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DEEL I. INLEIDING 

1. Probleemstelling 

Tot enkel decennia geleden waren consumenten louter afhankelijk van het lokale aanbod aan 

goederen en diensten om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. De keuzes waren weliswaar 

beperkt, maar over de transparantie van prijzen viel niet te klagen. Prijsdiscriminatie, wat inhoudt 

dat dezelfde goederen of diensten verkocht worden tegen verschillende prijzen aan verschillende 

klanten1, bestond reeds en manifesteerde zich onder meer in de vorm van een hoeveelheidskorting 

of een reductietarief voor studenten en bejaarden. Dit waren, en zijn nog altijd, algemeen aanvaarde 

praktijken die door niemand in vraag worden gesteld omdat ze beantwoorden aan het algemeen 

rechtvaardigheidsgevoel van elke consument. Hoewel prijsdiscriminatie van alle tijden is, heeft de 

opkomst van het internet de kiem gelegd voor de ontwikkeling van een online variant van dit 

economisch fenomeen. Deze variant is echter veel minder onschuldig, transparant en rechtvaardig.  

Technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat ondernemingen in toenemende mate 

persoonsgegevens van huidige en potentiële klanten kunnen verzamelen. Het begrip 

‘persoonsgegevens’ wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming gedefinieerd als 

“alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon” en omvat onder 

meer iemands financiële situatie, woonplaats, opleiding, seksuele oriëntatie, politieke of 

godsdienstige overtuiging en gezondheidstoestand. Tegenwoordig zijn ondernemingen zelfs in 

staat aan de hand van allerlei volgtechnieken en speciaal daarvoor ontworpen instrumenten het 

online gedrag van consumenten in kaart te brengen om zo een beter inzicht te verwerven in hun 

persoonlijke voorkeuren, gewoontes en betalingsbereidheid. Nadat de verzamelde gegevens zijn 

samengebracht in één grote dataset, worden ze verwerkt door complexe algoritmes die op zoek 

gaan naar verbanden tussen de verschillende kenmerken van de individuen wiens 

persoonsgegevens deel uitmaken van de dataset. De kennis die ondernemingen vergaren uit de 

resultaten van deze verwerking kan vervolgens aangewend worden om gedetailleerde profielen op 

te stellen en een aan elk profiel aangepaste prijs te presenteren aan de consument. Een profiel zal 

                                                
1 A. ODLYZKO, “Privacy, Economics, and Price Discrimination on the Internet” in J. CAMP en S. LEWIS, 
Economics of Information Security, Dordrecht, Springer, 2004, 188. 
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bovendien niet alleen bestaan uit informatie eigen aan een bepaalde consument, maar ook uit 

informatie van andere consumenten met wie hij gemeenschappelijke kenmerken heeft en naar alle 

waarschijnlijkheid in dit profiel zullen passen. 

Hoe meer persoonsgegevens een onderneming kan verzamelen, hoe verfijnder de segmentatie van 

consumenten kan verlopen. Dit wil zeggen dat consumenten telkens in kleinere groepen worden 

verdeeld zodat zowel prijzen als producteigenschappen naderhand aangepast kunnen worden aan 

de verschillende profielen. Het ontwikkelen van producten die dichter aanleunen bij de voorkeuren 

en behoeftes van de consument zal ervoor zorgen dat ondernemingen niet alleen de verkoop in het 

algemeen kunnen opdrijven, maar zal eveneens de winst per verkocht product doen toenemen. Er 

wordt immers aan elke klant een prijs aangerekend die nauw aanleunt bij het maximumbedrag dat 

hij bereid is te betalen.2 

De hierboven uiteengezette verwerking van persoonsgegevens vormt een vergaande inmenging in 

de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen en moet daarom in zeker mate aan beperkingen 

onderworpen worden. Consumenten zijn vaak helemaal niet op de hoogte van de verzameling en 

verwerking van hun persoonsgegevens. Ze hebben dan ook op geen enkel moment en op geen 

enkele manier enige vorm van inspraak in of controle over deze processen. Dit gebrek aan 

transparantie leidt ertoe dat ondernemingen ongehinderd gebruik kunnen maken van 

persoonsgegevens zonder dat ze verantwoording moeten afleggen voor deze praktijken. Bovendien 

kunnen fouten of onnauwkeurigheden de verschillende stadia van het verwerkingsproces 

binnensluipen, waardoor prijzen uiteindelijk vastgesteld worden op basis van inaccurate profielen. 

Om deze redenen wordt online prijsdiscriminatie in huidige tijden beschouwd als één van de 

voornaamste doelstellingen voor de verwerking van persoonsgegevens en het terugdringen van 

privacy. De Europese wetgever zal daarom de passende waarborgen moeten inbouwen om te 

kunnen verzekeren dat consumenten en hun persoonsgegevens voldoende beschermd worden in dit 

gewijzigd economisch landschap. 

                                                
2 Hierdoor wordt het consumentensurplus gereduceerd. Het consumentensurplus is het verschil tussen de 
prijs dat de consument maximum bereid zou zijn te betalen en de prijs dat de consument effectief betaalt 
voor een bepaald product. Zie P. BELLEFLAMME, “What to think of targeted advertising”, IPdigIT 19 
april 2013, http://www.ipdigit.eu/2013/04/what-to-think-of-targeted-advertising/ (consultatie 10 oktober 
2017). 



	 	 3 

2. Opzet en methodologie 

In deze masterproef wordt onderzocht in welke mate en op welke wijze de instellingen van de 

Europese Unie reeds aandacht hebben besteed aan online prijsdiscriminatie in de ontwikkeling van 

hun wetgeving. Het differentiëren en personaliseren van prijzen is echter een proces van lange 

adem. Consumenten moeten daarom niet alleen beschermd worden tegen de discriminerende 

prijzen op zich, maar eveneens tegen de verzameling en verwerking van hun persoonsgegevens en 

de profileringstechnieken die aangewend worden om hen te kunnen categoriseren. Slechts wanneer 

deze stappen succesvol doorlopen zijn, zal een handelaar aan de hand van de verzamelde gegevens 

en de opgestelde profielen zijn prijsbeleid kunnen aanpassen aan persoonlijke voorkeuren en 

behoeftes van klanten. Technologische ontwikkelingen hebben er bovendien voor gezorgd dat deze 

processen grotendeels geautomatiseerd verlopen. Er zal daarom ook aandacht besteed worden aan 

de algoritmes die aan de basis liggen van dit soort geautomatiseerde besluitvorming. Hun 

complexiteit en intransparantie zorgt ervoor dat het reguleren van algoritmes in huidige tijden één 

van de grootste uitdagingen vormt voor wetgevers en beleidsmakers. 

Aangezien dit onderzoek gericht is op de Europeesrechtelijke benadering van online 

prijsdiscriminatie, zal deze praktijk slechts sporadisch benaderd worden uit economische 

invalshoek. Het is echter onmogelijk prijsdiscriminatie volledig los te zien van haar micro-

economische oorsprong, waardoor hier toch de nodige aandacht aan besteed zal worden bij de 

begripsomschrijving en relevantie in deel II. 

In mei 2015 heeft Europese Commissie een Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor 

Europa bekendgemaakt. Deze strategie bevat verschillende wetgevende initiatieven om de interne 

markt van de EU aan te passen aan het digitale tijdperk. Het vrij recente karakter van dit actieplan 

zorgt ervoor dat sommige rechtsinstrumenten nog niet in werking zijn getreden, zoals de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming, en andere slechts bestaan uit een voorstel van de Commissie, 

zoals het voorstel voor een verordening met betrekking tot de eerbieding van het privéleven en de 

bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie of het voorstel voor een 

verordening inzake de aanpak van geoblocking. Toch worden al deze initiatieven besproken in het 

licht van hun toekomstige inwerkingtreding. Hierbij is zoveel als mogelijk gepoogd om de meest 

recente bronnen te raadplegen, maar het is onvermijdelijk dat een voorstel van de Europese 
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Commissie nog heel wat veranderingen kan ondergaan in het Europees Parlement en de Raad. Het 

eindresultaat van een verordening of richtlijn kan dus afwijken van wat hier besproken wordt met 

betrekking tot het voorstel. Het ligt bovendien buiten de grenzen van dit onderzoek om elk 

rechtsinstrument integraal te behandelen. De focus zal daarom liggen op de bepalingen die relevant 

zijn voor online prijsdiscriminatie, de bescherming van persoonsgegevens of profilering. De 

omvang van de uiteenzetting van elke rechtsbron staat met andere woorden niet in verhouding tot 

haar belang of relevantie in de Europese rechtsorde. Zo wordt het mededingingsrecht slechts 

beknopt besproken, terwijl deze regelgeving essentieel is voor de concurrentie op de interne markt 

en de Europese economie in het algemeen. 

Deel II schetst de problematiek rond online prijsdiscriminatie. Eerst worden een aantal belangrijke 

begrippen omschreven om vervolgens de verschillende soorten prijsdiscriminatie te behandelen. 

Verder wordt uiteengezet waarom prijsdiscriminatie mogelijks wenselijk kan zijn en hoe dit 

economisch fenomeen in bepaalde situaties kan gerechtvaardigd worden. Het tweede deel wordt 

afgesloten door te benadrukken waarom consumenten beschermd moeten worden tegen online 

prijsdiscriminatie en wat met andere woorden de relevantie van dit onderzoek is. Dit wordt 

gemotiveerd aan de hand van een aantal nadelen en bezwaren die verbonden zijn aan dit 

economisch fenomeen. 

Deel III vormt de kern van deze masterproef. Vooreerst worden een aantal fundamentele rechten 

uiteengezet die de grondslag vormen voor de bescherming van persoonsgegevens en het verbod op 

discriminatie in het Europees recht. Hierbij wordt ook het EVRM van de Raad van Europa en de 

rol van het EHRM besproken. Na een korte toelichting van het mededingingsrecht, wordt de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming uitvoerig behandeld. Een algemeen deel zet het 

toepassingsgebied en de beginselen uiteen, waarna een bijzonder deel online prijsdiscriminatie in 

het licht van de AVG bespreekt. Verder worden ook de e-Privacy Richtlijn en het voorstel voor 

een e-Privacy Verordening, de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, de Dienstenrichtlijn en het 

voorstel voor een Geoblocking Verordening geïncorporeerd in dit onderzoek. Ten slotte ligt de 

focus op een aantal rechtsinstrumenten die minder uitgebreid aan bod komen of reeds onder een 

andere titel werden toegelicht. Het betreft de Verordening Netneutraliteit, de Richtlijn 

Consumentenrechten en de Richtlijn Elektronische Handel. 
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Deel IV bestaat uit een aantal slotbeschouwingen. Wat heeft de Europese Unie reeds kunnen 

verwezenlijken? Welke uitdagingen staan de Europese instellingen nog te wachten? Is de 

consument voldoende beschermd tegen online prijsdiscriminatie en de verwerking van zijn 

persoonsgegevens? Het antwoord op deze vragen wordt in het licht van de huidige en toekomstige 

regelgeving zo goed mogelijk beantwoord. 
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DEEL II. BEGRIPSOMSCRHIJVING EN RELEVANTIE 

1. Algoritmes? Profilering? Prijsdiscriminatie? 

1.1 Algoritmes 

Een algoritme wordt gedefinieerd als “een geheel van regels voor het oplossen van een probleem 

in een bepaald aantal stappen, of ook wel als een eindige reeks instructies, die vanuit een gegeven 

begintoestand naar een beoogd doel leiden.”3 Algoritmes kunnen niet alleen zichzelf voortdurend 

aanpassen, maar zijn ook in staat het systeem waarvoor zij gebruikt worden bij te sturen aan de 

hand van de waargenomen gegevens. Dit heeft als gevolg dat het gebruik van algoritmes een 

efficiënte en veelvoorkomende manier is om grote hoeveelheden data te verwerken. De keerzijde 

van de medaille is het gebrek aan transparantie. Aangezien de wensen en voorkeuren van 

consumenten proactief worden afgeleid uit de opgeslagen en geanalyseerde gedragsgegevens, 

kunnen we nooit volledig vertrouwen op de juistheid van de resultaten van algoritmes. De uitkomst 

kan immers beïnvloed zijn door een vooroordeel van de programmeur of opdrachtgever of het 

gevolg zijn van de invoer van onjuiste gegevens.4 BAROCAS is in een onderzoek naar 

geautomatiseerde besluitvorming tot de vaststelling gekomen dat de manier waarop computers 

datasets verwerken regelmatig leidt tot onbedoelde discriminatie.5 Algoritmische 

besluitvormingsprocedures kunnen immers bestaande maatschappelijke patronen overnemen, zelfs 

wanneer ze niet handmatig gecodeerd zijn om dit te doen. Hoewel wetenschappers en 

beleidsmakers zich doorgaans zorgen maken over het feit dat de ondoorgrondelijkheid van 

algoritmes bepaalde fouten of intenties verborgen houdt, zijn ze zich er niet van bewust dat de 

ongewenste discriminatie die hieruit voortkomt het gevolg kan zijn van het 

gegevensverwerkingsproces op zich en niet altijd te wijten is aan externe factoren zoals de 

                                                
3 G. VANDERSTICHELE, “Het beslechten van geschillen in een digitale samenleving. Over rechters en 
algoritmes”, Computerrecht 2015, afl. 5, 20. 
4 Ibid. 
5 M. MARTIJN en D. TOKMETZIS, “Heel Holland Transparant: Zo bepalen bedrijven en overheden of je 
een risicoburger bent”, De Correspondent 12 oktober 2015, https://decorrespondent.nl/3478/heel-holland-
transparant-zo-bepalen-bedrijven-en-overheden-of-je-een-risicoburger-bent/106969368-5c092520 
(consultatie 8 december 2017). 
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vooringenomenheid of onnauwkeurigheid van programmeurs.6 Het is aldus gevaarlijk om zonder 

enige vorm van voorzichtigheid en kritische insteek te vertrouwen op de resultaten van deze 

complexe en geavanceerde wiskundige formules. Toch zien we dat het gebruik van algoritmes 

meer en meer doordringt in het dagelijkse leven. 

Bedrijven wenden algoritmes aan voor commerciële doeleinden. Ze gebruiken geavanceerde 

strategieën om zo nauwkeurig mogelijk de reserveringsprijs van klanten te benaderen. De 

reserveringsprijs is de hoogste prijs die een koper bereid is te betalen voor bepaalde goederen en 

diensten. De resultaten stellen hen in staat een gepersonaliseerde prijs te bepalen voor elke klant. 

