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On der de AVG kunnen verschillende par tij en gezamen-
lijk ver ant woor de lijk zijn voor de verwerking van per-
soons ge ge vens. Dit heeft praktische gevolgen, waarbij 
par tij en op elkaar aangewezen zijn om hun ver plich-
tingen on der de AVG na te komen en vanuit verzoeken 
van betrokkenen, aan spra ke lijk heid of handhaving te 
maken kunnen krijgen met elkaars gedrag. Het HvJ EU 
heeft drie arresten gewezen over dit on derwerp en de 
EDPB heeft onlangs con cept richt lijnen gepubliceerd 
die verdere duidelijkheid moeten verschaffen. Dit arti-
kel behandelt de criteria voor ge za men lij ke ver ant-
woor de lijk heid en consequenties daarvan naar aanlei-
ding van deze recente ontwikkelingen.

1.  Inleiding

Ge za men lij ke ver ant woor de lijk heid is in het privacyrecht 
een on derwerp dat de gemoederen al lang bezighoudt. 
Halverwege 2018 kwam het HvJ EU met twee belangrijke 
uitspraken op dit gebied, Wirtschaftsakademie2 en Jehovan 
Todistajat,3 waaraan medio 2019 Fashion ID4 werd toege-
voegd. Maar wie denkt dat de discussie omtrent ge za men-
lij ke ver ant woor de lijk heid daarmee beslecht is, heeft het 
mis. Hoewel het stof dat de uitspraken hebben doen op-
waaien, inmiddels wel is neergedaald, hebben ze in de 
praktijk aan het gebakkelei tussen gegevensverwerkende 
par tij en allerminst een einde gemaakt. Daarbij gaat het 
doorgaans om de vraag waar de drempel voor ge za men lij-
ke ver ant woor de lijk heid ligt en welke consequenties dit 
heeft in de praktijk. Een recent gepubliceerde (concept)
richtlijn van de European Data Pro tec tion Board moet 

1 Mr. dr. M.A.A. (Manon) Oostveen is advocaat bij Brinkhof.
2 HvJ EU 5 juni 2018, C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388 (Wirtschaftsakademie).
3 HvJ EU 10 juli 2018, C-25/17, ECLI:EU:C:2018:551 (Jehovan Todistajat).
4 HvJ EU 29 juli 2019, C-40/17, ECLI:EU:C:2019:629 (Fashion ID).

meer duidelijkheid scheppen.5 Een belangrijk uitvloeisel 
van de Europese arresten kan er echter niet volledig mee 
worden verhelderd: de mogelijkheid van verschillende 
gradaties van ver ant woor de lijk heid in de verschillende fa-
sen van verwerkingen.

Dit artikel levert een bij dra ge aan de nog altijd levendige 
discussie omtrent ge za men lij ke ver ant woor de lijk heid, 
door te pogen een antwoord te geven op de vraag wan neer 
er sprake is van ge za men lij ke ver ant woor de lijk heid, en 
welke implicaties dat heeft voor de ver ant woor de lijk heid 
voor naleving van de AVG en de aan spra ke lijk heid van 
par tij en. Daartoe wordt eerst een overzicht gegeven van 
de stand van zaken over het criterium voor ge za men lij ke 
ver ant woor de lijk heid zoals uitgelegd door het Hof en ver-
duidelijkt door de EDPB, waarna kort de consequenties 
van ge za men lij ke ver ant woor de lijk heid worden bespro-
ken, en ten slotte wordt ingezoomd op wat het Hof zegt 
over ge za men lij ke ver ant woor de lijk heid in de zin van res-
ponsibility, die volgens het Hof niet per se gelijkwaardig is. 
Focus ligt daarbij op het hiervoor genoemde uitvloeisel 
van de Europese arresten dat als “fasenleer” kan worden 
aangeduid.6 Vanwege de onduidelijkheid over de invulling 
van het criterium en de betekenis daarvan voor de ver ant-
woor de lijk heid van par tij en on der de AVG, is het on-
derwerp vanuit zowel theo re tisch als praktisch perspec-
tief interessant. Omwille van de helderheid zal in het 
navolgende veelvuldig naar Engelstalige AVG-begrippen 
worden verwezen, en zal ook regelmatig de Engelse versie 
van de arresten worden geciteerd, omdat de Ne der landse 

5 Afgelopen september heeft de EDPB twee con cept richt lijnen aan ge no-
men, die op het moment van schrijven van dit artikel nog ter consultatie 
op haar website stonden gepubliceerd. De eerste is Guide lines 07/2020 on 
the concepts of controller and processor in the GDPR, te beschouwen als een 
update van Opinie WP 169 dat de Artikel 29 Werkgroep in 2010 publiceer-
de over datzelfde on derwerp. De EDPB geeft aan dat deze nieuwe richt-
snoe ren WP 169 volledig vervangen (EDPB 07/2020, rn. 4). De definities 
zijn echter onge wij zigd, en zoals uit dit artikel blijkt, kan de oude opinie 
nog enige aanvullende relevantie hebben. De tweede (Guide lines 8/2020 
on the targeting of social media users) gaat vooral over de verschillende 
rollen en ver ant woor de lijk he den van par tij en in social media targeting. 
Beide opinies hangen dus nauw samen met de HvJ EU-uitspraken: de con-
troller/processor als update van het algemene/conceptuele paper, en de 
social media targeting opinie als leidraad voor de door de uitspraken zeer 
complex geworden praktijk van per soons ge ge vensverwerkingen in de 
context van social media. Het navolgende bespreekt primair de on der de-
len uit de controller/processor opinie die bij uitstek relevant zijn voor het 
on derwerp van dit artikel. 

