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Op grond van art. 82 lid 1 AVG heeft ‘eenieder’ die

dening is in de eerste plaats bedoeld om de grondrechten
en fundamentele vrijheden van natuurlijke personen te
beschermen. Hierbij past niet dat ook concurrenten een
beroep kunnen doen op art. 82 lid 1 AVG.
Dit is echter niet het enige doel van de verordening. Zij
is ook gericht op het vrije verkeer van persoonsgegevens
en de versterking en harmonisatie van het gegevensbeschermingsrecht. Het recht op schadevergoeding van
concurrenten draagt bij aan het behalen van deze doelstellingen. Handhaving door concurrenten is bovendien
ook mogelijk bij andere bepalingen van Europese origine.
Concurrenten hebben ten slotte in verschillende Duitse
zaken een beroep gedaan op de schending van de AVG
bij een vordering op grond van het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).
In deze bijdrage beantwoorden wij de volgende vraag:
‘Kan een concurrent van de verwerkingsverantwoordelijke
een beroep doen op het recht op schadevergoeding van
art. 82 lid 1 AVG? Zo ja, onder welke voorwaarden?’ Het
artikel is als volgt opgebouwd. Paragraaf 2 beschrijft
verschillende wijzen waarop een schending van de AVG
tot schade bij een concurrent kan leiden. Vervolgens besteden wij aandacht aan de tekst en context van de AVG
en maken wij een vergelijking met andere bepalingen
van Europese origine (§ 3) en de Duitse UWG (§ 4). Wij
eindigen met een conclusie (§ 5).

(im)materiële schade lijdt als gevolg van een inbreuk op de
Algemene verordening gegevensbescherming recht op schadevergoeding. Ook concurrenten van de verwerkingsverantwoordelijke kunnen schade lijden als gevolg van een onrechtmatige
verwerking van persoonsgegevens. In deze bijdrage behandelen

antwoordelijke een beroep kan doen op art. 82 lid 1 AVG, en
zo ja, onder welke voorwaarden.

1.

Inleiding

S E W

-

N U M M E R

1

•

J A N U A R I

2 0 2 0

de auteurs de vraag of een concurrent van de verwerkingsver-

Art. 82 lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming1
(AVG) bepaalt dat ‘eenieder’ die (im)materiële schade
lijdt als gevolg van een inbreuk op de AVG, het recht
heeft om van de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ of ‘verwerker’ schadevergoeding te ontvangen voor de geleden
schade.2 De AVG maakt echter niet duidelijk wie er onder
‘eenieder’ moet worden verstaan.
De verordening is in de eerste plaats gericht op de bescherming van de natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de ‘betrokkene’).3 Deze betrokkene is echter niet de enige die nadeel kan ondervinden van een inbreuk op de AVG. Ook concurrenten van
de verwerkingsverantwoordelijke kunnen hierdoor
schade lijden (§ 2).
De AVG maakt niet duidelijk of ook deze ‘concurrenten’
een beroep kunnen doen op art. 82. De bestaande literatuur stelt in overwegende mate dat dit niet kan (§ 3.3.1).
Zij baseert dit oordeel op het doel van de AVG. De veror-

2.

Schade geleden door een concurrent
door een schending van de AVG

De AVG roept verschillende verplichtingen in het leven
voor de verwerkingsverantwoordelijke. Een schending
van deze verplichtingen kan op verschillende manieren
schade veroorzaken aan de zijde van een concurrent.
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Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
(algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119/1).
Zie art. 4 lid 7 en 8 AVG over de gebruikte begrippen. Zie over het recht op schadevergoeding bij een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens ook B. Van Alsenoy, ‘Liability under EU Data Protection Law. From Directive 95/46 to the General Data Protection Regulation’, JIPITEC
2016, afl. 3, p. 282-283; T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Aansprakelijkheid bij datalekken’, WPNR 2016, afl. 7110, p. 459-464; T.F. Walree, ‘De vergoedbare
schade bij de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens’, WPNR 2017, afl. 7172, p. 921-930.
Art. 4 lid 1 AVG.
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meren over de verwerkingsdoeleinden en over eventuele
derden aan wie hij de persoonsgegevens doorgeeft.11 Dit
moet op grond van art. 12 AVG in duidelijke taal geschieden.
Een ‘privacyvriendelijke’ omgang met persoonsgegevens
kan een unique selling point opleveren. Het kan voor potentiële klanten aanleiding zijn om voor de dienst of het
product van de verwerkingsverantwoordelijke te kiezen.12 Als de verwerkingsverantwoordelijke (potentiële)
klanten onvolledig en inadequaat informeert, heeft hij
hierdoor een concurrentievoordeel op een concurrent
met een vergelijkbaar gegevensgebruik die zijn (potentiële) klanten wel goed informeert.
Het is echter de vraag in hoeverre een schending van de
informatieplicht werkelijk leidt tot nadeel aan de zijde
van een concurrent. Een betrokkene heeft te maken met
verschillende partijen die zijn gegevens op uiteenlopende
wijzen verwerken. Zelfs als de betrokkenen werkelijk
waarde hechten aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, is het voor hen praktisch niet mogelijk
om de verschafte informatie goed te lezen en op waarde
te schatten.13 De schending van de informatieplicht zal
in veel gevallen dan ook geen invloed hebben op het gedrag van de betrokkenen. De concurrent zal daarom alleen schade lijden als de verwerkingsverantwoordelijke
een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens ten onrechte als unique selling point presenteert en de betrokkenen hun gedrag in de toekomst in grotere mate door de
gepresenteerde informatie laten bepalen.

Persoonsgegevens vertegenwoordigen een economische
waarde.4 Zij geven een bedrijf inzicht in de voorkeuren
en wensen van (potentiële) klanten.5 Die informatie kan
worden ingezet voor de ontwikkeling of optimalisatie van
producten en diensten.6 Persoonsgegevens zijn daarom
onmisbaar voor het aangaan van de concurrentiestrijd.7
De persoonsgegevens zijn daarnaast van belang voor het
aantrekken van adverteerders. Aanbieders van digitale
diensten en producten vragen in veel gevallen geen geld
van hun gebruikers.8 Hun verdienmodel is gebaseerd op
het tonen van advertenties. De persoonsgegevens maken
het mogelijk om de getoonde advertenties aan te passen
aan de betrokkene.9
Een verwerkingsverantwoordelijke mag op grond van art.
6 lid 1 AVG alleen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor het personaliseren van advertenties als hij
daar een rechtmatige grondslag voor heeft. Een schending
van deze verplichting10 kan veroorzaken dat een concurrent nadeel lijdt. De verwerkingsverantwoordelijke heeft
door de onrechtmatige gegevensverzameling toegang tot
meer persoonsgegevens dan zijn concurrent die zich wel
aan de regels houdt. Hij is hierdoor beter in staat om de
advertenties te personaliseren. Dit maakt hem aantrekkelijker voor adverteerders dan zijn concurrent. De concurrent kan hierdoor omzet uit advertentie-inkomsten mislopen.

