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Hebbenwe een verwerkersovereenkomst nodig? Dat is in de praktijk vaak hetmoment waarop partijen
gaan nadenken over een hun privacyrechtelijke rol. Als ze dat al doen. Soms wordt vanuit automa-
tisme een verwerkersovereenkomst afgesloten. ''Want dan is de privacy compliance goed ingeregeld.''
Maar niets is minder waar. Een verwerkersovereenkomst is alleen compliant wanneer een zogeheten
verwerkingsverantwoordelijke een verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een verwerker.
In andere gevallen dien je juist geen verwerkersovereenkomst overeen te komen. Mogelijk heb je wel
een andersoortige gegevensverwerkingsovereenkomst nodig, zoals een Joint Controller Agreement.
Dat is vereist wanneer twee of meer partijen gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk zijn voor een
verwerking. Maar hoe bepaal je dat? In de huidige digitale samenleving, vinden we eindeloze scha-
kels in de keten van dienstverleners en betrokken onderaannemers. Wat vroeger werd gezien als een
'complexe situatie', vormt tegenwoordig de standaard. Juist dan, is het van belang om duidelijk in
beeld te hebben hoe je de privacypositie van partijen bepaalt: wie de (gezamenlijke) verwerkingsver-
antwoordelijke(n) is of zijn, en wie de verwerker(s). Want als je daar demist in gaat, sluit je niet alleen
de verkeerde overeenkomst, maar is ook onduidelijk welke partij aan welke verplichtingen moet vol-
doen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679; AVG). Dan is de kans groot
dat alle betrokken partijen, met de beste bedoelingen en vele (sub-)verwerkersovereenkomsten ver-
der, toch non-compliant zijn. Om dat te voorkomen, zetten wij in dit artikel puntsgewijs de criteria
uiteen voor het bepalen van de privacypositie van een partij, onder verwijzing naar actuele publica-
ties van de toezichthouders, besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en uitspraken van
rechters. 

1. Richtlijnen EDPB

Op 2 september 2020 zijn de nieuwe richtlijnen
van de European Data Protection Board (EDPB)
over de begrippen 'verwerkingsverantwoordelijke'
en 'verwerker' aangenomen en ter consultatie ge-
publiceerd (EDPB 07/2020).2 Daarin zetten de
privacytoezichthouders zoals verenigd in de EDPB
uiteen hoe zij vinden dat de begrippen dienen te wor-
den toegepast. De richtlijnen volgen de WP29-opinie
uit 2010 over dit onderwerp op (WP169).3 Het start-
punt van de nieuwe richtlijnen is dat eerst wordt be-
oordeeld of een partij kwalificeert als verwerkings-
verantwoordelijke of verwerker (paragraaf 1a). Ver-
volgens wordt beoordeeld of sprake is van zelfstan-

dige of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijk-
heid (paragraaf 1b) of intern beheer (paragraaf 1c). 

1a. Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker
Er bestaan twee grondslagen die kunnen leiden tot
verwerkingsverantwoordelijkheid: (i) ''zeggenschap
gebaseerd op een wettelijke bepaling'' en (ii)
''zeggenschap gebaseerd op feitelijke invloed''.

I. Privacypositie volgt uit de wet
''Zeggenschap gebaseerd op een wettelijke bepaling''
houdt kort gezegd in dat de positie van een partij als
verwerkingsverantwoordelijke volgt uit de wet.4 Ook
de positie van gezamenlijke verwerkingsverantwoor-
delijke (waarover hieronder meer) of verwerker, kan

1. Vonne Laan en Eliëtte Vaal zijn beiden advocaat en part-
ner bij The Data Lawyers.

2. European Data Protection Board, Guidelines 07/2020 on
the concepts of controller and processor in the GDPR, ver-
sion 1.0 as adopted on 02 September 2020 (hierna: EDPB
07/2020). De publieke consultatie is inmiddels gesloten

en de finale versie is nog niet gepubliceerd (status 16 mei
2021)

3. Zie voor een uitgebreide bespreking van WP169: E.F. Vaal
& V.I. Laan,'Back to the basics: Verwerkingsverantwoor-
delijke of verwerker onder de AVG?'TvIR, 2019, afl. 5.

4. Zie EDPB 07/2020, p. 10-11.
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overigens wettelijk zijn bepaald.5 Een voorbeeld van
de privacypositie van verwerkingsverantwoordelijk-
heid die waarschijnlijk expliciet in de wet zal worden
neergelegd, is de raad voor rechtsbijstand.6 De pri-
vacypositie van een partij kan ook impliciet uit de
wet volgen. De EDPB stelt dat hiervan sprake kan
zijn wanneer publieke taken bij een orgaan (''entity'')
berusten, die niet kunnen worden uitgevoerd zonder
dat daarvoor persoonsgegevens worden verwerkt.7

Het is daarbij niet noodzakelijk dat in de sectorspe-
cifieke regelgeving ook expliciet is opgenomen dat
ten behoeve van de vervulling van de wettelijke taak
persoonsgegevens mogen worden verwerkt.8 Ver-
werkingsverantwoordelijkheid van gemeenten voor
verwerking van persoonsgegevens van hun inwoners
vloeit daarom voort uit hun publieke taak. Dat is bij-
voorbeeld het geval bij de verwerking van persoons-
gegevens ter uitvoering van de toegangstaak in het
sociaal domein zoals neergelegd in de Jeugdwet, Par-
ticipatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverle-
ning.9 Ook als deze verwerkingen worden uitbe-
steed aan een derde partij blijft de verwerkingsver-
antwoordelijkheid in beginsel rusten bij de verant-
woordelijke op basis van de wet. Dit is bijvoorbeeld
het geval wanneer de gemeente voornoemde toe-
gangstaak uitbesteedt aan een Stichting wijkteam.

II. Privacypositie volgt uit feitelijke invloed
Als de privacypositie van een partij niet volgt uit
de wet, dient de verwerkingsverantwoordelijkheid te
worden bepaald aan de hand van diens''zeggenschap
gebaseerd op feitelijke invloed''.

– Traditionele rolverdeling en professionele expertise
Bij de beoordeling van ''zeggenschap gebaseerd op
feitelijke invloed''dient in de eerste plaats te worden
beoordeeld of de traditionele rolverdelingen en pro-
fessionele expertise van een partij bepalend zijn voor
de privacyposities. Voorbeelden van traditionele rol-
verdelingen van verwerkingsverantwoordelijken en
gerelateerde betrokkenen zijn: de werkgever ten op-
zichte van zijn werknemers, een uitgeverij ten op-
zichte van haar abonnees en een vereniging ten op-

zichte van haar leden of donateurs.10 Een voorbeeld
van aangenomen professionele expertise is een advo-
caat ten opzichte van diens cliënt, wanneer hij deze
cliënt bijvoorbeeld vertegenwoordigt in een geschil.11

– Bestaande contractuele bepalingen
Wanneer de privacypositie van een partij niet volgt
uit de wet, en ook niet uit de traditionele rolverdelin-
gen en professionele expertise van een partij, moeten
vermoedelijk eerst de contractuele bepalingen wor-
den beoordeeld, voor zover die reeds vastliggen. Wij
schrijven''vermoedelijk'', omdat de EDPB niet duide-
lijk maakt wanneer en hoe dit moet worden meege-
nomen in de beoordeling. Enerzijds geeft de EDPB
aan dat de feitelijke situatie leidend is ter bepaling
van de privacypositie van partijen en niet wat staat
opgeschreven in de contracten.12 Anderzijds mag het
contract wel worden gevolgd indien er geen reden
is om aan te nemen dat de contractuele bepalingen
geen correcte weergave van de feitelijke situatie vor-
men.13 Daarmee blijft op dit punt onduidelijkheid be-
staan. Zelf gaan wij ervan uit dat de bestaande con-
tractuele bepalingen dienen te worden betrokken bij
de feitelijke beoordeling, en dat dus altijd een nadere
beoordeling van de feitelijke situatie vereist is. Dit
omdat alleen op die manier kan worden bepaald of
er reden is om aan te nemen dat de contractuele be-
palingen geen correcte weergave van de feitelijke si-
tuatie vormen.