6 Een bespreking van alle facetten van joint control en/of het volledige 
niet-finale EDPB-paper Guide lines 07/2020 on the concepts of controller 
and processor in the GDPR zou de omvang van dit artikel ver te bui ten 
gaan, en wordt dus ook niet nagestreefd.
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begrippen sterk op elkaar lijken en voor verwarring kun-
nen zorgen.7

2.  De betekenis en consequenties van ge za men lij ke 
ver ant woor de lijk heid on der de AVG

On der de AVG kan de entiteit die per soons ge ge vens ver-
werkt verschillende rollen aannemen. In de eerste plaats 
zijn er de ver wer kings ver ant woor de lij ke/controller, die 
– zo blijkt uit artikel 4 7) AVG – het doel en de middelen van 
de verwerking bepaalt, en de verwerker/processor die 
wordt gedefinieerd in artikel 4 8) AVG, en de per soons ge-
ge vens ten behoeve van de controller verwerkt.

Uit de definitie van artikel 4 7) AVG blijkt dat het ook mo-
gelijk is dat twee controllers gezamenlijk het doel en de 
middelen van de verwerking bepalen: een ver wer kings ver-
ant woor de lij ke is volgens die bepaling namelijk een enti-
teit die “alleen of samen met anderen, het doel van en de 
middelen voor de verwerking van per soons ge ge vens vast-
stelt” [on der stre ping auteur]. Wan neer meerdere entiteiten 
gezamenlijk deelnemen aan het vaststellen van doel en 
middelen, is sprake van joint control, en zijn deze deelne-
mende entiteiten joint controllers.

Wan neer meerdere par tij en betrokken zijn bij het verwer-
ken van per soons ge ge vens, zullen zij zich ten opzichte van 
elkaar dus verhouden als controller en processor (bij ver-
werken ten behoeve van), joint controllers (bij gezamenlijk 
doel en middelen bepalen) of zelfstandige controllers (bij 
ieder voor zich verwerken, zon der gezamenlijk bepalen 
van doel en middelen), ook wel co-control genoemd.

De definities van controller en processor zijn met de komst 
van de AVG niet ge wij zigd ten opzichte van Richtlijn 
95/46/EG; het concept van joint control bestond ook al on-
der de Richtlijn. Wel nieuw is artikel 26 AVG, dat regelt dat 
joint controllers verplicht zijn afspraken met elkaar te ma-
ken over hun respectieve ver ant woor de lijk he den voor de 
naleving van AVG-ver plich tingen (waarvan de “wezenlijke 
inhoud” voor de betrokkene be schik baar moet worden ge-
steld), en dat expliciet bepaalt dat een betrokkene zich tot 
beide8 joint controllers kan wenden voor de uitoefening 
van zijn of haar rechten on der de AVG. Ook van belang is 
dat joint controllers hoofdelijk aansprakelijk kunnen zijn 
voor schade voortvloeiend uit een inbreuk op de verorde-
ning (artikel 82 AVG).

7 Vergelijk bij voor beeld het Ne der landse verwerken/bewerken uit artikel 4 
2) AVG met het Engelse processing/op er a tion, en de Ne der landse begrippen 
(verwerkings)ver ant woor de lijke en ver ant woor de lijk heid, waarvoor in het 
Engels controller, responsibility, en liability worden gebruikt. Ook de 
Engelse passages uit de arresten zijn soms helderder. Zie in gelijke zin 
C.R.F. Plaizier,‘Ge za men lij ke verwerkingsver ant woor de lijk heid en 
Facebook’, Privacy & Informatie 2018-5, p. 169.

8 Er kan ook sprake zijn van meer dan twee joint controllers bij één verwer-
king, maar gemakshalve wordt hier steeds van een si tu a tie met twee par-
tij en uitgegaan.

Joint controllers zijn dus in sterke mate bij elkaars verwer-
kingen betrokken: zij kunnen door betrokkenen worden 
aangesproken wan neer deze hun rechten on der de AVG 
(bij voor beeld ten aanzien van inzage of rectificatie) willen 
uitoefenen, ook wan neer het praktisch kunnen voldoen 
aan het verzoek van de betrokkene slechts bij de andere 
partij ligt. Zij kunnen tevens aansprakelijk worden gehou-
den voor schade ongeacht of de schade is toegebracht door 
henzelf of door de ander, en zijn ten aanzien van de ver-
werking on derworpen aan het toezicht van ge ge vens be-
scher mings au to ri teiten als de AP. En zij moeten met elkaar 
een gedetailleerde regeling overeenkomen waarin zij af-
spreken hoe zij on derling de ver ant woor de lijk he den voor 
naleving van de AVG verdelen, en de essentie van die rege-
ling be schik baar stellen voor betrokkenen.

Over de inhoud van deze regeling zegt de AVG overigens 
niet veel meer dan dat daaruit moet blijken welke rol de 
par tij en vervullen en wat hun respectievelijke verhouding 
met de betrokkenen is, en wat hun ver ant woor de lijk he den 
voor nakoming van de AVG-ver plich tingen zijn. De eerder-
genoemde (concept)richtlijn van de EDPB bevat nadere 
aan kno pings pun ten. Artikel 26 AVG geeft aan dat par tij en 
in ieder geval moeten regelen wie tegemoet komt aan ver-
zoeken van betrokkenen, maar de EDPB benadrukt dus dat 
dit zeker niet het enige is. Zij geeft aan dat het in de rege-
ling moet gaan over de verdeling van ver ant woor de lijk he-
den voor com pli ance met AVG-ver plich tingen in het alge-
meen,9 en komt met een opsomming van on der wer pen die 
ook in de regeling behoren te staan: naleving van algeme-
ne beginselen van gegevensverwerking, het zorgen voor 
een rechtmatige verwerkingsgrond, be vei li gings maat re-
gelen, datalekmeldingen, contact met betrokkenen en toe-
zichthouders, doorgiften, enzovoorts.10 Par tij en kunnen 
hun ver ant woor de lijk he den voor naleving van wettelijke 
eisen met betrekking tot der ge lij ke on der wer pen on-
derling verdelen, en bij voor beeld bepalen dat één partij 
ver ant woor de lijk is voor de afhandeling van inzageverzoe-
ken van betrokkenen of voor contact met de toezichthou-
dende autoriteit in een specifiek land. Maar der ge lij ke af-
spraken tussen par tij en laten de bevoegdheden uit de AVG 
onverlet. Zo blijft het op grond van artikel 26 lid 3 AVG (en 
de uitleg die de EDPB daaraan geeft) voor de betrokkene 
mogelijk zich tot iedere joint controller te richten met ver-
zoeken om bij voor beeld inzage of gegevenswisseling, on-
geacht wat de joint controllers daarover hebben afgespro-
ken.