Zelflerende prijsalgoritmes verfijnen de bestaande algemenere consumentengroepen, zoals 

senioren, studenten en werknemers, in een meer gedetailleerde en gesegmenteerde realiteit, waar 

mensen ingedeeld worden in groepen omdat ze vanwege dispositionele7 en situationele8 factoren 

gelijkaardig zijn qua prijsgevoeligheid en koopgedrag. Naarmate de omvang, de variëteit en de 

waarde van persoonsgegevens toeneemt, kunnen prijsalgoritmes de verzamelde gegevens 

gebruiken om subgroepen van gelijkgestemde consumenten te identificeren. De algoritmes zullen 

bovendien informatie over de manier waarop andere consumenten binnen een groep handelen, 

gebruiken om te voorspellen hoe een bepaalde consument binnen dezelfde groep onder 

vergelijkbare omstandigheden zal reageren. Deze techniek laat het algoritme toe de 

reserveringsprijs van de consument nauwkeuriger te benaderen. Elk moment dat iemand online 

spendeert, is een opportuniteit voor het algoritme om het gedrag van die persoon en anderen binnen 

zijn groep onder verschillende omstandigheden te observeren. Hoe meer experimenten het 

algoritme uitvoert, hoe meer het door een proces van ‘trial en error’ kan bepalen wat de 

reserveringsprijs van een bepaalde groep in verschillende situaties is. Bedrijven hebben aldus nood 

aan persoonsgegevens om hun algoritmes beter te kunnen trainen en consumenten in zo klein 

                                                
6 S. BAROCAS en A. D. SELBST, “Big Data’s Disparate Impact”, California Law Review 2016, afl. 104, 
https://ssrn.com/abstract=2477899, 4. 
7 Dispositionele factoren zijn factoren die binnen een persoon liggen. 
8 Situationele factoren zijn factoren die buiten een persoon liggen. 
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mogelijke groepen te kunnen categoriseren. Ze zullen daarom concurreren om gegevens over de 

activiteiten van consumenten te verzamelen.9 

Het profileren van consumenten kan online verkopers helpen om de prijsgevoeligheid van een 

consumentengroep te benaderen. Dit zal ertoe leiden dat sommige groepen verschillende producten 

of diensten worden aangeboden tegen verschillende prijzen. De informatie die een verkoper 

vergaart over iemands prijsgevoeligheid laat hem toe zijn prijzen aan te passen op basis van de 

waarschijnlijkheid dat een klant op de hoogte is van de aanbiedingen van concurrenten. Wanneer 

consumenten gevoelig zijn voor externe aanbiedingen en prijsdiscriminatie als oneerlijk 

beschouwen, kan de verkoper gebruik maken van promoties, kortingsbonnen en andere middelen 

om de verkoop aan te moedigen en consumenten aan zich te binden. Een algoritme zal de 

waarschijnlijkheid inschatten dat consumenten ergens anders gaan winkelen of zich bewust zijn 

van betere deals. De verkoper kan vervolgens aan de hand van gepersonaliseerde aanbiedingen en 

prijzen vermijden dat zijn klanten overlopen naar de concurrentie en op die manier zijn winst 

maximaliseren.10 

1.2 Profilering 

Bij de bespreking van algoritmes onder de vorige titel werd reeds verwezen naar de profilering van 

consumenten. Ondanks de verbondenheid van deze twee begrippen, zal het begrip profilering onder 

deze titel verder toegelicht worden. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 in werking zal treden, 

definieert profilering als “elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens 

waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke 

persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische 

situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of 

verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.”11 Profilering bestaat uit drie elementen of 

                                                
9 A. EZRACHI en M. E. STUCKE, “The rise of behavioural discrimination”, European Competition Law 
Review 2016, vol. 37 afl. 12, 485-486. 
10 Ibid, 486. 
11 Artikel 4, lid 4 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 
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voorwaarden onder deze verordening. Ten eerste moet het gaan om een geautomatiseerde vorm 

van verwerking, vervolgens moet de verwerking toegepast worden op persoonsgegevens en ten 

slotte moet het doel van de profilering de evaluatie van bepaalde persoonlijke aspecten van een 

natuurlijke persoon inhouden.12 

De Groep Gegevensbescherming Artikel 29, een onafhankelijke werkgroep in de EU die kwesties 

op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en privacy behandelt13, onderscheidt twee 

soorten profielen. Prognostische profielen worden opgesteld na observatie van individueel en 

collectief surfgedrag gedurende een bepaalde periode, in het bijzonder door te volgen welke 

websites de consumenten bezoeken en welke advertenties hun aandacht trekken. Daarnaast zijn er 

expliciete profielen. Deze worden aangemaakt op basis van persoonsgegevens die de betrokkene 

zelf overdraagt aan een webdienst, bijvoorbeeld door zich te registreren. Prognostische profielen 

kunnen op een later moment expliciet worden wanneer de betrokkene aan de hand van 

inloggegevens zich herkenbaar maakt voor een website.14 Differentiële prijszetting zal grotendeels 

gebaseerd zijn op de samenstelling van prognostische profielen, hoewel het gebruik van expliciete 

profielen niet uitgesloten is, bijvoorbeeld wanneer online verkopers de registratie van consumenten 

vereisen voor de aankoop van producten of diensten. 

Het Comité van Ministers van de Raad van Europa beschrijft drie verschillende stadia van 

profilering. In het eerste stadium worden gedigitaliseerde observaties met betrekking tot het gedrag 

of de kenmerken van individuen op grote schaal verzameld en opgeslagen. De resulterende 

gegevens kunnen nominatief, gecodeerd of anoniem zijn. Het tweede stadium, ook wel 

‘datamining’ genoemd, bestaat uit een geautomatiseerde analyse van de verzamelde gegevens 

                                                
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene 
verordening gegevensbescherming), Pb.L. 4 mei 2016, afl. 119, 1-88. 
12 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Guidelines on Automated individual decision-
making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, 3 oktober 2017, nr. 17/EN – WP 251, 6. 
13 De privacycommissies van de 28 lidstaten van de Europese Unie zijn hierin vertegenwoordigd. Naast de 
EU-lidstaten, maakt ook de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming deel uit van deze 
werkgroep. Zie COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 
(CBPL), “Werkgroep Artikel 29 voor de bescherming van persoonsgegevens”, 
https://www.privacycommission.be/nl/groep-29 (consultatie 9 december 2017). 
14 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29, Advies 2/2010 over online reclame op basis van 
surfgedrag (‘behavioural advertising’), 22 juni 2010, nr. 00909/10/NL – WP 171, 8. 
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waardoor correlaties tussen de verschillende gedragingen en kenmerken kunnen worden 

achterhaald. In het laatste stadium worden op basis van waarneembare gedragsvariabelen of 

kenmerken, die specifiek zijn voor een individu, nieuwe kenmerken afgeleid om zijn huidig of 

toekomstig gedrag te bepalen. De eerste twee fases kunnen worden uitgevoerd met behulp van 

geanonimiseerde of gecodeerde gegevens. De derde fase heeft daarentegen betrekking op een 

persoon die geïdentificeerd of identificeerbaar is. Wanneer geanonimiseerde gegevens worden 

gebruikt, is het technisch onmogelijk om de betrokken persoon door observatie te identificeren. De 

mogelijkheid, zelfs in theorie, dat anonieme gegevens ‘gedeanonimiseerd’ kunnen worden, 

betekent dat de gegevens niet op een effectieve manier werden geanonimiseerd. Als gecodeerde 

gegevens worden gebruikt, kan een derde partij het individu identificeren door de gegevens te 

decoderen.15 

Het gebruik van verschillende gesofisticeerde volgtechnieken, zoals cookies, stelt bedrijven in staat 

een schat aan informatie over consumenten te achterhalen, waaronder demografische gegevens (d.i. 

leeftijd, geslacht, nationaliteit, etniciteit en beroep), geografische locatie, browser- en 

zoekgeschiedenis en online reviews.16 Algoritmes en andere statistische hulpmiddelen analyseren 

de verzamelde gegevens en zoeken naar verbanden tussen bepaalde gedragskenmerken. De 

rekenkracht en verfijning van deze algoritmes brengen correlaties aan het licht die doorgaans 

onzichtbaar zijn voor het blote oog of niet vatbaar zijn voor menselijke rede. Daarnaast wordt 

meestal een waarschijnlijkheidsfactor bepaald voor de gemaakte correlaties.17 De resultaten van de 

geautomatiseerde verwerking worden uiteindelijk aangewend om profielen van individuele 

consumenten op te stellen en desgevallend te verfijnen. Bedrijven zullen zich baseren op deze 

profielen om de prijzen van hun producten en diensten op een dynamische manier af te stemmen 

op de reserveringsprijs van een consument of groep van consumenten met gemeenschappelijke 

kenmerken en een gelijkaardig profiel. 

                                                
15 COMITE VAN MINISTERS VAN DE RAAD VAN EUROPA, The protection of individuals with regard 
to automatic processing of personal data in the context of profiling. Recommendation CM/Rec(2010)13 and 
explanatory memorandum, 23 november 2010, Council of Europa Publishing, 25 (hierna: COMITE VAN 
MINISTERS, The protection of individuals in the context of profiling). 
16 A. EZRACHI en M. E. STUCKE, “The rise of behavioural discrimination”, European Competition Law 
Review 2016, vol. 37 afl. 12, 486. 
17 COMITE VAN MINISTERS, The protection of individuals in the context of profiling, supra, 39. 
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1.3 Prijsdiscriminatie 

Prijsdiscriminatie kan gedefinieerd worden als de praktijk waarbij een verkoper voor hetzelfde 

product of dezelfde dienst verschillende prijzen aanrekent voor verschillende kopers, afhankelijk 

van de maximumprijs die elke koper bereid is te betalen.18 

Competitieve markten neigen doorgaans naar een zekere prijsmarge voor vergelijkbare producten. 

Consumenten beschikken immers steeds over imperfecte informatie over de best beschikbare 

prijzen, zelfs wanneer de omstandigheden op de markt gunstig zijn. Ze moeten daarom een 

inspanning leveren om de beste deals te vinden en dit brengt onvermijdelijk kosten met zich mee. 

De natuurlijke prijsspreiding moedigt verkopers aan om een strategie voor prijsdiscriminatie uit te 

werken die hen toelaat meer winst op te strijken bij kapitaalkrachtigere klanten.19 Er zijn echter een 

aantal voorwaarden die moeten vervuld zijn opdat prijsdiscriminatie kan slagen. Eerst en vooral 

moet de verkoper minstens een kleine deel van de markt van een bepaald product domineren, al is 

het maar voor een korte periode, en niet louter een prijsnemer zijn.20 Een prijsnemer heeft immers 

geen invloed op de prijs en kan zich enkel schikken naar andere markspelers. Ten tweede moet de 

verkoper enige controle hebben over de verkoop van zijn producten zodat hij arbitrage kan 

vermijden. Arbitrage houdt in dat consumenten die een lagere prijs betalen de producten onderling 

doorverkopen aan consumenten die gemiddeld een hogere prijs zouden betalen.21 Ten slotte is het 

cruciaal dat de verkoper in staat is de consumenten te segmenteren op basis van hun verschillende 

prijselasticiteiten van de vraag.22 Consumenten met een hogere prijselasticiteit van de vraag zullen 

                                                
18 J. MIKIANS, L. GYARMATI, V. ERRAMILLI en N. LAOUTARIS, “Detecting price and search 
discrimination on the Internet” in Proceedings of the 11th ACM Workshop on Hot Topics in Networks, 
ACM, 2012, 80. 
19 A. A. MILLER, “What do we worry about when we worry about price discrimination? The law and ethics 
of using personal information for pricing”, Journal of Technology Law & Policy 2014, afl. 19, 
https://ssrn.com/abstract=2315315, 54 (hierna: A. A. MILLER, What do we worry about when we worry 
about price discrimination?). 
20 Ibid. 
21 A. ODLYZKO, “Privacy, Economics, and Price Discrimination on the Internet” in J. CAMP en S. LEWIS, 
Economics of Information Security, Dordrecht, Springer, 2004, 191. 
22 A. A. MILLER, What do we worry about when we worry about price discrimination?, supra, 54. 
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hun vraag naar een bepaald product sneller veranderen wanneer prijzen fluctueren.23 Verkopers 

verdelen potentiële klanten met andere woorden in categorieën met een verschillende 

prijselasticiteit van de vraag om vervolgens voor elke categorie een prijs te selecteren waarmee ze 

hun winst kunnen maximaliseren.24 Wanneer aan deze voorwaarden voldaan is, zijn verkopers in 

staat succesvol een strategie voor prijsdiscriminatie aan te nemen. 

2. Soorten prijsdiscriminatie 

We kunnen drie traditionele soorten prijsdiscriminatie onderscheiden. Ten eerste is er de eerste 

graad prijsdiscriminatie, ook wel gepersonaliseerde prijsstelling of ‘personalized pricing’ 

genoemd. Hierbij rekent de verkoper een prijs aan die dicht aanleunt bij de maximale prijs die een 

koper bereid is te betalen voor een bepaald product. Hoe nauwkeuriger de schatting van de 

producent, hoe meer consumentensurplus hij naar zich toetrekt en hoe dichter hij ‘perfecte’ 

prijsdiscriminatie benadert. Door zijn aanbod aan te passen aan de waardering van de consument 

kan de verkoper voor elke transactie zijn winst maximaliseren en creëert hij een individuele markt 

of ‘market of one’ per koper en per product.25 Zowel de producten, als de prijzen zijn met andere 

woorden gepersonaliseerd.26 Eerste graad prijsdiscriminatie is echter pas mogelijk als elke 

consument afzonderlijk kan geïdentificeerd worden en er voldoende informatie beschikbaar is over 

zijn koopgedrag en aankoopgeschiedenis. Dit was vroeger het struikelblok voor heel wat bedrijven, 

waardoor gepersonaliseerde prijzen zeldzaam waren, maar door de grote hoeveelheid aan 

informatie die nu kan verzameld worden over consumenten, zien we dat eerste graad 

prijsdiscriminatie meer en meer doordringt in onze realiteit.27 Het is bovendien niet verwonderlijk 

dat in deze context vragen rijzen op vlak van privacy. Een verkoper die de smaak van zijn klanten 

                                                
23 E. CONSTANTINIDES en J. SCHRADER, “Price discrimination in online airline tickets: the role of 
customer profiling”, Paper presented at 13th International Marketing Trends Conference, 2014, 
http://www.marketing-trends-congress.com/archives/2014/pages/PDF/148.pdf, 2. 
24 W. W. FISHER en T. SYED, “Chapter 3: Differential Pricing” in Infection: The Health Crisis in the 
Developing World and What We Should Do About It, 2014, 
https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/Infection.htm, 3. 
25 A. A. MILLER, What do we worry about when we worry about price discrimination?, supra, 55. 
26 H. R. VARIAN, Economics of Information Technology, Cambridge University Press, 2004, 13. 
27 B. J. SHILLER, “First Degree Price Discrimination Using Big Data”, Working Papers Brandeis 
University, 2014, https://ssrn.com/abstract=2314997, 1. 
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kent, kan producten aanbieden die beter bij hun behoeftes passen, maar zal ook in staat zijn een 

hogere prijs aan te rekenen voor een gepersonaliseerde klantenservice. Consumenten hebben 

doorgaans geen bezwaar tegen het feit dat bedrijven producten aanbieden die dicht aanleunen bij 

hun interesses of behoeftes en dit doen op basis van de soms persoonlijke informatie die ze 

verkregen hebben. Geldt dit echter ook wanneer die informatie verkocht wordt aan of gedeeld 

wordt met een derde zonder toestemming of medeweten van de consument?28 Hier wordt later 

verder op ingegaan. 

Bij tweede graad prijsdiscriminatie of non-lineaire prijsstelling varieert de prijs naargelang de 

hoeveelheid aan gekochte producten, ongeacht het profiel van de koper in kwestie. Zo vallen 

hoeveelheidskortingen onder deze categorie.29 Ten slotte is er derde graad prijsdiscriminatie 

waarbij de prijs die je betaalt, afhangt van de groep waartoe je behoort. Zo kunnen studenten en 

senioren vaak beroep doen op een aangepast tarief en verschillen prijzen soms naargelang 

woonplaats.30 De markt wordt als het ware gesegmenteerd in verscheidene algemene 

consumentengroepen en elke groep betaalt een prijs aangepast aan de specifieke eigenschappen of 

karakteristieken van die groep.31 De focus van dit onderzoek ligt eerder bij eerste graad 

prijsdiscriminatie, waardoor deze categorieën slechts sporadisch aan bod zullen komen. 