– Feitelijke omstandigheden
Bij de nadere beoordeling van de zeggenschap geba-
seerd op feitelijke invloed, gaat het er in de eerste
plaats om wie het doel en de middelen van de verwer-
king bepaalt en daarom verwerkingsverantwoorde-
lijke is.14 Het gaat daarbij om het''hoe''en''waarom''
van de verwerking.15 Wat betreft het doel staat de
vraag centraal wie bepaalt waarom een verwerking
plaatsvindt. Vaak kan je bij het beantwoorden van
die vraag voor een klant en dienstverlener meerdere
kanten op. Enerzijds zal het vaak de klant zijn die
het ''einddoel'' van de verwerking bepaalt; de reden
dat de klant de dienstverlener inschakelt. Anderzijds

5. Zo bepaalt het Informatieprotocol van het Financieel
Expertise Centrum (FEC) dat FEC-partners gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijken zijn voor de verwerking
van persoonsgegevens door de FEC-eenheid en/of binnen
het FEC TF analyseteam. Zie artikel 9 van het Informa-
tieprotocol FEC 2019, Stcrt. 2019, 20749. Een ander voor-
beeld naar Nederlands recht is de Stichting Pensioenre-
gister die bij wet expliciet als verwerker is aangewezen.
Zie artikel 51, lid 7 van de Pensioenwet en het besluit van
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
4 oktober 2018, tot goedkeuring van de wijziging van het
reglement van de Stichting Pensioenregister, Stcrt. 2018,
57007.

6. Zie voorgesteld artikel 9 lid 1 ter wijziging van de Wet
op de rechtsbijstand, zoals opgenomen in het wetsvoor-
stel Verzamelwet gegevensbescherming, van 20 mei 2020
(11059).

7. Zie EDPB 07/2020, p. 11. Dit kan bijvoorbeeld het geval
zijn wanneer een instantie die is belast met zekere soci-
ale zekerheidstaken, voor het uitvoeren daarvan een re-
gister of database opzet.

8. Kamerstukken II 2017/2018, 34851, 3, p.35.

9. Art. 2.3 lid 1, art. 2.6 en art. 2.7 lid 2 Jeugdwet, art. 53a
Participatiewet, art. 3 lid 1 jo. Art. 8 van de Wet gemeen-
telijke schuldhulpverlening.

10. EDPB 07/2020 p. 11.
11. EDPB 07/2020 p. 12.
12. Zie EDPB 07/2020 p. 9: ''[…] the legal status of an actor as

either a''controller''or a''processor''must in principle be de-
termined by its actual activities in a specific situation, rather
than upon the formal designation of an actor as being either
a''controller''or''processor'' (e.g. in a contract).''

13. EDPB 07/2020 p. 12: ''In many cases, an assessment of the
contractual terms between the different parties involved can
facilitate the determination of which party (or parties) is ac-
ting as controller. […] If there is no reason to doubt that this
accurately reflects the reality, there is nothing against follo-
wing the terms of the contract.'' Verder wordt in de richt-
snoeren ook gesteld: ''Inmany cases, the terms of a contract
can help identify the controller, although they are not deci-
sive in all circumstances.''(EDPB 07/2020, p. 3 en 12). Daar-
uit zou a contrario kunnen worden afgeleid dat de con-
tractuele bepalen onder sommige omstandigheden juist
wél beslissend zijn.

14. Artikel 4(7) AVG.
15. EDPB 07/2020 p. 13. Zie ook de conclusie van A-G Bot in

Wirtschaftsakademie, C�210/16, ECLI:EU:C:2017:796, pa-
ragraaf 46.
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kan worden gesteld dat de dienstverlener bij het ont-
wikkelen van diens diensten en de standaard wijze
van persoonsgegevensverwerking daarbij, (ook) be-
paalt wat het doel van de verwerking is. In dat ge-
val kan verder worden nagegaan in hoeverre klant en
dienstverlener de middelen voor de verwerking bepa-
len.
Het begrip ''middelen'' moet in deze context ruim
worden opgevat, en strekt verder dan het louter en
alleen bepalen van de technische middelen.16 Alhoe-
wel in de praktijk nog wel eens aandacht wordt be-
steed aan welke partij de financiële middelen voor
de verwerking ter beschikking stelt, is dat nu juist
een factor die de EDPB niet noemt.17 Het gaat dan
in de eerste plaats om de essentiële middelen van de
verwerking.18 Deze middelen zijn direct gerelateerd
aan het doel en het bereik van de verwerking. Denk
aan het bepalen van welke persoonsgegevens wor-
den verwerkt, over wie, voor hoe lang en met wie de
persoonsgegevens worden gedeeld. Deze essentiële
middelen kunnen alleen door de verwerkingsverant-
woordelijke worden bepaald. Wanneer duidelijk is
dat de klant of dienstverlener deze essentiële midde-
len bepaalt, is daarmee ook duidelijk wie de verwer-
kingsverantwoordelijke is. De verwerker heeft echter
wel enige bewegingsvrijheid. De niet-essentiële midde-
len van de verwerking mogen door de verwerker wor-
den bepaald.19 Het betreft hier de meer praktische as-
pecten van de verwerking. Denk aan de keuze voor
bepaalde software of hardware, of de gedetailleerde
uitwerking van toegepaste beveiligingsmaatregelen.
De beoordeling van wie de essentiële middelen be-
paalt laat ruimte open voor discussie. Wanneer de
essentiële middelen gedetailleerd opgenomen zijn in
de (verwerkers)overeenkomst tussen partijen, kan er
contractueel samen ''bepaald worden'' wie van par-
tijen de essentiële middelen''bepaalt''. Zoals de EDPB
aangeeft, is niet het contract maar de feitelijke situa-

tie leidend. Wanneer het contract vervolgens gewoon
wordt nageleefd, is het dan echter ook achteraf las-
tig oordelen wie nu eigenlijk de essentiële middelen
heeft bepaald. De dienstverlener die hiervoor stan-
daard verwoordingen had opgenomen in diens mo-
delcontracten? Of de klant die besluit met de dienst-
verlener in zee te gaan, en de contractuele voorwaar-
den te accepteren? In dat kader geeft de EDPB aan
dat een ongelijke machtsverhouding tussen een klant
en dienstverlener, niet bepalend is voor de privacy-
positie van partijen. Denk hier bijvoorbeeld aan een
klant die voor IT-ondersteuning gebruik maakt van
de dienstverlening van een techgigant. Deze techgi-
gant biedt een standaardpakket met standaardvoor-
waarden aan, en de klant heeft slechts een 'take it or
leave it'-keuze. Ook dan kan de klant verwerkings-
verantwoordelijk zijn, door akkoord te gaan met deze
standaardvoorwaarden.20

Als het in kaart brengen van wie het doel en de
essentiële middelen voor een verwerking heeft be-
paald, lastig blijkt, kunnen ook andere feiten en om-
standigheden worden meegewogen. Dit naast voor-
noemde bestaande contractuele bepalingen tussen
partijen. Denk dan in de eerste plaats aan het be-
oordelen van in wiens belang de verwerking plaats-
vindt.21 Het louter betaald krijgen voor de dienst-
verlening, telt dan niet mee. Het laten meewegen
van deze factor kan er daarom toe leiden dat wordt
aangenomen dat de klant verwerkingsverantwoor-
delijk is, en niet de dienstverlener. Daarbij is ech-
ter wel van belang in hoeverre de klant zich opstelt
als ''micromanager''. Wanneer een klant zeer gede-
tailleerde instructies geeft aan een dienstverlener en
toezicht uitoefent op de uitvoering van de opdracht,
zijn dit indicatoren dat de klant inderdaad als ver-
werkingsverantwoordelijke optreedt.22 Andere fac-
toren die kunnen worden meegewogen zijn of een
partij als verwerkingsverantwoordelijke lijkt op te

16. In WP29 WP169, p. 16, zegt de Artikel 29-Werkgroep daar-
over het volgende: ''In het oorspronkelijke voorstel [voor de
Privacyrichtlijn (95/46/EC); de voorloper van de AVG] is ie-
mand voor de verwerking verantwoordelijk wanneer hij vier
dingen vaststelt (doelen/oogmerk, persoonsgegevens, bewer-
kingen en de toegang van derden). De uiteindelijke formu-
lering van de bepaling, waarin alleen''doelen en middelen''
zijn overgebleven, kan niet als strijdig met de oudere versie
worden beschouwd omdat het geen enkele twijfel lijdt dat
de voor de verwerking verantwoordelijke bijvoorbeeld moet
vaststellen welke gegevens moeten worden verwerkt voor het
beoogde doel.''