Hoewel joint control dus maakt dat par tij en sterk betrok-
ken raken bij ‘elkaars’ verwerkingen en daarvoor zelfs ver-
ant woor de lijk kunnen worden gehouden, is de invloed die 
zij daarop kunnen uitoefenen niet altijd even groot en vaak 
zelfs zeer beperkt, zoals uit de arresten van het Hof blijkt 
en ook in de praktijk te merken is. De idee van gelijkwaar-

9 EDPB 07/2020, rn. 159.
10 EDPB 07/2020, rn. 163.
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dige par tij en die met elkaar afspraken maken, is in de prak-
tijk vaak een fictie. Het is daarom niet verbazingwekkend 
dat in de praktijk weerstand tegen joint control bestaat.11 
Dat uit zich soms in een struisvogelmentaliteit waarbij het 
on derwerp en/of een joint control-regeling in de zin van ar-
tikel 26 AVG wordt gemeden, terwijl het vanuit AVG-com-
pli ance-perspectief in het licht van de recente ontwikkelin-
gen verstandiger kan zijn om vrij snel aan te nemen dat er 
sprake is van joint control, en gebruik te maken van de 
flexibiliteit die artikel 26 AVG biedt bij het overeenkomen 
van een regeling. Die flexibiliteit wordt weliswaar beperkt 
door de uitleg die de EDPB aan artikel 26 AVG geeft, maar 
heldere bindende afspraken hebben ook als voordeel dat 
par tij en elkaar kunnen aanspreken indien zij deze afspra-
ken niet nakomen (zoals de EDPB aangeeft). Dat kan van 
belang zijn als één partij wordt aangesproken voor een ver-
ant woor de lijk heid die (praktisch of ju ri disch) bij de andere 
partij ligt.12 Bo vendien levert het niet-sluiten van een der-
ge lij ke regeling wan neer men wel als joint controllers kwa-
lificeert ook strijd op met de AVG wat kan worden gesanc-
tioneerd,13 en kwijt het de feitelijk-controller bovendien 
niet van zijn ver ant woor de lijk he den on der de AVG. En van 
joint control moet snel worden uitgegaan, zoals hierna 
wordt besproken.

3.  Het huidige criterium voor joint control: een lage 
lat

De drie in 2018 en 2019 gewezen arresten van het Hof gaan 
over joint control on der Richtlijn 95/46/EG, maar de uit-
spraken zijn ook binnen het AVG-kader van toepassing. 
Twee van de arresten gaan over verwerkingen in de sfeer 
van so ci a le media en targeting, waarbij in beide gevallen 
Facebook betrokken was. Dat is treffend: in de digitale sa-
menleving in het algemeen, en de on line advertentiemarkt 
in het bijzon der, is joint control vaak aan de orde, gezien de 
vele par tij en die op uiteenlopende wijze betrokken zijn bij 
de verwerking van massa’s per soons ge ge vens, en de wegen 
die deze gegevens – soms in een flits van een seconde – af-
leggen van de ene naar de andere partij. Daardoor is het ui-
termate lastig om er één als de controller aan te wijzen en 
ligt het vanuit de beschermingsgedachte voor de hand om 
sneller uit te gaan van joint control. De relevantie van het 

11 In de praktijk stellen par tij en zich nogal eens op het standpunt dat zij 
“slechts” verwerker (willen) zijn en geen joint controller. Een der ge lij ke re-
latie heeft weliswaar een ander karakter, maar daarmee kwijt een partij 
zich niet van de ver plich ting een over een komst te sluiten op grond artikel 
28 AVG, wat veel minder flexibel is dan de regeling die is vereist op grond 
van artikel 26 AVG. Op grond daarvan moet tevens bijstand worden ver-
leend aan de ver ant woor de lijke in het geval van verzoeken van betrokke-
nen, en ook kan een verwerker nog steeds (in beperkte mate) hoofdelijke 
aansprakelijk zijn met de ver ant woor de lijke (artikel 82 lid 2 AVG). Bo-
vendien zal op grond van artikel 28 lid 10 AVG een verwerker die toch doel 
en middelen vaststelt, als ver ant woor de lijke worden beschouwd. Dat lijkt 
dus behoorlijk ‘van de regen in de drup’. Van een heel andere orde is 
co-control: als dat kan worden betoogd, hebben de par tij en met de verwer-
king van de ander in beginsel niets te maken.

12 EDPB 07/2020, rn. 171.
13 Artikel 83 lid 4 sub a AVG.

leerstuk van joint control voor de praktijk mag dan ook niet 
worden on derschat. De arresten worden hierna kort sa-
mengevat; voor meer achtergrond wordt verwezen naar de 
vele annotaties die erover zijn verschenen.14

Wirtschaftsakademie werd gewezen op 5 juni 2018 en is 
daarmee het eerste HvJ EU-arrest dat in detail op joint con-
trol ingaat. Aan de orde was de vraag (voor zover hier van 
belang) of de beheerder van een Facebookfanpagina een 
controller in de zin van artikel 4 7) AVG kan zijn. Het Hof 
geeft aan dat voor deze vraag moet worden beoordeeld of 
en in welke mate de beheerder bijdraagt aan de vaststelling 
van het doel van en de middelen voor de verwerking van de 
per soons ge ge vens van de bezoekers van de pagina. Het 
concludeert dat de beheerder dit doet, “by its def i ni tion of 
parameters”: de beheerder kiest de instellingen die de gege-
vensverwerkingen beïnvloeden.15 Daarbij wordt van belang 
geacht dat de verwerking zowel het doel van Facebook als 
van de beheerder dient: Facebook verbetert zijn adverten-
tiesysteem, en de beheerder verkrijgt (anonieme) statistie-
ken op basis waarvan deze meer te weten komt over bezoe-
kers, daardoor relevantere content kan aanbieden en 
nieuwe functiemogelijkheden kan ontwikkelen.16