Prijsdiscriminatie op basis van de aankoopgeschiedenis van consumenten is een alternatieve vorm 

van prijsdiscriminatie die niet overeenkomt met één van de hogergenoemde traditionele soorten. 

De manier waarop en de doeleinden waarvoor de aankoopgeschiedenis van klanten wordt 

geobserveerd zal uitwijzen binnen welke categorie van prijsdiscriminatie de verschillende 

praktijken in kwestie kunnen ondergebracht worden. Eén van de efficiëntste manieren om 

consumenten te onderscheiden is door prijzen aan te passen aan hun gedrag in het verleden.32 

Daarom wordt deze vorm van prijsdiscriminatie ook wel ‘gedragsgebonden’ of ‘behaviour based’ 

                                                
28 H. R. VARIAN, Economics of Information Technology, Cambridge University Press, 2004, 15. 
29 H. R. VARIAN, “Price Discrimination” in H. R. VARIAN, Handbook of industrial organization, 1989, 
12. 
30 A. A. MILLER, What do we worry about when we worry about price discrimination?, supra, 55-56. 
31 R. STEPPE, “Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk: beschouwingen over de nieuwe Algemene 
Verordening Gegevensbescherming” in M. STORME en F. HELSEN (eds.), Innovatie en disruptie in het 
economisch recht, Mortsel, Intersentia, 2017, 107. 
32 A. A. MILLER, What do we worry about when we worry about price discrimination?, supra, 59. 
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prijsdiscriminatie genoemd. Als bedrijven in staat zijn eerdere klanten te herkennen, kunnen ze 

mogelijks informatie verzamelen over hun vroegere aankopen en deze informatie gebruiken om 

verschillende prijzen en producten aan te bieden aan consumenten met een verschillende 

aankoopgeschiedenis.33 Minimale voordelen, zoals het mogelijk maken te winkelen met één 

muisklik en gepersonaliseerde aanbiedingen, kunnen voor terugkerende klanten reeds een sterk 

‘lock-in’ effect34 hebben. De gegevens die verzameld worden over de aankoopgeschiedenis en het 

online gedrag van consumenten zijn doorgaans voldoende om een effectief en winstgevend systeem 

van prijsdiscriminatie te creëren met behulp van gerichte kortingen en promoties.35 Het systeem zal 

slechts rendabel zijn wanneer een aanzienlijk deel van het cliënteel niet op de hoogte is van het feit 

dat hun huidig koopgedrag een invloed heeft op toekomstige aanbiedingen.36 Dit vormt echter 

minder en minder een struikelblok voor bedrijven aangezien technologische ontwikkelingen hen 

in staat hebben gesteld meer informatie te verzamelen over de aankoopgeschiedenis van klanten 

en op subtiele wijze hun prijsbeleid hierop af te stemmen. De onwetendheid van consumenten en 

het gebrek aan transparantie is tegenwoordig zelfs één van de grootste problemen is bij het gebruik 

van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden.37 Handelsgeheimen en intellectuele 

eigendomsrechten kunnen bovendien de openbaarmaking verhinderen van praktijken waarbij 

consumenten worden geprofileerd naargelang hun prijsgevoeligheid gebaseerd op hun 

aankoopgeschiedenis.38 

Een laatste vorm van prijsdiscriminatie die aan bod zal komen in dit onderzoek is prijsdiscriminatie 

op basis van de geografische locatie van consumenten, ook wel ‘geo-pricing’ of ‘location based’ 

                                                
33 D. FUDENBERG en J. M. VILLAS-BOAS, “Behavior-Based Price Discrimination and Customer 
Recognition” in Handbook on Economics and Information Systems, Elsevier, 2007, 1. 
34 Het lock-in effect betekent dat een concurrent niet in staat is een prijs aan te bieden die laag genoeg is om 
de consument aan te zetten over te lopen en de producten van die concurrent aan te schaffen. Zie H. R. 
VARIAN, Economics of Information Technology, Cambridge University Press, 2004, 21. 
35 A. A. MILLER, What do we worry about when we worry about price discrimination?, supra, 59-60. 
36 A. ACQUISTI en H. R. VARIAN, “Conditioning Prices on Purchase History”, Marketing Science 2005, 
vol. 24 afl. 3, 380. 
37 T. Z. ZARSKY, “Desperately Seeking Solutions: Using Implementation-Based Solutions for the Troubles 
of Information Privacy in the Age of Data Mining and the Internet Society”, Maine Law Review 2004, vol. 
56 afl. 1, 40-42. 
38 A. A. MILLER, What do we worry about when we worry about price discrimination?, supra, 52. 



	 	 15 

prijsdiscriminatie genoemd. Bedrijven hanteren in dit geval verschillende prijzen afhankelijk van 

de woonplaats, plaats van vestiging of verblijfplaats van consumenten. De locatie van 

internetgebruikers kan ook vastgesteld worden aan de hand van het IP-adres, de gekozen taal op 

een website of het land dat het betaalinstrument waarmee de klant zijn aankopen wil uitvoeren 

heeft uitgegeven. Wanneer consumenten verhinderd worden bepaalde goederen of diensten aan te 

schaffen op basis van hun geografische locatie, spreekt men van geoblocking. De Europese 

Commissie heeft de bescherming tegen grensoverschrijdende geoblocking willen versterken met 

haar voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking. Dit voorstel wordt verder 

in dit onderzoek uitgebreid behandeld. 

3. Voordelen en rechtvaardigingen 

3.1 Inleiding 

Traditioneel bezit de term ‘discriminatie’ en in het bijzonder ‘prijsdiscriminatie’ een negatieve 

connotatie. Hoewel de gemiddelde consument eender welke vorm van prijsdiscriminatie afschrijft 

als onethisch39, is dit een fundamenteel concept in de economische theorie en moet het initieel 

neutraal benaderd worden.40 Het differentiëren van prijzen is bijvoorbeeld een veelgebruikte 

techniek om trouwe klanten te onderscheiden van consumenten die zich sporadisch bevinden in de 

online (of offline) omgeving van een bepaalde producent of dienstverlener. In dergelijke situatie 

lijkt het gerechtvaardigd dat loyaliteit beloond wordt door middel van differentiële prijsstelling. 

BELLEFLAMME spreekt van het ‘competition-enhancing effect’ van prijsdiscriminatie. Dit houdt in 

dat als een bedrijf een onderscheid kan maken tussen zijn eigen loyale klanten en die van zijn 

concurrent, het deze informatie kan gebruiken om zijn prijzen te verlagen en zo de klanten van die 

concurrent naar zich toe te lokken. Het ander bedrijf zal echter op dezelfde manier handelen, 

                                                
39 J. TUROW, L. FELDMAN en K. MELTZER, “Open to Exploitation: America’s Shoppers Online and 
Offline. A Report from the Annenberg Public Policy Center of the University of Pennsylvania”, ASC 
Working Papers, 2005, http://repository.upenn.edu/asc_papers/35, 4. 
40 R. STEPPE, “Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk: beschouwingen over de nieuwe Algemene 
Verordening Gegevensbescherming” in M. STORME en F. HELSEN (eds.), Innovatie en disruptie in het 
economisch recht, Mortsel, Intersentia, 2017, 106. 
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waardoor dit de concurrentie in het algemeen ten goede komt.41 Het is dan ook aangewezen dit 

economisch fenomeen te benaderen vanuit een neutrale positie, zonder vooringenomen te zijn en 

met oog op de voordelige effecten die prijsdiscriminatie kan opleveren zowel voor bedrijven als de 

maatschappij in haar geheel.42 

Hoewel ‘online’ prijsdiscriminatie een behoorlijk recent fenomeen is, bestaat ‘offline’ 

discriminatie al veel langer en wordt het gewoonlijk aanvaard. We staan er niet van versteld als we 

in verschillende fysieke winkels een andere prijs moeten betalen voor exact hetzelfde product, maar 

wanneer prijzen fluctueren op het internet wordt er sneller aan de alarmbel getrokken. Dit heeft 

grotendeels te maken met het gebrek aan transparantie bij online prijsdiscriminatie. In wat volgt 

worden een aantal potentiële voordelen en rechtvaardigingen van prijsdiscriminatie (en profilering) 

uiteengezet. 

3.2 Contractsvrijheid 

Het algemeen principe van contractsvrijheid impliceert dat prijsdiscriminatie in beginsel niet 

verboden is en dat verkopers mogen kiezen tegen welke prijs ze een product aanbieden. Als de 

koper het product verwerft tegen die prijs, is er op basis van dit beginsel geen enkel probleem. De 

contractsvrijheid houdt eveneens in dat een verkoper vrij kan kiezen wie hij als medecontractant 

wil bij het verrichten van een transactie. De contractuele vrijheid is echter nooit absoluut. Als het 

personaliseren van prijzen rechtstreeks of onrechtstreeks leidt tot illegale discriminatie, zal de 

praktijk op zich tevens illegaal zijn.43 De grenzen die in bepaalde omstandigheden gesteld worden 

aan de contractsvrijheid zorgen ervoor dat dit niet het sterkte argument ter rechtvaardiging van 

prijsdiscriminatie. 

                                                
41 P. BELLEFLAMME, “What to think of targeted advertising”, IPdigIT 19 april 2013, 
http://www.ipdigit.eu/2013/04/what-to-think-of-targeted-advertising/ (consultatie 10 oktober 2017). 
42 R. STEPPE, “Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk: beschouwingen over de nieuwe Algemene 
Verordening Gegevensbescherming” in M. STORME en F. HELSEN (eds.), Innovatie en disruptie in het 
economisch recht, Mortsel, Intersentia, 2017, 141. 
43 F. J. ZUIDERVEEN BORGESIUS, “Online Price Discrimination and Data Protection Law”, Amsterdam 
Law School Research Paper No. 2015-32, 2015, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2652665, 9-10 (hierna: F. J. ZUIDERVEEN 
BORGESIUS, Online Price Discrimination and Data Protection Law). 
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3.3 Economische benadering 

Uit economisch oogpunt is prijsdiscriminatie gunstig omdat het elke consument voorziet van een 

prijs die overeenkomt met zijn of haar specifieke vraagcurve. Producten die anders niet voor 

iedereen betaalbaar zijn, worden daardoor toegankelijk voor een groter segment van de populatie 

die initieel werd uitgesloten van de markt wegens een hoge uniforme prijs.44 ZARSKY is daarom 

van oordeel dat prijsdiscriminatie niet louter gezien mag worden als middel om producentensurplus 

te creëren aangezien het in bepaalde situaties consumenten ten goede komt. Zo zal de ene groep te 

veel worden aangerekend om op die manier een andere groep die niet in staat is een hogere prijs te 

betalen te subsidiëren.45 Senioren en studenten zijn bijvoorbeeld minder bereid of minder capabel 

om dezelfde prijs te betalen als de gemiddelde consument en krijgen daarom vaak kortingen. Het 

is echter wel zo dat hoewel de prijsdifferentiaties in de verschillende marksegmenten als kortingen 

worden aangeprezen, in werkelijkheid de premies in minder prijsgevoelige groepen ter 

compensatie hoger zullen liggen.46 

Het solidariteitsbeginsel, waarbij de sterkere in de samenleving de zwakkere steunen, is één van de 

redenen waarom ZARKSY pleit een zekere mate van ondoorzichtigheid te behouden in het streven 

naar een transparante samenleving. Hoe meer informatie er beschikbaar is over zowel verkopers 

als kopers, hoe moeilijker het wordt succesvol aan prijsdiscriminatie te doen. Hij is van oordeel dat 

volledige transparantie hoofdzakelijk in het voordeel zou spelen van de beter bedeelde consument 

aangezien die zijn verworven kennis kan aanwenden om dezelfde lagere prijs te genieten als minder 

geprivilegieerde kopers. Zo zou het systeem van subsidiëring in het water vallen en worden de 

negatieve gevolgen volledig gedragen door die groepen in de samenleving die er het meest nood 

aan hebben. ZARSKY concludeert dat bij de regulering van prijsdiscriminatie een evenwicht moet 

gevonden worden waarbij enerzijds misbruik of een buitensporig producentensurplus vermeden 

                                                
44 W.W. FISHER, “Property and Contract on the Internet”, Chicago-Kent Law Review 1998, afl. 73, 1239. 
45 T. Z. ZARKSY, “Thinking Outside the Box: Considering Transparency, Anonymity, and Pseudonymity 
as Overall Solutions to the Problems of Information Privacy in the Internet Society”, University of Miami 
Law Review, 2004, vol. 58 afl. 4, 1014. 
46 M. KLOCK, “Unconscionability and Price Discrimination”, Tennessee Law Review 2001, afl. 69, 331. 
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wordt, maar anderzijds bepaalde vormen van prijsdifferentiatie behouden blijven ter bevordering 

van sociale gelijkheid.47 

Gepersonaliseerde prijzen wijzen op gepersonaliseerde producten en diensten. Wie is er nu niet 

bereid net iets meer te betalen voor aanbiedingen die afgestemd zijn op onze persoonlijke 

voorkeuren en behoeftes? Zijn er ook voordelen verbonden aan het delen van persoonsgegevens, 

zoals de aankoopgeschiedenis, met online dienstverleners?48 In tegenstelling tot de gebruikelijke 

perceptie heeft gedragsgebonden prijsdiscriminatie niet altijd negatieve gevolgen voor 

consumenten. Prijsdiscriminatie impliceert ook dat sommige consumenten lagere prijzen betalen 

voor hetzelfde product of dezelfde dienst. De beschikbaarheid van alsmaar meer en 

gedetailleerdere informatie maakt prijsdiscriminatie bovendien geavanceerder. Zoals hierboven 

reeds gesteld, lijkt het daarom in de eerste plaats eerlijk dat consumenten met een hogere 

waardering voor een bepaald product uiteindelijk een hogere prijs betalen. Prijspersonalisatie kan 

eveneens positieve externaliteiten opleveren voor consumenten door de productvariëteit te 

vergroten. In dit opzicht kunnen consumenten met een lagere waardering mogelijks niet in 

aanraking komen met bepaalde producten of diensten omdat hun betalingsbereidheid lager ligt dan 

de marginale productiekosten.49 Ze zullen daarentegen producten en diensten aangeboden krijgen 

die beter afgestemd zijn op hun persoonlijke voorkeuren en behoeftes en waarvan de prijzen dichter 

aanleunen bij hun reserveringsprijs. 

De afwezigheid van prijsdiscriminatie impliceert ten slotte niet noodzakelijkerwijze lagere prijzen. 

Economen benadrukken dat het verbod op prijsdiscriminatie uiteindelijk zou kunnen leiden tot 

hogere prijzen voor alle consumenten. De beperkingen die gesteld worden aan het volgen van 

klanten, zoals de verplichting om technologieën te gebruiken voor anoniem winkelen, kunnen 

volgens sommigen zelfs een pervers effect hebben en het welzijn van consumenten aantasten. De 

reden hiervoor is dat het winstgevende niet-discriminerende evenwicht leidt tot monopolieprijzen 

                                                
47 T. Z. ZARKSY, “Thinking Outside the Box: Considering Transparency, Anonymity, and Pseudonymity 
as Overall Solutions to the Problems of Information Privacy in the Internet Society”, University of Miami 
Law Review 2004, vol. 58 afl. 4, 1014-1015. 
48 E. M. SCHOLZ, “Putting a price on privacy – are there benefits to sharing private information?”, IPdigIT 
25 mei 2014, http://www.ipdigit.eu/2014/05/putting-a-price-on-privacy-are-there-benefits-to-sharing-
private-information/ (consultatie 8 december 2017). 
49 Ibid. 
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in plaats van concurrerende prijzen.50 Wanneer bedrijven moeten concurreren wat betreft 

productvariëteit én prijzen, zetten ze elkaar aan om innovatief en efficiënt te werk te gaan en 

bevorderen ze op die manier het algemeen welzijn van consumenten. 