17. Ook in de AVG-Handleiding worden financiële middelen
in dit kader niet als relevante factor genoemd. Zie Minis-
terie van Justitie en Veiligheid, Handleiding Algemene ver-
ordening gegevensbescherming enUitvoeringswet Algemene
verordening gegevensbescherming, januari 2018.

18. EDPB 07/2020 p. 14.
19. EDPB 07/2020 p. 14.
20. EDPB 07/2020 p. 32: ''Also, the imbalance in the contrac-

tual power of a small data controller with respect to big ser-
vice providers should not be considered as a justification for
the controller to accept clauses and terms of contracts which
are not in compliance with data protection law, nor can it
discharge the controller from its data protection obligations.
The controller must evaluate the terms and in so far as it
freely accepts them and makes use of the service, it has also
accepted full responsibility for compliance with the GDPR.''

21. Dit komt het duidelijkst naar voren in het stroomschema
van de EDPB, EDPB 07/2020, p. 47. Daarin wordt als fac-

tor die indicatief is voor of een partij als verwerkingsver-
antwoordelijke optreedt, als eerste genoemd: ''You obtain
a benefit from, or have an interest in, the processing (other
than the mere payment for services received from another
controller).'' Maar op p. 19 van de richtsnoeren geeft de
EDPB wel ook nog het volgende aan: ''[…] it is important to
highlight that the mere existence of a mutual benefit (for ex.
commercial) arising from a processing activity does not
give rise to joint controllership.''

22. De relevantie van gedetailleerde instructies komt meer
indirect naar voren uit de EDPB richtsnoeren, en is
niet opgenomen in het stroomschema dat achteraan de
nieuwe richtsnoeren is toegevoegd. Zie bijvoorbeeld
EDPB 07/2020, p. 13: ''When one entity clearly determi-
nes purposes andmeans, entrusting another entity with pro-
cessing activities that amount to the execution of its detai-
led instructions, the situation is straightforward, and there
is no doubt that the second entity should be regarded as a
processor, whereas the first entity is the controller.'' en het
voorbeeld over accountants genoemd op pagina 14-15 van
deze richtsnoeren: ''In a situation where the law does not
lay down specific obligations for the accounting firm and
the client company provides very detailed instructions on the
processing, the accounting firm would indeed be acting as a
processor.''Het uitoefen van toezicht komt juist alleen te-
rug in het stroomschema van de EDPB 07/2020, op p. 47,
en niet in de hoofdtekst. Als indicator dat een partij als
verwerker optreedt wordt genoemd: ''Another party mo-
nitors your processing activities in order to ensure that you
comply with instructions and terms of contract.''
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treden op grond van diens deskundigheid, of dat een
partij anderszins autonomie heeft met betrekking tot
de verwerking van de persoonsgegevens.23 In dat ge-
val is deze partij verwerkingsverantwoordelijke.
In de nieuwe richtlijnen schept de EDPB ook duide-
lijkheid over feiten en omstandigheden die juist niet
of minder relevant zijn voor het bepalen van de pri-
vacypositie van een partij. Zo kunnen bestaande con-
tractuele afspraken tussen partijen behulpzaam zijn
bij het bepalen van de privacypositie van partijen,
maar alleen wanneer er geen indicaties zijn die aan-
leiding geven om te twijfelen aan of zij een waar-
heidsgetrouw beeld van de praktijk schetsen.24 Zo
staat het met name in Nederland vaak ter discussie
of een verwerking het primaire doel van de verwer-
king is of niet. Dit door de AVG-Handleiding, waarin
wordt gesteld dat een partij als verwerkingsverant-
woordelijke optreedt wanneer verwerking van per-
soonsgegevens een uitvloeisel is van een andere vorm
van dienstverlening, in plaats van de primaire op-
dracht.25 Met die redenatie maakt de EDPB nu korte
metten. Verduidelijkt wordt dat een partij ook als
verwerker kan optreden wanneer de verwerking niet
het primaire doel van de dienstverlening is.26

Een ander punt dat in de praktijk discussie kan
opleveren, is of een partij zelf toegang heeft tot de
persoonsgegevens of niet. Intuïtief is het mogelijk
vreemd om aan te nemen dat een partij die zelf
geen toegang heeft tot persoonsgegevens daarvoor
wel verantwoordelijk is. Toch kan dat. Eerder is
dat al expliciet aangenomen door het Hof van Jus-
titie van de Europese Unie (HvJ EU) in een arrest
over gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid
(zie nader paragraaf 1b).27 In haar nieuwe richtlij-
nen heeft de EDPB onder verwijzing naar dit arrest
nog eens expliciet bekrachtigd dat het niet relevant is
of een partij zelf toegang heeft tot persoonsgegevens
die worden verwerkt, voor het bepalen van diens pri-
vacypositie.28 Tot slot maakt de EDPB duidelijk dat
het ook niet doorslaggevend is aan wie de IT-syste-
men of infrastructuur toebehoren, die gebruikt wor-
den voor de verwerking van de persoonsgegevens.29

Deze verduidelijking was wellicht nodig omdat in de
voorgaande WP29-opinie een voorbeeld was opgeno-
men waarbij het opzetten van een gezamenlijke in-
frastructuur van partijen hand-in-hand-ging met het
aannemen dat partijen voor de persoonsgegevensver-
werking via die infrastructuur, (gezamenlijk) verwer-
kingsverantwoordelijk waren.30 Het betrof een twee-
ledig voorbeeld waarbij een reisbureau, luchtvaart-
maatschappij en hotelketen eerst gegevens uitwis-
selde via hun eigen separate systemen, en hier ver-
volgens een gezamenlijke infrastructuur voor opzet-
ten. Bij de toelichting op dat voorbeeld werd echter
al aangegeven dat bij de beoordeling van de privacy-
positie van partijen relevant is of partijen daarbij de
wezenlijke aspecten van de te gebruiken middelen sa-
men vaststellen, of niet.31 

1b. Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke
Wanneer meer dan één partij de doeleinden en
middelen van een verwerkingsactiviteit bepaalt, is
sprake van gezamenlijke verwerkingsverantwoorde-
lijkheid. Uitgangspunt is dat dit op dezelfde manier
wordt bepaald als bij ''enkelvoudige'' verwerkings-
verantwoordelijkheid. Wel legt de EDPB in de nieuwe
richtlijnen nog meer de nadruk op het feit dat moet
worden nagegaan of de (beoogde) afspraken over de
privacyposities wel in lijn zijn met de praktijk.

Gemeenschappelijke en convergerende zeggenschap
Bij de feitelijke analyse kunnen onder meer twee
vormen van gezamenlijke verwerkingsverantwoor-
delijkheid worden onderscheiden. Het gaat om ge-
zamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid (i) op
grond van gemeenschappelijke zeggenschap of (ii) op
grond van convergerende zeggenschap.
i. Bij gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijk-

heid op grond van gemeenschappelijke zeggen-
schap worden het doel en de middelen daad-
werkelijk door partijen gezamenlijk bepaald.
Hiervan is vaak sprake als de beoogde doelen
van partijen nauw verbonden of complemen-
tair zijn. Dat kan het geval zijn wanneer we-

23. Zie EDPB 07/2020, p. 11 en het stroomschema op p. 46.
Als indicator dat een partij als verwerker optreedt wordt
in het stroomschema genoemd: ''The processing activities
can be considered as naturally attached to the role or activi-
ties of your entity (e.g. due to traditional roles or professional
expertise) which entails responsibilities from a data protec-
tion point of view.''

24. Zie voetnoot 23 hierboven.
25. Ministerie van Justitie en Veiligheid, Handleiding Alge-

mene verordening gegevensbescherming: en Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming, januari 2018,
p. 32: ''Wanneer de verwerking van persoonsgegevens niet
uw primaire opdracht is, maar het een uitvloeisel is van een
andere vorm van dienstverlening, dan bent u als dienstver-
lener zélf de verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwer-
king.''

26. EDPB 07/2020, p. 26: ''The EDPB notes that a service pro-
vider may still be acting as a processor even if the processing
of personal data is not the main or primary object of the ser-
vice, provided that the customer of the service still determines
the purposes and means of the processing in practice.''