In Jehovan Todistajat lag de kwalificatie van de Finse ge-
loofsgemeenschap van Jehova’s Getuigen voor ten aanzien 
van de per soons ge ge vens die door de leden-verkondigers 
worden verzameld in het kader van de huis-tot-huis ver-
kondiging. Ook hier concludeerde het Hof dat sprake was 
van joint control (van de geloofsgemeenschap met de le-
denverkondigers): de verkondiging wordt beschouwd als 
een wezenlijke activiteit van de gemeenschap, die door 
haar wordt georganiseerd, gecoördineerd en aangemoe-
digd, en dient ter verwezenlijking van haar doel, te weten 
de verbreiding van het geloof.17 Daarbij wordt nog eens ex-
pliciet aangegeven dat het voor de kwalificatie als joint 
controller niet nodig is dat de entiteit toegang tot de per-
soons ge ge vens heeft, of schriftelijke richt snoe ren of in-
structies voor de verwerking heeft gegeven.18

In 2019 kwam het Hof ten slotte met haar uitspraak in 
Fashion ID, over de rol van een websitebeheerder die op zijn 

14 Zie on der meer de annotatie van S.E. Reinders Folmer bij Wirtschaftsakademie 
in Com pu ter recht 2018/182, p. 235; C.R.F. Plaizier, ‘Ge za men lij ke ver wer kings-
ver ant woor de lijk heid en Facebook’, Privacy & Informatie 2018-5, p. 168; N.N. 
Bontje en E. Lachnit, ‘Inzicht in Facebook Insights: over ver ant woor de lijk heid 
en be voegd heid – De zaak Wirtschaftsakademie nader bekeken’, Mediaforum 
2018-5, p. 122; annotatie van S.E. Reinders Folmer bij Jehovan Todistajat in 
Com pu ter recht 2019/6, p. 30; annotatie van D.V. Bondarchuk bij Fashion ID in 
Com pu ter recht 2019/219, p. 420; annotatie van E.J. Dom mering bij HvJ EU 29 
juli 2019 (Fashion ID), NJ 2020/97, p. 1659; annotatie van G. van Til bij Fashion 
ID, Tijdschrift voor Internetrecht, 2019-5, p. 187.

15 Fashion ID, par. 39.
16 Nota bene: het louter gebruiken van een sociaal netwerk als Facebook (dat 

per soons ge ge vens voor commerciële doeleinden verwerkt en gebruikers op 
basis van per soons ge ge vens target) wordt door het Hof onvoldoende geacht 
voor (joint) control.

17 Jehovan Todistajat, par. 70-71.
18 Het Hof overwoog in par. 38 van Wirtschaftsakademie al dat toegang tot de 

gegevens door alle joint controllers geen vereiste is.
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website een “social plug-in” (in casu een Facebook like-but-
ton) plaatst, waarmee per soons ge ge vens worden verwerkt. 
Geheel in lijn met haar eerdere beslissingen concludeert 
het Hof dat ook hier sprake is van joint control: de website-
beheerder neemt deel aan de bepaling van doel en midde-
len, omdat hij door de (keuze om) de social plug-in op haar 
website te plaatsen decisive in flu ence uitoefent op de mid-
delen van de verwerking.19 Ten aanzien van het doel wordt 
relevant geacht dat Fashion ID een eigen eco no misch be-
lang bij de verwerking lijkt te hebben, te weten het com-
merciële voordeel dat bestaat uit meer reclame voor haar 
producten.20 De Fashion ID-uitspraak is voorts belangrijk 
omdat het Hof zich uitlaat over de (grenzen van) ver ant-
woor de lijk he den die de joint controllers in dit geval heb-
ben, wat in het volgende on der deel wordt besproken.

In de drie arresten klinkt de beschermingsgedachte sterk 
door: in de uitspraken wordt expliciet benadrukt dat EU-ge-
gevensbeschermingsregulering een hoog niveau van be-
scherming van de grondrechten en vrijheden (privacy in het 
bijzon der) van na tuur lij ke per so nen beoogt te waarborgen, 
en dat het begrip “ver ant woor de lijke” daarom ruim moet 
worden uitgelegd; een redenering die het Hof overigens in 
2014 al gebruikte.21 Ten grondslag aan de ruime interpreta-
tie van het controller-begrip ligt dus de gedachte dat dit in 
de praktijk voor een betere bescherming van individuen zal 
zorgen. De lat voor de kwalificatie als joint controller wordt 
dus bewust laag gelegd, om hiaten in de bescherming van 
betrokkenen te voorkomen. Het andere doel van EU-gege-
vensbeschermingsregulering, de free flow van (persoons)
gegevens, speelt geen significante rol in de uitspraken.

Het Hof hanteert voor de kwalificatie een deelnamecriteri-
um, waarvan sprake kan zijn als een partij invloed uitoefent 
op het doel en de middelen van de verwerking van per-
soons ge ge vens. Daarbij is relevant dat uit de overwegingen 
op te maken valt dat er wel sprake moet zijn van enige 
daad wer ke lijke of significante invloed: in Wirtschaftsaka-
demie was dit de def i ni tion of parameters,22 in Jehovan 
Todistajat het organiseren, coördineren en aanmoedigen 
van een activiteit die de verwerking van per soons ge ge vens 
behelsde,23 en in Fashion ID de decisive in flu ence,24 bestaan-
de uit het plaatsen van een like-button op een webpagina, 
wat dus een eigen, actieve handeling van de websitebe-
heerder inhoudt.

Hoewel de drempel laag ligt, lijkt het niet zover te gaan dat 
elke betrokkenheid bij per soons ge ge vensverwerkingen, of 
het simpelweg hebben van enig belang daarbij, steeds tot 

19 Fashion ID, par. 77-79.
20 Idem, par. 80.
21 Zie Wirtschaftsakademie, par. 26-28; Jehovan Todistajat, par. 66; Fashion ID, 

par. 65-66; HvJ EU 13 mei 2014, C131/12, ECLI:EU:C:2014:317 (Google 
Spain), par. 34.