3.4 Wettelijke verplichting 

In sommige gevallen kan prijsdiscriminatie uitdrukkelijk opgelegd worden door de wet. De 

Verordening ter voorkoming van verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke 

geneesmiddelen naar de Europese Unie51 voorziet in een systeem van prijsdifferentiatie tussen de 

markten van ontwikkelde landen en die van de armste ontwikkelingslanden. Dit is noodzakelijk 

zodat de ontwikkelingslanden tegen sterk gereduceerde prijzen toegang krijgen tot essentiële 

geneesmiddelen.52 In deze landen bestaat er immers een dringende behoefte aan de invoer van 

betaalbare essentiële geneesmiddelen voor de behandeling van infectieziekten, onder meer omdat 

de lokale productie schaars is.53 Farmaceutische bedrijven worden daarom aangemoedigd om 

geneesmiddelen tegen sterk verlaagde prijzen en in aanzienlijk grotere hoeveelheden alleen op de 

markten van de armste ontwikkelingslanden in het verkeer te brengen.54 Ze mogen met andere 

woorden niet in de Unie worden ingevoerd tegen dezelfde verlaagde prijs. De gedifferentieerd 

geprijsde producten moeten wel duidelijk verschillen van de oorspronkelijke producten, teneinde 

identificatie te vergemakkelijken.55 

3.5 Profilering 

Het Comité van Ministers van de Raad van Europa is van oordeel dat profilering potentieel de 

gerechtvaardigde belangen kan dienen van zowel de persoon die het toepast als de persoon op wie 

                                                
50 A. ACQUISTI en H. R. VARIAN, “Conditioning Prices on Purchase History”, Marketing Science 2005, 
vol. 24 afl. 3, 376. 
51 Verordening (EU) nr. 2016/793 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 ter voorkoming 
van verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie, 
Pb.L. 24 mei 2016, afl. 135, 39-52. 
52 Ibid, overweging 3. 
53 Ibid, overweging 2. 
54 Ibid, overweging 5. 
55 Ibid, overweging 8. 
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het toegepast wordt, onder andere door het realiseren van een betere marksegmentatie, de analyse 

van risico’s en fraude mogelijk te maken of het aanpassen van aanbiedingen aan de vraag via een 

betere dienstverlening. Er moet aldus rekening gehouden worden met het feit dat profilering 

voordelen kan opleveren voor de gebruikers, de economie en de samenleving in haar geheel.56 De 

Groep Gegevensbescherming Artikel 29 benadrukt, in vrijwel dezelfde formulering, dat profilering 

en andere vormen van geautomatiseerde besluitvorming nuttig kunnen zijn voor zowel individuen 

en organisaties als voor de economie en de samenleving. Het kan immers leiden tot verhoogde 

efficiëntie en besparing van middelen of toegepast worden voor commerciële doeleinden door 

producten en diensten aan te passen aan de individuele behoeften van consumenten. Processen van 

profilering of geautomatiseerde besluitvorming kunnen aangewend worden in het onderwijs, de 

gezondheidszorg en de transportsector.57 

4. Nadelen en bezwaren 

4.1 Tracking 

Technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat bedrijven aan de hand van 

geavanceerde volginstrumenten massaal persoonsgegevens opslaan. Het internet is een marktplaats 

geworden waar de persoonsgegevens van individuele internetgebruikers de voornaamste 

handelswaar is. Sommige bedrijven, ook wel ‘trackers’ genoemd, zijn gespecialiseerd in het 

verzamelen van informatie over websitebezoekers.58 MARTIJN en TOKMETZIS, journalisten bij De 

Correspondent, hebben in 2013 onderzoek gedaan naar de wijze waarop deze bedrijven te werk 

gaan. Ze hebben zich vooral gericht op ‘third party trackers’. Dit zijn bedrijven die voor 

commerciële doeleinden gegevens verzamelen over internetgebruikers. Uit de resultaten van dit 

onderzoek bleek dat een aantal websites59 trackers toelaten die zowel anonieme gegevens als 

persoonsgegevens verzamelen en die informatie vervolgens doorverkopen aan andere partijen. Het 

                                                
56 COMITE VAN MINISTERS, The protection of individuals in the context of profiling, supra, 6. 
57 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Guidelines on Automated individual decision-
making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, 3 oktober 2017, nr. 17/EN – WP 251, 5. 
58 M. MARTIJN en D. TOKMETZIS, “Big Business is watching you”, De Correspondent 9 oktober 2013, 
https://decorrespondent.nl/66/Big-%20Business-is-watching-you/3214002-df572412 (consultatie 7 
december 2017). 
59 Bijvoorbeeld zalando.nl, yahoo.com, telegraaf.nl en groupon.nl. 
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privacybeleid van de trackers vermeldt bovendien niet altijd wat er gebeurt met de verzamelde 

data. De meest gebruikte technologie voor het verzamelen van gegevens zijn cookies. Dit zijn 

kleine tekstbestandjes die worden achtergelaten op de computer van een websitebezoeker en een 

unieke code toekennen aan die computer. Wanneer een gebruiker een tweede keer een website 

bezoekt, dan zal zijn computer herkend worden met behulp van de geplaatste cookies. Een tracker 

die samenwerkt met meerdere websites zal aan de hand van verschillende cookies het surfgedrag 

van internetgebruikers kunnen volgen. Het onderzoek bracht aan het licht dat Google verreweg de 

grootste tracker is. Daarnaast zijn er de zogenaamde databrokers, ook wel makelaars in 

persoonsgegevens genoemd. Dit zijn vooral Amerikaanse bedrijven die gedetailleerde informatie 

over consumenten doorverkopen aan adverteerders en marketeers.60 

Het gebruik van allerlei volgtechnieken onthult niet alleen het surfgedrag van internetgebruikers, 

maar kan ook meer ingrijpende gevolgen hebben wanneer informatie met betrekking tot de 

financiële situatie, de gezondheidstoestand of politieke ingesteldheid van de bezoeker verzameld 

wordt. Individuen hebben geen enkele vorm van controle over dit soort vergaande dataverzameling 

en zelfs wanneer ze dit wel zouden hebben, zijn ze meestal niet op de hoogte van het feit dat hun 

persoonsgegevens gebruikt worden in de eerste plaats. Het gebrek aan transparantie is daarom het 

grootste probleem.61 Men kan zich afvragen welke rol de bescherming van persoonsgegevens hierin 

speelt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming beoogt de verwerking van 

persoonsgegevens aan een strenger regime te onderwerpen met als doel de transparantie van online 

activiteiten, waarbij persoonsgegevens aangewend worden, te verhogen. Het is echter nog onzeker 

of deze regelgeving zal volstaan om de praktijken van trackers, databrokers en andere bedrijven 

aan banden te leggen. 

Vier jaar na het eerste onderzoek besloten MARTIJN en TOKMETZIS een tweede onderzoek uit te 

voeren. Hoewel in 2013 hun belangrijkste conclusie was dat online spionage door trackers buiten 

het zicht om gebeurt, vinden ze nu vier redenen waarom de ‘trackingeconomie’ problematisch is. 

                                                
60 M. MARTIJN, “Hoe wij de webtrackers hebben onderzocht”, De Correspondent 9 oktober 2013, 
https://decorrespondent.nl/67/hoe-wij-de-webtrackers-hebben-onderzocht/2060652-a414f8e7 (consultatie 
7 december 2017). 
61 M. MARTIJN en D. TOKMETZIS, “Big Business is watching you”, De Correspondent 9 oktober 2013, 
https://decorrespondent.nl/66/Big-%20Business-is-watching-you/3214002-df572412 (consultatie 7 
december 2017). 
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Ten eerste hebben trackers een gigantische technische infrastructuur opgebouwd die gericht is op 

surveillance. Het online gedrag van individuen wordt meer dan ooit tevoren gevolgd. Ten tweede 

leidt dit tot informatieasymmetrieën en machtsonevenwichten. Onze gegevens worden gebruikt om 

beslissingen over ons en voor ons te nemen.62 Terwijl bedrijven meer en meer informatie 

verzamelen, kunnen ze stilaan ons gedrag beïnvloeden door de toegang tot bepaalde informatie te 

beperken of onze aandacht te vestigen op andere informatie. We komen in een zogenaamde ‘filter 

bubbles’63 terecht. Ten derde zorgt de commerciële surveillance ervoor dat andere surveillance als 

normaal wordt beschouwd. Met de komst van sociale media beginnen mensen in toenemende mate 

zelf gegevens openbaar te maken. Dit doet echter geen afbreuk aan het feit dat het recht op privacy 

een universeel mensenrecht is dat te allen tijde moet geëerbiedigd worden, ook als het over 

gegevens gaat die door de betrokkene zelf gepubliceerd zijn. Ten slotte wijzen ze op het gevaar 

van ‘social sorting’. Data wordt gebruikt om mensen in te delen in verschillende categorieën of 

profielen en ze op basis daarvan verschillend te behandelen.64 De link met prijsdiscriminatie kan 

hier dan ook gemakkelijk gelegd worden. Bedrijven onderscheiden winstgevende consumenten van 

verliesgevende consumenten en passen hun prijsbeleid aan naargelang het klantenprofiel dat van 

toepassing is. 

4.2 Onvolmaakte algoritmes en inaccurate profilering 

Bij de toelichting van het begrip profilering werden de drie stadia van een profileringsproces 

uiteengezet. Hierboven werd reeds aangetoond dat het eerste stadium, namelijk de verzameling van 

                                                
62 M. MARTIJN en D. TOKMETZIS, “Dit zijn de stalkers, gluiperds en snelle jongens die je de hele dag 
achtervolgen”, De Correspondent 12 december 2016, https://decorrespondent.nl/5205/dit-zijn-de-stalkers-
gluiperds-en-snelle-jongens-die-je-de-hele-dag-achtervolgen/253467885-c22fdbeb (consultatie 7 december 
2017). 
63 Internetactivist Eli Pariser legt in zijn gelijknamig boek (‘The Filter Bubble’) uit hoe algoritmes voor ieder 
van ons een persoonlijk en uniek online universum van informatie creëren. Als algoritmes bepalen wat we 
zien op het internet, krijgt iedereen een ander beeld van de werkelijkheid en komen we in een zogenaamde 
‘filter bubbles’ terecht. Dit impliceert de personalisatie van informatie in plaats van de personalisatie van 
prijzen. Zie F. J. ZUIDERVEEN BORGESIUS (eds.), “Algoritmische verzuiling en filter bubbles: een 
bedreiging voor de democratie”, Computerrecht 2016, afl. 5, 255. 
64 M. MARTIJN en D. TOKMETZIS, “Dit zijn de stalkers, gluiperds en snelle jongens die je de hele dag 
achtervolgen”, De Correspondent 12 december 2016, https://decorrespondent.nl/5205/dit-zijn-de-stalkers-
gluiperds-en-snelle-jongens-die-je-de-hele-dag-achtervolgen/253467885-c22fdbeb (consultatie 7 december 
2017). 
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persoonsgegevens, allesbehalve transparant verloopt. Als individuen zich al bewust zijn van het 

feit dat hun online gedrag nauwlettend in de gaten wordt gehouden, kunnen ze onmogelijk 

inschatten welke impact de ‘trackingeconomie’ heeft op hun dagelijkse leven. Het gebrek aan 

transparantie wordt er helaas niet beter op in de volgende stadia. Bovendien is de kans reëel dat in 

het tweede en derde stadium ongewenste onnauwkeurigheden en onjuistheden de accuraatheid van 

de resultaten beïnvloeden. De profielen die op basis van deze resultaten worden opgesteld kunnen 

mogelijks een foutieve weergave van de werkelijkheid zijn en niet overeenkomen met het gedrag 

en de kenmerken van de individuen die binnen dat profiel worden gecategoriseerd. 

Datamining is per definitie een vorm van statistische discriminatie. Het doel van datamining is om 

te voorzien in een rationele basis zodat een onderscheid kan gemaakt worden tussen individuen en 

vervolgens op een betrouwbare wijze aan een individu kenmerken kunnen verleend worden die 

eigen zijn aan statistisch gelijkaardige individuen. De schadelijke effecten van datamining zijn, in 

tegensteling tot meer subjectieve vormen van besluitvorming, vaak niet terug te traceren naar 

bewuste of onbewuste menselijke vooroordelen of onnauwkeurigheden.65 Dit is onder andere te 

wijten aan de complexiteit van algoritmes en hun vermogen om zichzelf voortdurend te 

optimaliseren. De programmeurs of uitvinders van algoritmes kunnen dikwijls de resultaten niet 

verantwoorden66 en eerlijke pogingen om de afwezigheid van vooroordelen of onnauwkeurigheden 

te verzekeren, kunnen er zelfs toe leiden dat de resultaten ten onrechte als onpartijdig en correct 

worden beschouwd.67 Hoewel het onderzoek van BAROCAS in een voorgaande titel reeds besproken 

werd, wordt hier de relevantie van dit onderzoek benadrukt. Algoritmes zijn namelijk in staat 

maatschappelijke patronen over te nemen zodat de bestaande ongelijkheden in de samenleving 

worden doorgetrokken in de resultaten van het datamining proces. Dit kan leiden tot onbedoelde 

                                                
65 S. BAROCAS en A. D. SELBST, “Big Data’s Disparate Impact”, California Law Review 2016, afl. 104, 
https://ssrn.com/abstract=2477899, 7. 
66 M. MARTIJN en D. TOKMETZIS, “Heel Holland Transparant: Zo bepalen bedrijven en overheden of je 
een risicoburger bent”, De Correspondent 12 oktober 2015, https://decorrespondent.nl/3478/heel-holland-
transparant-zo-bepalen-bedrijven-en-overheden-of-je-een-risicoburger-bent/106969368-5c092520 
(consultatie 10 december 2017). 
67 S. BAROCAS en A. D. SELBST, “Big Data’s Disparate Impact”, California Law Review 2016, afl. 104, 
https://ssrn.com/abstract=2477899, 4. 
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discriminatie. In de woorden van BAROCAS: “an algorithm is only as good as the data it works 

with.”68 

Het Comité van Ministers zet in een aanbeveling met betrekking tot profilering een aantal risico’s 

uiteen die gepaard kunnen gaan met deze vorm van geautomatiseerde besluitvorming. Ten eerste 

wordt gewezen op de onzichtbaarheid van zowel de verwerking als de verwerkte gegevens. 