2.2. Schending informatieplicht
De art. 13 en 14 AVG verplichten de verwerkingsverantwoordelijke om de betrokkene te informeren over de
verwerking. Hij moet de betrokkene bijvoorbeeld infor-
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2.1. Ontbreken van een rechtmatige grondslag
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Zie bijvoorbeeld overweging 24 Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten
van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (‘Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten’) (PbEU 2019, L 136/1);
J. Ciani, ‘A Competition-Law-Oriented Look at the Application of Data Protection and IP Law to the Internet of Things: Towards a Wider “Holistic
Approach”’, in: M. Bakhoum e.a. (red.), Personal Data in Competition, Consumer Protection and Intellectual Property Law. Towards a Holistic Approach?,
Berlijn: Springer 2018, p. 223-224; J. Crémer, Y.-A. de Montjoye & H. Schweitzer, Competition policy for the digital era (rapport voor de Europese
Commissie), Luxemburg: Publications Office of the European Union 2019, p. 73.
I. Graef, ‘Blurring Boundaries of Consumer Welfare. How to Create Synergies Between Competition, Consumer and Data Protection Law in
Digital Markets’, in: M. Bakhoum e.a. (red.), Personal Data in Competition, Consumer Protection and Intellectual Property Law. Towards a Holistic
Approach?, Berlijn: Springer 2018, p. 139.
B. Van der Auwermeulen, ‘How to attribute the right to data portability in Europe: A comparative analysis of legislations’, Computer Law & Security Review 2017, afl. 1, p. 58; Crémer, De Montjoye & Schweitzer 2019, p. 73 en 76.
Graef 2018, p. 122.
Zie bijvoorbeeld overweging 24 Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten; OECD, Online advertising. Trends, benefits and risks for consumers
(OECD digital economy papers No. 272), Parijs: OECD Publishing 2019, p. 15.
Zie over de verzameling van de persoonsgegevens en de toepasselijkheid van de AVG F.J. Zuiderveen Borgesius, ‘Singling out people without
knowing their names – Behavioural targeting, pseudonymous data, and the new Data Protection Regulation’, Computer Law & Security Review
2016, afl. 2, p. 256-271.
Een verwerkingsverantwoordelijke kan bijvoorbeeld een dataset kopen en gebruiken of persoonsgegevens verzamelen zonder dat hij hiervoor
toestemming van de betrokkene of een gerechtvaardigd belang heeft. Art. 6 lid 1 sub a en f AVG.
Art. 13 lid 1 sub c en d en art. 14 lid 1 sub c AVG.
D. Klitou, Privacy-Invading Technologies and Privacy by Design. Safeguarding Privacy, Liberty and Security in the 21st Century, Den Haag: T.M.C. Asser
Press 2014, p. 279-281. Zie ook A. Cavoukian, S. Taylor & M.E. Abrams, ‘Privacy by Design: essential for organizational accountability and strong
business practices’, Identity in the Information Society 2010, afl. 2, p. 405-413; G. Hasselbalch & P. Tranberg, Data Ethics. The New Competitive
Advantage, Kopenhagen: Publishare 2016.
Zie onder andere B.-J. Koops, ‘The trouble with European data protection law’, IDPL 2014, afl. 4, p. 252; C. Lazaro & D. Le Métayer, ‘Control over
Personal Data: True Remedy or Fairy Tale?’, SCRIPTed 2015, afl. 1, p. 10 en 23-24; E.M.L. Moerel & J.E.J. Prins, ‘Privacy voor de homo digitalis’,
in: Homo digitalis. Preadviezen (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, deel 2016-I), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 20-22; J. Ausloos
& P. Dewitte, ‘Shattering one-way mirrors – data subject access rights in practice’, IDPL 2018, afl. 1, p. 21; A.F. Ferwarda & C.C.M Kroeks, ‘Zeggenschap en controle in het digitale tijdperk: de (on)mogelijkheid van toestemming als grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens’,
Tijdschrift voor Internetrecht 2018, afl. 5/6, p. 187; P.T.J. Wolters, ‘De rechten van de betrokkene onder de AVG’, TvC 2018, afl. 3, p. 131. Voor empirisch
onderzoek naar het lezen van de informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens, zie A.P.C. Roosendaal e.a., Privacybeleving op het internet in Nederland, TNO 2015, p. 30; European Commission, Special Eurobarometer 487a, Report, The General Data Protection Regulation, Parijs:
OECD Publishing 2019, p. 47-55.
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2.3. Niet voldoen aan het recht op dataportabiliteit

rent kan schade lijden door een schending van de verwerkingsverantwoordelijke (§ 2). Een tekstuele interpretatie
pleit daarom voor het toekennen van een recht op schadevergoeding: een concurrent kan als ‘eenieder’ een beroep doen op art. 82 lid 1 AVG.
De Engelse en de Franse tekst leiden niet tot een andere
conclusie. Deze versies stellen dat ‘any person’ of ‘toute
personne’ recht heeft op schadevergoeding. Hieruit volgt
niet dat alleen natuurlijke personen een beroep kunnen
doen op art. 82 lid 1 AVG. De verordening verwijst op
talloze andere plaatsen specifiek naar natuurlijke personen of rechtspersonen.18 Het algemene ‘any person’ of
‘toute personne’ suggereert in dit licht dat ook rechtspersonen een beroep kunnen doen op art. 82 lid 1 AVG. Het
artikel geeft in tegenstelling tot andere bepalingen19
weliswaar niet expliciet aan dat zowel een natuurlijke
persoon als een rechtspersoon onder ‘eenieder’, ‘any
person’ of ‘toute personne’ valt, maar dit is geen uitzondering.20

Art. 20 AVG geeft de betrokkene onder bepaalde voorwaarden een recht op dataportabiliteit.14 Dit recht geeft
de betrokkene aanspraak op een kopie van de door hem
verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde,
gangbare en machineleesbare vorm. Dit stelt hem in staat
om zijn persoonsgegevens eenvoudig ‘mee te nemen’
van de verwerkingsverantwoordelijke naar een concurrent.15 Als de verwerkingsverantwoordelijke dit recht niet
honoreert is het voor de betrokkene bij ‘data-driven services’ bezwaarlijker om over te stappen.16
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3.

De tekst en context van de AVG

Uit paragraaf 2 blijkt dat een schending van de AVG door
de verwerkingsverantwoordelijke tot schade voor concurrenten kan leiden. Hierdoor rijst de vraag of ook deze
concurrenten een beroep kunnen doen op art. 82 lid 1
AVG. Het antwoord op deze relativiteitsvraag blijkt niet
expliciet uit de verordening. Wij besteden in deze paragraaf achtereenvolgens aandacht aan de tekst van art. 82
lid 1 AVG (§ 3.1), de overige bepalingen van de AVG (§ 3.2)
en haar achterliggende doelstellingen (§ 3.3). Wij putten
hierbij uit de relativiteitsregels en argumenten die zijn
ontwikkeld met betrekking tot vorderingen op grond van
de schending van andere regels van de Europese Unie.
Het ligt voor de hand dat vergelijkbare maatstaven en
argumenten ook een rol spelen bij de beantwoording van
de vraag of de concurrent een beroep kan doen op art.
82 lid 1 AVG. Wij streven hierbij echter niet naar volledigheid. Wij gaan bovendien niet in op de vraag in hoeverre
een concurrent ook een beroep kan doen op andere
Europese regels waarbij vergelijkbare argumenten spelen.17

3.2. De overige bepalingen van de AVG
Andere bepalingen van de AVG pleiten tegen het toekennen van een recht op schadevergoeding aan de concurrent. De verordening beschermt de betrokkene. De verwerkingsverantwoordelijke is bijvoorbeeld op grond van
art. 5 lid 1 sub a AVG verplicht om persoonsgegevens te
verwerken op een wijze die ten aanzien van de betrokkene
rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Hij mag een
verwerking op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG baseren
op zijn gerechtvaardigde belang, behalve wanneer de
belangen en rechten van de betrokkene zwaarder wegen.
Ook de bepalingen over handhaving pleiten tegen het
toekennen van een recht op schadevergoeding aan de
concurrent. De AVG legt haar handhaving expliciet in de
handen van toezichthoudende autoriteiten en betrokkenen. Andere partijen spelen hoogstens een ondersteunende rol.21
De taken en positie van de toezichthoudende autoriteiten
zijn uitgebreid geregeld in de art. 51-76 AVG. De autoriteiten zijn bovendien op grond van art. 83 AVG bevoegd
om boetes op te leggen. Daarnaast creëert hoofdstuk III
van de AVG verschillende rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke kan uitoefenen.