22 Wirtschaftsakademie, par. 36.
23 Jehovan Todistajat, par. 75.
24 Fashion ID, par. 78.

joint control leidt. Een dergelijk standpunt kan niet op 
grond van de arresten worden gerechtvaardigd, omdat daar 
in alle gevallen sprake is van actieve handelingen en/of an-
derszins beslissende invloed op de (criteria voor) verwer-
king. Het sluit ook niet aan bij de systematiek van de AVG, 
waarin vanwege het ontbreken van een definitie van joint 
controllers een joint controller altijd ook als controller 
moet kunnen kwalificeren. Dat laatste wordt ook bevestigd 
in de (concept)richtlijn van de EDPB, waarin de EDPB stelt 
dat er sprake moet zijn van decisive in flu ence over of en hoe 
de verwerking plaatsvindt, en dat de analyse van joint con-
trol de analyse van control moet spiegelen.25

In haar opinie verheldert de EDPB verder dat het gezamen-
lijk deelnemen kan bestaan uit common de ci sions (de klas-
sieke vorm van joint control) maar ook uit converging de ci-
sions, wat met name voortvloeit uit de CJEU-rechtspraak 
over joint control:beslissingen die elkaar aanvullen en 
noodzakelijk zijn om de verwerking te laten plaatsvinden, 
op zo’n manier dat ze een tastbare invloed hebben op doel 
en middelen. Daarvoor kan volgens de EDPB als vuist re gel 
worden gehanteerd dat de verwerking van beide par tij en 
onlosmakelijk met elkaar verbonden is, in de zin van: niet 
mogelijk zon der de andere partij.26 Het enkele gebruikma-
ken van de middelen van de andere partij kan al tot joint 
control leiden (zoals in Wirtschaftsakademie bij voor beeld 
het geval was), maar de EDPB benadrukt dat dit niet altijd 
het geval hoeft te zijn, en verwijst binnen deze context ook 
naar de keuze om per soons ge ge vens te verwerken.27 In dat 
kader zou (gelijkend op het vereiste van “vrije” toestem-
ming van de betrokkene on der artikel 4 11) AVG), kunnen 
worden betoogd dat als een partij absoluut geen keuze 
heeft (wan neer de verwerking bij voor beeld wordt opge-
drongen bij een cru ciale dienst die anders niet be schik baar 
zou zijn) zij geen joint controller is, zelfs bij een voor haar 
vermeend positief bij-effect.

De conclusie is dus dat er beslissende invloed moet worden 
uitgeoefend op de vaststelling van het doel en de middelen, 
maar dat de lat daarvoor erg laag ligt. Daarop is uiteraard 
kritiek mogelijk, zoals dat het er in de praktijk toe leidt dat 
veel gegevensverwerkers complexe analyses over ver ant-
woor de lijk heid28 moeten uitvoeren voor diverse si tu a ties 
waarin de machtsverhoudingen regelmatig (zeer) asymme-

25 EDPB 07/2020, rn. 47 en 57. In WP 169 was het punt dat een control-analyse 
moet worden gemaakt iets uitgebreider verwoord (p. 32): “The assessment 
of this joint control should mirror the assessment of ‘single’ control, by taking 
a substantive and func tion al approach and focusing on whether the pur pos es 
and the essential elements of the means are de ter mined by more than one par-
ty.”

26 EDPB 07/2020, rn. 52-53.
27 EDPB 07/2020, rn. 62-66, in het bijzon der 63 en 66.
28 Daarbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan de vraag of er in een 

specifieke si tu a tie sprake is van joint control op grond van de arresten van 
het HvJ EU, maar ook welke on der wer pen er allemaal geregeld moeten 
worden, en op basis van welke factoren par tij en tot welke verdeling van 
ver ant woor de lijk he den komen, mede indachtig het accountabilityprincipe 
(volgens de EDPB, zie EDPB 07/2020, hoofdstuk 2, in het bijzon der rns. 164-
165). 
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trisch zijn: een grote belasting voor zowel professionele als 
niet-professionele par tij en met enerzijds een wildgroei aan 
contractuele regelingen en anderzijds potentiële grootscha-
lige non-com pli ance tot gevolg. Vanuit de beschermingsge-
dachte van de AVG is deze lage lat echter invoelbaar en kan 
zij op bijval rekenen, omdat het leidt tot ruime ver ant woor-
de lijk heid voor naleving van de AVG voor verschillende 
par tij en in verwerkingsketens, wat er in het bijzon der voor 
zorgt dat het individu niet tussen wal en schip belandt wan-
neer het haar rechten uit wil oefenen.

Nu het Hof het eenmaal zo heeft bepaald, lijkt het raad-
zaam om snel van joint control uit te gaan en een regeling 
zoals bedoeld in artikel 26 AVG te treffen, tenzij goed kan 
worden betoogd dat er noch van ge za men lij ke, noch van 
convergerende beslissingen over doel en middelen sprake 
is. Dit roept vervolgens wel de vraag op of iedere entiteit 
die invloed uitoefent op het doel en de middelen van een 
verwerking, voor deze gehele verwerking ver ant woor de lijk 
is. In de praktijk lijkt dit voor par tij en een belangrijke reden 
te zijn om weg te willen blijven van joint control. De casus 
van Wirtschaftsakademie en Fashion ID, waar in twee geval-
len kleine entiteiten die nauwelijks invloed hebben op de 
verwerkingen van één van de grootste commerciële per-
soons ge ge vensverwerkers ter wereld met die partij joint 
controller zijn, zijn voorbeelden die onmiddellijk duidelijk 
maken wat het belang van deze vraag is.

