvraagt en 
daartoe persoonsgegevens van de bezoeker aan deze aan-
bieder doorzendt, voor de toepassing van artikel 7, onder f), 
van richtlijn 95/46 het gerechtvaardigde belang van die be-
heerder dan wel dat van die aanbieder in aanmerking dient 
te worden genomen.
88 Vooraf zij opgemerkt dat deze vraag volgens de 
Commissie niet relevant is voor de beslechting van het 
hoofdgeding, omdat de op grond van artikel 5, lid 3, van 
richtlijn 2002/58 vereiste toestemming van de betrokkenen 
niet is verkregen.
89 In dit verband moet worden geconstateerd dat de 
lidstaten er volgens die bepaling zorg voor moeten dragen 
dat de opslag van informatie of het verkrijgen van toegang 
tot informatie die reeds is opgeslagen in de eindapparatuur 
van een abonnee of gebruiker, alleen is toegestaan op voor-
waarde dat de betrokken abonnee of gebruiker toestem-
ming heeft verleend, na te zijn voorzien van duidelijke en 
volledige informatie overeenkomstig richtlijn 95/46, onder 
meer over de doeleinden van de verwerking.
90 Het staat aan de verwijzende rechter om na te gaan 
of de aanbieder van een social plug-in, zoals Facebook Ire-
land, in een situatie als die welke in het hoofdgeding aan de 
orde is, toegang heeft – zoals de Commissie stelt – tot infor-
matie die in de zin van artikel 5, lid 3, van richtlijn 2002/58 
is opgeslagen in de eindapparatuur van wie de internetsite 
van de beheerder van deze site bezoekt.
91 Derhalve doen de overwegingen van de Commis-
sie – gelet op het feit dat de verwijzende rechter lijkt aan te 
nemen dat de aan Facebook Ireland doorgezonden gegevens 
in casu persoonsgegevens in de zin van richtlijn 95/46 zijn, 
die overigens niet noodzakelijk beperkt zijn tot informatie 
die in de eindapparatuur is opgeslagen, wat de verwijzende 
rechter dient te bevestigen – niet af aan de relevantie van de 
vierde prejudiciële vraag, die betrekking heeft op de even-
tuele rechtmatigheid van de in het hoofdgeding aan de orde 
zijnde gegevensverwerking, voor de beslechting van het 
hoofdgeding, zoals ook de advocaat-generaal in punt 115 
van zijn conclusie heeft opgemerkt.
92 Onderzocht dient dan ook te worden welk gerecht-
vaardigd belang in aanmerking moet worden genomen voor 
de toepassing van artikel 7, onder f), van richtlijn 95/46 op 
de gegevensverwerking.
93 In dit verband moet om te beginnen in herinne-
ring worden gebracht dat volgens hoofdstuk II van richtlijn 
95/46, met als opschrift „Algemene voorwaarden voor de 
rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens”, 
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elke verwerking van persoonsgegevens, onder voorbehoud 
van de op grond van artikel 13 van deze richtlijn toegestane 
uitzonderingen, meer bepaald moet stroken met een van de 
in artikel 7 van die richtlijn genoemde beginselen betref-
fende de toelaatbaarheid van gegevensverwerking (zie in 
die zin arresten van 13 mei 2014, Google Spain en Google, 
C-131/12, EU:C:2014:317, punt 71, en 1 oktober 2015, Bara 
e.a., C-201/14, EU:C:2015:638, punt 30).
94 Volgens artikel 7, onder f), van richtlijn 95/46, om 
de uitlegging waarvan de verwijzende rechter verzoekt, is 
de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig indien zij 
noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardig-
de belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of 
van de derde(n) aan wie de gegevens worden verstrekt, mits 
het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de 
betrokkene die aanspraak heeft op bescherming uit hoofde 
van artikel 1, lid 1, van die richtlijn, niet prevaleren.
95 In artikel 7, onder f), van richtlijn 95/46 zijn dus 
drie cumulatieve voorwaarden gesteld waaraan moet 
zijn voldaan opdat een verwerking van persoonsgegevens 
rechtmatig is, te weten, in de eerste plaats, de behartiging 
van een gerechtvaardigd belang van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of van de derde(n) aan wie de gegevens 
worden verstrekt, in de tweede plaats, de noodzaak van de 
verwerking van de persoonsgegevens voor de behartiging 
van het gerechtvaardigde belang, en, in de derde plaats, 
de voorwaarde dat de fundamentele rechten en vrijheden 
van de bij de gegevensbescherming betrokken persoon niet 
prevaleren (arrest van 4 mei 2017, Rīgas satiksme, C-13/16, 
EU:C:2017:336, punt 28).
96 Aangezien uit het antwoord op de tweede prejudi-
ciële vraag blijkt dat in een situatie als die welke aan de orde 
is in het hoofdgeding, de beheerder van een internetsite die 
op deze site een social plug-in invoegt die ervoor zorgt dat 
de browser van een bezoeker van die site content van de 
aanbieder van die plug-in opvraagt en daartoe persoonsge-
gevens van de bezoeker aan deze aanbieder doorzendt, kan 
worden geacht samen met die aanbieder verantwoordelijk 
te zijn voor de bewerkingen die verband houden met de 
verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers van 
zijn internetsite en die bestaan in het verzamelen en door 
middel van doorzending verstrekken van die gegevens, zijn 
deze verwerkingshandelingen ten aanzien van elk van die 
verantwoordelijken enkel gerechtvaardigd indien elk van 
hen daarmee een gerechtvaardigd belang behartigt in de 
zin van artikel 7, onder f), van richtlijn 95/46.
97 Gelet op een en ander dient op de vierde prejudi-
ciële vraag te worden geantwoord dat in een situatie als 
die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarin de be-
heerder van een internetsite op deze site een social plug-
in invoegt die ervoor zorgt dat de browser van de bezoeker 
van die site content van de aanbieder van die plug-in op-
vraagt en daartoe persoonsgegevens van de bezoeker aan 
deze aanbieder doorzendt, deze verwerkingshandelingen 
ten aanzien van die beheerder en die aanbieder enkel ge-
rechtvaardigd zijn indien elk van hen daarmee een gerecht-
vaardigd belang behartigt in de zin van artikel 7, onder f), 
van richtlijn 95/46.