3.1. De tekst van art. 82 lid 1 AVG
De tekst van art. 82 lid 1 AVG stelt dat ‘eenieder’ die
schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op de
verordening recht heeft op schadevergoeding van de
verwerkingsverantwoordelijke of verwerker. Een concur-

14

Zie over dit recht en de voorwaarden voor de uitoefening onder andere overweging 68 AVG; Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines
on the right to data portability, 16/EN WP 242 rev.01, 2017; P. De Hert e.a., ‘The right to data portability in the GDPR: Towards user-centric interoperability of digital services’, Computer Law & Security Review 2018, afl. 2, p. 193-203; Wolters 2018, p. 134-135.
15 Article 29 Data Protection Working Party 2017, p. 4-5; Van der Auwermeulen 2017, p. 58; B.W. Schermer, ‘Dataportabiliteit: the good, the bad
and the ugly’, Tijdschrift voor Internetrecht 2017, afl. 4, p. 161-162; De Hert e.a. 2018, p. 195, 198 en 201; Wolters 2018, p. 134-135; Crémer, De Montjoye
& Schweitzer 2019, p. 81.
16 Vergelijk H. Köhler, commentaar op UWG § 3a, in: H. Köhler, J. Bornkamm & J. Feddersen, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, München:
Beck 2019, Rn. 1.74b.
17 Zie bijvoorbeeld de preambule van Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken (PbEG 1985, L 210/29). De Richtlijn
produktaansprakelijkheid is mede bedoeld om de mededinging en het vrij verkeer van goederen te stimuleren. Een concurrent zou daarom
kunnen stellen dat hij ook recht heeft op schadevergoeding op grond van gebrek in een product. Deze vraag valt echter buiten het bereik van dit
artikel.
18 Art. 2 lid 2 sub c, art. 4 lid 1, 4, 5, 13, 14 en 15, art. 6 lid 1 sub d, art. 9 lid 1 en 2 sub c, art. 12 lid 6, art. 32 lid 4 en art. 35 lid 3 sub a en overweging
14, 18, 24, 26, 34, 35, 46, 51, 57, 71, 85, 86, 94, 148 en 162 AVG.
19 Art. 4 lid 7, 8, 9, 10, 17 en 18, art. 18 lid 2, art. 49 lid 1 sub c, en art. 78 en overweging 45 en 143 AVG.
20 Art. 9 lid 3, art. 29, art. 34 lid 3 sub a, art. 47 lid 2 sub h en j, art. 49 lid 1 sub g, en art. 62 lid 5 en overweging 26, 97, 129 en 150 AVG.
21 Zie bijvoorbeeld art. 19 (de verwerkingsverantwoordelijke dient de ontvangers van persoonsgegevens op de hoogte stellen van een door de betrokkene gevraagde rectificatie, wissing of beperking) en art. 80 (het recht op vertegenwoordiging van de betrokkene) AVG.
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Het antwoord op de vraag of een partij rechten kan ontlenen aan een bepaling van Europees recht, is onder andere afhankelijk van het doel van deze bepaling.25 De
AVG beschermt de grondrechten en de fundamentele
vrijheden van natuurlijke personen (§ 3.3.1) en waarborgt
het vrije verkeer van persoonsgegevens. Zij doet dit door
de bescherming van persoonsgegevens te versterken
(§ 3.3.2) en het gegevensbeschermingsrecht te harmoniseren (§ 3.3.3).26

3.3.1. De grondrechten en fundamentele vrijheden
van natuurlijke personen
De verordening is in de eerste plaats gericht op de bescherming van de grondrechten en fundamentele vrijheden
van natuurlijke personen.27 De AVG is niet gericht op de
bescherming van financiële belangen van rechtspersonen.
Deze ‘beschermingsdoelstelling’ pleit tegen toekenning
van een recht op schadevergoeding aan de concurrent.28
Verschillende auteurs stellen dan ook dat het recht op
schadevergoeding weliswaar niet is beperkt tot de betrokkene en dat ook andere natuurlijke personen hier een
beroep op kunnen doen,29 maar dat rechtspersonen zoals
een concurrent dat niet kunnen.30
Het arrest Jutta Leth ondersteunt deze interpretatie. Het
Hof van Justitie oordeelde dat de beschermingsdoelstelling van de geschonden norm zich uitstrekte tot de
voorkoming van vermogensschade die een ‘rechtstreeks
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3.3. De doelstellingen van de AVG

Hoofdstuk VIII, waarin ook het recht op schadevergoeding en de bevoegdheid tot het opleggen van een boete
zijn opgenomen, kent de betrokkene bovendien verschillende mogelijkheden voor handhaving toe. De AVG kent
deze rechten en handhavingsmogelijkheden uitdrukkelijk
alleen toe aan de betrokkene. Zo stellen art. 77 lid 1 en
art. 79 lid 1 AVG dat een betrokkene het recht heeft om
een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
of om een voorziening in rechte in te stellen.
Zelfs binnen art. 82 AVG bestaan aanwijzingen dat concurrenten geen recht hebben op de daar geregelde schadevergoeding. Lid 4 bepaalt dat de aansprakelijke verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers hoofdelijk aansprakelijk zijn ‘teneinde te garanderen dat de betrokkene
daadwerkelijk wordt vergoed’.
Art. 82 lid 1 AVG wijkt duidelijk af van de overige bepalingen van de verordening. De reden voor dit verschil
blijkt niet uit de AVG of haar totstandkoming. Deze afwijking is wel consistent. Ook overweging 146 bepaalt
dat de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker de
schade moeten vergoeden die iemand kan lijden en dat
zij hoofdelijk aansprakelijk zijn zodat de schade van de
betrokkene volledig en daadwerkelijk wordt vergoed.
In de totstandkoming van art. 23 Dataprotectierichtlijn,22
de voorloper van art. 82 AVG, is de intentie van de
Europese wetgever duidelijker. Dat artikel bepaalt net als
art. 82 AVG dat ‘een ieder die schade heeft geleden ten
gevolge van een onrechtmatige verwerking’ recht heeft
op schadevergoeding.23 Het voorstel van de Europese
Commissie beperkte het recht op schadevergoeding
echter tot ‘any individual whose personal data have been
stored in a file’, oftewel de betrokkene.24 De verruiming
ten opzichte van dit voorstel doet vermoeden dat de
Europese wetgever ook anderen een recht op schadevergoeding heeft willen toekennen.