4.  Consequenties van joint control: hoe ver strekt 
ieders verantwoordelijkheid?

Op grond van de uitspraken van het Hof zou de idee (of 
angst) kunnen ontstaan dat joint controllers ieder volledig 
ver ant woor de lijk en aansprakelijk zijn voor de verwerkin-
gen waar zij beide bij betrokken zijn. Dit is echter niet het 
geval: alle arresten bevatten dezelfde overweging waarin 
het Hof met zoveel woorden zegt dat ge za men lij ke ver ant-
woor de lijk heid niet per se gelijkwaardige ver ant woor de lijk-
heid impliceert.

In Wirtschaftsakademie overweegt het Hof in paragraaf 43:

“How ev er, it should be pointed out, as the Advocate 
Gen er al observes in points 75 and 76 of his Opin ion, that 
the existence of joint responsibility does not necessarily 
imply equal responsibility of the various operators in-
volved in the processing of personal data. On the con-
trary, those operators may be in volved at different stages 
of that processing of personal data and to different de-
grees, so that the level of responsibility of each of them 
must be as ses sed with regard to all the relevant circum-
stances of the par tic u lar case.” [on der stre pingen auteur]

Deze overweging wordt – iets geparafraseerd – herhaald in 
paragraaf 66 van Jehovan Todistajat en in paragraaf 70 van 
Fasion ID, die aanvangen met verwijzing naar de doelstel-
ling van de controller-definitie in de AVG, die volgens het 

Hof middels een ruime definitie effectieve en complete be-
scherming moet bieden aan betrokkenen.

Het Hof geeft niet aan wat het precies voor ogen heeft met 
deze overweging.29 Het licht niet toe wat bedoeld wordt 
met de different degrees of responsibility in de verschillende 
verwerkingsstadia. Kan hieruit bij voor beeld worden gecon-
cludeerd dat de ver ant woor de lijk heid voor naleving van de 
AVG (of specifieke bepalingen daaruit), bij één partij rust, 
afhankelijk van over welke fase binnen de verwerking het 
gaat? Of zegt het niet zozeer iets over de ver plich tingen ten 
aanzien van AVG-com pli ance, maar meer iets over de mate 
waarin een joint controller aansprakelijk gehouden kan 
worden voor (een fase in de) verwerking?

Aantrekkelijk lijkt de idee dat het Hof met de overweging 
de deur open zet voor verschillende maten, of gradaties, 
van aan spra ke lijk heid. Hoewel dat niet direct uit de overwe-
ging blijkt, geeft de overweging daar wel aanleiding toe, 
doordat daarin wordt verwezen naar paragrafen 75 en 76 
van de conclusie van A-G Bot. In deze paragrafen haalt de 
A-G Opinie 169 van de Artikel 29 Werkgroep (de voorloper 
van de EDPB) over de controller/processor-begrippen in 
Richtlijn 95/46/EG aan. In de passages waar hij naar ver-
wijst, wordt door de Artikel 29 Werkgroep on der meer de 
diversiteit van vormen van joint control en de noodzaak tot 
enige flexibiliteit ten aanzien van de ju ri dische consequen-
ties benadrukt.30 De Werkgroep stelt daarbij dat de verde-
ling van ver ant woor de lijk he den een zaak van de joint con-
trollers zelf is, waarbij rekening gehouden dient te worden 
met enerzijds de noodzaak tot volledige com pli ance en an-
derzijds de ongewenste complexiteit (wat tot een inbreuk 
op de beginselen van rechtmatigheid en trans pa ran tie uit 
artikel 5 lid 1 AVG zou kunnen leiden).31 Dienaangaande 
vervolgt zij over hoofdelijke aan spra ke lijk heid (in de zin 
van het huidige artikel 82 AVG) dat het:

“should be considered as a means of eliminating uncer-
tainties, and  there fore as sumed only in so far as an alter-
native, clear and equally effective allocation of obli ga-
tions and responsibilities has not been es tab lished by 
the parties in volved or does not clearly stem from factu-
al circumstances”.32

De Werkgroep komt in deze passage dus in wezen met de 
idee dat hoofdelijke aan spra ke lijk heid de uitzon dering 
vormt.33 Als een heldere en (vanuit het oogpunt van de be-
trokkene) effectieve verdeling van ver ant woor de lijk he den 
uit de regeling tussen par tij en of de fei te lij ke om stan dig he-

29 Sterker nog: het Hof gaat vrij losjes om met het woord responsibility/ver-
ant woor de lijk heid: het concludeert in par. 41 bij voor beeld dat de ver ant-
woor de lijk heid ‘groter’ is wan neer per soons ge ge vens van niet-Facebookge-
bruikers verwerkt worden, maar welke consequenties dat voor de joint 
controllers heeft, laat zij in het midden.

30 WP 169, p. 19.
31 WP 169, p. 24.
32 WP 169, p. 24.
33 Vergelijk ook WP 169, p. 22.
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den blijkt, zou men er niet aan toe hoeven komen. Dit lijkt 
de beschermingsgedachte niet te bijten. On der artikel 82 
AVG, waaruit volgt dat het uitgangspunt is dat beide con-
trollers hoofdelijk aansprakelijk zijn (lid 2, 3 en 4), zou deze 
si tu a tie dan passen on der lid 3: vrij stel ling van aan spra ke-
lijk heid, op grond waarvan er ook geen toepassing kan wor-
den gegeven aan de hoofdelijke aan spra ke lijk heid uit lid 4.

Een dergelijk systeem zou aansluiten bij de beschermings-
doelstelling van de ruime definitie van joint control die het 
Hof sterk op de voorgrond plaatst: brede responsibility die 
tot hoofdelijke aan spra ke lijk heid leidt, waardoor de betrok-
kene nooit tussen wal en schip raakt, maar waarbij joint 
controllers aan liability kunnen ‘ontsnappen’ door – in lijn 
met de fei te lij ke si tu a tie – goede afspraken te maken over 
wie op welke manier voor welke ver plich tingen de ver ant-
woor de lijk heid draagt. Dat zou ook een extra prikkel voor 
par tij en zijn om daad wer ke lijk goede afspraken te maken, 
in plaats van de veel voorkomende uitgeklede artikel 26 
AVG-over een komsten, omdat zij hiermee hun mogelijke 
aan spra ke lijk heid zouden kunnen indammen. Der ge lij ke 
afspraken komen tevens de bescherming van de betrokkene 
ten goede. Gedeelde ver ant woor de lijk heid leidt immers 
vaak tot geen ver ant woor de lijk heid, maar met concrete af-
spraken weten par tij en voor de naleving van welke ver-
plich tingen zij moeten zorgen en kunnen zij zich niet ge-
makkelijk achter elkaar verschuilen.