 Vijfde en zesde prejudiciële vraag
98 Met zijn vijfde en zijn zesde vraag, die gezamenlijk 
dienen te worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter 
in wezen te vernemen of, ten eerste, artikel 2, onder h), en 
artikel 7, onder a), van richtlijn 95/46 aldus moeten worden 
uitgelegd dat in een situatie als die welke in het hoofdge-
ding aan de orde is, waarin de beheerder van een internet-
site op deze site een social plug-in invoegt die ervoor zorgt 
dat de browser van een bezoeker van die site content van de 
aanbieder van die plug-in opvraagt en daartoe persoonsge-
gevens van de bezoeker aan deze aanbieder doorzendt, de 
op grond van die bepalingen vereiste toestemming moet 
worden verkregen door die beheerder dan wel door die aan-
bieder, en of, ten tweede, artikel 10 van die richtlijn aldus 
moet worden uitgelegd dat in een dergelijke situatie de in 
deze bepaling neergelegde verplichting tot informatiever-
strekking rust op die beheerder.
99 Zoals blijkt uit het antwoord op de tweede preju-
diciële vraag, kan de beheerder van een internetsite die op 
deze site een social plug-in invoegt die ervoor zorgt dat de 
browser van de bezoeker van deze site content van de aan-
bieder van die plug-in opvraagt en daartoe persoonsgege-
vens van die bezoeker aan deze aanbieder doorzendt, wor-
den geacht voor de verwerking verantwoordelijk te zijn in 
de zin van artikel 2, onder d), van richtlijn 95/46, zij het dat 
deze verantwoordelijkheid beperkt is tot de bewerking of 
het geheel van bewerkingen op het gebied van de verwer-
king van persoonsgegevens waarvan respectievelijk waar-
voor hij daadwerkelijk het doel en de middelen vaststelt.
100 Derhalve moeten de verplichtingen die krachtens 
richtlijn 95/46 kunnen rusten op de voor de verwerking ver-
antwoordelijke – zoals de verplichting om de in artikel 2, 
onder h), en artikel 7, onder a), van deze richtlijn bedoelde 
toestemming van de betrokkene te verkrijgen, alsook de in 
artikel 10 van die richtlijn neergelegde verplichting tot in-
formatieverstrekking – betrekking hebben op de bewerking 
of het geheel van bewerkingen op het gebied van de verwer-
king van persoonsgegevens waarvan respectievelijk waar-
voor hij daadwerkelijk het doel en de middelen vaststelt.
101 In casu kan de beheerder van een internetsite die 
op deze site een social plug-in invoegt die ervoor zorgt dat 
de browser van de bezoeker van deze site content van de 
aanbieder van die plug-in opvraagt en daartoe persoons-
gegevens van de bezoeker aan deze aanbieder doorzendt, 
weliswaar samen met die aanbieder worden geacht verant-
woordelijk te zijn voor de bewerkingen die bestaan in het 
verzamelen en door middel van doorzending verstrekken 
van de persoonsgegevens van die bezoeker, maar hebben 
zijn verplichting om de in artikel 2, onder h), en artikel 7, 
onder a), van richtlijn 95/46 bedoelde toestemming van de 
betrokkene te verkrijgen alsook de in artikel 10 van deze 
richtlijn neergelegde verplichting tot informatieverstrek-
king enkel betrekking op die bewerkingen. Daarentegen 
gelden deze verplichtingen niet voor de in voorkomend ge-
val met de betreffende verwerking van persoonsgegevens 
gepaard gaande bewerkingen die verband houden met de 
verwerking van persoonsgegevens in fasen die voorafgaan 
aan of volgen op de bovengenoemde bewerkingen.