27. HvJ EU 10 juli 2018, C-25/17, ECLI:EU:C:2018:551 (Jehovan
Todistajat).

28. EDPB 07/2020, p. 16: ''It is not necessary that the control-
ler actually has access to the data that is being processed13.
Someone who outsources a processing activity and in doing

so, has a determinative influence on the purpose and (essen-
tial) means of the processing (e.g. by adjusting parameters
of a service in such a way that it influences whose personal
data shall be processed), is to be regarded as controller even
though he or she will never have actual access to the data.''

29. EDPB 07/2020, p. 20: ''It is important to underline that
the use of a common data processing system or infrastruc-
ture will not in all cases lead to qualify the parties involved
as joint controllers, in particular where the processing they
carry out is separable and could be performed by one party
without intervention from the other or where the provider is
a processor in the absence of any purpose of its own (the exis-
tence of a mere commercial benefit for the parties involved is
not sufficient to qualify as a purpose of processing).''

30. WP29 WP169, p. 23.
31. WP29 WP169, p. 23: ''De beoordeling kan echter anders

uitvallen wanneer verschillende partijen zouden beslui-
ten om een gezamenlijke infrastructuur op te zetten om
hun eigen individuele doelen te bereiken. Wanneer deze
partijen bij het opzetten van die infrastructuur de wezen-
lijke aspecten van de te gebruiken middelen vaststellen,
moeten zij als gezamenlijk voor de verwerking van gege-
vens verantwoordelijk worden aangemerkt – in ieder ge-
val in die mate – ook wanneer zij niet noodzakelijkerwijs
dezelfde doelen nastreven.''
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derzijds voordeel wordt behaald bij een verwer-
king; waarbij het ontvangen van een vergoeding
van de andere partij niet meetelt (bijvoorbeeld
betalen voor levering van de dienst).

ii. Bij gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijk-
heid op grond van convergerende zeggenschap
vullen de onderlinge beslissingen elkaar aan en
zijn zij nodig om de verwerking op bepaalde
wijze te laten plaatsvinden, waardoor zij daad-
werkelijk impact hebben op de doeleinden en
de middelen van de verwerking. Om te bepa-
len of daarvan sprake is kan de vraag worden
gesteld of de verwerking ook mogelijk is zonder
participatie van de andere partij, of dat de ver-
werkingen van partijen onscheidbaar zijn om-
dat zij bijvoorbeeld onlosmakelijk met elkaar
zijn verbonden. Deze tweede vorm van geza-
menlijke verwerkingsverantwoordelijkheid die
door de EDPB wordt benoemd, is gebaseerd op
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de
Europese Unie.

Jurisprudentie HvJ EU
Het HvJ EU heeft in drie arresten een ruime inter-
pretatie gegeven aan het begrip gezamenlijke verant-
woordelijkheid.32 In Wirtschaftsakademie Schleswig-
Holstein oordeelde het Hof dat de beheerder van een
Facebook pagina louter door het vastleggen van in-
stellingen in de applicatie deelneemt aan vaststelling
van het doel en de middelen.33 In Jehovan Todistajat
oordeelde het Hof dat de geloofsgemeenschap van Je-
hova's gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke is
voor verwerkingen van haar individuele leden om-
dat zij ''invloed uitoefent op de verwerking van per-
soonsgegevens'' (en daardoor deelneemt aan de vast-
stelling van het doel en de middelen van de verwer-
king).34 Het doorslaggevend criterium in beide ar-
resten is de vraag of een partij de mogelijkheid heeft
geboden dat persoonsgegevens worden verwerkt (e-
ventueel met inbreng over de instellingen of stilzwij-
gende goedkeuring daarvan). In Fashion ID heeft
het HvJ EU deze lijn bevestigd. Het HvJ EU oor-
deelde dat de beheerder van een website met een
Facebook 'vind ik leuk'-knop, gezamenlijke verwer-
kingsverantwoordelijke is met Facebook voor de ver-
zameling en doorgifte van persoonsgegevens naar
Facebook via de knop. Door het plaatsen van de
knop wordt de mogelijkheid geboden voor de ver-
zameling van de persoonsgegevens en wordt beslis-
sende invloed uitgeoefend omdat zonder het plaatsen
van de knop het verzamelen van persoonsgegevens
niet zou plaatsvinden. De gezamenlijke verantwoor-
delijkheid van de websiteaanbieder is beperkt tot de
verwerkingen waarvoor een gezamenlijke bepaling
van doel en middelen heeft plaatsgevonden. 35 De

benadering van het HvJ EU die kortweg neerkomt
op ''invloed hebben leidt tot verwerkingsverantwoorde-
lijkheid'' is overgenomen in de nieuwe EDPB-richtlij-
nen en wordt daarin nader ingevuld met een aan-
tal praktische voorbeelden. Daaruit volgt dat geza-
menlijke verantwoordelijkheid niet geldt bij elk soort
partnerschap of samenwerkingsverband. Er moet
per geval een analyse worden gemaakt van de rol van
elke entiteit bij de betreffende verwerking van per-
soonsgegevens. Zo zijn ondernemingen van dezelfde
groep die eigen klantdata in een CRM-systeem invoe-
gen geen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelij-
ken als deze ondernemingen alleen hun eigen klant-
data invoegen, deze alleen voor eigen doeleinden ge-
bruiken en zelfstandig de toegang en het bewaarbe-
leid daarvoor bepalen.36 Ook wanneer verschillende
entiteiten voor eigen doeleinden en met eigen midde-
len deelnemen aan een keten van verwerkingen van
dezelfde persoonsgegevens, resulteert dit niet in ge-
zamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid.37

Zowel het HvJ EU als de EDPB geven niet precies
aan waar de grens voor gezamenlijke verwerkings-
verantwoordelijkheid ligt. In de praktijk vormt het
met name een uitdaging om te bepalen waar zelf-
standige verantwoordelijkheid eindigt en gezamen-
lijke verantwoordelijkheid begint. In de recent aan-
genomen richtlijnen geeft de EDPB hieraan wel na-
dere invulling in de specifieke context van adverte-
ren op sociale media.38

Adverteren op social media platforms
De EDPB concludeert aan de hand van verschillende
voorbeelden dat de adverteerder en het social media
platform waarop geadverteerd wordt, steeds geza-
menlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn voor
(deel)verwerkingen van persoonsgegevens van de ge-
bruikers. De EDPB verduidelijkt dat gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijkheid niet steeds geldt
voor het geheel aan gegevensverwerkingen, maar
kan zijn tot deelverwerkingen waarop partijen in-
vloed uitoefenen. Wel hanteert de EDPB een lage
drempel om te komen tot gezamenlijke verwerkings-
verantwoordelijkheid. De EDPB geeft het voorbeeld
van zogenaamde'custom audience'-campagnes waar-
bij een adverteerder e-mailadressen van zijn (potenti-
ële) klanten verstrekt aan een social media platform
om op het platform advertenties te tonen aan deze
klanten. De adverteerder en het platform zijn ge-
zamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor het
verstrekken van het e-mailadres door de adverteer-
der, de matching van het platform, het selecteren
van de targeting criteria, het tonen van advertenties
en rapporteren van resultaten van de campagne aan
de adverteerder. Een vergelijkbare redenering geldt
voor verwerking van persoonsgegevens bij het mo-
nitoren van gedrag van internetgebruikers,  bijvoor-

32. Hoewel deze arresten zijn gewezen onder de voorganger
van de AVG, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG: Pri-
vacyrichtlijn), geldt deze ruime interpretatie ook onder
de AVG (volgens A-G Bobek, in Conclusie A-G 13 januari
2021, C�645/19 (Facebook vs. Gegevensbeschermingsautori-
teit), par. 32).