22 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG 1995, L 281/31).
23 Ook art. 49 Wet bescherming persoonsgegevens (de Nederlandse wet ter omzetting van de Dataprotectierichtlijn) sprak ook over ‘iemand’.
24 Mededeling van de Commissie betreffende de bescherming van personen in verband met de behandeling van persoonsgegevens in de Gemeenschap
en betreffende de beveiliging van Informatiesystemen, COM(90)314 def., p. 28 (uitleg dat het gaat om de betrokkene) en 50 (tekst van het oude
art. 21, art. 23 in de aangenomen richtlijn).
25 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 17 september 2002, C-253/00, ECLI:EU:C:2002:497, punt 29-30 (Muñoz); HvJ EG 24 maart 2009, C-445/06,
ECLI:EU:C:2009:178, punt 23 (Danske Slagterier/Bondsrepubliek Duitsland); HvJ EU 14 maart 2013, C-420/11, ECLI:EU:C:2013:166, punt 27-28 en
41 (Jutta Leth/Oostenrijk).
26 Zie onder andere overweging 9, 10, 11, 13 en 170 AVG; V. Reding, ‘The European data protection framework for the twenty-first century’, IDPL
2012, afl. 3, p. 121; B. van der Sloot, ‘Do data protection rules protect the individual and should they? An assessment of the proposed General Data
Protection Regulation’, IDPL 2014, afl. 4, p. 317; J.P. Albrecht, ‘How the GDPR Will Change the World’, EDPL 2016, afl. 3, p. 288; S. Davies, ‘The
Data Protection Regulation: A Triumph of Pragmatism over Principle?’, EDPL 2016, afl. 3, p. 293-294; P. de Hert & V. Papakonstantinou, ‘The
New General Data Protection Regulation: Still a sound system for the protection of individuals?’, Computer Law & Security Review 2016, p. 182;
P.T.J. Wolters, ‘De beveiliging van persoonsgegevens. Een geharmoniseerde verplichting of een gedeelde verantwoordelijkheid?’, SEW 2017,
afl. 4, p. 144-145, noten 27, 37 en 58.
27 Zie onder andere de titel (‘de bescherming van natuurlijke personen’), art. 1 lid 2 en overweging 1, 2, 3 en 14 AVG.
28 Vergelijk HvJ EU 14 maart 2013, C-420/11, ECLI:EU:C:2013:166, punt 36, 44 en 48 (Jutta Leth/Oostenrijk).
29 Zie bijvoorbeeld: P. Voigt & A. von dem Bussche, The EU General Data Protection Regulation (GDPR). A Practical Guide, Cham: Springer International Publishing 2017, p. 216; R. Dickmann, ‘Nach dem Datenabfluss: Schadenersatz nach Art. 82 der Datenschutz-Grundverordnung und
die Rechte des Betroffenen an seinen personenbezogenen Daten’, Recht und Schaden 2018, afl. 7, p. 345-355; H. Lloyd-Jones & P. Carey, ‘The
Rights of Individuals’, in: P. Carey (red.), Data Protection. A Practical Guide to UK and EU Law, Oxford: Oxford University Press 2018, p. 152;
P. Laue & S. Kremer, Das neue Datenschutzrecht in der betrieblichen Praxis, Baden-Baden: Nomos 2019, p. 370-371. Vergelijk ook A. Neun &
K. Lubitzsch, ‘Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung – Rechtsschutz und Schadensersatz’, Betriebs-Berater 2017, afl. 44, p. 2568.
30 Zie bijvoorbeeld Neun & Lubitzsch 2017, p. 2568; Dickmann 2018, p. 346; A. Rubí Ruig, ‘Daños por infracciones del derecho a la protección de
datos personales. El remedio indemnizatorio del artículo 82 RGPD’, Revista de Derecho Civil 2018, afl. 4, p. 59-61; Köhler 2019, UWG § 3a, Rn.
1.40e en 1.74b; Laue & Kremer 2019, p. 370-371; S. Quaas, commentaar op DS-GVO art. 82, in: S. Brink & H.A. Wolff, Beck’scher Online-Kommentar
Datenschutzrecht, München: Beck 2019, Rn. 37. Verschillende auteurs stellen dat rechtspersonen wel een recht op schadevergoeding kunnen
hebben. R. Jay, Guide to the General Data Protection Regulation. A Companion to Data Protection Law and Practice, Londen: Thomson Reuters 2017,
p. 294; E. Truli, ‘The General Data Protection Regulation and Civil Liability’, in: M. Bakhoum e.a. (red.), Personal Data in Competition, Consumer
Protection and Intellectual Property Law. Towards a Holistic Approach?, Berlijn: Springer 2018, p. 309-310.
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3.3.2. De versterking van de bescherming van
persoonsgegevens
Het doel van de AVG is echter breder dan de bescherming
van individuele betrokkenen. De verordening heeft tevens
het meer abstracte doel om de bescherming van persoonsgegevens te versterken. Meer in het bijzonder beoogt zij
de handhaving te versterken.37 Een ruime interpretatie
van ‘eenieder’ kan hieraan bijdragen. Het gegevensbeschermingsrecht kent immers een ‘handhavingstekort’.38
Betrokkenen missen de financiële middelen en belangen,
organisatie en (technische) expertise om hun rechten effectief uit te oefenen.39 Ook nationale toezichthoudende
autoriteiten hebben niet de capaciteit om altijd handhavend op te treden.40 Additionele handhaving door concurrenten leidt in dit licht tot een welkome aanvulling. Zij
draagt bij aan de volle werking van de AVG.41
Het doel om de volle werking te verzekeren, speelt ook
een rol bij de handhaving van andere bepalingen van het
recht van de Europese Unie. Het Hof van Justitie kwam
in Muñoz op grond van dit argument tot de conclusie dat
een concurrent een andere marktdeelnemer in een ‘civiel
proces’ kan aanspreken op grond van een schending van
kwaliteitsnormen met betrekking tot groente en fruit.42
In Muñoz vordert de eiser een verbod.43 Het Hof van
Justitie benadrukt in verschillende arresten echter dat
ook het recht op schadevergoeding een belangrijke rol
speelt bij het verzekeren van de volle werking van het
Unierecht. Het eist dat ‘eenieder’ schadevergoeding kan
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economisch gevolg’ is van de in de richtlijn31 bedoelde
milieueffecten. ‘Bepaalde concurrentienadelen’ waren
volgens het Hof geen rechtstreeks gevolg.32 Ervan uitgaande dat de beschermingsdoelstelling van de AVG beperkt
is tot fundamentele rechten van de betrokkene,33 leidt
een vergelijkbare redenering tot het standpunt dat het
nadeel van de concurrent geen ‘rechtstreeks economisch
gevolg’ is. Het nadeel is weliswaar veroorzaakt door de
schending van de verordening, maar is geen gevolg van
de aantasting van het fundamentele recht van de betrokkene en komt daarom niet op grond van art. 82 lid 1 AVG
voor vergoeding in aanmerking.
Overigens zou ook de conclusie dat de financiële belangen van concurrenten wel onder de beschermingsdoelstelling van de AVG vallen, niet automatisch tot de conclusie leiden dat zij een beroep kunnen doen art. 82 lid 1
AVG. In Peter Paul oordeelde het Hof van Justitie dat de
richtlijnen op het gebied van financieel toezicht onder
andere strekken tot bescherming van deposanten. Deze
beschermingsdoelstelling brengt echter niet mee dat deposanten de toezichthouders aansprakelijk moeten kunnen stellen op grond van gebrekkig toezicht.34 Dit arrest
vormt echter een uitzondering.35 Dit hangt samen met
het feit dat de door de richtlijnen beoogde harmonisatie
beperkt blijft tot hetgeen wezenlijk, noodzakelijk en voldoende is voor het bereiken van haar doelstellingen. Zolang de deposanten een vordering tegen het depositogarantiestelsel kunnen doen gelden, is de coördinatie van
de aansprakelijkheid van toezichthouders voor het bereiken van deze doelstellingen niet noodzakelijk.36