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102 De op grond van artikel 2, onder h), en artikel 7, 
onder a), van richtlijn 95/46 vereiste toestemming moet 
worden verleend voordat de gegevens van de betrokkene 
worden verzameld en door middel van doorzending wor-
den verstrekt. Deze toestemming moet dan ook worden 
verkregen door de beheerder van de internetsite en niet 
door de aanbieder van de social plug-in, aangezien de raad-
pleging van die internetsite door een bezoeker aanleiding 
geeft tot de verwerking van persoonsgegevens. Zoals de ad-
vocaat-generaal in punt 132 van zijn conclusie heeft opge-
merkt, zou het namelijk niet in overeenstemming zijn met 
de doelmatige en tijdige bescherming van de rechten van de 
betrokkene dat de toestemming enkel wordt verleend aan 
de samen met een ander voor de verwerking verantwoor-
delijke die op een later tijdstip een rol speelt, te weten de 
aanbieder van die plug-in. De aan de beheerder te verlenen 
toestemming heeft echter enkel betrekking op de bewer-
king of het geheel van bewerkingen op het gebied van de 
verwerking van persoonsgegevens waarvan respectievelijk 
waarvoor die beheerder daadwerkelijk het doel en de mid-
delen vaststelt.
103 Hetzelfde geldt voor de in artikel 10 van richtlijn 
95/46 neergelegde verplichting tot informatieverstrekking.
104 In dit verband blijkt uit de bewoordingen van deze 
bepaling dat de voor de verwerking verantwoordelijke of 
zijn vertegenwoordiger ten minste de in die bepaling ver-
melde informatie moet verstrekken aan de betrokkene, bij 
wie hij gegevens verzamelt. De voor de verwerking verant-
woordelijke moet deze informatie dan ook onmiddellijk 
verstrekken, dat wil zeggen op het ogenblik waarop de ge-
gevens worden verzameld (zie in die zin arresten van 7 mei 
2009, Rijkeboer, C-553/07, EU:C:2009:293, punt 68, en 7 no-
vember 2013, IPI, C-473/12, EU:C:2013:715, punt 23).
105 Hieruit volgt dat ook de in artikel 10 van richtlijn 
95/46 neergelegde verplichting tot informatieverstrekking 
in een situatie als die welke in het hoofdgeding aan de orde 
is, rust op de beheerder van de internetsite, zij het dat de 
door hem aan de betrokkene te verstrekken informatie en-
kel betrekking dient te hebben op de bewerking of het ge-
heel van bewerkingen op het gebied van de verwerking van 
persoonsgegevens waarvan respectievelijk waarvoor die 
beheerder daadwerkelijk het doel en de middelen vaststelt.
106 Gelet op een en ander dient op de vijfde en de zes-
de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 2, 
onder h), en artikel 7, onder a), van richtlijn 95/46 aldus 
moeten worden uitgelegd dat in een situatie als die welke 
in het hoofdgeding aan de orde is, waarin de beheerder van 
een internetsite op deze site een social plug-in invoegt die 
ervoor zorgt dat de browser van een bezoeker van die site 
content van de aanbieder van die plug-in opvraagt en daar-
toe persoonsgegevens van de bezoeker aan deze aanbieder 
doorzendt, de op grond van die bepalingen vereiste toe-
stemming enkel door die beheerder moet worden verkregen 
voor de bewerking of het geheel van bewerkingen op het 
gebied van de verwerking van persoonsgegevens waarvan 
respectievelijk waarvoor hij het doel en de middelen vast-
stelt. Daarnaast moet artikel 10 van die richtlijn aldus wor-
den uitgelegd dat ook de daarin neergelegde verplichting 