33. HvJ EU 5 juni 2018, C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388
(Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein)

34. HvJ EU 10 juli 2018, C-25/17, ECLI:EU:C:2018:551 (Jehovan
Todistajat), par. 68.

35. HvJ EU 29 juli 2019, C-40/17, ECLI:EU:C:2019:629
(FashionID), par. 70-74.

36. EDPB 07/2020, p. 23.
37. EDPB 07/2020, p. 23.
38. European Data Protection Board, Guidelines 08/2020 on

the targeting of social media users, version 2.0 as adopted
on 14 April 2 021 (hierna: EDPB 08/2020).
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beeld door het plaatsen van pixels en social media
plug-ins op de website van de adverteerder.39 Het
meest vergaande voorbeeld van de EDPB in dit ver-
band is dat een adverteerder op social media zelfs ge-
zamenlijk verwerkingsverantwoordelijk is voor het
verzamelen van de persoonsgegevens door het social
media platform als de selectiecriteria overeenkomen
met de opgegeven selectiecriteria van de adverteer-
der.40 Alhoewel het bruikbaar is voor de praktijk dat
gezamenlijke verwerkingsactiviteiten beperkt kan
zijn tot specifieke verwerkingsactiviteiten, kan het
zijn dat de ruimhartige toepassing van gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijkheid en in de jurispru-
dentie toch tot gevolg heeft dat partijen huiverig blij-
ven voor het aannemen van gezamenlijke verwer-
kingsverantwoordelijkheid.   
De EDPB begrenst de gezamenlijke verwerkingsver-
antwoordelijkheid van social media platforms en ad-
verteerders wel tot verwerkingen waarop de partijen
invloed uitoefenen. Zo is de adverteerder zelfstan-
dig verwerkingsverantwoordelijk voor de initiële ver-
zameling van de e-mailadressen voorafgaand aan de
selectie van de targeting criteria door de adverteer-
der op het platform. Het social media platform is op
haar beurt verwerkingsverantwoordelijke voor het
'verder verwerken' van persoonsgegevens voor ei-
gen doeleinden na het rapporteren van de resultaten
aan de adverteerder, tenzij de adverteerder inspraak
heeft in het doel en de middelen.41  

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid in pu-
blieke domein
De toepassing van het begrip gezamenlijke verwer-
kingsverantwoordelijke in het publieke domein is ge-
koppeld aan de publieke taak van een bestuursor-
gaan zoals omschreven in de wet.
In de praktijk bestaat nog wel eens onduidelijk-
heid over de vraag welke privacypositie een partij
inneemt aan wie een bestuursorgaan publieke ta-
ken (die leiden tot het verwerken van persoonsge-
gevens) in 'mandaat' uitbesteed.42 Een voorbeeld is
het college van B&W van een gemeente die als ver-
werkingsverantwoordelijke de gegevensverwerking
ter uitvoering van haar toegangstaak in het sociaal
domein aan een stichting sociaal wijkteam manda-
teert.43 Het sociaal wijkteam heeft in de praktijk vaak
feitelijk veel zeggenschap over het doel en de (essen-

tiële) middelen van de  gegevensverwerking. Als ge-
volg van deze zeggenschap wordt in de praktijk wel
eens betoogd dat de gemandateerde samen met het
college van B&W van de gemeente gezamenlijke ver-
werkingsverantwoordelijke is voor de gegevensver-
werking. Dit omdat beide partijen inspraak hebben.
Echter, op basis van de nieuwe EDPB-richtlijnen is
de partij waaraan de wettelijke taak waaruit de gege-
vensverwerking voortvloeit (het wijkteam) is geman-
dateerd, geen gezamenlijke verwerkingsverantwoor-
delijke, maar (slechts) verwerker. Immers, voor de be-
paling van de privacypositie moet volgens de EDPB
eerst gekeken worden naar wettelijke bepalingen en
daarna pas naar de feitelijke zeggenschap.[43] Met
andere woorden: als de privacypositie van een partij
volgt uit een wettelijke bepaling, komt men aan een
beoordeling van de feitelijke zeggenschap (''inspraak
leidt tot verwerkingsverantwoordelijkheid'') niet toe.
Een dergelijke redenering gaat ook op voor de ge-
meenschappelijke regeling (GR) die een gemeentelijk
mandaat tot het verwerken van persoonsgegevens
ontvangt.44 Deze benadering heeft tot positief ge-
volg dat de verwerkingsverantwoordelijkheid blijft
rusten waar de wetgever de publiekrechtelijke ver-
antwoordelijkheid heeft neergelegd. Mogelijke kri-
tiek op deze benadering is dat de benadering een for-
meel karakter heeft, terwijl de EDPB juist een feite-
lijke benadering voorstaat.45 

1c. Intern beheer
Intern beheer is ons inziens een onderbelicht onder-
werp in de nieuwe richtlijnen (evenals in de oude
WP29-opinie). Uit hetgeen wordt vermeld over een
'derde partij' volgt impliciet dat aan personen die
onder het directe gezag van een verwerkingsverant-
woordelijke of verwerker staan, geen aparte privacy-
positie toekomt.46 Denk in de eerste plaats aan de
werknemers van een organisatie. Maar ook interim-
mers of ZZP'ers kunnen onder intern beheer vallen,
wanneer zij een rol vervullen die in sterke mate ver-
gelijkbaar is met de rol van werknemer, en zij geauto-
riseerd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.47

Dat bij het bepalen van de privacypositie van een
partij de voorvraag is of deze partij überhaupt een
aparte privacypositie heeft, komt echter niet terug
in de nieuwe richtlijnen. Daarbij komen ook een
aantal factoren die de EDPB wel noemt in de hoofd-

39. EDPB 08/2020, p. 22.
40. EDPB 08/2020, p. 25.
41. EDPB 08/2020, p. 15, 19 -20.
42. Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in

naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen (art.
10:1 Awb). Onder delegatie wordt verstaan: het over-
dragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid
tot het nemen van besluiten aan een ander die deze
onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent (art. 10:13
Awb). Bij delegatie van verwerkingsverantwoordelijk-
heid wordt aangenomen dat de verwerkingsverantwoor-
delijkheid overgaat op de partij aan wie is gedelegeerd.
Delegatie is op grond van artikel 10:15 Algemene wet be-
stuursrecht ''alleen mogelijk is indien daarin bij wettelijk
voorschrift is voorzien'' en kan dus niet in alle gevallen
worden toegepast.

43. Expliciet op grond van artikel 5.1.1. Wmo 2015 en bijvoor-
beeld impliciet op grond van art. 2.3 lid 1, art. 2.6 en art.
2.7 lid 2 Jeugdwet.

44. De GGD is volgens deze redenering ook geen verwer-
kingsverantwoordelijke zijn maar slechts verwerker van
het college van B&W die verwerkingsverantwoordelijke
is op grond van de Wet publieke gezondheid.

45. Het feit dat uitbesteden van wettelijke taken door be-
stuursorganen mogelijk een typisch Nederlands feno-
meen is, is irrelevant omdat het begrip verwerkingsver-
antwoordelijke volgens de EDPB autonoom moet worden
uitgelegd. Zie EDPB 07/2020, p. 9.

46. EDPB 07/2020 p. 27.
47. EDPB 07/2020 p. 27: ''Whereas the terms ''personal data'',

''data subject'', ''controller'' and ''processor'' are defined in
the Regulation, the concept of''persons who, under the direct
authority of the controller or processor, are authorised to pro-
cess personal data'' is not. It is, however, generally under-
stood as referring to persons that belong to the legal entity of
the controller or processor (an employee or a role highly com-
parable to that of employees, e.g. interim staff provided via a
temporary employment agency) but only insofar as they are
authorized to process personal data.''.

Nr. 3 – juni 2021 Tijdschrift voor Internetrecht 107



Hebben we een verwerkersovereenkomst nodig?

tekst, niet terug in het stroomschema.48 Om die re-
den hebben wij aan het einde van deze publicatie een
eigen stroomschema opgenomen. Het is een geconso-
lideerde versie van het stroomschema van de EDPB49

waaraan de onbenoemde factoren uit de hoofdtekst
zijn toegevoegd, evenals het leerstuk van intern be-
heer.