In Fashion ID komt A-G Bobek in zijn conclusie echter tot 
een andere uitleg van de overweging van het Hof. Hij richt 
zich op de idee dat een verwerking uit verschillende fasen 
bestaat. De verwerking kan als een keten (processing) wor-
den gezien, waarbij de verschillende schakels de verschil-
lende stages of fasen zijn, die zouden kunnen samenvallen 
met één of meerdere op er a tions binnen die verwerking. Per 
fase moet gekeken worden of sprake is van joint control: 
een partij kan niet ver ant woor de lijk worden gehouden voor 
een op er a tion in de keten waarvoor zij niet het doel en de 
middelen bepaalt.34 Het Hof gaat mee met de A-G.35 In para-
grafen 98 en verder past zij dit toe in haar antwoord op de 
vijfde en zesde prejudiciële vragen over toestemming en de 
informatieverstrekkingsver plich tingen on der de AVG, waar-
bij zij concludeert dat de websitebeheerder voor de verza-
meling van gegevens en de doorgifte daarvan (joint) con-
troller is, maar niet voor de verdere verwerking door 
Facebook.

Wan neer par tij en er de voorkeur aan geven om joint con-
trol zo veel mogelijk te beperken, lijkt dat op basis van de 
fasenleer dus mogelijk, indien er goede argumenten zijn 
om bepaalde op er a tions binnen een processing-keten als 
afzon derlijk te beschouwen en te betogen dat er binnen die 
schakel geen beslissende invloed van beide par tij en is. Dit 
brengt wel de nodige ri si co’s met zich mee, want op grond 

34 Opinie A-G Bobek bij Fashion ID, C-40/17, ECLI:EU:C:2018:1039, rn. 97-101.
35 Fashion ID, par. 70 e.v., in het bijzon der 74. 

van de AVG moet – zoals door Hof en EDPB is bevestigd – 
van de fei te lij ke si tu a tie worden uitgegaan: par tij en kun-
nen zich niet middels een tussen hen gesloten regeling of 
door hen bepaalde kwalificatie van hun ver ant woor de lijk-
he den on der de AVG kwijten. Een verkeerde inschatting 
brengt dus alsnog ver ant woor de lijk heid met zich mee, als-
mede een inbreuk op artikel 26 AVG en andere bepalingen 
van de AVG. De moeite van het op der ge lij ke wijze uitplui-
zen van de verwerking en zoeken naar argumenten om 
joint control te voorkomen, zou in voorkomend geval wel-
licht beter kunnen worden besteed aan het opstellen van 
een heldere regeling zoals bedoeld in artikel 26 AVG.

Overigens sluit de fasenleer van Fashion ID de idee van een 
beperking van aan spra ke lijk heid zoals hiervoor besproken 
niet volledig uit: het zou mogelijk zijn binnen de specifieke 
fasen van de verwerking waarin joint control bestaat. Over-
weging 70 van Fashion ID lijkt een sterke indicatie voor 
deze interpretatie te bieden. Het Hof herhaalt overweging 
66 van Jehovan Todistajat, maar responsibility is daarin op 
twee plaatsen vervangen door liability:

“That said, since the objective of Article 2(d) of Directive 
95/46 is to en sure, through a broad def i ni tion of the con-
cept of ‘controller’, the effective and comprehensive pro-
tec tion of the persons con cerned, the existence of joint 
liability does not necessarily imply equal responsibility 
of the various operators en gaged in the processing of 
personal data. On the contrary, those operators may be 
in volved at different stages of that processing of perso-
nal data and to different degrees, with the result that the 
level of liability of each of them must be as ses sed with 
regard to all the relevant circumstances of the par tic u lar 
case (see, to that effect, judgment of 10 July 2018, 
Jehovan todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551, paragraph 
66).” [on der stre pingen auteur]

Dit kan worden ge ïn ter pre teerd als (impliciete) verduidelij-
king van het feit dat het om aan spra ke lijk heid gaat, temeer 
nu het in Fashion ID om civiele aan spra ke lijk heid ging.36 Lid 
3 van artikel 26 zou dan zo gelezen kunnen worden dat de 
rechten tegen beide par tij en kunnen worden ingeroepen, 
maar dat een partij niet aansprakelijk is voor niet- nale ving 
door de andere partij wan neer naleving in een joint-con-
troller fase duidelijk bij één der par tij en ligt. Dat zou het ge-
val kunnen zijn wan neer één der par tij en verkeerde infor-
matie over verdere verwerking aanleverde, of wan neer 
slechts één van de par tij en feitelijk de mogelijkheid had om 
toestemming te vragen.

36 Vergelijk par. 70 van Fashion ID met par. 66 van Jehovan Todistajat. In 
Fashion ID ging het om een Duitse vereniging van con su mentenbelangen, 
die een (civielrechtelijke) procedure on der Duits recht startte om een ver-
werkingsverbod te bewerkstelligen wegens inbreuk op het gegevensbe-
schermingsrecht. In Wirtschaftsakademie en Jehovan Todistajat ging het om 
handhaving door een na tio na le ge ge vens be scher mings au to ri teit.
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Maar helaas kan het vervangen van responsibility door liabi-
lity in de laatste zin van overweging 70 niet als bewuste 
verduidelijking van het Hof worden beschouwd, omdat dit 
on derscheid in de authentieke taalversie niet wordt ge-
maakt.37 Het kan ook de vrijheid van de vertaler zijn ge-
weest, wat echter niet in de weg staat aan een op de Engelse 
taalversie gebaseerde interpretatie zoals hiervoor uiteenge-
zet.38 Een der ge lij ke uitleg past overigens ook binnen de 
oorspronkelijke overweging uit Jehovan Todistajat, nu res-
ponsibility ook aan spra ke lijk heid kan impliceren.