tot informatieverstrekking in een dergelijke situatie rust op 
die beheerder, zij het dat de door hem aan de betrokkene te 
verstrekken informatie enkel betrekking dient te hebben op 
de bewerking of het geheel van bewerkingen op het gebied 
van de verwerking van persoonsgegevens waarvan respec-
tievelijk waarvoor hij daadwerkelijk het doel en de midde-
len vaststelt.

 Kosten

(…)

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:
1) De artikelen 22, 23 en 24 van richtlijn 95/46/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 
1995 betreffende de bescherming van natuurlijke perso-
nen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens moeten 
aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staan aan een 
nationale regeling op grond waarvan verenigingen die con-
sumentenbelangen behartigen, in rechte mogen optreden 
tegen degene van wie wordt vermoed dat hij inbreuk maakt 
op de bescherming van persoonsgegevens.
2) De beheerder van een internetsite, zoals Fashion ID 
GmbH & Co. KG, die op deze site een social plug-in invoegt 
die ervoor zorgt dat de browser van een bezoeker van die 
site content van de aanbieder van die plug-in opvraagt en 
daartoe persoonsgegevens van de bezoeker aan deze aan-
bieder doorzendt, kan worden geacht voor de verwerking 
verantwoordelijk te zijn in de zin van artikel 2, onder d), van 
richtlijn 95/46. Deze verantwoordelijkheid is evenwel be-
perkt tot de bewerking of het geheel van bewerkingen op 
het gebied van de verwerking van persoonsgegevens waar-
van respectievelijk waarvoor hij daadwerkelijk het doel en 
de middelen vaststelt, te weten het verzamelen en door 
middel van doorzending verstrekken van de gegevens in 
kwestie.
3) In een situatie als die welke in het hoofdgeding aan 
de orde is, waarin de beheerder van een internetsite op deze 
site een social plug-in invoegt die ervoor zorgt dat de brow-
ser van de bezoeker van die site content van de aanbieder 
van die plug-in opvraagt en daartoe persoonsgegevens van 
de bezoeker aan deze aanbieder doorzendt, zijn deze ver-
werkingshandelingen ten aanzien van die beheerder en die 
aanbieder enkel gerechtvaardigd indien elk van hen daar-
mee een gerechtvaardigd belang behartigt in de zin van ar-
tikel 7, onder f), van richtlijn 95/46.
4) Artikel 2, onder h), en artikel 7, onder a), van richt-
lijn 95/46 moeten aldus worden uitgelegd dat in een situatie 
als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarin de 
beheerder van een internetsite op deze site een social plug-
in invoegt die ervoor zorgt dat de browser van een bezoe-
ker van die site content van de aanbieder van die plug-in 
opvraagt en daartoe persoonsgegevens van de bezoeker aan 
deze aanbieder doorzendt, de op grond van die bepalingen 
vereiste toestemming enkel door die beheerder moet wor-
den verkregen voor de bewerking of het geheel van bewer-
kingen op het gebied van de verwerking van persoonsgege-
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vens waarvan respectievelijk waarvoor hij het doel en de 
middelen vaststelt. Daarnaast moet artikel 10 van die richt-
lijn aldus worden uitgelegd dat ook de daarin neergelegde 
verplichting tot informatieverstrekking in een dergelijke 
situatie rust op die beheerder, zij het dat de door hem aan 
de betrokkene te verstrekken informatie enkel betrekking 
dient te hebben op de bewerking of het geheel van bewer-
kingen op het gebied van de verwerking van persoonsge-
gevens waarvan respectievelijk waarvoor hij daadwerkelijk 
het doel en de middelen vaststelt.