Profilering impliceert het genereren van nieuwe gegevens voor een bepaald persoon op basis van 

gegevens die betrekking hebben op andere personen, waardoor de betrokkene a priori niet kan 

vermoeden dat de door het algoritme gevonden correlaties ertoe leiden dat bepaalde kenmerken 

van andere personen aan hem worden toegeschreven. De verwerking van persoonsgegevens met 

behulp van profilering is daarom intrinsiek veel minder transparant voor de betrokkenen dan andere 

vormen van gegevensverwerking.69 Het tweede risico ligt in dezelfde lijn van het eerste en betreft 

de bindende toepassing van de gegevens van anderen. Een gevolg van profilering is de toewijzing 

aan personen van gegevens met betrekking tot andere personen die zij niet kennen en met wie zij 

slechts een aantal kenmerken delen. Wanneer de verwerking een voorspellend doel heeft, dan houdt 

dit in dat aan een geïdentificeerd of identificeerbaar individu de gedragskenmerken van een groep 

met een aantal gemeenschappelijke kenmerken worden toegekend om zo nieuwe kenmerken voor 

de betrokkene af te leiden. De ‘creatie’ van nieuwe persoonsgegevens typeert profilering, maar 

vormt tegelijkertijd één van haar grootste risico’s.70 Het derde risico is de onvermijdelijke 

onzekerheid eigen aan elk profileringsproces. Aangezien profilering gebaseerd is op het gebruik 

van statistieken, is de kans reëel dat een bepaald kenmerk ten onrechte wordt toegeschreven aan 

een bepaald individu. Zo zullen voorspellende gegevens met betrekking tot een persoon die 

afgeleid zijn uit gegevens over eerder gedrag van een groep niet altijd accuraat zijn. Enerzijds kan 

een persoon verkeerd toegewezen zijn aan een bepaalde categorie en anderzijds kan een persoon 

uitgesloten worden van een bepaalde categorie waartoe hij in werkelijkheid behoort.71 Beide opties 

zullen ertoe leiden dat er een inaccuraat profiel wordt opgesteld van of toegepast op de betrokkene. 

                                                
68 Ibid, 1. 
69 COMITE VAN MINISTERS, The protection of individuals in the context of profiling, supra, 28. 
70 Ibid, 28-29. 
71 Ibid, 29-30. 
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Het opbouwen van profielen verloopt meestal zonder enig medeweten van de individuen op wie ze 

naderhand worden toegepast. Daarnaast hebben zij geen enkel controle over de wijze waarop dit 

gebeurt. De betrokkenen wiens gegevens verzameld worden, beschikken bovendien niet over de 

middelen om na te gaan hoe ze worden gecategoriseerd en geëvalueerd en welke effecten en 

gevolgen dit met zich meebrengt. Er wordt daarom gepleit dat individuen toegang moeten krijgen 

tot de profielen die op hen worden toegepast en geïnformeerd moeten worden over de manier 

waarop deze profielen hen positief of negatief kunnen beïnvloeden.72 De Algemene Verordening 

Gegevensbescherming komt deels tegemoet aan deze eisen door te bepalen dat de 

verwerkingsverantwoordelijke bij de verkrijging van de persoonsgegevens de betrokkene moet 

informeren over “het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met in begrip van [...] 

profilering, en [...] de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die 

verwerking voor de betrokkene.”73 De onderliggende logica waarnaar verwezen wordt in dit artikel, 

kan slaan op de algoritmes die aangewend worden bij de geautomatiseerde besluitvorming. Het 

valt echter te betwijfelen of een uitleg over de werking van een algoritme voor verduidelijking zal 

zorgen, wanneer, zoals eerder vermeld, de programmeurs amper de complexiteit van het algoritme 

kunnen vatten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de rechten van de betrokkene, 

bijvoorbeeld het recht op rectificatie in geval van onjuiste persoonsgegevens, worden verder in dit 

onderzoek behandeld. 

4.3 Van personalisatie naar discriminatie 

Hoewel het niet altijd mogelijk is, kan gedragsgebonden prijsdiscriminatie vaker voorkomen dan 

we verwachten. Verkopers die online producten en diensten aanbieden, leggen zich meer en meer 

toe op dynamische en differentiële prijszetting, waardoor het voor consumenten moeilijker wordt 

om na te gaan wat de gemiddelde prijs is op de markt en wat de alternatieven zijn. Het nieuwe 

competitief model veronderstelt dat de online ervaring van elke consument varieert, aangezien 

bedrijven niet alleen prijzen personaliseren, maar ook hoe en in welke volgende ze de producten 

                                                
72 S. GUTWIRTH en M. HILDEBRANDT, “Some Caveats on Profiling” in S. GUTWIRTH, Y. POULLET 
en P. DE HERT (eds.), Data Protection in a Profiled World, Dordrecht, Springer, 2010, 36. 
73 Artikel 13, lid 2, sub f 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), Pb.L. 4 mei 2016, afl. 119, 1-88. 
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presenteren. Online platforms kunnen bovendien hun producten en diensten in vergaande mate 

differentiëren, waardoor prijstransparantie vermindert en de kosten voor de klanten verhogen. Het 

aanpassen van producten en diensten aan de persoonlijke voorkeuren van elke klant zorgt ervoor 

dat er geen gemeenschappelijke maatstaf is en het moeilijker wordt om prijzen te vergelijken. 

Daarnaast kan het aanbod dat op een webpagina wordt weergegeven, aangepast worden aan de 

hand van verschillende factoren zoals de geografische locatie, het vermogen, het geslacht of de 

leeftijd van de consument.74 Kortom, gepersonaliseerde prijzen, producten en webpagina’s maken 

het voor consumenten onmogelijk op zoek te gaan naar de beste aanbiedingen en de meest gunstige 

prijzen. 

Hoe meer tijd een consument online spendeert, hoe meer gegevens het bedrijf over hem kan 

verzamelen. Dit verhoogt de kansen van algoritmes om van deze gegevens te ‘leren’, zodat de 

segmentatie van klanten nauwkeuriger kan verlopen en bedrijven hun prijzen en winst kunnen 

optimaliseren. De winsten die bedrijven boeken door de toepassing van prijspersonalisatie zullen 

hen vervolgens aanzetten om hun onlineplatform uit te breiden door meer persoonsgegevens te 

verzamelen, gesofisticeerdere algoritmes te ontwerpen en zich intensiever bezig te houden met 

prijsdiscriminatie. Het voorgaande moet enigszins genuanceerd worden aangezien de slaagkans 

van bedrijven om succesvol aan prijsdiscriminatie te doen afhankelijk is van allerlei factoren, zoals 

bijvoorbeeld het risico dat de concurrentie beschikt over meer persoonsgegevens en betere 

algoritmes. Bovendien kunnen bedrijven niet altijd rekenen op de loyaliteit van hun klanten 

wanneer zij de mogelijkheid hebben tot arbitrage of doorverkoop, gelokt worden door 

aantrekkelijke aanbiedingen van concurrenten of prijsdiscriminatie als oneerlijk beschouwen en 

ontdekken dat zij hiervan het slachtoffer zijn geweest.75 

Het meest verontrustende effect eigen aan prijsdiscriminatie is dat het potentieel kan leiden tot 

daadwerkelijke discriminatie. Prijsalgoritmes zullen in de nabije toekomst niet in staat zijn de 

reserveringsprijs van elke klant in elke mogelijk situatie te identificeren. Consumenten worden in 

plaats daarvan in groepen verdeeld op basis van hun woonplaats, leeftijd, studierichting, job, 

vermogenstoestand, religie enzovoort. Het algoritme voorspelt vervolgens welke groepen eerder 

                                                
74 A. EZRACHI en M. E. STUCKE, “The rise of behavioural discrimination”, European Competition Law 
Review 2016, vol. 37 afl. 12, 489. 
75 Ibid, 489-490. 
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geneigd zullen zijn een bepaald product te kopen en minder prijsgevoelig zijn dan andere groepen. 

Prijspersonalisatie verhoogt aldus het risico dat algoritmes consumenten categoriseren op grond 

van onveranderlijke eigenschappen, zoals iemands huidskleur, geslacht of seksuele geaardheid. De 

subtiliteit waarmee dit gebeurt, brengt met zich mee dat noch de consumenten noch de 

programmeurs en verkopers inzien dat er gediscrimineerd wordt.76 

  

                                                
76 Ibid, 491. 
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DEEL III. EUROPEESRECHTELIJKE BENADERING VAN ONLINE 

PRIJSDISCRIMINATIE 

1. Grondrechten 

1.1 Recht op bescherming van persoonsgegevens en recht op privacy 

1.1.1 Inleiding 

In Europa zijn er twee verschillende, maar toch onderling verbonden systemen om de bescherming 

van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden te waarborgen. Het eerste systeem is het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM) van de Raad van Europa. Deze 

internationale organisatie bestaat uit 47 lidstaten, waarvan 28 eveneens lid zijn van de Europese 

Unie. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens werd opgericht door de Raad van Europa 

om geschillen te beslechten tussen’ natuurlijke personen77 en verdragspartijen wanneer deze laatste 

zich vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan de schending van de grondrechten gewaarborgd 

door het EVRM. Het tweede systeem is gebaseerd op de rechtspraak van het Hof van Justitie van 

de Europese Unie (hierna: Hof van Justitie of het Hof) dat instaat voor bescherming van 

mensenrechten binnen de Europese Unie (hierna: EU).78 Aangezien de oorspronkelijke verdragen 

van de toenmalige Europese Gemeenschappen geen enkele verwijzing bevatten naar de 

bescherming van de rechten van de mens, moest het Hof van Justitie inventief zijn door deze 

rechten als algemene beginselen van het Europees recht te bestempelen. Volgens het Hof zijn de 

algemene beginselen een weerspiegeling van de mensenrechtenbescherming geboden door 

nationale grondwetten en mensenrechtenverdragen79 en zal dit hoogste rechtscollege er bijgevolg 

op toezien dat het EU-recht deze beginselen naleeft. Uiteindelijk kondigde de EU in 2000 het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest) af.80 Oorspronkelijk 

                                                
77 De klachten kunnen ook uitgaan van groepen van natuurlijke personen, ngo’s of rechtspersonen. 
78 J. KOKOTT en C. SOBOTTA, “The distinction between privacy and data protection in the jurisprudence 
of the CJEU and ECtHR”, International Data Privacy Law 2013, vol. 3 afl. 4, 222-223 (hierna: J. KOKOTT 
en C. SOBOTTA, The distinction between privacy and data protection). 
79 Zoals het EVRM. 
80 HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN EN DE RAAD VAN 
EUROPA, Handboek Europese gegevensbeschermingswetgeving, Luxemburg, Bureau voor publicaties van 
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was het Handvest slechts een politiek document, maar met de inwerkingtreding van het Verdrag 

van Lissabon werd het wettelijk bindend als primair EU-recht.81 

1.1.2 Onderscheid tussen het recht op bescherming van persoonsgegevens en het 

recht op privacy 

Zowel het EVRM als het Handvest beschikken over een bepaling over privacy. Artikel 8 EVRM 

bepaalt, net zoals het quasi identieke artikel 7 van het Handvest, dat “een ieder recht heeft op 

respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.”82 

Dit recht wordt bovendien nog steeds beschermd als algemeen beginsel van het Europees recht. 

Artikel 8 van het Handvest verwijst dan weer specifiek naar het fundamentele recht op bescherming 

van persoonsgegevens en stipuleert daarbij de voornaamste beginselen van gegevensbescherming 

in het tweede en derde lid.83 Hoewel het EVRM niet over een gelijkaardige bepaling beschikt, 

maakt het recht op bescherming van persoonsgegevens deel uit van de rechten die worden 

gewaarborgd door artikel 8 EVRM.84 Het recht op bescherming van persoonsgegevens is onder het 

EVRM met andere woorden een onderdeel van het grondrecht op eerbiediging van het privéleven, 

terwijl het Handvest van de EU het recht op bescherming van persoonsgegevens in 2000 heeft 

verheven tot een grondrecht met een zelfstandig karakter. 

Het materiële toepassingsgebied van het recht op gegevensbescherming is zowel ruimer als enger 

dan het recht op eerbieding van het privéleven onder artikel 8 EVRM. Het recht op 

gegevensbescherming heeft enerzijds een bredere strekking omdat het van toepassing is op alle 

persoonsgegevens, dit wil zeggen alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of 

identificeerbare persoon, en niet beperkt is tot bescherming van gevoelige informatie of privé data. 

                                                
de Europese Unie, 2014, http://fra.europa.eu/en/publication/2014/handbook-european-data-protection-law, 
23-24 (hierna: Handboek Europese gegevensbeschermingswetgeving). 
81 Artikel 6, lid 1 Verdrag betreffende de Europese Unie (geconsolideerde versie), Pb.L. 26 oktober 2012, 
afl. 326, 1-390. 
82 Artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele vrijheden van 4 november 
1950, CETS, nr. 005 (hierna: EVRM); artikel 7 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 
26 oktober 2012, afl. 326, 391-407. 
83 J. KOKOTT en C. SOBOTTA, The distinction between privacy and data protection, supra, 223. 
84 Handboek Europese gegevensbeschermingswetgeving, supra, 18. 
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Hieruit volgt dat dit recht van toepassing zal zijn ongeacht of er een inbreuk is op het recht op 

privacy. Anderzijds is de draagwijdte van het recht op gegevensbescherming enger dan het recht 

op eerbieding van het privéleven aangezien steeds een verwerking van persoonsgegevens vereist 

is. Het recht op privacy zal daarentegen vaak ingeroepen worden in situaties waarin er helemaal 

geen sprake is van gegevensverwerking.85 Bovendien heeft het Hof van Justitie rechtspersonen 

uitgesloten van het personeel toepassingsgebied van gegevensbescherming86, terwijl zij 

daarentegen wel het recht op privacy kunnen inroepen.87 

Hoewel we beide rechten duidelijk van elkaar gescheiden moeten houden, is er onvermijdelijk een 

onderling verband tussen het recht op eerbieding van het privéleven en het recht op bescherming 

van persoonsgegevens. Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie CRUZ VILLALÓN verduidelijkt 

in deze context: “aangezien de „privésfeer” de kern vormt van de „persoonlijke levenssfeer”, kan 

niet worden uitgesloten dat een regeling die het recht op bescherming van persoonsgegevens 

beperkt en in overeenstemming is met artikel 8 van het Handvest88, niettemin kan worden 

beschouwd als een onevenredige aantasting van artikel 7 van het Handvest.” Hij gaat verder door 

te benadrukken dat het recht op bescherming van persoonsgegevens zonder twijfel berust op het 

recht op eerbiediging van het privéleven zodat de artikelen 7 en 8 van het Handvest zodanig nauw 

met elkaar verbonden zijn dat men kan spreken van “recht op persoonlijke levenssfeer bij de 

verwerking van persoonsgegevens.” Hij waarschuwt echter dat dit niet systematisch geldt, zodat 

de band tussen beide grondrechten hoofdzakelijk afhangt van de aard van de betrokken gegevens, 

ook al zijn deze altijd persoonlijk. Zo zijn sommige gegevens persoonlijk zonder meer, dit wil 

zeggen dat zij een persoon individualiseren en vaak over een permanent en neutraal karakter 

beschikken. Voor deze gegevens is de bescherming van artikel 8 van het Handvest doorgaans het 

meest geschikt. Andere gegevens zijn, in de woorden van AG CRUZ VILLALÓN, meer dan 

