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Geschillenkamer

Tussenbeslissing 26/2021 van 23 februari 2021

Dossiernr. : DOS-2019-01377
Betreft: taal van de procedure - klacht tegen IAB Europe

De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit, bestaande uit de heer Hielke Hijmans,
voorzitter, en de heren Yves Poullet en Christophe Boeraeve, leden, neemt in die samenstelling deze
zaak in behandeling;
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

GBA-wet );
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 het beroep dat Johnny Ryan, Pierre Dewitte, Jeff Ausloos, de NGO Panoptykon, de NGO Bits
of Freedom, alsook The League for Human Rights bij het Marktenhof hebben ingesteld tegen de
tussenbeslissing van de Geschillenkamer nr. 01/2021 van 08 januari 2021,
Gezien de hoorzitting voor het Marktenhof van 03 februari 2021,
Gelet op het arrest van het Marktenhof van 17 februari 2021.
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heeft de volgende beslissing1 genomen inzake:
-

-

de klagers:
-

Mr Johnny Ryan

-

Mr Pierre Dewitte

-

Mr Jeff Ausloos

-

Mr Bruno Bidon

-

NGO Panoptykon

-

NGO Bits of Freedom

-

La Ligue des Droits de l’Homme

de verweerder : IAB Europe

1. Motivering
1. Ingevolge het akkoord dat tussen partijen is afgesloten2, zoals bekrachtigd door het Marktenhof
in zijn arrest 2020/1351 van 17 februari 2021, wijzigt deze tussenbeslissing, de tussenbeslissing
nr. 01/2021 van 8 januari 2021 als volgt.
2. De GBA verandert de procestaal van Frans in Nederlands. Dit betekent dat de correspondentie
van de GBA met de partijen voortaan in het Nederlands zal worden gevoerd en dat toekomstige
voorlopige en eindbeslissingen van de Geschillenkamer in het Nederlands zullen zijn. De
Geschillenkamer zal evenwel een Franse en een Engelse vertaling van de eindbeslissing aan de
partijen verstrekken.
3. De GBA stelde de partijen op 4 februari 2021 ook het inspectieverslag van 13 juli 2020 ter
beschikking in het Frans, gezuiverd van Engelse bewoordingen. Er zijn geen inhoudelijke
wijzigingen in het verslag aangebracht. Deze nieuwe Franse versie van het inspectieverslag
vervangt de vorige versie ex tunc. Dit impliceert dat IAB Europe zich ertoe verbindt de nietigheid
van het verslag van de Inspectie niet in te roepen op grond van de taalwetgeving.
4. De GBA heeft de partijen ook een authentieke versie van het inspectieverslag in de Nederlandse
taal verstrekt op datum van 11 februari 2021.
5. Het staat de partijen evenwel vrij om in de procedure voor de Geschillenkamer de taal van hun
keuze (Nederlands, Frans of Engels) te gebruiken, zowel schriftelijk als mondeling. In het geval
van IAB Europe is dat Frans of Engels. Voorts is de Gegevensbeschermingsautoriteit niet

1

Dit is de nederlandstalige originele versie

2

Akkoord van 05 februari 2021 tussen de partijen via de conclusies voor het Markentehof.
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verantwoordelijk voor vertalingen van processtukken die door een partij ten behoeve van de
andere partij worden ingediend.
6. Elke partij zal de eigen kosten van de beroepsprocedure dragen.
7. Gelet op het belang van transparantie met betrekking tot het besluitvormingsproces en de
beslissingen van de Geschillenkamer, alsmede op het specifieke karakter en het publieke belang
van

deze

beslissing,

zal

deze

worden

bekendgemaakt

op

de

website

van

de

Gegevensbeschermingsautoriteit. Gelet op de eerdere publiciteit over deze zaak, heeft de
Geschillenkamer besloten de directe identificatiegegevens van de partijen en de aangehaalde
personen, natuurlijke of rechtspersonen, niet te wissen.
8. Bovengenoemde overeenkomst tussen de partijen is aan deze beslissing gehecht en op de website
van de Gegevensbeschermingsautoriteit gepubliceerd.

OM DEZE REDENEN
DE GESCHILLENKAMER

Beslist, na beraadslaging, om de tussenbeslissing nr. 01/2021 van 8 januari 2021 als volgt te wijzigen:
-

de procedure in het Nederlands te voeren, met dien verstande dat de partijen zich, zowel in hun
conclusies als op de hoorzitting in het Frans, het Nederlands of het Engels kunnen uitdrukken;

-

geen vertalingen te verstrekken van geschreven stukken die in een van deze drie talen is
ingediend;

-

de eindbeslissing in het Nederlands te nemen, en simultaan een Franse en een Engelse versie
aan de partijen mee te delen, die ook op de website van de GBA beschikbaar zullen worden
gesteld.
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Tegen deze tussenbeslissing kan binnen 30 dagen na de kennisgeving ervan beroep worden
aangetekend bij het Marktenhof (artikel 108, § 1, van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van
de Gegevensbeschermingsautoriteit) met de Gegevensbeschermingsautoriteit als verweerder.

(get.) Hielke Hijmans
Voorzitter van de Geschillenkamer