 Noot

1. Fashion ID – een Duitse onlinewinkelier – plaatste 
op haar website de “vind-ik-leukknop” van Facebook. Door 
middel van deze knop werden persoonsgegevens – be-
staande uit het IP-adres en de browserstring – van bezoe-
kers van de Fashion ID website verzameld en doorgezonden 
naar Facebook. De doorzending vond plaats zonder dat de 
bezoekers zich ervan bewust waren en ongeacht of de be-
zoekers een Facebookaccount hadden dan wel of zij op de 
knop hebben gedrukt. Een Duitse consumentenbelangen-
organisatie startte een verbodsprocedure bij de Duitse 
rechter waarin prejudiciële vragen worden gesteld op grond 
van de voorganger van de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG): Richtlijn 95/46/EG (Privacyrichtlijn).
2. De AVG maakt een onderscheid tussen ‘verwer-
kingsverantwoordelijken’ en ‘verwerkers’. Een (verwer-
kings)verantwoordelijke is degene die alleen of gezamenlijk 
met anderen het doel van en de middelen voor de verwer-
king van persoonsgegevens vaststelt. Een verwerker ver-
werkt ten behoeve van de verantwoordelijke(n) persoons-
gegevens. De kwalificatie van een partij is van belang voor 
de vaststelling van verplichtingen onder de AVG.
3. Het Hof van Justitie wordt gevraagd zich – onder 
meer – te buigen over de vraag of Fashion ID en Facebook 
kwalificeren als ‘gezamenlijke verwerkingsverantwoorde-
lijken’ voor de verwerking van persoonsgegevens. Een kwa-
lificatie die onder Privacyrichtlijn al een plaats had, maar 
nader is uitgewerkt tot een regime onder artikel 26 AVG. 
Van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid of me-
de-verantwoordelijkheid is sprake wanneer twee of meer 
verwerkingsverantwoordelijken gezamenlijk de doeleinden 
en middelen van één verwerking bepalen. Wordt aan deze 
voorwaarden voldaan, dan dienen zij hun respectievelijke 
AVG-verantwoordelijkheden vast te leggen in een “onder-
linge regeling”. De mede-verantwoordelijken moeten met 
name regelen wie van hen de verantwoordelijkheid draagt 
voor de naleving van transparantieplichten alsook ver-
plichtingen ten aanzien van data subjecten en wie van hen 
fungeert als contactpunt. Deze verdeling van verantwoor-
delijkheid moet bekend worden gemaakt aan betrokkenen 
die overigens hun rechten tegen ieder van hen kunnen uit-
oefenen. Voorts heeft de kwalificatie ‘gezamenlijk verant-
woordelijk’ gevolgen voor de aansprakelijkheid. Wanneer 
meerdere verwerkingsverantwoordelijken betrokken zijn 
bij een verwerking, kan elk van hen voor de gehele schade 
aansprakelijk worden gehouden door een betrokkene. Be-