                                                
85 F. J. ZUIDERVEEN BORGESIUS, Improving privacy protection in the area of behavioural targeting, 
doctoraatsthesis Rechten Universiteit van Amsterdam, 2014, 
https://dare.uva.nl/search?identifier=c74bdba6-616c-4cd9-925e-33a5858935e5, 165 (hierna: F. J. 
ZUIDERVEEN BORGESIUS, Improving privacy protection in the area of behavioural targeting). 
86 HvJ 9 november 2010, gevoegde zaken nr. C-92/09 en nr. C-93/09, Volker und Markus Schecke en Eifert, 
ECLI:EU:C:2010:662, §52-53 (87). 
87 J. KOKOTT en C. SOBOTTA, The distinction between privacy and data protection, supra, 225. 
88 Dit is het geval wanneer de inmening in het recht op bescherming van persoonsgegevens voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 8, leden 2 en 3 van het Handvest. 
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persoonlijk. Zij houden hoofdzakelijk verband met het privéleven, met de vertrouwelijkheid van 

de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de intimiteit). In deze gevallen begint het probleem 

dat de persoonsgegevens met zich meebrengen niet bij de verwerking ervan, maar in een eerdere 

fase bij het ontstaan van de gegevens op zich. Wanneer de omstandigheden van iemands privéleven 

zich hebben kunnen ‘uitkristalliseren’ in de vorm van gegevens om nadien pas verwerkt te worden, 

zullen deze gegevens primair onder het door artikel 7 van het Handvest gewaarborgde privéleven 

vallen en pas in tweede instantie onder de bescherming van artikel 8 van het Handvest vallen.89  

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) heeft al meermaals benadrukt 

dat het begrip ‘privéleven’ ruim moet geïnterpreteerd worden in die zin dat het de bescherming van 

persoonsgegevens kan omvatten. Dit betekent echter niet dat het toepassingsgebied van artikel 8 

EVRM mag uitgebreid worden tot alle persoonsgegevens, want er zijn nu eenmaal 

persoonsgegevens die naar hun aard niet in staat zijn het privéleven van de betrokkene aan te 

tasten.90 Het EHRM maakt met andere woorden een onderscheid tussen persoonsgegevens die wel 

en geen invloed hebben op het privéleven, terwijl één van de basisideeën van het 

gegevensbeschermingsrecht de bescherming van alle persoonsgegevens is.91 KRANENBORG vat de 

rechtspraak van het EHRM onder artikel 8 EVRM met betrekking tot de bescherming van 

persoonsgegevens samen in vier voorwaarden. “Als er geen sprake is van privacygevoelige 

gegevens, de gegevens geen beeld- of geluidsmateriaal betreffen die systematisch zijn opgeslagen 

of anders vastgelegde persoonsgegevens die systematisch en persoonsgericht zijn opgeslagen en 

de betrokkene redelijkerwijs kon verwachten dat de gegevens geopenbaard zouden worden,” dan 

zal de privacybescherming niet van toepassing zijn.92 

                                                
89 Conclusie van Adv. Gen. P. CRUZ VILLALÓN HvJ van 12 december 2013, gevoegde zaken nr. C-293/12 
en C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd en Kärntner Landesregierung, ECLI:EU:C:2013:845, §61-66. 
90 P. DE HERT en S. GUTWIRTH, “Data Protection in the Case Law of Strasbourg and Luxemburg: 
Constitutionalisation in Action” in S. GUTWIRTH, Y. POULLET, P. DE HERT, J. NOUWT en C. DE 
TERWANGNE (eds.), Reinventing data protection?, Dordrecht, Springer, 2009, 26. 
91 Ibid, 16. 
92 H. R. KRANENBORG, “Privacy en bescherming van persoonsgegevens” in Toegang tot documenten en 
bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie: over de openbaarheid van persoonsgegevens, 
doctoraatsthesis Rechten Universiteit Leiden, 2007, 134. 
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In de Europese rechtsorde moeten het recht op privacy en het recht op bescherming van 

persoonsgegevens bijgevolg gezien worden als twee grondrechten met een autonoom karakter.93 

Ondanks dit onderscheid zal hun reikwijdte vaak overlappen, waardoor beide fundamentele rechten 

van toepassing zullen zijn. Het zal afhangen van de concrete omstandigheden, zoals de aard van de 

persoonsgegevens, de aanwezigheid van een daadwerkelijke verwerking en het rechtscollege 

waarvoor de zaak verschijnt, of enerzijds de waarborgen van artikel 7 en 8 van het Handvest of 

anderzijds die van artikel 8 EVRM al dan niet in acht moeten genomen worden.94 

1.1.3 OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of 

Personal Data 

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (hierna: OESO) is een 

internationale economische organisatie opgericht in 1961 ter bevordering van de economische 

ontwikkeling en wereldhandel. In 1980 publiceerde het de Guidelines on the Protection of Privacy 

and Transborder Flows of Personal Data95, de eerst internationale verklaring waarin principes 

vervat liggen die de verwerking van persoonsgegevens regelen en zowel door de Verenigde Staten 

als verschillende Europese landen werd ondertekend.96 Deze richtlijnen, meer geformuleerd in de 

vorm van een aanbeveling, hebben een dubbele doelstelling: enerzijds het ondersteunen van de 

nationale inspanningen om schendingen van een fundamentele mensenrechten te voorkomen en 

anderzijds de bescherming van het vrije grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens door 

potentiële belemmeringen in nationale wetgevingen weg te werken.97 De OESO introduceerde acht 

                                                
93 Ibid, 141. 
94 Dit moet wel genuanceerd worden door het feit dat de rechtspraak van het Hof van Justitie zich voor de 
interpretatie van artikel 8 van het Handvest baseert op de rechtspraak van het EHRM in verband met artikel 
8 EVRM. 
95 ORGANISATIE VOOR ECONOMISCHE SAMENWERKING EN ONTWIKKELING (OESO), OECD 
Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, 23 September 1980, 
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofper
sonaldata.htm. 
96 G. GONZALEZ FUSTER, The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the 
EU, Cham, Springer, 2014, 76 (hierna: G. GONZALEZ FUSTER, The Emergence of Personal Data 
Protection as a Fundamental Right of the EU). 
97 H. R. KRANENBORG, “Bescherming van persoonsgegevens in de EU en de Raad van Europa”, in 
Toegang tot documenten en bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie: over de openbaarheid 
van persoonsgegevens, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Leiden, 2007, 68. 
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basisprincipes die de verdragspartijen in rekening moeten houden bij het verwerken van 

persoonsgegevens en die bovendien bijzonder invloedrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van 

het gegevensbeschermingsrecht in nationale en internationale rechtsordes. Hoewel de OESO-

richtlijnen wereldwijd van groot belang waren, hadden ze geen wettelijk bindende kracht waardoor 

de aandacht al snel verschoof naar Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa.98 

1.1.4 Verdrag nr. 108 

Het Comité van Ministers van de Raad van Europa introduceerde in 1981 een Verdrag tot 

bescherming van personen ten opzichte van de geautomatiseerde verwerking van 

persoonsgegevens (of ‘Verdrag 108’) als eerste (en enige) internationaal wettelijk bindend 

instrument op het gebied van gegevensbescherming. Alle lidstaten van de EU hebben Verdrag 108 

geratificeerd.99 Het toepassingsgebied strekt zich uit tot “geautomatiseerde bestanden met 

persoonsgegevens en geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in de publieke en 

private sector.”100 Verdrag 108 zet bovendien een aantal basisprincipes uiteen die grotendeels 

overeenstemmen met de acht basisprincipes uit de OESO-richtlijnen.101 

Waarom achtte de Raad van Europa het nu nodig een verdrag rond gegevensbescherming in te 

voeren wanneer het reeds beschikte over het EVRM? Het Comité van Ministers verantwoordde dit 

aan de hand van drie problemen die een oplossing behoefden. Ten eerste werd de toepasbaarheid 

van artikel 8 EVRM op de private sector in die periode nog niet aanvaard. Ten tweede strekt het 

recht op privéleven zich niet uit tot alle persoonsgegevens, waardoor er nood was aan een 

verruiming van het beschermingsregime tot die andere persoonsgegevens. Ten derde oordeelde het 

Comité dat het recht op toegang tot gegevens niet vervat was in artikel 8 EVRM.102 Het stond met 

                                                
98 G. GONZALEZ FUSTER, The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the 
EU, supra, 80-81. 
99 Handboek Europese gegevensbeschermingswetgeving, supra, 20-21. 
100 Artikel 3, eerste lid Verdrag tot bescherming van personen ten opzichte van de geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens van 28 januari 1981, CETS, nr. 108 (hierna: Verdrag nr. 108). 
101 G. GONZALEZ FUSTER, The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the 
EU, supra, 90. 
102 Artikel 8 Verdrag nr. 108 voorziet in een aantal bijkomende waarborgen voor het datasubject, waaronder 
een recht op informatie. 
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andere woorden vast dat het recht op eerbiediging van het privéleven onder artikel 8 EVRM de 

bescherming van persoonsgegevens onvoldoende kon waarborgen en daarom positieve actie in de 

vorm van een nieuw verdrag vereist was.103  

Naast deze drie problemen waaraan het verdrag moest tegemoetkomen, zijn er drie redenen 

waarom Verdrag 108 beschouwd wordt als een mijlpaal in het gegevensbeschermingsrecht en bron 

van inspiratie voor de ontwikkeling van nationale regelgeving voor de bescherming van 

persoonsgegevens in Europa. Eerst en vooral is dit, zoals eerder vermeld, het eerste juridisch 

afdwingbaar internationaal instrument voor de bescherming van persoonsgegevens. Ten tweede 

verbindt het de bescherming van persoonsgegevens formeel met de vrijwaring van mensenrechten 

en fundamentele vrijheden in het algemeen en ten slotte benadrukt het de bijzondere band tussen 

gegevensbescherming en het recht op privacy op grond van artikel 8 EVRM.104 

1.1.5 Beperkingen 

Het recht op bescherming van persoonsgegevens heeft, net zoals het recht op privacy, geen absolute 

gelding, maar moet in relatie tot de functie ervan in de maatschappij worden beschouwd.105 De 

uitoefening van deze rechten kan bijgevolg aan beperkingen worden onderworpen, mits die 

beperkingen daadwerkelijk beantwoorden aan doeleinden van algemeen belang en niet te 

beschouwen zijn als een onevenredige en onaanvaardbare inmenging waardoor de beschermde 

rechten in hun kern zouden worden aangetast.106 De betrokken belangen moeten tegen elkaar 

worden afgewogen en er moet aan de hand van alle omstandigheden van elk afzonderlijk geval 

worden nagegaan of een juist evenwicht tussen die belangen is geëerbiedigd.107 

                                                
103 P. DE HERT, “Mensenrechten en bescherming van persoonsgegevens. Overzicht en synthese van de 
Europese rechtspraak 1955-1997”, Jaarboek ICM 1997, Antwerpen, Maklu, 1998, 42. 
104 G. GONZALEZ FUSTER, The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the 
EU, supra, 89. 
105 HvJ 9 november 2010, gevoegde zaken nr. C-92/09 en nr. C-93/09, Volker und Markus Schecke en Eifert, 
ECLI:EU:C:2010:662, §48. 
106 HvJ 12 juni 2003, zaak nr. C-112/00, Schmidberger, ECLI:EU:C:2003:333, §80. 
107 Ibid, §81. 
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Artikel 8, lid 2 van het Handvest laat onder bepaalde voorwaarden de verwerking van 

persoonsgegevens toe. De persoonsgegevens “moeten eerlijk worden verwerkt, voor bepaalde 

doeleinden en met toestemming van de betrokkene of op basis van een andere gerechtvaardigde 

grondslag waarin de wet voorziet.” Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, is er geen inbreuk 

op het recht op bescherming van persoonsgegevens. Dit neemt echter niet weg dat de verzameling, 

opslag of openbaarmaking van dergelijke gegevens het privéleven van de betrokkene kan verstoren 

en daarom rechtvaardiging behoeft op grond van artikel 7 van het Handvest.108  

Artikel 52, lid 1 van het Handvest bepaalt dat aan de uitoefening van de rechten vervat in artikel 7 

en 8 van het Handvest beperkingen kunnen worden gesteld op voorwaarde dat deze voorzien zijn 

bij wet en de wezenlijke inhoud van het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op 

bescherming van persoonsgegevens respecteren. Er kunnen slechts beperkingen worden gesteld 

indien zij, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel, noodzakelijk zijn en daadwerkelijk 

beantwoorden aan door de Unie erkende doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van 

de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

Artikel 8, lid 2 EVRM stelt dat een inmenging van het recht op eerbiediging van het privéleven, 

met inbegrip van het recht op bescherming van persoonsgegevens, slechts is toegestaan onder drie 

condities. Krachtens dit artikel is “geen inmenging van enig openbaar gezag [...] toegestaan in de 

uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving 

noodzakelijk is in het belang is van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het 

economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de 

bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen.” Een beperking van dit recht moet met andere woorden in 

overeenstemming zijn met de wet, een gerechtvaardigd belang nastreven en noodzakelijk zijn in 

een democratische samenleving. 

In tegenstelling tot artikel 52, lid 1 van het Handvest dat ruimer geformuleerd is, vermeldt artikel 

8, lid 2 EVRM uitdrukkelijk welke belangen kunnen ingeroepen worden om een inmenging te 

rechtvaardigen.109 Hierdoor kunnen bepaalde doelstellingen wel in overeenstemming zijn met 

                                                
108 J. KOKOTT en C. SOBOTTA, The distinction between privacy and data protection, supra, 226. 
109 Ibid, 224. 
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artikel 52, lid 1 van het Handvest, maar niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 8, lid 2 EVRM. 

Daarnaast vereist artikel 52, lid 1 van het Handvest dat de beperkingen de wezenlijke inhoud van 

de beschermde rechten eerbiedigen, terwijl het onder artikel 8, lid 2 EVRM volstaat dat ze bij wet 

voorzien zijn. Het is ook onzeker in welke mate het evenredigheidsbeginsel, zoals toegepast in het 

EU recht, vergelijkbaar is met de in artikel 8, lid 2 EVRM voorziene voorwaarde van ‘noodzakelijk 

in een democratische samenleving’, zoals geïnterpreteerd door het EHRM.110 Het voorgaande moet 

echter genuanceerd worden door artikel 52, lid 3 van het Handvest111 en de Toelichtingen bij het 

Handvest, waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat “de in artikel 7 gewaarborgde rechten 

corresponderen met de rechten die in artikel 8 van het EVRM zijn gewaarborgd.” Verder wordt 

benadrukt dat de beperkingen die rechtmatig aan het recht op eerbiediging van het privéleven 

gesteld kunnen worden, dezelfde zijn als die op grond van artikel 8 EVRM zijn toegestaan.112 Wat 

artikel 8 van het Handvest met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens betreft, geven 

de Toelichtingen bij het Handvest aan dat dit artikel onder andere gebaseerd is op artikel 8 EVRM 

en Verdrag 108 van de Raad van Europa.113 

1.1.6 Afweging van rechten 

Het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in botsing komen met het recht op vrije 

meningsuiting.114 Dit recht wordt beschermd door artikel 11 van het Handvest en artikel 10 EVRM 

en omvat “de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te 

ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.” De 

verhouding tussen beide rechten wordt geregeld in artikel 9 Richtlijn Gegevensbescherming.115 

                                                
110 G. GONZALEZ FUSTER, The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the 
EU, supra, 201. 
111 Dit lid bepaalt dat “voor zover dit handvest rechten bevat die corresponderen met rechten die zijn 
gegarandeerd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, zijn de inhoud en reikwijdte ervan dezelfde als die welke er door genoemd verdrag aan worden 
toegekend. Deze bepaling verhindert niet dat het recht van de Unie een ruimere bescherming biedt.” 
112 Artikel 7 Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten, Pb.L. 14 december 2007, afl. 303, 17-35. 
113 Ibid, Artikel 8. 
114 Handboek Europese gegevensbeschermingswetgeving, supra, 26. 
115 Artikel 9 Richtlijn nr. 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 
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Volgens dit artikel moeten de lidstaten voorzien in uitzonderingen op en afwijkingen van de 

bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Deze uitzonderingen mogen echter 

uitsluitend worden gemaakt voor journalistieke, artistieke of literaire doeleinden en “voor zover 

deze nodig blijven om het recht op de persoonlijke levenssfeer te verzoenen met de regels 

betreffende de vrijheid van meningsuiting.” De Algemene Verordening Gegevensbescherming 

bepaalt in artikel 85 dat de lidstaten het recht op bescherming van persoonsgegevens wettelijk in 

overeenstemming moeten brengen met het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie. 