De EDPB laat zich niet uit over deze kwestie. Uit haar ver-
wijzing naar de overweging van het Hof over niet-gelijk-
waardige ver ant woor de lijk heid in de context van de vereis-
te regeling van artikel 26 AVG, kan wel opgemaakt dat zij 
niet-gelijkwaardige ver ant woor de lijk heid uitlegt als dat 
par tij en de nakoming van verschillende AVG-ver plich-
tingen on derling (ongelijk) mogen verdelen.39 Dat blijkt 
echter al duidelijk uit artikel 26 AVG, dat on der de Richtlijn 
waar de uitspraken op zien nog niet bestond. De fasenleer 
of uit Fasion ID wordt door de EDPB verder niet uitgewerkt 
in de (concept)richtlijn.40 Dat is spijtig, want duidelijkheid 
hierover is gewenst: de beperkte duiding van de fasenleer 
zorgt voor rechtsonzekerheid, waar zowel betrokkenen als 
(joint) controllers on der kunnen lijden.41

Uit een tegelijkertijd met (concept)richtlijn 07/2020 gepu-
bliceerde (concept)richtlijn over social media targeting valt 
wel het een en ander te af te leiden over de fasenleer, maar 
dit ziet vooral op wan neer sprake is van joint control en 
waar dit stopt. De verschillende maten van ver ant woor de-
lijk heid wordt besproken, maar een on derscheid tussen res-
ponsibility en liability wordt er niet in uitgewerkt. Wel lijkt 
de deur nog open te staan voor bovengenoemde uitleg, om-
dat de EDPB bij bespreking verwijst naar het Google 
Spain-arrest, waarin het Hof de com pli ance van de control-
ler verbindt aan “the framework of its responsibilities, po-
wers and capabilities”.42 De (concept)richtlijn ziet in begin-
sel alleen op de social media targeting casuïstiek, maar kan 

37 Op grond van artikel 41 Rules of Procedure of the Court of Justice of the 
European Union is de zaakstaal (die in casu Duits was) de authentieke ver-
sie, maar deze authentieke Duitse versie is een vertaling uit het Frans, wat 
de werktaal van het Hof is waarin de uitspraken worden opgesteld. Zowel 
de Duitse als de Fran se versie van overweging 70 van Fashion ID reppen uit-
sluitend van responsabilité en Verantwortlichkeit (alsook de Ne der landse 
vertaling: ver ant woor de lijk heid). Zie verder over (ver)talen en terminolo-
gie binnen het HvJ EU: J. Sousa Domingues, ‘The multilingual jurisprudence 
of the Court of Justice and the idea of uniformity in European Union Law’, 
EU Law Journal 2017-2.

38 Het be lang rijk ste argument daarvoor is wellicht dat in het Frans met res-
ponsabilité zowel naar responsibility als liability wordt verwezen: het on-
derscheid dat in sommige andere talen pleegt te worden gemaakt, zal in het 
Frans uit de context moeten worden afgeleid.

39 EDPB 07/2020, rn. 166.
40 EDPB 07/2020, rn. 56; 166.
41 R. Mahieu &J.V.J. van Hoboken, ‘Fashion-ID: Introducing a  Phase-Oriented 

Approach to Data Pro tec tion?’ European Law Blog, 30 september 2019.
42 EDPB 08/2020, rn. 132.

naar analogie ook in andere joint control si tu a ties behulp-
zaam zijn.43

5.  Conclusie: om ver ant woor de lijk heid te beperken, 
juist uitgaan van joint control

Op grond van de joint control-arresten van het Hof en de 
(concept)richtlijn van de EDPB kan zon der twijfel worden 
geconcludeerd dat van joint control in de praktijk heel snel 
sprake is. Maar over de specifieke consequenties die dit 
heeft in de praktijk, bieden de arresten weinig duidelijk-
heid. Ook de EDPB lijkt daar de vingers niet aan te willen 
branden.

Het criterium van beslissende invloed op doel en middelen 
klinkt als een drempel, maar aangezien in de praktijk de 
keuze om een verwerking toe te staan al tot een grote mate 
van ge za men lij ke ver ant woor de lijk heid kan leiden, is deze 
erg laag te noemen. Dat is te verklaren vanuit de bescher-
mingsgedachte van de AVG, maar ook een last voor de prak-
tijk, waarin gedeelde ver ant woor de lijk heid bijzon der vaak 
aan de orde zal zijn, terwijl de idee van gelijkwaardige par-
tij en die on derling gedetailleerde regelingen treffen een fic-
tie is.

De fasenleer uit Fashion ID mitigeert de impact van de lage 
lat enigszins, maar vereist een hoop gepuzzel in de praktijk. 
De impact zou wellicht verder kunnen worden verzacht 
middels de idee van verschillende maten van aan spra ke lijk-
heid binnen joint control. Op grond van de huidige concept-
opinies valt echter niet te verwachten dat de EDPB op dit 
punt voor veel verheldering gaat zorgen: de tendens in de 
opinies lijkt niet bepaald om de gevolgen van de door het 
Hof gecreëerde lage lat wat behapbaarder te maken voor de 
praktijk.

In tegenstelling tot wat par tij en in de markt nogal eens ple-
gen te denken of doen, lijkt het gezien de lage lat en de po-
tentiële beperking van aan spra ke lijk heid over het algemeen 
aan te raden om vrij snel ge za men lij ke ver ant woor de lijk-
heid aan te nemen en vervolgens redelijke en dui de lij ke af-
spraken te maken, in plaats van de kop in het zand te ste-
ken. Een struisvogelmentaliteit zal naar verwachting sneller 
leiden tot vervelende gevolgen dan geregelde ge za men lij ke 
ver ant woor de lijk heid.

43 EDPB 08/2020, hoofdstuk 9.
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