oogt wordt de betrokkene te garanderen dat hij verhaal kan 
halen in geval van schade.
4. Het Hof komt in navolging van A-G Bobek tot de 
conclusie dat Fashion ID en Facebook kwalificeren als mede-
verantwoordelijken. Fashion ID heeft het door de integratie 
van de vind-ik-leukknop van Facebook op haar website voor 
Facebook mogelijk gemaakt om persoonsgegevens van be-
zoekers van de website te verkrijgen. Daarmee wordt vol-
daan aan het vereiste dat de verantwoordelijken gezamen-
lijk het doel en middelen vaststellen. 
5. De vind-ik-leukknop dient als middel voor het ver-
zamelen en doorzenden van persoonsgegevens, waarmee 
Fashion ID ook een beslissende wijze invloed uitoefent op 
de verwerking (p. 77-79 van het arrest). Wat betreft de geza-
menlijke vaststelling van doeleinden, stelt de knop Fashion 
ID in staat de zichtbaarheid van haar producten op Facebook 
te vergroten en dus een commercieel voordeel te behalen. 
Ook Facebook heeft een commercieel voordeel bij de ont-
vangst van persoonsgegevens via de knop, door het Hof 
aangemerkt als een ‘tegenprestatie’ voor het aan Fashion ID 
verschafte voordeel (p. 80 van het arrest).
6. Het Hof geeft een belangrijke nuancering ten aan-
zien van het voorgaande, opnieuw in navolging van A-G 
Bobek (p. 71-74). Volgens Bobek is aansprakelijkheid van 
een mede-verantwoordelijke beperkt tot de gegevensver-
werking waarin hij betrokken is. Waar sprake is van een ke-
ten van verwerkingen, moet dus als het ware op het niveau 
van verschillende individuele verwerkingshandelingen die 
de schakels vormen in deze keten, worden vastgesteld of 
sprake is van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er is geen 
mede-verantwoordelijkheid voor gegevensverwerkingen 
door de ene verantwoordelijke buiten controle en mede-
weten van de andere verantwoordelijke. Meer concreet be-
tekent dit dat Fashion ID niet verantwoordelijk is voor de 
verwerkingen door Facebook van de gedeelde gegevens in 
een later stadium. De verantwoordelijkheid van Fashion ID 
is overigens groter ten aanzien van bezoekers van haar web-
site die geen Facebook account hebben. Het enkele raadple-
gen van de website met de vind-ik-leuk-knop heeft tot ge-
volg dat persoonsgegevens worden gedeeld met Facebook, 
aldus het Hof.
7. Voor de rechtmatige verwerking van persoonsge-
gevens is vereist dat die verwerking wordt gebaseerd op 
een van de grondslagen in artikel 6 onder 1 AVG, waaronder 
toestemming en gerechtvaardigd belang. In dit arrest ver-
duidelijkt het Hof dat wanneer mede-verantwoordelijken 
een beroep doen op de grondslag gerechtvaardigd belang, 
zij beiden dienen te voldoen aan de cumulatieve vereisten 
van artikel 6 lid 1 onder f AVG (p. 86-97). Indien de relevante 
grondslag toestemming is – wat bij het plaatsen van de coo-
kies van Facebook vereist is – dan is het aan de website be-
heerder om de toestemming te verkrijgen en betrokkenen 
te informeren (p. 98-106).
8. Dit arrest past in de lijn van eerdere arresten van 
het Hof over mede-verantwoordelijkheid. 
9. In Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein oor-
deelde het Hof dat de beheerder van een Facebook fanpage 
medeverantwoordelijk is met Facebook. Door het aanmaken 
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van de fanpagina en daarbij verschillende instellingen vast 
te leggen (bijv. doelpubliek), bood de beheerder Facebook 
de mogelijkheid om cookies te plaatsen bij bezoekers. Deze 
verwerking stelde Facebook in staat om haar advertentie-
systeem te verbeteren en liet de beheerder de promotie voor 
haar activiteit beter beheren via anonieme statistieken.
10. In Jehovantodistajat gaf het Hof een precisering 
met betrekking tot het begrip mede-verantwoordelijkheid. 
De omstandigheid dat sprake is van gezamenlijke verant-
woordelijkheid veronderstelt niet dat ieder van de verant-
woordelijken toegang heeft tot (al) de betrokken persoons-
gegevens, en ook niet per se dat beide verantwoordelijken in 
dezelfde mate verantwoordelijk zijn.
11. Het Fashion ID-arrest is een welkome aanvulling op 
het leerstuk van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het 
Hof lijkt in haar verlangen om betrokkenen te beschermen 
dit leerstuk een zeer ruime uitleg te hebben gegeven. Hoe-
wel dit op zich toe te juichen is, rijzen afbakeningsvragen en 
partijen zullen in praktijk ‘zekerheidshalve’ regelingen met 
elkaar treffen om te voldoen aan artikel 26 AVG. Dit zal re-
sulteren in tijdrovende onderhandelingen over de(redelijke) 
verdeling van risico’s. Mogelijk geeft de verwachte nieuwe 
European Data Protection Board richtsnoeren over de be-
grippen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker verdere 
handvatten aan de praktijk.