In dit artikel wordt in het bijzonder gerefereerd naar de verwerking voor journalistieke doeleinden 

en de verwerking ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen. De 

Verordening bepaalt bovendien voor welke hoofdstukken van de AVG de lidstaten uitzonderingen 

of afwijkingen mogen voorzien voor de verwerking van laatstgenoemde gegevens.116 De AVG 

introduceert bijvoorbeeld een recht op gegevenswissing, maar bepaalt tegelijkertijd dat dit recht 

niet van toepassing is voor zover de verwerking nodig is voor het uitoefenen van het recht op 

vrijheid van meningsuiting en informatie.117 

In artikel 11 van het Handvest en artikel 10 EVRM schuilt bovendien het recht op toegang tot 

documenten. Meer en meer wordt ingezien dat transparant overheidshandelen cruciaal is voor de 

werking van een democratische samenleving. Het recht om bepaalde informatie te ontvangen kan 

echter botsen met het recht op bescherming van persoonsgegevens als door het verlenen van inzage 

in een document persoonsgegevens van derden openbaar worden gemaakt.118 Er moet echter 

beklemtoond worden dat artikel 11 van het Handvest, artikel 10 EVRM, de verordening inzake de 

toegang tot documenten (Verordening (EG) nr. 1049/2001), de verordening gegevensbescherming 

bij verwerking door de communautaire instellingen en organen (Verordening (EG) nr. 45/2001) en 

het verdrag betreffende de toegang tot documenten (Verdrag nr. 205) van de Raad van Europa één 

voor één betrekking hebben op het verlenen van toegang tot overheidsdocumenten. Het recht op 

                                                
betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Pb.L. 23 november 1995, afl. 281, 31-50 (hierna: Richtlijn 
Gegevensbescherming). 
116 Artikel 85, lid 1 en 2 AVG. 
117 Artikel 17, lid 3, sub a AVG. 
118 Handboek Europese gegevensbeschermingswetgeving, supra, 30-31. 
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toegang tot documenten zal met andere woorden niet ingeroepen kunnen worden tegen 

particulieren of private instanties. 

Het recht op bescherming van eigendom, gewaarborgd door artikel 1 van Protocol nr. 1 bij het 

EVRM en artikel 17, lid 1 van het Handvest, kan eveneens in conflict komen met het recht op 

bescherming van persoonsgegevens. Artikel 17, lid 2 van het Handvest vermeldt uitdrukkelijk de 

bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Dit omvat niet alleen literaire en artistieke 

eigendom, maar ook octrooi-, merken- en aanverwante rechten.119 Het recht op bescherming van 

intellectuele eigendomsrechten zal bijvoorbeeld vaak ingeroepen worden door bedrijven wanneer 

gevraagd wordt naar een zekere vorm van transparantie omtrent de algoritmes gebruikt bij de 

verwerking van persoonsgegevens. Er zal dan een afweging moeten gemaakt worden tussen de 

bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van de handelsgeheimen, octrooien of 

andere beschermde rechten en documenten van bedrijven. 

1.2 Recht op non-discriminatie 

Het verbod op discriminatie wordt uiteengezet in artikel 14 EVRM. Dit artikel waarborgt de gelijke 

behandeling van de andere rechten in het Verdrag. Protocol 12 van het EVRM breidt het 

toepassingsgebied van het verbod op discriminatie uit door de gelijke behandeling te waarborgen 

van elk recht, met inbegrip van rechten op grond van nationale wetgeving.120 Artikel 1 van Protocol 

12 bepaalt dat “het genot van elk in de wet neergelegd recht moet worden verzekerd zonder enige 

discriminatie op welke grond dan ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of 

andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, 

vermogen, geboorte of andere status.” Op grond van Protocol 12 is het verbod op discriminatie 

met andere woorden op zichzelf komen te staan.121 

                                                
119 Ibid, 37. 
120 HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN EN DE RAAD VAN 
EUROPA, Handboek over het Europese non-discriminatierecht, Luxemburg, Bureau voor publicaties van 
de Europese Unie, 2011, http://fra.europa.eu/en/publication/2011/handbook-european-non-discrimination-
law, 13 (hierna: Handboek over het Europese non-discriminatierecht). 
121 Ibid, 18. 
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In de oorspronkelijke verdragen van de EU kwam de bescherming van mensenrechten niet voor. 

Er werden in 2000 wel twee richtlijnen vastgesteld, namelijk de richtlijn gelijke behandeling in 

arbeid en beroep122 en de richtlijn rassengelijkheid123 die discriminatie verbieden in de context van 

arbeid. De laatstgenoemde richtlijn verbiedt eveneens discriminatie bij de toegang tot goederen en 

diensten. In 2004 werd het toepassingsgebied van discriminatie op grond van geslacht uitgebreid 

naar goederen en diensten door middel van de richtlijn inzake de gelijke behandeling van mannen 

en vrouwen bij de toegang tot goederen en diensten124.125 De EU kondigde in 2000 het Handvest 

van de Grondrechten af. Initieel was het Handvest slechts een verklaring, maar in 2009 werd het 

met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon juridisch bindend.126 Artikel 21 van het 

Handvest bevat een verbod op discriminatie “op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale 

afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuigingen, politieke of andere denkbeelden, 

het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele 

geaardheid.” 

Het non-discriminatierecht biedt bescherming zowel tegen direct discriminatie als tegen indirecte 

discriminatie. Het verbod op directe discriminatie houdt in dat personen die zich in soortgelijke 

situaties bevinden hetzelfde moeten behandeld worden en geen minder gunstige behandeling 

mogen krijgen wanneer zij een bepaald beschermd kenmerk bezitten. Het verbod op indirecte 

discriminatie bepaalt daarentegen dat personen die zich in verschillende situaties bevinden een 

verschillende behandeling moeten krijgen wanneer een neutrale regel, maatstaf of handelswijze 

hen significant nadelig kan beïnvloeden in vergelijking met anderen in een soortgelijke situatie.127 

                                                
122 Richtlijn nr. 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep, Pb.L. 2 december 2000, afl. 303, 16-22. 
123 Richtlijn nr. 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming, Pb.L. 19 juli 2000, afl. 180, 22-26. 
124 Richtlijn nr. 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang en het aanbod van goederen en diensten, Pb.L. 
21 december 2004, afl. 373, 37-43. 
125 Handboek over het Europese non-discriminatierecht, supra, 14-15. 
126 Ibid, 16. 
127 Ibid, 21-22 (30). 
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Bescherming tegen discriminatie bij de toegang tot goederen en diensten geldt voor de 

beschermingsgrond ras via de richtlijn rassengelijkheid en voor de beschermingsgrond geslacht 

via de richtlijn inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot goederen 

en diensten. Artikel 3, lid 1 en overweging 13 van laatstgenoemde richtlijn verduidelijken dat het 

verbod op discriminatie zich uitstrekt tot alle personen die goederen of diensten aanbieden die 

publiekelijk beschikbaar zijn en buiten de privé- of gezinssfeer worden verkocht, alsook de in die 

context verricht transacties. Het verbod is echter niet van toepassing op de inhoud van media en 

reclame. Deze richtlijn verwijst bovendien naar artikel 57 VWEU om te bepalen wat onder diensten 

moet worden verstaan. Het lijkt aldus dat alle contexten waarbij een goed of een dienst normaliter 

worden geleverd tegen een vergoeding worden gedekt, tenzij de transactie plaatsvindt in een 

volledig persoonlijke omgeving.128 De bescherming tegen discriminatie bij de toegang tot goederen 

en diensten geldt onder deze twee richtlijnen slechts voor de beschermingsgronden ras en geslacht. 

Voor de bescherming van de andere beschermingsgronden zoals seksuele geaardheid, leeftijd, 

nationaliteit, godsdienst of politieke mening zal men moeten terugvallen op het algemene verbod 

in artikel 21 van het Handvest of een specifieke unierechtelijke bepaling. Ten slotte heeft het 

EHRM reeds geoordeeld dat artikel 8 EVRM eveneens activiteiten met mogelijke gevolgen voor 

het privéleven omvat, met inbegrip van betrekkingen met economisch en sociaal karakter.129 

                                                
128 Ibid, 79. 
129 Ibid, 82. 
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2. Europees mededingingsrecht 

Artikel 102 VWEU bepaalt: 

 
Dit artikel verbiedt ondernemingen om misbruik te maken van hun machtspositie op de interne 

markt of op een wezenlijk deel daarvan en geeft een aantal voorbeelden van praktijken die kunnen 

wijzen op dergelijk misbruik. Er zal slechts sprake zijn van misbruik als de onderneming een 

dominante positie heeft op de markt van de Europese Unie en van deze dominante positie gebruik 

maakt om de handel tussen lidstaten ongunstig te beïnvloeden. Een dominante positie kan 

gedefinieerd worden als “een economische machtspositie van een onderneming, die haar in staat 

stelt de instandhouding van een daadwerkelijke mededinging op de relevante markt te verhinderen 

en het haar mogelijk maakt zich, jegens haar concurrenten, haar afnemers en, uiteindelijk, de 

consumenten in belangrijke mate onafhankelijk te gedragen.”130 Artikel 102 VWEU heeft niet 

alleen betrekking op prakijken die consumenten rechtstreeks kunnen benadelen, maar ook op 

praktijken die hen onrechtstreeks kunnen benadelen door de concurrentie te verminderen en de 

                                                
130 HvJ 9 november 1983, zaak nr. 322/81, NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin tegen Commissie 
van de Europese Gemeenschappen, ECLI:EU:C:1983:313, §30. 

“Onverenigbaar met de interne markt en verboden, voor zover de handel tussen lidstaten 

daardoor ongunstig kan worden beïnvloed, is het, dat een of meer ondernemingen misbruik 

maken van een machtspositie op de interne markt of op een wezenlijk deel daarvan. 

Dit misbruik kan met name bestaan in: 

a) het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van andere 

onbillijke contractuele voorwaarden; 

b) het beperken van de productie, de afzet of de technische ontwikkeling ten nadele van de 

verbruikers; 

c) het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij 

gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging; 

d) het feit dat het sluiten van overeenkomsten afhankelijk wordt gesteld van het aanvaarden 

door de handelspartners van bijkomende prestaties, welke naar hun aard of volgens het 

handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten.” 
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mededinging te verstoren.131 Aangezien dergelijke praktijken leiden tot de uitsluiting van 

concurrenten, wordt dit een uitsluitingsmisbruik genoemd. In wat volgt wordt nader besproken hoe 

ondernemingen aan de hand van onbillijke prijzen het verbod op misbruik van een machtspositie 

kunnen schenden. 

Ondernemingen zijn in beginsel vrij in het bepalen van de prijzen voor de producten en diensten 

die zij verhandelen, behalve onder bepaalde regelgeving met betrekking tot oneerlijke 

handelspraktijken of wanneer lidstaten prijzen controleren wegens specifieke economische 

omstandigheden. Er zijn echter een aantal manieren waarop prijzen kunnen misbruikt worden door 

dominante ondernemingen en prijsdiscriminatie vormt hier één van.132 Het Hof van Justitie heeft 

in het Post Danmark I arrest reeds geoordeeld dat “de toepassing van verschillende prijzen voor 

verschillende klanten of verschillende categorieën van klanten voor waren of diensten waarvan de 

kosten dezelfde zijn, of, omgekeerd, de toepassing van een eenheidsprijs op klanten waarvoor de 

kosten van het aanbod variëren, op zichzelf genomen niet op uitsluitingsmisbruik wijzen.”133 Het 

Hof verduidelijkt aldus dat prijsdiscriminatie niet zonder meer verboden is. Wanneer 

discriminerende prijzen immers niet in staat zijn de mededinging te beperken of er een objectieve 

economische rechtvaardiging voor de verschillen in prijs voorhanden is, zal het prijsbeleid van een 

onderneming in overeenstemming zijn met artikel 102 VWEU. 

Post Danmark had in casu kortingen verleend aan nieuwe klanten waardoor de tarieven van die 

nieuwe klanten afweken van de tarieven van bestaande klanten. Een concurrerende onderneming 

voerde aan dat dit kortingsbeleid erop gericht was voormalige klanten van die onderneming te 

lokken en opperde dat er geen objectieve rechtvaardiging was voor de verschillen in de tarief- en 

kortingsvoorwaarden.134 Post Danmark verdedigde zich door te stellen dat de tariefverschillen het 

gevolg waren van de aanzienlijke schaalvoordelen die de onderneming had behaald ten gevolge 

                                                
131 HvJ 17 februari 2011, zaak nr. C-52/09, Konkurrensverket tegen TeliaSonera Sverige, 
ECLI:EU:C:2011:83, §24. 
132 J. BOURGEOIS, S. ADAM en J. BOCKEN, EU Competition Law and Policy, onuitg. syllabus LLM in 
European Law Program University of Ghent, 2017, 16. 
133 HvJ 27 maart 2012, zaak nr. C-209/10, Post Danmark A/S tegen Konkurrencerådet, 
ECLI:EU:C:2012:172, §30. 
134 Ibid, §8. 
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van de overeenkomst met een groep waar de desbetreffende klant deel van uitmaakte.135 Daarnaast 

pleitte Post Danmark dat op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie het verschil in 

tarieven slechts als misbruik kan worden aangemerkt indien de opzet om een concurrent uit te 

schakelen kan worden aangetoond.136 De zaak werd prejudicieel verwezen naar het Hof van Justitie 

dat uiteindelijk besliste dat de door een onderneming met een machtspositie op één enkele klant 

toegepaste prijs die lager is dan de gemiddelde totale kosten niet als uitsluitingsmisbruik kan 

worden gekwalificeerd en bijgevolg met alle omstandigheden van het concrete geval moet rekening 

gehouden worden om te beoordelen of het gehanteerde prijsbeleid er voor gezorgd heeft dat een 

concurrent werd uitgesloten en de mededinging werd verstoord.137 

Volledigheidshalve moet ook verwezen worden naar artikel 101 VWEU. Dit artikel verbiedt 

overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemingsraden en alle onderling 

afgestemde feitelijke gedragingen die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging 

wordt verhinderd, beperkt of vervalst, bijvoorbeeld door het bepalen van prijzen of andere 

contractuele voorwaarden. Het derde lid voorziet in een aantal uitzonderingen. Prijsdiscriminatie 

zal bijgevolg slechts verboden zijn onder artikel 101 en 102 VWEU wanneer de discriminerende 

prijzen de mededinging op de interne markt verstoren en er geen economische rechtvaardiging kan 

aangevoerd worden voor de prijsverschillen. 