32
33

34
35

36
37
38
39
40

41
42

43

Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten
(PbEG 1985, L 175/40).
HvJ EU 14 maart 2013, C-420/11, ECLI:EU:C:2013:166, punt 36 (Jutta Leth/Oostenrijk) (in de context van lidstaataansprakelijkheid).
Het Hof van Justitie stelt in Jutta Leth dat ‘bepaalde concurrentienadelen’ geen rechtstreeks gevolg zijn van de schending van Richtlijn 85/337.
Het stelt niet dat een vergoeding van de schade van concurrenten categorisch is uitgesloten. L. Di Bella, De toepassing van de vereisten van causaliteit,
relativiteit en toerekening bij de onrechtmatige overheidsdaad (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2014, p. 157. Zie ook § 3.3.3.
HvJ EG 12 oktober 2004, C-222/02, ECLI:EU:C:2004:606 (Peter Paul).
R.J.G.M. Widdershoven, ‘Annotatie bij HvJ EG 24 maart 2009, C-445/06, ECLI:EU:C:2009:178 (Danske Slagterier/Bondsrepubliek Duitsland)’,
AB 2009/229, punt 3; E.J. van Praag, ‘Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders naar Europees recht’, SEW 2014, afl. 5, p. 216-218;
R. Meijer, ‘De relativiteit van een energielabel: EnergyClaim/Staat’, MvV 2018, afl. 4, p. 127; R.J.G.M. Widdershoven, ‘Annotatie bij HR 19 oktober
2018, ECLI:NL:HR:2018:1973’, AB 2019/119, punt 3. Zie in andere zin S.J. Tans, ‘Staatsaansprakelijkheid en het EU-rechtelijk relativiteitsvereiste’,
AA 2019, afl. 5, p. 345.
HvJ EG 12 oktober 2004, C-222/02, ECLI:EU:C:2004:606, punt 37, 42 en 43 (Peter Paul); art. 7 lid 6 en de voorlaatste overweging van Richtlijn
94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 inzake de depositogarantiestelsels (PbEG 1994, L 135/5).
Overweging 7 en 148 AVG.
Zie uitgebreider Walree 2017, p. 921; T.E. van der Linden & T.F. Walree, ‘De collectieve procedure als oplossing voor het privaatrechtelijke
handhavingstekort bij een datalek?’, AV&S 2018/20, p. 105-113.
Noot 13; FRA, Access to data protection remedies in EU Member States, 2013, p. 29-30, 37-40 en 50; Van der Sloot 2014, p. 323; P.T.J. Wolters, ‘De
handhaving door de betrokkene onder de AVG’, TvC 2019, afl. 1, p. 22 en 24.
FRA, Data Protection in the European Union: the role of National Data Protection Authorities, Luxemburg: Publications Office of the European Union
2010, p. 7-8 en 20; C. Kuner, Transborder Data Flows and Data Privacy Law, Oxford: Oxford University Press 2013, p. 143-144; Van der Sloot 2014,
p. 321; H. Hijmans, ‘The DPAs and Their Cooperation: How Far Are We in Making Enforcement of Data Protection Law More European?’, EDPL
2016, afl. 3, p. 366; Moerel & Prins 2016, p. 114; D.J.B. Svantesson, ‘Enforcing Privacy Across Different Jurisdictions’, in: D. Wright & P. De Hert
(red.), Enforcing Privacy. Regulatory, Legal and Technological Approaches, Cham: Springer 2016, p. 201; Andersson Elffers Felix, Organisatorische
vertaling Verordening & Richtlijn gegevensbescherming, 2017; Walree 2017, p. 921; L. Lundstedt, International jurisdiction over cross-border private enforcement actions under the GDPR (Stockholm Faculty of Law Research Paper Series No. 57), 2018, p. 4; M. Veale, R. Binns & J. Ausloos, ‘When
data protection by design and data subject rights clash’, IDPL 2018, afl. 2, p. 105; Wolters 2019, p. 16 en 22.
Zie ook C. Solmecke, ‘Kann die DSGVO über das UWG abgemahnt werden? Neue Gerichtsentscheidungen’, WBS-law.de 7 juli 2019.
HvJ EG 17 september 2002, C-253/00, ECLI:EU:C:2002:497, punt 30-31 (Muñoz) over Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei
1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (PbEG 1972, L 118/1) en Verordening (EG) nr.
2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (PbEG 1996,
L 297/1).
Zie over de vraag of uit dit arrest ook volgt dat de concurrent schadevergoeding kan eisen W. van Gerven, ‘Crehan and the Way Ahead’, European
Business Law Review 2006, afl. 2, p. 271; T. Tridimas, The General Principles of EU Law, Oxford: Oxford University Press 2006, p. 545-547;
Asser/Hartkamp 3-I 2018/197. Vergelijk ook HR 30 augustus 2019, ECLI:NL:HR:2019:1293 (NZO/Alpro).
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vergoeding als de verwerkingsverantwoordelijke de markt
ondertussen stevig in handen heeft gekregen. Het recht
op schadevergoeding van de concurrent kan bijdragen
aan het verkleinen van het handhavingstekort, maar lost
het niet volledig op.

3.3.3. De harmonisatie van het gegevensbeschermingsrecht
Het recht op schadevergoeding draagt ook bij aan het
vrije verkeer van persoonsgegevens en de harmonisatie
van het gegevensbeschermingsrecht en zijn handhaving.50
Het stelt de concurrent allereerst in staat om een level
playing field af te dwingen. De AVG heeft overal in de
Europese Unie dezelfde inhoud.51 Er ontstaat echter geen
level playing field zolang de nationale toezichthoudende
autoriteiten en betrokkenen de AVG op uiteenlopende
wijzen uitleggen en handhaven.52 Aanvullende handhaving door de concurrent kan deze verschillen in de
handhaving verkleinen. Zij kan ertoe leiden dat verwerkingsverantwoordelijken zich ook aan de AVG moeten
houden in landen of situaties waar de toezichthoudende
autoriteit minder streng handhaaft. Zij kan daarnaast
bijdragen aan het wegnemen van eventuele verschillen
in de interpretatie van de AVG door een autonome interpretatie van het Hof van Justitie uit te lokken.53
Als de concurrent geen bescherming kan ontlenen aan
art. 82 lid 1 AVG, kan dit daarnaast tot verschillen leiden
door het bestaan van andere nationale bepalingen. Zelfs
als art. 82 lid 1 AVG geen recht op schadevergoeding
creëert, kan een schending van het gegevensbeschermingsrecht ook via een andere grondslag tot een dergelijk
recht leiden. Zij kan bijvoorbeeld een onrechtmatige daad
opleveren op grond van oneerlijke handelspraktijken.54
Een dergelijk recht op schadevergoeding vloeit, in tegenstelling tot art. 82 lid 1 AVG, niet direct voort uit het recht
van de Europese Unie. Zijn bestaan en voorwaarden
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vorderen voor een schending van het mededingingsrecht.44 Het recht op schadevergoeding maakt schendingen van het mededingingsrecht ‘minder aantrekkelijk’
en draagt bij aan de handhaving van een ‘daadwerkelijke
mededinging’.45 Het is daarom een ‘integrerend deel’
van het stelsel voor de handhaving.46 Deze argumentatie
leidt ertoe dat aan het relativiteitsvereiste snel is voldaan.47
Handhaving, en dus ook door middel van een vordering
tot schadevergoeding van een concurrent, maakt een
schending immers altijd minder aantrekkelijk en draagt
hiermee bij aan de volle werking van de Europese regels.
Een mogelijke schadevergoedingsvordering van de concurrent versterkt de bescherming van persoonsgegevens
op verschillende manieren. Ten eerste ontmoedigt zij
onrechtmatige verwerkingen door de verwerkingsverantwoordelijke.48 Ten tweede maakt zij het ook voor de
concurrent zelf aantrekkelijker om zich aan de AVG te
houden. Aanbieders van digitale diensten en producten
voeren een felle strijd om gebruikers en persoonsgegevens.49 De concurrent die gebruikers en advertentie-inkomsten misloopt als gevolg van schendingen door de
verwerkingsverantwoordelijke (§ 2) heeft, enigszins gechargeerd, twee opties. Als hij zich keurig aan de AVG
blijft houden, verliest hij de concurrentiestrijd. Hij wordt
hierdoor gedwongen om zelf ook inbreuk te maken op
het gegevensbeschermingsrecht. Het recht op schadevergoeding biedt een uitweg. In plaats van af te dalen naar
het niveau van de verwerkingsverantwoordelijke, kan de
concurrent er ook voor kiezen om de verwerkingsverantwoordelijke te dwingen om zich aan de AVG te houden.
De werkelijkheid is uiteraard complexer. Naleving van
de AVG is slechts een van de factoren die bijdragen aan
het succes van een bedrijf. Handhaving biedt bovendien
alleen een volwaardig alternatief als zij het door de verwerkingsverantwoordelijke genoten voordeel ook echt
wegneemt. Een concurrent heeft weinig aan een schade-