2. NieuwerichtlijnenEDPBvs. oudeopi-
nieWP29

Ten opzichte van de eerdere opinie WP169 is er in de
nieuwe richtlijnen het een en ander gewijzigd. Zo be-
vatten de nieuwe richtlijnen met name met betrek-
king tot gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijk-
heid een duidelijk andere benadering. In plaats van
vele diverse voorbeelden van soorten gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijkheid te noemen, wor-
den nu alleen''gemeenschappelijke zeggenschap''en
''convergerende zeggenschap''onderscheiden, waar-
bij wel wordt opgemerkt dat dit slechts twee voor-
beelden van categorieën zijn voor het aannemen
van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid.
Ten aanzien van verwerkingsverantwoordelijkheid
in het algemeen (enkelvoudig of meervoudig), is het
door het stroomschema nu met name duidelijker in
welke volgorde de criteria dienen te worden doorlo-
pen. Verder zijn op ondergeschikte punten een aan-
tal aanpassingen doorgevoerd. Zo is verduidelijkt
dat ook het bepalen van de categorieën betrokkenen
verwerkingsverantwoordelijkheid impliceert en is er
meer aandacht voor de privacypositie van partijen
binnen een concern.50 Ook is verduidelijkt welke fac-
toren moeten worden meegewogen bij de feitelijke
beoordeling van de privacypositie van een partij. 51  

3. Toepassing in de praktijk 

De richtlijnen van de EDPB vormen de aanbevelingen
van de toezichthouders over de interpretatie van be-
grippen uit de AVG. Uiteindelijk staat het rechters vrij
deze interpretatie al dan niet over te nemen. In een
voorgaand artikel concludeerden wij echter dat rech-
ters en toezichthouders de begrippen 'verwerker' en
'verwerkingsverantwoordelijke' niet eenduidig toe-
pasten en spraken wij de hoop uit dat de nieuwe
EDPB-richtlijnen daarin verandering zouden bren-
gen.52  Dit omdat eenduidige interpretaties leiden tot
voorspelbaarheid en rechtszekerheid die de privacy-
bescherming ten goede komen. We nemen de proef

op de som en bespreken in deze paragraaf de recente
jurisprudentie en publicaties van de Autoriteit Per-
soonsgegevens. 

3a. Rechtspraak
Sinds de publicatie van de nieuwe richtlijnen
heeft het HvJ EU geen arresten gewezen die spe-
cifiek zien op de interpretatie van de definitie
'verwerkingsverantwoordelijke'.  Het laatste arrest
daarover was Land Hessen uit juli 2020.53 Het Hof
geeft in deze zaak een ruime interpretatie aan de
definitie 'verwerkingsverantwoordelijke'. Deze de-
finitie is niet beperkt tot overheidsinstanties, ''maar
[is] voldoende ruim om elk orgaan te omvatten dat, al-
leen of samen met anderen, het doel van en de mid-
delen voor de verwerking van persoonsgegevens vast-
stelt''.54 Dat leidt tot het oordeel dat een commissie
verzoekschriften van een nationaal parlement (deel-
staat Hessen) verwerkingsverantwoordelijke is. 55

In Land Hessen wordt helaas geen aandacht besteed
aan de vraag of de commissie mogelijk 'verwerker'
is als gevolg van het feit dat het grootste deel van
de gegevensverwerking wordt opgelegd door het mi-
nisterie van Justitie van de deelstaat Hessen. Dat
is jammer, omdat de activiteiten van de commis-
sie verzoekschriften van publiekrechtelijke aard zijn
en de commissie volgens onze interpretatie van de
nieuwe EDPB-richtlijnen dan mogelijk als verwerker
zou kwalificeren. Het volgt ook niet uit het arrest
of de commissie rechtspersoonlijkheid had en of het
Hof dat relevant vindt voor de beoordeling of een par-
tij verwerkingsverantwoordelijke is.  De rechtbank
Noord-Holland heeft recent wel expliciet geoordeeld
dat de afwezigheid van rechtspersoonlijkheid bete-
kent dat een orgaan niet kan worden aangemerkt als
verwerkingsverantwoordelijke.56 De rechter geeft
aan dat het ''RIEC Noord-Nederland weliswaar een sa-
menwerkingsverband is van verschillende (organen van)
publiekrechtelijke rechtspersonen'', maar dat een wet-
telijke grondslag ontbreekt die het RIEC ''de status
van overheidsdienst of -orgaan geeft.''57 Hoewel wij het
eens zijn met de uitkomst dat het RIEC geen zelf-
standige privacypositie toekomt, is de overweging
dat een partij zonder rechtspersoonlijkheid geen ver-
werkingsverantwoordelijke kan zijn, te kort door de
bocht. Het had op de weg van de rechter gelegen om
deze conclusie te onderbouwen.  Temeer omdat het
HvJ EU in Land Hessen een ruimere interpretatie lijkt
te hanteren.  

In de andere recente Nederlandse uitspraken wordt
ook niet naar de nieuwe EDPB-richtlijnen verwezen.

48. In het stroomschema van de EDPB ontbreekt bijvoor-
beeld een verwijzing naar de relevantie van contractuele
bepalingen tussen partijen of de relevantie van gedetail-
leerde instructies.

49. EDPB 07/2020, p. 46-48.
50. EDPB 07/2020, p. 14 en p. 10 & 17.
51. Zie voor een meer uitvoerige weergave over de verschil-

len tussen de oude WP29-opinie en de nieuwe EDPB-guid-
ance, ook met gebruik van voorbeelden, onze eerdere bij-
drage voor TvIR: V.I. Laan & E.F. Vaal,'Verwerker of (geza-
menlijk) verwerkingsverantwoordelijke: EDPB biedt dui-
delijkheid?', TvIR 2020, afl. 6.

52. Zie voor een uitgebreide bespreking van WP169: E.F. Vaal
& V.I. Laan,'Back to the basics: Verwerkingsverantwoor-
delijke of verwerker onder de AVG?'TvIR, 2019, afl. 5.

53. HvJ EU 9 juli 2020, C-272/19, ECLI:EU:C:2020:535 (Land
Hessen). Wij bespreken dit arrest in deze bijdrage omdat
dit arrest vlak voor de nieuwe richtlijnen is gepubliceerd
en nog niet in onze voorgaande artikelen is besproken.

54. HvJ EU 9 juli 2020, C-272/19, ECLI:EU:C:2020:535 (Land
Hessen), par. 65.

55. HvJ EU 9 juli 2020, C-272/19, ECLI:EU:C:2020:535 (Land
Hessen), par. 73.

56. Rb. Noord-Nederland 1 maart 2021, ECLI:NL:RBNNE:
2021:738.

57. Rb. Noord-Nederland 1 maart 2021, ECLI:NL:RBNNE:
2021:738, r.o. 4.4.
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De door de rechters toegepaste bepaling van de pri-
vacypositie van partijen zijn echter wel gedeeltelijk
in lijn met de nieuwe EDPB-richtlijnen.  
De rechtbank Rotterdam verwijst voor de
ruime uitleg van de begrippen 'verwerker' en
'verwerkingsverantwoordelijke' naar het arrest HvJ
EU Schleswig-Holstein58 en oordeelt op grond daarvan
dat een bemiddelaar van de Nederlandse ambassade
verwerkingsverantwoordelijke is.59 De rechtbank
acht het daarbij relevant dat de bemiddelaar''niet af-
doende (met stukken) onderbouwd heeft dat de doelen en
de middelen van de verwerking door een ander zijn vast-
gesteld en dat hij zelf geen feitelijke invloed heeft gehad''.
Deze interpretatie is in lijn met de EDP-richtlijnen.
 Ook neemt de rechtbank in haar beoordeling mee
dat de bemiddelaar geen verwerkersovereenkomst
kon overleggen.60 Hier betrekt de rechter dus ook de
contractuele bepalingen bij de feitelijke beoordeling
van de vraag wie verwerkingsverantwoordelijke is.
Aldus past de rechter aspecten uit de EDPB-richtlij-
nen toe.
De rechtbank Overijssel koppelt verwerkingsverant-
woordelijkheid aan de publieke taak van het college
van B&W, namelijk de beslissingsbevoegdheid over
het toekennen van ''ToZo-uitkeringen'' aan zelfstan-
digen.61 Het orgaan dat de gegevens ten behoeve van
het college verwerkt is volgens de rechtbank verwer-
ker. Aan een feitelijke beoordeling komt de recht-
bank hier - in lijn met de EDPB-richtlijnen - niet toe.
Op nationaal niveau lijken rechters aldus (aspecten
uit) de EDPB-richtlijnen toe te passen. Aangezien de
EDPB-richtlijnen zelf deels zijn gebaseerd op juris-
prudentie van het HvJ EU, kan het echter evengoed
het geval zijn dat de nationale rechters rechtstreeks
die uitspraken toepassen. Aangezien de nationale
rechters nergens verwijzen naar de EDPB-richtlijnen
en wel naar de relevante Europese jurisprudentie,
lijkt ons dat zelfs waarschijnlijker. 