Mr. D.V. Bondarchuk

België
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Ondernemingsrechtbank Antwerpen 29 juli 2019, nr. A/19/4443
(Mrs. F. Blockx, B. De Greef, M. Taeymans)
m.nt. R. Schoefs1

(Art. 3.1 InfoSoc-Richtlijn; art. 8, lid 2,a) en 13.1.,a) Handha-
vingsrichtlijn; art. 6,1., f) AVG)

De ondernemingsrechtbank stelt verschillende prejudi-
ciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie 
inzake het seeden van bestanden via een peer-to-peer-
netwerk. De problemen kunnen als volgt samengevat 
worden: (i) Kan het seeden van bestanden in een BitTor-
rent-netwerk steeds beschouwd worden als een medede-
ling aan het publiek?, (ii) Geniet een niet-praktiserende 
entiteit dezelfde rechten onder de Handhavingsrichtlijn 
als een exploiterende auteur of licentiehouder?, en (iii) 
Zijn de antwoorden op vragen (i) en (ii) relevant in het 
kader van de afweging tussen enerzijds de bescherming 
van intellectuele eigendomsrechten en anderzijds de eer-
biediging van het privéleven en de bescherming van per-
soonsgegevens? 

1 Raf Schoefs, Senior Lead Lawyer bij DLA Piper.

Vonnis
18 de kamer
de vennootschap naar het recht van Cyprus M.I.C.M Mircom 
International Content Management & Consulting,
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1075 
Nicosia (Cyprus), Spyrou Kyprianou 2, tweede verdieping, 
Flat/office 3,
eisende partij, vertegenwoordigd door mr Tom Toremans, 
advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18,
TEGEN
de BVBA Telenet,
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 
Mechelen, Liersesteenweg 4, ingeschreven in de Kruispunt-
bank van Ondernemingen onder het nummer 0473.416.418,
verwerende partij, vertegenwoordigd door mr Benoit Van 
Asbroeck mr Isis De Moortel, advocaten, met kantoor te 
1050 Elsene, Louizalaan 235 bus 1.

I. Situering van het geschil

De eisende partij, de vennootschap naar het recht van 
Cyprus M.I.C.M Mircom International Content Management 
& Consulting, is houder van bepaalde rechten op een groot 
aantal pornografische films geproduceerd door een achttal 
Amerikaanse en Canadese ondernemingen.

Via een systeem ontwikkeld door een Duitse universiteit, 
is zij in het bezit van duizenden IP-adressen die verwijzen 
naar klanten van de verwerende partij, de BVBA Telenet, 
als internetserviceprovider. Via de connecties waar deze 
IP-adressen naar verwijzen zouden films uit haar catalo-
gus zouden zijn geüpload gebruik makend van het BitTor-
rent-protocol.

Mircom maakt nu aanspraak op de identificatie van deze 
klanten door Telenet, die zich hier principieel tegen verzet.

II. Procedureverloop

Mircom heeft het geding ingeleid bij dagvaarding betekend 
op 6 juni 2019.
De zaak werd door een beschikking gewezen op 20 juni 
2019 vastgesteld en in beraad genomen op de openbare, bij-
zondere zitting van 23 juli 2019 nadat de raadslieden van 
partijen werden gehoord.
Het onderwerp van de vordering wordt uitsluitend bepaald 
door de syntheseconclusies. De rechtbank hield bij de be-
oordeling van het geschil dan ook rekening met:
— de ‘syntheseconclusie ten gronde’ neergelegd op 15 juli 

2019 en de stukken neergelegd op 22 juli 2019 door 
Mircom,

— de ‘syntheseconclusie ten gronde’ neergelegd op 19 juli 
2019 en de stukken ter zitting neergelegd door Telenet.

In deze procedure werd de Wet van 15 juni 1935 op het ge-
bruik der talen in gerechtszaken nageleefd.
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