44 HvJ EG 20 september 2001, C-453/99, ECLI:EU:C:2001:465, punt 25-26 (Courage/Crehan); HvJ EG 13 juli 2006, gevoegde zaken C-295/04C-298/04, ECLI:EU:C:2006:461, punt 89-90 (Manfredi); HvJ EU 5 juni 2014, C-557/12, ECLI:EU:C:2014:1317, punt 21 en 32-33 (Kone); HvJ EU
14 maart 2019, C-724/17, ECLI:EU:C:2019:204, punt 43 (Skanska). Zie ook overweging 3 Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen
van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie (‘Richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht’) (PbEU 2014,
L 349/1).
45 HvJ EG 20 september 2001, C-453/99, ECLI:EU:C:2001:465, punt 27 (Courage/Crehan); HvJ EG 13 juli 2006, gevoegde zaken C-295/04-C-298/04,
ECLI:EU:C:2006:461, punt 91 (Manfredi); HvJ EU 14 juni 2011, C-360/99, ECLI:EU:C:2011:389, punt 29 (Pfleiderer); HvJ EU 6 november 2012,
C-199/11, ECLI:EU:C:2012:684, punt 42 (Otis e.a.); HvJ EU 6 juni 2013, C-536/11, EU:C:2013:366, punt 23 (Donau Chemie e.a.); HvJ EU 5 juni 2014,
C-557/12, ECLI:EU:C:2014:1317, punt 23 (Kone); HvJ EU 14 maart 2019, C-724/17, ECLI:EU:C:2019:204, punt 44 en 45 (Skanska).
46 HvJ EU 14 maart 2019, C-724/17, ECLI:EU:C:2019:204, punt 45 (Skanska).
47 Zie ook C.H. Sieburgh, ‘EU Law and Non-Contractual Liability of the Union, Member States and Individuals’, in: A.S. Hartkamp e.a. (red.), The
Influence of EU Law on National Private Law, Deventer: Kluwer 2014, p. 477-480, p. 496; A.P.W. Duijkersloot, R.J.G.M. Widdershoven & J.H. Jans,
‘Overheidsaansprakelijkheid’, in: S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (red.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri
2017, p. 443.
48 Truli 2018, p. 310. Vergelijk HvJ EG 17 september 2002, C-253/00, ECLI:EU:C:2002:497, punt 31 (Muñoz).
49 Zie bijvoorbeeld Crémer, De Montjoye & Schweitzer 2019, p. 32-33.
50 De AVG verschilt in dit opzicht van Peter Paul (§ 3.3.1). De handhaving door middel van een recht op schadevergoeding wordt door de AVG geharmoniseerd.
51 Opmerking verdient dat de AVG keuzeruimte aan de lidstaten gunt ten aanzien van de invulling van een groot aantal bepalingen in de AVG,
zoals art. 6 lid 2, art. 8 lid 1 en art. 9 lid 4. In Nederland wordt in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming van die keuzeruimte gebruikgemaakt. Zie ook over deze keuzeruimte voor lidstaten P. Blume, ‘Will it be a better world? The proposed EU Data Protection
Regulation’, IDPL 2012, afl. 3, p. 132-133; Davies 2016, noot 26, p. 294-296.
52 Zie ook § 3.3.2; noot 40.
53 Zie over deze mogelijke verschillen Wolters 2019, p. 22-23; F.C. van der Jagt-Vink, ‘Schadevergoeding onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming’ MvV 2019, afl. 7 en 8, p. 290-292.
54 Overweging 146 AVG. Zie ook hierna, § 4 en noot 63.
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zullen daarom per lidstaat verschillen. Dit leidt tot verschillen in de handhaving van het gegevensbeschermingsrecht.55
De mogelijke rol van concurrenten bij de handhaving
van het Europese recht blijkt ten slotte uit de ‘Richtlijn
oneerlijke handelspraktijken’.56 Deze richtlijn vertoont
duidelijke parallellen met de AVG. Zij beschermt consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken.57 Zij is dus
net als de AVG (zie ook § 3.3.1) niet rechtstreeks gericht op
de bescherming van concurrenten. De Richtlijn oneerlijke
handelspraktijken en de AVG hebben echter tevens het
doel om de interne markt door middel van harmonisatie
te versterken.58 De richtlijn erkent dat ‘legitieme concurrenten’ kunnen worden benadeeld door op consumenten
gerichte oneerlijke handelspraktijken (vergelijk § 2). Zij
is volgens overwegingen 6 en 8 nadrukkelijk ook gericht
op de indirecte bescherming van deze concurrenten. De
AVG is minder expliciet. Wel is de harmonisatie volgens
overweging 9 mede bedoeld om de mededinging te versterken. Dit vormt een argument om aan te nemen dat
het financiële nadeel van de concurrent, anders dan bij
Jutta Leth (§ 3.3.1), wel binnen de beschermingsdoelstelling van de verordening valt.

op grond van art. 11 lid 1 sub b ook kunnen plaatsvinden
doordat zij oneerlijke handelspraktijken voorleggen aan
de ACM60 of een vergelijkbare administratieve instantie
in een andere lidstaat.
De Richtlijn oneerlijke handelspraktijken laat zien dat
ook concurrenten een rol kunnen spelen bij de handhaving van Unierecht dat in de eerste plaats is gericht op
de bescherming van andere partijen.61 De parallellen
tussen deze richtlijn en de AVG pleiten ervoor om aan
te nemen dat concurrenten ook een rol kunnen spelen
bij de handhaving van de verordening.
Een belangrijk verschil met de richtlijn is echter dat de
AVG geen bepaling of overweging bevat over handhaving
door concurrenten.62 Zij gaat buiten de genoemde overweging 9 zelfs in het geheel niet in op hun positie.
Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat de Europese wetgever bij de AVG geen handhavende rol aan
concurrenten heeft willen toekennen. Een teleologische
interpretatie leidt echter tot de conclusie dat concurrenten
wel degelijk een rol kunnen spelen. Het recht op schadevergoeding van de concurrent kan immers bijdragen aan
het bereiken van de doelstellingen van de AVG (§ 3.3.2
en 3.3.3).

De Richtlijn oneerlijke handelspraktijken bepaalt expliciet
dat concurrenten een rol kunnen spelen bij de handhaving. Art. 11 lid 1 verplicht de lidstaten om te zorgen voor
de invoering van passende en doeltreffende middelen ter
bestrijding van oneerlijke handelspraktijken. Deze middelen dienen het mogelijk te maken om de naleving van
de richtlijn ‘in het belang van de consumenten’ te kunnen
afdwingen. Het artikel stelt echter ook dat partijen die
belang hebben bij het bestrijden van oneerlijke handelspraktijken, ‘met inbegrip van de concurrenten’, tegen
deze handelspraktijken moeten kunnen optreden. In
Nederland kunnen concurrenten schadevergoeding eisen
of een andere civiele vordering instellen op grond van
een schending van de regels met betrekking tot oneerlijke
handelspraktijken.59 De richtlijn schrijft dit echter niet
dwingend voor. De handhaving door concurrenten zou

55

56

57

58
59

60
61

62

4.

Een gedifferentieerde benadering?

Een beroep op art. 82 lid 1 AVG staat niet op zichzelf.
Voorwaarde daarvoor is dat de verwerkingsverantwoordelijke een andere bepaling van de AVG schendt. Tot nu
toe hebben wij geen onderscheid gemaakt tussen de
verschillende in de verordening opgenomen regels. Als
concurrenten een beroep mogen doen op art. 82 lid 1
AVG, zou iedere schending tot een recht op schadevergoeding kunnen leiden. Naast deze ‘alles-of-niets-benadering’ is het echter ook mogelijk om een ‘gedifferentieerde’ benadering te hanteren. In deze benadering is het
bestaan van het recht op schadevergoeding niet zozeer