3b. Autoriteit Persoonsgegevens
De AP geeft op haar website praktische informatie
over de toepassing van het begrip verwerkingsver-
antwoordelijke.62 De informatie die staat gepubli-
ceerd op de webpagina ''Verantwoordelijke en ver-
werker'' sluit echter niet aan bij de oude WP29-opi-
nie of nieuwe EDPB-richtlijnen. De AP lijkt een ei-
gen draai te geven aan toepassing van de begrip-
pen. Zowel in de hoofdtekst, de Q&A, als onder het
kopje ''publicaties'', wordt wel verwezen naar de ei-
gen voorbeeldlijst van de AP maar niet naar de oude

WP29-opinie of nieuwe EDPB-richtlijnen. Opvallend
is verder dat de AP de grondslagen om te bepalen of
sprake is van verwerkingsverantwoordelijkheid op
haar 'vraag en antwoord'-pagina in een andere volg-
orde behandelt; namelijk eerst feitelijke invloed en
vervolgens uitdrukkelijke en impliciete (wettelijke)
bevoegdheid. Dit terwijl de EDPB juist stelt dat eerst
de wettelijke bevoegdheid dient te worden beoor-
deeld en mogelijk pas daarna ruimte is voor een on-
derzoek naar de feitelijke situatie.63  De volgorde van
de informatie op de website van de AP kan daarom
voor verwarring zorgen. Het afwijkende stroom-
schema voor de bepaling van privacyposities dat de
AP vorig jaar had gepubliceerd is in elk geval niet lan-
ger beschikbaar op de website van de AP.64 Het is ech-
ter de vraag in hoeverre de AP bij toepassing van de
begrippen in de praktijk niet alsnog haar eigen oude
stroomschema blijf toepassen. De tekst van de boe-
tebesluiten die sinds het najaar van 2020 zijn gepu-
bliceerd geeft er in elk geval geen blijk van dat het
stroomschema van de EDPB wordt toegepast. Ook
de boetebesluiten van de AP geven er geen blijk van
dat de oude WP29-opinie of nieuwe EDPB-guidance
op systematische wijze worden toegepast. Een greep
uit drie van deze uitspraken:
In één van de meest recentelijk gepubliceerde boe-
tebesluiten over Locatefamily.com lijkt de AP zich
er ronduit gemakkelijk vanaf te maken.65  De AP
stelt dat ''Locatefamily.com'' blijkens haar privacy
policy en toelichting op haar website de relevante
verwerkingsverantwoordelijke is. Naast kort aan
te halen dat Locatefamily.com het doel en mid-
del voor de website bepaalt, wordt relevant geacht
dat Locatefamily.com gehoor had gegeven aan een
verwijderverzoek en de gegevens had verwijderd.
Wie ''Locatefamiliy.com'' is, blijft echter onduidelijk.
 Ook het betrekken van de Canadese Privacy Com-
missioner, alwaar de relevante entiteit mogelijk ge-
vestigd was, bood geen soelaas. Welke partij hier nu
precies als verwerkingsverantwoordelijke wordt aan-
gemerkt, en aan wie de boete is uitgedeeld, wordt al-
dus ook niet duidelijk.
Een tweede voorbeeld betreft de boete die is opgelegd
aan de gemeente Enschede voor ongeoorloofde WiFi-
tracking.66 Alhoewel de AP hier uitgebreider ingaat
op de privacypositie van partijen, gaat het hier alle
kanten op. De boete is opgelegd wegens strijdt met
het beginsel dat rechtmatige, behoorlijke en transpa-
rante verwerking van persoonsgegevens vereist (art.
5(1)(a) AVG). Meer in het bijzonder kon de gemeente

58. HvJ EU 5 juni 2018, C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388
(Schleswig-Holstein), punt 26-28.

59. Rechtbank Rotterdam 19 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:
2021:2306.

60. Rechtbank Rotterdam 19 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:
2021:2306, r.o. 5.3.

61. Rechtbank Overijssel 18 maart 2021, CLI:NL:RBOVE:2021:
1150.

62. Vraag en antwoord op https://autoriteitpersoonsgege
vens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/ver
antwoordelijke-en-verwerker, geraadpleegd op 20 mei
2021, 'AP vervolgt campagne met praktische informa-
tie over verwerkers van persoonsgegevens', Autoriteit
Persoonsgegevens, 2 september 2019, 'Voorbeeldlijst: ver-
werker of verwerkingsverantwoordelijke?'Autoriteit Per-
soonsgegevens, 2 september 2019.

63. EDPB 07/2020, p. 11''In the absence of control arising from
legal provisions, the qualification of a party as controller
must be established on the basis of an assessment of the fac-
tual circumstances surrounding the processing.'' Zie verder
ook het stroomschema van de EDPB op pagina 46 e.v.

64. Zie voor het oude stroomschema van de AP: E.F. Vaal &
V.I. Laan, 'Back to the basics: privacypositie onder de
AVG', TvIR 2019, afl. 5, p. 162.

65. Autoriteit Persoonsgegevens, Besluit tot het opleggen van
een bestuurlijke boete en een last onder dwangsom [aan
Locatefamily.com], van 10 december 2020, gepubliceerd
op 12 mei 2021.

66. Autoriteit Persoonsgegevens, Besluit tot het opleggen van
een bestuurlijke boete [aan het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Enschede], van 11 maart
2021, gepubliceerd op 29 april 2021.
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zich niet op een geldige verwerkingsgrondslag be-
roepen (art. 6 AVG). De gemeente – althans het col-
lege van B&W – stelt primair hiervoor geen verwer-
kingsverantwoordelijke te zijn, en subsidiair slechts
gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. Bij de
WiFi-tracking was namelijk een andere partij betrok-
ken: Bureau RMC en daarvoor diens rechtsvoorgan-
ger. Alhoewel met deze partij een verwerkersover-
eenkomst was gesloten, had deze partij volgens de ge-
meente een aardige vinger in de pap. In dat kader
voert de gemeente aan dat Bureau RMC diverse on-
derdelen van de verwerking die zijn voorbehouden
aan een verwerkingsverantwoordelijke feitelijk zelf
bepaalde, waaronder: welke gegevens er precies wor-
den verzameld, de bewaartermijn en of de gegevens
met derden worden gedeeld. De AP gaat hier echter
niet in mee, en acht het in de eerste plaats van belang
dat de feitelijke omstandigheden voor de verwerking
die Bureau RMC volgens de gemeente bepaalt, alle-
maal zien op de middelen van de verwerking. Dat het
daarbij onder meer gaat om essentiële middelen van
de verwerking die alleen door een verwerkingsver-
antwoordelijke kunnen worden bepaald, wordt niet
benoemd. Gesteld wordt dat Bureau RMC geen ver-
werkingsverantwoordelijke kan zijn, omdat zij niet
de verwerkingsdoeleinden heeft bepaald.67 Het punt
van convergerende zeggenschap wordt niet benoemd
en komt ook niet impliciet aan bod. Daardoor strookt
het niet met de nieuwe EDPB-richtlijnen om hier zon-
der nadere toelichting aan te nemen dat Bureau RMC
optreedt als verwerker.  
Een derde voorbeeld is de boete die is opgelegd aan
het HagaZiekenhuis wegens gebrekkige beveiligings-
maatregelen.68  De stichting HagaZiekenhuis maakt
onderdeel uit van de stichting Reinier Haga Groep
(RHG). Vraag is daarom ook hier of sprake is van ge-
zamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid.  Rele-
vant is in dat kader onder meer dat het door RHG
vastgestelde Informatiebeveiligingsbeleid en het Pri-
vacyreglement van toepassing zijn op het HagaZie-
kenhuis. Het algemene deel van het door RHG vast-
gestelde Informatiebeveiligingsbeleid is van toepas-
sing op alle gegevensverwerkingen in alle vestigings-
adressen van RHG, waaronder het HagaZiekenhuis.
De Raad van Bestuur van het RHG is daarbij bestuur-
lijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het be-
leid en de maatregelen op gebied van informatiebe-
veiliging. En alhoewel het HagaZiekenhuis ook een
eigen privacyverklaring hanteert, heeft het Privacy-
reglement van het RHG daarvoor als basis gediend.
Toch acht de AP alleen het HagaZiekenhuis zelf hier

