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Geschillenkamer 

 

Beslissing 14/2020 van 14 april 2020 

 

Dossiernummer : DOS-2020-01192 

 

Betreft : Klacht wegens het beheren van een fanpagina op Facebook zonder toestemming 

van de betrokkene wiens naam de pagina draagt 

 

De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit, samengesteld uit de heer Hielke 

Hijmans, voorzitter, alleen zetelend; 

 

Gelet op 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), hierna AVG; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit; hierna 

WOG; 

 

Gelet op het reglement van interne orde, zoals goedgekeurd door de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers op 20 december 2018 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 

15 januari 2019;  

 

Gelet op de stukken van het dossier; 
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heeft de volgende beslissing genomen inzake: 

- mevrouw X, vertegenwoordigd door mr. W, hierna “de klager”, tegen 

- de heer Y en de onderneming Z, hierna “de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken” 

 

 

1. Feiten en procedure 

Op grond van artikel 95, §2 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, stelt de Geschillenkamer de gezamenlijke 

verwerkingsverantwoordelijken in kennis van het feit dat ingevolge een klacht een dossier aanhangig 

is.  

 

De klacht betreft het verwerken van de persoonsgegevens van de klager via een fanpagina op 

Facebook die haar naam en voornaam draagt. Het gaat met name om de fanpagina die te vinden is 

via de hyperlink V. De rechten voor het beheren van de fanpagina zijn volgens de klager toegewezen 

aan minstens één van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. De klager werpt op dat de 

verwerking niet rechtmatig is overeenkomstig artikel 6 AVG. De klager wenst dat deze rechten voor 

het beheren van de fanpagina aan haar worden overgedragen, zodat zij zelf het beheer kan uitoefenen 

over de fanpagina die haar naam en voornaam draagt.  

 

De klager en minstens één van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken hadden in het kader 

van de professionele artistieke activiteiten van de klager gedurende een jarenlange periode afspraken 

en overeenkomsten, waarin het beheer van de fanpagina tot stand kwam.  

 

Op 5 maart 2020 dient de klager, vertegenwoordigd door haar raadsman, een klacht in bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit. De klacht stelt dat er mogelijke inbreuken op artikelen 6; 7; 12, lid 

3; 20 en 21 AVG vast te stellen zijn. De klager vraagt de Gegevensbeschermingsautoriteit een 

onderzoek te starten, aan de verweerders een sanctie op te leggen en de verweerders te gelasten de 

rechten voor het beheer van de fanpagina op Facebook aan de klager over te maken.  

 

Op 10 maart 2020 werd de klacht op grond van artikel 58 WOG ontvankelijk verklaard en werd deze 

overeenkomstig artikel 62, §1 WOG overgemaakt aan de Geschillenkamer. 
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2. Motivering 

De klager verzet zich tegen het beheren van de fanpagina op Facebook met haar naam en voornaam 

door de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, en vraagt onder meer de rechten voor het 

beheer van de fanpagina te verkrijgen.  

 

Gezien het bezwaar van de klager tegen het verwerken van de persoonsgegevens, met name haar 

naam en voornaam, duidelijk is geformuleerd in de klacht, acht de Geschillenkamer het toereikend om 

zich vooreerst tot de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken te richten om hen te waarschuwen 

eventuele inbreuken op de AVG stop te zetten en gevolg te geven aan het verzoek van de klager. 

 

In die zin merkt de Geschillenkamer voor de volledigheid op dat de klager een beroep doet op haar 

recht op overdraagbaarheid van gegevens, overeenkomstig artikel 20 AVG, en haar recht van bezwaar 

overeenkomstig artikel 21 AVG. Zij wenst niet dat de fanpagina, en met de fanpagina de haar 

betreffende persoonsgegevens, zonder meer worden verwijderd.  

 

Gelet op de mogelijke organisatorische gevolgen van de bijzondere maatregelen opgelegd door het 

Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 3 april 2020, kent de 

Geschillenkamer in deze periode in beginsel aan de verwerkingsverantwoordelijke een langere termijn 

toe om uitvoering te geven aan deze beslissing en de Geschillenkamer hierover te informeren. Gelet 

op de urgentie van het geval wordt de termijn in de onderhavige zaak niet verlengd.  

 

Gelet op het belang van transparantie met betrekking tot de besluitvorming van de Geschillenkamer, 

wordt deze beslissing gepubliceerd op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Het is 

evenwel niet nodig dat daartoe de identificatiegegevens van de partijen rechtstreeks worden 

bekendgemaakt. 

 

OM DEZE REDENEN, 

 

beslist de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit om: 

 

- op grond van artikel 58, lid 2, a) AVG en artikel 95, §1, 4° WOG de gezamenlijke 

verwerkingsverantwoordelijke te waarschuwen dat zij geen persoonsgegevens mogen verwerken 

wanneer dit niet rechtmatig is overeenkomstig artikel 6 AVG; eventuele inbreuken op de AVG zijn 

onderhevig aan sancties overeenkomstig de bepalingen van de AVG en WOG. 

 

- op grond van artikel 58, lid 2, c) AVG en artikel 95, §1, 5° WOG de gezamenlijke 

verwerkingsverantwoordelijken te bevelen dat wordt voldaan aan het verzoek van de klager om 
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haar rechten in de zin van artikel 20 en artikel 21 AVG uit te oefenen. De Geschillenkamer gelast 

de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke dit verzoek binnen de 7 dagen na de kennisgeving 

van deze beslissing in te willigen.  

 

- de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken te gelasten de Gegevensbeschermingsautoriteit 

(Geschillenkamer) per e-mail op de hoogte te stellen dat aan het hierboven genoemde bevel is 

voldaan, uiterlijk 14 dagen na de kennisgeving van deze beslissing (via het e-mailadres 

litigationchamber@apd-gba.be); en   

 

- in geval de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken niet tijdig uitvoering geven aan het 

hierboven gestelde, de zaak overeenkomstig artikelen 98 e.v. WOG ten gronde te behandelen.  

 

 

Tegen deze beslissing kan op grond van artikel 108, §1 WOG, beroep worden aangetekend binnen 

een termijn van dertig dagen, vanaf de kennisgeving, bij het Marktenhof, met de 

Gegevensbeschermingsautoriteit als verweerder. 

 

   

 

 

(get.) Hielke Hijmans 

Voorzitter van de Geschillenkamer 
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