Het recht op schadevergoeding bij een schending van het mededingingsrecht (§ 3.3.2) vloeit wel voort uit het recht van de Europese Unie. De
procedurele regels worden echter door de lidstaten vastgesteld. Zie bijvoorbeeld HvJ EG 20 september 2001, C-453/99, ECLI:EU:C:2001:465,
punt 29 (Courage/Crehan); HvJ EG 13 juli 2006, gevoegde zaken C-295/04-C-298/04, ECLI:EU:C:2006:461 (Manfredi); HvJ EU 14 maart 2019,
C-724/17, ECLI:EU:C:2019:204, punt 24 en 27 (Skanska). Zie over de invloed van deze regels op de harmonisatie overweging 8 Richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht.
Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen
jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG
van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (‘Richtlijn oneerlijke
handelspraktijken’) (PbEU 2005, L 149/22).
Art. 1 Richtlijn oneerlijke handelspraktijken. De verhouding tussen een betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke lijkt op de verhouding
tussen een consument en een professionele partij. Zie ook D.J.B. Svantesson, ‘Enter the quagmire – the complicated relationship between data
protection law and consumer protection law’, Computer Law & Security Review 2018, afl. 1, p. 28; Wolters 2018, p. 131.
Art. 1 en 4 en overweging 2, 3, 5, 12 en 13 Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (vrije verkeer van goederen en diensten en vrijheid van vestiging)
en art. 1 lid 1 en 3 en overweging 2, 3, 5, 6, 12, 53, 123 en 166 AVG (vrije verkeer van persoonsgegevens).
Zie uitgebreid D.W.F. Verkade, Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten (Monografieën BW, deel B49a), Deventer: Wolters Kluwer 2016,
nr. 8 en 74; M.S.A. Faraj & L.B.A. Tigelaar, ‘Naar een hanteerbare vordering voor een concurrent tegen een ondernemer die zich schuldig maakt
aan oneerlijke handelspraktijken’, TvC 2018, afl. 6, p. 284-293.
Zie art. 2.2 Wet handhaving consumentenbescherming.
De richtlijn verschilt in dit opzicht van het in § 3.3.2 besproken mededingingsrecht. Het mededingingsrecht is in de eerste plaats gericht op de
bescherming van ‘de markt’, maar ook mede op de bescherming van concurrenten. HvJ EG 4 juni 2009, C-8/08, ECLI:EU:C:2009:343, punt 38
(T-Mobile/NMa); HvJ EG 6 oktober 2009, gevoegde zaken C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P en C-519/06 P, ECLI:EU:C:2009:610, punt 63
(GlaxoSmithKline/Commissie). Vergelijk R. Whish & D. Bailey, Competition Law, Oxford: Oxford University Press 2018, p. 21-22. Zie voor een
voorbeeld van een vordering tot schadevergoeding in een conflict tussen concurrenten HvJ EU 23 oktober 2014, C-302/13, ECLI:EU:C:2014:2319
(flyLAL/Starptaustikā).
Zij gaat buiten de genoemde overweging 9 zelfs in het geheel niet in op de positie van concurrenten.
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afhankelijk van de interpretatie van art. 82 lid 1 AVG,
maar van de kenmerken van de geschonden bepaling.
Deze benadering wordt gehanteerd door de Duitse Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Een concurrent
kan op grond van art. 3a UWG in actie komen tegen een
schending van een regel die bestemd is om marktgedrag
(Marktverhalten) te reguleren. In verschillende Duitse
zaken eist een concurrent dat een verwerkingsverantwoordelijke een bepaalde schending van de AVG staakt. Verschillende rechters wijzen deze vordering echter af omdat
de art. 77-84 AVG de handhaving volgens hen uitputtend
regelen.63
Het Oberlandesgericht Hamburg wijst deze interpretatie
van de AVG af. Dit betekent echter niet dat iedere
schending tot handhaving door de concurrent kan leiden.
Dit kan alleen als de geschonden bepaling een ‘marktverhaltensregelnden Charakter’ heeft.
In het onderhavige geval stelde de concurrent een verbodsactie in omdat de verwerkingsverantwoordelijke (een
farmaceut) niet op rechtmatige wijze toestemming heeft
gekregen voor het verwerken van gegevens over gezondheid. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikte deze
gevoelige gegevens echter alleen voor doeleinden met
betrekking tot gezondheidszorg. De bijzondere bepalingen met betrekking tot het gebruik van gegevens over
gezondheid voor deze doeleinden zijn gericht op de bescherming van de gezondheid en privacy van de patiënt.
Zij hebben geen marktverhaltensregelnden Charakter. De
concurrent kan daarom geen beroep doen op een schending van deze regels. De mogelijkheid dat de concurrent
klanten is misgelopen door deze overtreding brengt hier
geen verandering in. Dit zou echter anders zijn als de
zonder toestemming verkregen persoonsgegevens in
strijd met het Duitse gegevensbeschermingsrecht zouden
worden gebruikt voor advertentiedoeleinden. Deze norm
heeft wel een marktverhaltensregelnden Charakter.64
Bij andere schendingen van de AVG hebben Duitse
rechters wel ruimte geboden aan handhaving door concurrenten. Het Oberlandesgericht München heeft bijvoorbeeld geoordeeld dat een concurrent ook kan optreden
tegen een schending van het verbod op telefonische verkoop zonder voorafgaande toestemming.65 Het Landgericht Würzburg heeft daarnaast geaccepteerd dat een
concurrent een verbod op het gebruik van de website van
de verwerkingsverantwoordelijke kan eisen als hiermee

onversleuteld en zonder adequate informatievoorziening
persoonsgegevens worden verzameld.66
De gedifferentieerde benadering betekent dat in het
concrete geval moet worden onderzocht in hoeverre de
geschonden bepaling bescherming beoogt te bieden tegen
oneerlijke concurrentie of een marktverhaltensregelnden
Charakter heeft. Zij biedt een middenweg. Additionele
handhaving door concurrenten draagt bij aan het bereiken
van de doelstellingen van de AVG (§ 3.3.2 en 3.3.3). Tegelijkertijd zorgt de gedifferentieerde benadering ervoor
dat concurrenten niet kunnen optreden tegen schendingen die hun niet of slechts op zeer indirecte manier
aangaan. Bedrijven zijn hierdoor niet in staat om het
gegevensbeschermingsrecht te ‘misbruiken’ om de bedrijfsvoering van hun concurrenten te verstoren.67
Toch verdient de gedifferentieerde benadering niet de
voorkeur. Zij vereist een onderscheid tussen bepalingen
met en zonder een marktverhaltensregelnden Charakter
dat op grond van de AVG eigenlijk niet valt te rechtvaardigen. Alle verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke zijn immers in de eerste plaats gericht op de bescherming van de grondrechten en fundamentele vrijheden van natuurlijke personen (§ 3.3.1). Tegelijkertijd is de
AVG echter ‘in haar geheel’ bedoeld ter bevordering van
het vrije verkeer van persoonsgegevens en de harmonisatie en versterking van het gegevensbeschermingsrecht
en zijn handhaving (§ 3.3.2 en 3.3.3).
Zij bevat geen bepalingen die uitsluitend strekken ter bescherming van de betrokkene. Een helder onderscheid
tussen bepalingen die mede bedoeld zijn om de concurrentie te bevorderen en verplichtingen die dit doel niet
hebben, is daarom niet te maken. De Duitse ‘gedifferentieerde’ benadering verdient om deze reden niet de
voorkeur.
Dit onderscheid is in het kader van art. 82 lid 1 AVG bovendien ook niet nodig om misbruik van het gegevensbeschermingsrecht door concurrenten te voorkomen. Het
recht op schadevergoeding ontstaat alleen als de benadeelde schade lijdt. Een concurrent kan dit recht daarom niet
inroepen bij schendingen van de AVG die geen gevolgen
voor hem hebben.68 Bovendien komt louter theoretische69

63 Landgericht Bochum 7 augustus 2018, ECLI:DE:LGBO:2018:0807.I12O85.18.00; Landgericht Wiesbaden 5 november 2018,
ECLI:DE:LGWIESB:2018:1105.5O214.18.00; Landgericht Magdeburg 18 januari 2019, ECLI:DE:LGMAGDE:2019:0118.36O48.18.00; Landgericht
Stuttgart 20 mei 2019, 35 O 68/18 KfH. Zie in deze zin ook Köhler 2019, UWG § 3a, Rn. 1.40e en 1.74b. De handhaving door anderen dan de betrokkenen zou daarom beperkt zijn tot de in art. 80 AVG genoemde mogelijkheden. Dit is echter onjuist. Zie in de eerste plaats overweging 146
AVG; § 3.3.3. Art. 80 AVG ziet bovendien slechts op de uitoefening van de rechten van de betrokkene door een derde. Het stelt niets over de eventuele
rechten van de derde. Zie ook J. Henrich, ‘German Unfair Competition Law and the GDPR – Courts Are Indecisive about Parallel Remedies’,
EDPL 2018, afl. 4, p. 518; Solmecke 2019. De in de art. 77, 78 en 79 AVG opgenomen rechten bestaan ten slotte ‘onverminderd andere mogelijkheden’ van administratief beroep, een voorziening in rechte (art. 77) of buitengerechtelijk beroep (art. 78 en 79). Het Landgericht Magdeburg
stelt dat dit alleen de andere rechten van de betrokkene onverlet laat. Deze discussie heeft overigens geen gevolgen voor de onderzoeksvraag van
deze bijdrage. Wij onderzoeken immers juist of concurrenten (ook) een beroep op art. 82 lid 1 AVG kunnen doen.
64 Oberlandesgericht Hamburg 25 oktober 2018, 3 U 66/17. Zie ook § 2.1.
65 Oberlandesgericht München 7 februari 2019, 37 O 6840/17.
66 Landgericht Würzburg 13 september 2018, 11 O 1741/18 UWG. Zie ook § 2.2.
67 Vergelijk Henrich 2018, p. 515.
68 Zie ook overweging 13 en art. 3 lid 3 en art. 12 lid 2 Richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht. Schadevergoeding dient volgens
deze richtlijn niet te leiden tot overcompensatie.
69 Schade moet reëel en daadwerkelijk geleden zijn, zie bijvoorbeeld HvJ EG 21 februari 2008, C-348/06 P, ECLI:EU:C:2008:107, punt 54 (Commissie/Girardot); HvJ EU 4 april 2017, C-33/7/15 P, ECLI:EU:C:2017:256, punt 91 (Europese Ombudsman/Staelen). Hypothetische, onbepaalde of onnauwkeurige schade wordt dus niet vergoed. Zie bijvoorbeeld HvJ EG 29 januari 1985, 147/83, ECLI:EU:C:1985:26, punt 20 (Münchener Im-
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of zeer indirecte schade70 in het Europese recht niet voor
vergoeding in aanmerking. Ook de beoordeling van de
vraag of een schadepost voldoende ‘zeker’ en ‘direct’ is,
leidt tot een zekere differentiatie. Deze differentiatie is
echter niet afhankelijk van een niet te maken onderscheid
tussen de verschillende bepalingen van de AVG, maar
van de omstandigheden en geleden schade in het concrete
geval.
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5.