verwerkingsverantwoordelijk voor de gebrekkige be-
veiligingsmaatregelen. Redenen daarvoor zijn dat de
fusie met het RHG een bestuurlijke fusie en geen juri-
dische fusie betreft (zo zijn de ziekenhuizen systeem-
technisch gescheiden gebleven), het HagaZiekenhuis
zelfstandig lokale invulling geeft aan het algemene
Informatiebeveiligingsbeleid, en een eigen Autorisa-
tiebeleid en Privacyverklaring heeft. De AP conclu-
deert daarom dat het HagaZiekenhuis formeel-juridi-
sche bevoegd is om doelen en middelen van de gege-
vensverwerking in het ziekenhuisinformatiesysteem
te bepalen, en dat daarom alleen het HagaZiekenhuis
verwerkingsverantwoordelijke is voor de gegevens-
verwerkingen in het ziekenhuisinformatiesysteem,
en niet daarnaast ook het RHG.69 Ook deze conclu-
sie lijkt lastig te rijmen met zowel de oude WP29-opi-
nie, en zeker met de nieuwe EDPB-richtlijnen, waarin
veel sneller gezamenlijke verwerkingsverantwoorde-
lijkheid wordt aangenomen.70

Mede aan de hand van de voornoemde voorbeelden
kunnen wij concluderen dat de AP in het kader van
onderzoek en handhaving niet verwijst naar de oude
WP29-opinie of nieuwe EDPB-richtlijnen. Ook uit de
boetebesluiten blijkt niet dat de AP de afwegingska-
ders van de EDPB volgt. Afhankelijk van de situa-
tie die het betreft gaat de AP meer of minder diep in
op de bepaling van de verwerkingsverantwoordelijk-
heid. De AP lijkt daarbij te cherry picken uit de om-
standigheden die relevant kunnen zijn voor het be-
palen van de privacypositie van partijen. 

4. Conclusie 

De publicatie van de nieuwe richtlijnen heeft tot
op heden niet geleid tot een (eenduidige) toepassing
hiervan in de praktijk. Wij juichen het toe dat de
toezichthouders de recente jurisprudentie van het
HVJ EU over gezamenlijke verwerkingsverantwoor-
delijkheid hebben geïmplementeerd in de richtlijnen.
Het is echter jammer dat de EDPB (net zoals het HvJ
EU) niet nader invult waar zelfstandige verantwoor-
delijkheid eindigt en gezamenlijke verantwoordelijk-
heid begint. Hoewel wij begrijpen dat het rechters
vrijstaat om de interpretatie van de EDPB al dan niet
te volgen, is het (om te komen tot een eenduidige in-
terpretatie in de praktijk) jammer dat zij voor hun
beoordeling niet verwijzen naar de EDPB-richtlijnen.
Rechters geven geen blijk acht te slaan op de nieuwe
richtsnoeren en lijken hun eigen weg te volgen. De
beoordeling is soms meer en soms minder in lijn met

67. ''Uit de door het college B&W Enschede aangehaalde feite-
lijke omstandigheden blijkt dat Bureau RMC een mate van
invloed heeft op demiddelen voor de verwerking. Echter, niet
is gebleken dat Bureau RMC de doeleinden bepaalt voor de
verwerking van persoonsgegevens voor het college B&W En-
schede. Nu Bureau RMC de doeleinden voor de verwerking
niet bepaald kan zij daarvoor geen verwerkingsverantwoor-
delijke zijn.'', zie: Autoriteit Persoonsgegevens, Besluit tot
het opleggen van een bestuurlijke boete [aan het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente En-
schede], van 11 maart 2021, gepubliceerd op 29 april 2021,
p. 20.

68. Autoriteit Persoonsgegevens, Besluit tot het opleggen van
een bestuurlijke boete en een last onder dwangsom, 18 juni
2019, p. 8-10. De positie van RHG wordt overigens in

het Onderzoeksrapport nog in het midden gelaten; ge-
steld wordt slechts dat het RHG als''mede-verwerkingsver-
antwoordelijke zou kunnen worden aangemerkt''. Autori-
teit Persoonsgegevens, Toegang tot digitale patiëntdossiers
door medewerkers van het HagaZiekenhuis (onderzoeks-
rapport), maart 2019, p. 8. De boete is inmiddels overi-
gens gematigd door de rechtbank.

69. Autoriteit Persoonsgegevens, Besluit tot het opleggen van
een bestuurlijke boete en een last onder dwangsom, 18 juni
2019, p. 10.

70. En alhoewel de nieuwe EDPB-guidance ten tijde van het
onderzoek bij de betrokken AP-medewerkers wellicht
nog niet bekend was, waren de hierboven aangehaalde
uitspraken van het HvJ EU over gezamenlijke verwer-
kingsverantwoordelijkheid, dat zeer zeker wel.
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de nieuwe EDPB-richtlijnen. Ook de AP lijkt niet
(consistent) de oude WP29-opinie of nieuwe EDPB-
richtlijnen toe te passen. Sterker nog, zoals hiervoor
toegelicht lijken sommige uitingen van de AP daar-
mee in tegenspraak.
De manier waarop de privacypositie van partijen in
kaart moet worden gebracht, is een complex thema.
Zowel op de oude WP29-opinie als nieuwe EDPB-
richtlijnen valt naar onze mening dan ook genoeg
aan te merken.71 At the end of the day is een zo een-
duidig mogelijke toepassing van de begrippen ech-
ter met name van belang voor partijen en betrokke-
nen. Op die manier kan beter worden geanticipeerd
op een eventuele latere beoordeling van de privacy-
positie door een toezichthouder of rechter en kunnen
partijen zich concentreren op het maken van goede
afspraken om de privacy te beschermen en de rech-
ten van betrokkenen te waarborgen. Daarom plei-
ten wij nogmaals voor het duidelijk toepassen van de
nieuwe richtlijnen door toezichthouders, rechters en
partijen zelf in de praktijk, of anders aan te geven
waarom van de richtlijnen is afgeweken. Dat rech-

ter hiertoe niet verplicht zijn, maakt dat niet anders.
De EDPB is immers niet zomaar een gremium dat af
het toe iets roept en publiceert: het is hét Europees
Comité voor gegevensbescherming waarin alle natio-
nale privacytoezichthouders zijn vertegenwoordigd,
met als doel''de consequente toepassing van regels voor
gegevensbescherming in de gehele Europese Unie''.72 De
AP maakt zelf onderdeel uit van de EDPB, en de be-
stuursvoorzitter van de AP, dhr. Aleid Wolfsen, is
nota bene zelf vicevoorzitter van de EDPB. De AP
dient daarom naar onze mening met name het goede
voorbeeld geven en de informatie op haar website
meer in lijn te brengen met de nieuwe richtlijnen.
Ook dient zij bij toepassing van de begrippen in boe-
tebesluiten (duidelijker) aan te haken bij de richtlij-
nen, de beslisboom te volgen en daar waar nodig uit-
leg te geven over de toepassing van de richtlijnen in
de specifieke Nederlandse (bestuursrechtelijke) prak-
tijk. Wellicht wordt dan in de uiteindelijke versie van
de richtlijnen ook nog iets van de kritiek verwerkt,
zoals geuit door ons, maar tevens door velen ande-
ren.73 Dan zijn we helemaal tevreden.

71. Zie E.F. Vaal & V.I. Laan, 'Back to the basics: privacyposi-
tie onder de AVG', TvIR 2019, afl. 5; en V.I. Laan & E.F. Vaal,
'Verwerker of (gezamenlijk) verwerkingsverantwoorde-
lijke: EDPB biedt duidelijkheid?', TvIR 2020, afl. 6.

72. Zie: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/wh
o-we-are_nl.

73. Zie de reacties die zijn ingediend tijdens de consultatie-
periode van de concept richtsnoeren, zoals gepubliceerd
op de website <edpb.europa.eu>. Overigens leert de erva-
ring helaas dat de uiteindelijke versie van een EDPB stuk
meestal slechts in beperkte mate verschilt van de gerela-
teerde consultatieversie.
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