Synthese en conclusie

Een concurrent kan op verschillende manieren schade
lijden door een schending van de AVG. De naleving van
de AVG door de verwerkingsverantwoordelijke is daarom
ook voor hem van groot belang (§ 2). De AVG is echter
in de eerste plaats gericht op de bescherming van de
grondrechten en fundamentele vrijheden van natuurlijke
personen. De bescherming van financiële belangen van
concurrenten vallen op het eerste gezicht niet onder de
beschermingsdoelstelling van de AVG. De heersende
mening in de literatuur is daarom dat concurrenten geen
beroep kunnen doen op art. 82 lid 1 AVG (§ 3.3.1).
Hiermee is niet alles gezegd. De doelstellingen van de
AVG zijn breder dan de bescherming van individuele
betrokkenen. De verordening is ook gericht op de bevordering van het vrije verkeer van persoonsgegevens, de
versterking van de bescherming van persoonsgegevens
en de harmonisatie van het gegevensbeschermingsrecht.
Deze overkoepelende doelstellingen zijn juist wel gebaat
bij additionele handhaving door concurrenten (§ 3.3.2 en
3.3.3). Het recht op schadevergoeding draagt hierdoor bij
aan de volle werking van de AVG.
De handhaving door concurrenten past bovendien goed
in het stelsel van het Unierecht. De doelstelling om de
volle werking van het Europese recht te verzekeren,
brengt onder andere mee dat eenieder schadevergoeding
kan vorderen voor een schending van het mededingingsrecht (§ 3.3.2). De Richtlijn oneerlijke handelspraktijken
laat bovendien zien dat concurrenten ook een rol kunnen
spelen bij de handhaving van Unierecht dat in de eerste
plaats is gericht op de bescherming van andere partijen
(§ 3.3.3). De additionele handhaving door concurrenten
is bovendien juist in het gegevensbeschermingsrecht
hard nodig door het ‘handhavingstekort’ (§ 3.3.2).

Er zijn ook argumenten die pleiten tegen het toekennen
van een recht op schadevergoeding aan de concurrent.
Hoewel art. 82 lid 1 AVG het recht op schadevergoeding
toekent aan ‘eenieder’ (§ 3.1), staat de bepaling tussen artikelen die handhavingsrechten toekennen aan de betrokkene. Dit zou tot de conclusie kunnen leiden dat ook art.
82 lid 1 AVG alleen is bedoeld voor de betrokkene. Toch
is de bedoeling van de Europese wetgever niet geheel
duidelijk. De Dataprotectierichtlijn kende immers het
recht op schadevergoeding eveneens toe aan ‘een ieder’.
De uiteindelijke tekst van de richtlijn wijkt hiermee af
van het voorstel van de Europese Commissie (§ 3.2).
Handhaving door een concurrent kan daarnaast leiden
tot ‘misbruik’ van het gegevensbeschermingsrecht (§ 4).
De concurrent zou de verwerkingsverantwoordelijke
kunnen aanspreken voor minimale schendingen van de
AVG die voor zowel de betrokkenen als de concurrent
geen noemenswaardige gevolgen hebben. Dergelijke
handhaving zorgt slechts voor een verstoring van de bedrijfsvoering van de verwerkingsverantwoordelijke en
leidt niet tot een noemenswaardige versterking van de
bescherming van persoonsgegevens.
De Duitse UWG bepaalt dat een concurrent alleen mag
optreden tegen schendingen van regels die bestemd zijn
om marktgedrag te reguleren. Deze gedifferentieerde
benadering vereist echter een onderscheid dat op grond
van de AVG niet valt te rechtvaardigen. Zij is in de context
van art. 82 lid 1 AVG bovendien ook niet nodig. Het recht
op schadevergoeding ontstaat immers alleen als de concurrent schade heeft geleden (§ 4). De concurrent kan
zich daarom alleen op art. 82 lid 1 AVG beroepen in
situaties waarin hij werkelijk wordt geraakt door de
schending van de AVG. Hoewel het niet altijd eenvoudig
zal zijn om dit te bewijzen, bestaan er wel degelijk
situaties waarin dergelijke schade zich kan voordoen (§ 2).
Indien het recht op schadevergoeding beperkt blijft tot
situaties waarin de concurrent schade lijdt, kan het een
nuttige bijdrage leveren aan de doelstellingen van de
AVG. Er bestaan daarom sterke argumenten voor de
stelling dat ook de concurrent een beroep kan doen op
art. 82 lid 1 AVG. Het ontbreken van een expliciete bepaling en de, op het eerste gezicht, met elkaar strijdige
doelstellingen blijven echter voor onduidelijkheid zorgen.
Een duidelijke uitleg van het Europees Comité voor gegevensbescherming of het Hof van Justitie is daarom gewenst.71

port/Commissie); GvEA EG 11 juli 1997, T-267/94, ECLI:EU:T:1997:113, punt 73 (Oleifici Italiani/Commissie); GvEA EG 29 oktober 1998, T-13/96,
ECLI:EU:T:1998:254, punt 76 (TEAM/Commissie). Zie ook uitgebreid over schade A. Vaquer, ‘Damage’, in: H. Koziol & R. Schulze (red.), Tort
Law of the European Community, Wenen: Springer 2008, p. 27-28; C.C. van Dam, European Tort Law, Oxford: Oxford University Press 2013, p. 359360. Zie ook hierboven bij de bespreking van Oberlandesgericht Hamburg 25 oktober 2018, 3 U 66/17.
70 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 18 september 1995, T-168/94, ECLI:EU:T:1995:170, punt 52 (Blackspur); HvJ EG 5 maart 1996, gevoegde zaken C-46/93
en C-48/93, ECLI:EU:C:1996:79, punt 51 (Brasserie du Pêcheur & Factortame); I.C. Durant, ‘Causation’, in: H. Koziol & R. Schulze (red.), Tort Law
of the European Community, Wenen: Springer 2008, p. 63-71; Van Dam 2013, p. 311. Vergelijk naar Nederlands recht art. 6:98 BW.
71 Een dergelijke interpretatie van het Hof van Justitie vereist dat een concurrent een beroep doet op art. 82 lid 1 AVG. Dit is ook mogelijk als subsidiaire vordering. Een concurrent kan bijvoorbeeld ook schadevergoeding eisen omdat een schending van de informatieplicht tevens een oneerlijke handelspraktijk is of dat het niet voldoen aan het recht op dataportabiliteit misbruik van een machtspositie inhoudt. Vergelijk § 2.2, 2.3 en 4.
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