3. Algemene Verordening Gegevensbescherming 

3.1 Algemeen 

3.1.1 Inleiding 

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming138 (hierna: AVG of de 

Verordening) goedgekeurd. De Verordening dient ter vervanging van de Richtlijn 

                                                
135 Ibid, §10. 
136 Ibid, §17. 
137 Ibid, §44. 
138 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 
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Gegevensbescherming van 1995 en voorziet in een overgangsperiode van twee jaar, zodat 

bedrijven en organisaties tot 25 mei 2018 de tijd hebben om ervoor te zorgen dat ze conform de 

nieuwe regelgeving zijn.139 De Europese Commissie had reeds in januari 2012 een voorstel bekend 

gemaakt met oog op actualisering van de regelgeving rond gegevensbescherming, maar het duurde 

uiteindelijk vier jaar vooraleer het Europees Parlement en de Europese Raad een akkoord bereikten 

omtrent een nieuw juridisch raamwerk voor de bescherming van persoonsgegevens. Dit heeft 

enerzijds te maken met de complexe besluitvormingsprocedure tussen de Europese instellingen, 

maar anderzijds ook met de maatschappelijke gevoeligheid van het onderwerp en de uiteenlopende 

belangen die in acht moeten genomen worden.140 

Artikel 16, lid 1 VWEU voorziet in een fundamenteel recht op bescherming van persoonsgegevens 

en herneemt de bewoording van artikel 8 van het Handvest van de Grondrechten. Artikel 16, lid 2 

VWEU machtigt het Europees Parlement en de Raad om de regels voor de bescherming van 

natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en de regels voor het 

vrije verkeer van die gegevens vast te stellen.141 Dit artikel vormt met andere woorden de grondslag 

voor de bevoegdheid van de Europese instellingen om regels voor de bescherming van 

persoonsgegevens uit te vaardigen. 

3.1.2 Waarom was de Richtlijn Gegevensbescherming aan vervanging toe? 

In overweging 9 AVG zet de Commissie de redenen uiteen waarom de Richtlijn 

Gegevensbescherming dringend aan vervanging toe was. Er heerst namelijk een algemene 

bezorgdheid bij de bevolking dat online activiteiten aanzienlijke risico’s voor de bescherming van 

hun persoonsgegevens met zich meebrengen. In de EU gebeurt de bescherming van 

persoonsgegevens op gefragmenteerde wijze doordat de lidstaten uiteenlopende niveaus van 

                                                
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming), Pb.L. 4 mei 2016, afl. 119, 1 (hierna de ‘AVG’). 
139 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER, “Algemene 
Verordening Gegevensbescherming: bereid je voor in 13 stappen”, 
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/STAPPENPLAN%20NL%2
0-%20V2.pdf, 3. 
140 P. DE HERT en T. DE SCHEPPER, “De nieuwe Europese Verordening van 27 april 2016 inzake 
databescherming”, CBR Jaarboek 2015-2016, Mortsel, Intersentia, 2016, 8-9. 
141 Overweging 12 AVG. 
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bescherming bieden wat betreft de verwerking van hun persoonsgegevens van natuurlijke 

personen. Dit leidt tot rechtsonzekerheid en creëert een hindernis voor de verwezenlijking van het 

vrij verkeer van persoonsgegevens binnen de EU. Bovendien kunnen die verschillen de uitoefening 

van economische activiteiten op Unieniveau in de weg staan, de mededinging verstoren en een 

belemmering vormen bij de uitoefening van de taken die aan overheden zijn opgelegd op grond 

van het recht van de EU. De oorzaak van deze ongelijkheid is te wijten aan de verschillen in de 

uitvoering en toepassing van Richtlijn Gegevensbescherming.142 Hieraan is de Commissie 

tegemoet willen komen door onder andere gebruik te maken van een ander rechtsinstrument, 

namelijk de verordening. 

3.1.3 Wat is een Verordening? 

Een verordening heeft een algemene strekking, is verbindend in al haar onderdelen en is 

rechtstreeks toepasselijk in een lidstaat op grond van artikel 288, lid 2 VWEU. De Europese 

regelgever voorziet eerst in een gedetailleerde en alles omvattende regeling om vervolgens 

welomschreven situaties hieraan te onderwerpen.143 Bovendien heeft een verordening directe 

werking, wat inhoudt dat particulieren rechtstreeks rechten kunnen putten uit dit instrument en zo 

nodig mogen afdwingen voor een rechter.144 In tegenstelling tot een richtlijn streeft een verordening 

volledige harmonisatie na en zijn geen voorafgaandelijke handelingen van lidstaten vereist om 

uitwerking te hebben. In principe heeft een verordening dus hetzelfde effect in elk van de 28 

lidstaten van de Europese Unie. Dit moet evenwel genuanceerd worden aangezien het toezicht op 

de naleving van de regelgeving nationaal georganiseerd is en het nationaal recht een belangrijke 

rol behoudt bij de uitvoering.145 Er zijn immers vaak uitvoeringsmaatregelen nodig om de concrete 

uitwerking van een verordening mogelijk te maken.146 De ruime mate van uitvoering die voor de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming noodzakelijk blijkt en de vele uitzonderingen die 

lidstaten de toelating geven toch afwijkende nationale wetgeving uit te vaardigen, hebben 

                                                
142 Overweging 9 AVG. 
143 R. BARENTS en L. BRINKHORST, Grondlijnen van Europees recht, Deventer, Kluwer, 2012, 675. 
144 K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees Recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 591. 
145 D. DE BOT, “De uitvoering van de algemene verordening gegevensbescherming – enkele bemerkingen 
bij de Belgische context”, TVW 2016, afl. 3, 219. 
146 C. BILLIET en R. MEEUS, “Europese verordeningen als wetgevingsvraagstuk”, TVW 2009, afl. 4, 278. 
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bovendien al aanleiding gegeven tot kritiek van verscheidene auteurs.147 Zo verduidelijkt 

overweging 10 bijvoorbeeld dat aan lidstaten de ruimte wordt geboden om met betrekking tot 

gevoelige gegevens eigen regels uit te vaardigen en specifieke situaties op het gebied van 

gegevensverwerking nader te omschrijven door nauwkeuriger te bepalen in welke gevallen 

verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt.148 Dit heeft als gevolg dat het 

gegevensbeschermingsrecht toch nog zal verschillen van lidstaat tot lidstaat en volledige 

harmonisering van de wetgeving in de Europese Unie eerder een utopie is. 

3.1.4 Voorstel van de Commissie 

In het voorstel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zet de Commissie de redenen 

uiteen waarom de Europese Unie toe is aan een nieuw juridisch raamwerk met betrekking tot de 

bescherming en de verwerking van persoonsgegevens.149 Het digitale tijdperk waarin wij leven gaat 

gepaard met snelle technologische ontwikkelingen en globalisering, waardoor nieuwe uitdagingen 

voor de bescherming van persoonsgegevens ontstaan. Persoonsgegevens worden immers in 

toenemende mate verzameld en verwerkt en bedrijven en overheden beschikken over verschillende 

technologieën om van deze persoonsgegevens gebruik te maken bij het ontplooien van hun 

activiteiten. De komst van sociale media heeft er bovendien voor gezorgd dat individuen zelf, al 

dan niet bewust, persoonsgegevens openbaar maken en daarom beschermd moeten worden tegen 

derden die hiervan misbruik willen maken. Technologie heeft zowel de economie, als het 

maatschappelijke leven ingrijpend veranderd.150 Het vrij verkeer van persoonsgegevens binnen de 

EU en de doorgifte van gegevens aan derde landen en internationale organisaties zal enerzijds 

                                                
147 D. DE BOT, “De uitvoering van de algemene verordening gegevensbescherming – enkele bemerkingen 
bij de Belgische context”, TVW 2016, afl. 3, 225 (230); C. CUIJPERS, P. VAN EECKE, E. KINDT en H. 
DE VRIES, “Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens”, 
Computerrecht 2012, afl. 3, 109-110. 
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149 C. CUIJPERS, P. VAN EECKE, E. KINDT en H. DE VRIES, “Een eerste verkenning van het Voorstel 
Verordening bescherming persoonsgegevens”, Computerrecht 2012, afl. 3, 74. 
150 Voorstel (Comm.) voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming), 25 januari 2012, 
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vergemakkelijkt worden door deze nieuwe technologieën, maar anderzijds is het van cruciaal 

belang om daarbij een hoge mate van bescherming van persoonsgegevens te garanderen.151  

De Commissie benadrukt in het voorstel dat het voor de economische ontwikkeling van 

fundamenteel belang is dat er vertrouwen wordt gecreëerd in de online omgeving. Consumenten 

worden aangezet om online producten aan te kopen en nieuwe vormen van dienstverlening te 

aanvaarden. Een gebrek aan vertrouwen zou de ontwikkeling van innovatieve toepassingen van 

nieuwe technologieën kunnen vertragen.152 De bescherming van persoonsgegevens speelt eveneens 

een essentiële rol in de Digitale Agenda voor Europa153 dat één van de zeven kerninitiatieven vormt 

van de Europa 2020 strategie154. Beide mededelingen van de Commissie dateren uit 2010 en willen 

tegemoetkomen aan de structurele tekortkomingen die de economische crisis heeft blootgelegd. 

Het voorstel van de Commissie bouwt met andere woorden verder op deze mededelingen door te 

voorzien in een meer adequate bescherming van persoonsgegevens en op die manier het 

vertrouwen in de online omgeving te versterken wat de economische ontwikkeling in de EU ten 

goede komt. 

3.1.5 Toepassingsgebied van de Verordening 

3.1.5.1 Materieel toepassingsgebied 

Artikel 2 AVG zet het materieel toepassingsgebied uiteen en bepaalt in het eerste lid, in lijn met 

het toepassingsgebied van Richtlijn 95/46/EG, dat de Verordening van toepassing is op zowel 

(geheel of gedeeltelijk) geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens als niet-

                                                
151 Overweging 6 AVG. 
152 Voorstel (Comm.) voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
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geautomatiseerde verwerking van gegevens.155 Laatstgenoemde gegevens worden in een bestand 

opgenomen of zijn bestemd om in bestand te worden opgenomen. In het tweede lid van dit artikel 

worden een aantal uitzonderingen opgenomen, waaronder verwerkingen bij activiteiten die buiten 

de werkingssfeer van het Unierecht vallen.156  

Eén van de uitzonderingen beschreven in het tweede lid van artikel 2 is “de verwerking van 

persoonsgegevens door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of 

huishoudelijke activiteit.”157 Overweging 18 haalt een aantal voorbeelden aan, zoals het voeren van 

correspondentie of het houden van adresbestanden, het sociaal netwerken en online activiteiten in 

de context van dergelijke persoonlijke of huishoudelijke bezigheden. Wanneer 

verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers echter middelen verschaffen voor de verwerking 

van persoonsgegevens in het kader van persoonlijke of huishoudelijke activiteiten, is de 

Verordening wel op hen van toepassing.158 

3.1.5.2 Personeel toepassingsgebied 

De bescherming waarin de Verordening voorziet, wordt enkel geboden aan natuurlijke personen. 

Dit wil zeggen dat de verwerking van gegevens van rechtspersonen, in het bijzonder als 

rechtspersoon gevestigde ondernemingen, niet dezelfde bescherming genieten.159 

3.1.5.3 Territoriaal toepassingsgebied 

Artikel 3 AVG bespreekt het territoriale toepassingsgebied en wijzigt artikel 4 van Richtlijn 

Gegevensbescherming ingrijpend. De Verordening heeft, in tegenstelling tot de Richtlijn, 

rechtstreekse werking waardoor de reikwijdte van het nationaal toepasselijk recht niet langer 

bepaald moet worden.160 Het eerste lid stelt dat de Verordening van toepassing is “op de verwerking 
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159 Overweging 14 AVG. 
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van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van een vestiging van een 

verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker in de Unie, ongeacht of de verwerking in de Unie 

al dan niet plaatsvindt.”161 Een vestiging veronderstelt het effectief en daadwerkelijk uitoefenen 

van activiteiten via bestendige verhoudingen. De rechtsvorm van dergelijke verhoudingen is niet 

doorslaggevend.162 Het kan gaan om een bijkantoor of een dochteronderneming met 

rechtspersoonlijkheid, maar de rechtspraak van het Hof van Justitie heeft reeds geoordeeld dat een 

vertegenwoordiger in een lidstaat, bijvoorbeeld een handelsagent, onder omstandigheden ook kan 

gekwalificeerd worden als een vestiging.163 Bovendien valt op dat de Commissie de term 

‘verwerker’ heeft toegevoegd. Op grond van artikel 4, lid 8 AVG kunnen we dit definiëren als “een 

natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan 

die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.”164 

Overweging 23 en artikel 3, lid 2 sub a AVG stipuleren dat een niet in de Unie gevestigde 

verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, bij de verwerking van persoonsgegevens van 

betrokkenen die zich in de Unie bevinden, binnen het toepassingsgebied van de Verordening valt 

indien de verwerking verband houdt met het aanbieden van goederen of diensten aan deze 

betrokkenen.165 Diensten worden aangeboden in de Unie indien de verwerkingsverantwoordelijke 

klaarblijkelijk voornemens is diensten aan te bieden aan betrokkenen in één of meerdere lidstaten, 

bijvoorbeeld door gebruik van taal of valuta.166 

Op grond van overweging 24 en artikel 3, lid 2 sub b AVG wordt het territoriaal toepassingsgebied 

verder uitgebreid tot monitoring van gedrag.167 Overweging 24 AVG stelt dat de verwerking van 

persoonsgegevens van betrokken in de Unie door een niet in de Unie gevestigde 

                                                
161 Artikel 3, lid 1 AVG. 
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verwerkingsverantwoordelijke of verwerker ook onder de Verordening moet vallen wanneer de 

verwerking verband houdt met het controleren van het gedrag van de betrokkenen, voor zover zich 

dat binnen de Unie situeert. Verder specificeert de overweging de controle van het gedrag van 

betrokkenen. Er dient te worden vastgesteld of natuurlijke personen op het internet worden gevolgd 

en of in die context eventueel verwerkingstechnieken voor persoonsgegevens gebruikt worden om 

een profiel op te stellen van die personen. Dit profiel wordt dan in het bijzonder gebruikt om ten 

aanzien van hen besluiten te nemen of om hun persoonlijke voorkeuren, gedragingen en attitudes 

te analyseren of te voorspellen.168 

Vertegenwoordigers van niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers 

moeten op grond van artikel 27 AVG schriftelijk een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker 

aanduiden in de Unie, tenzij de verwerking slechts incidenteel is en het geen grootschalige 

verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens betreft of de verwerking gebeurt 

door een overheidsinstantie of overheidsorgaan. 

Overweging 22 AVG verduidelijkt dat de eigenlijke verwerking van persoonsgegevens niet 

noodzakelijk in de Unie moet plaatsvinden opdat de Verordening van toepassing zou zijn. Het 

territoriale toepassingsgebied van de Verordening is met andere woorden bijzonder ruim. Zelfs 

wanneer er louter een beroep wordt gedaan op een verwerker in de Unie zal de Verordening op de 

gehele verwerking van toepassing zijn, ook als de verwerkingsverantwoordelijke geen vestiging in 

de Unie heeft en de verwerking niet in Unie plaatsvindt.169 

3.1.6 Beginselen 

3.1.6.1 Algemeen 

Artikel 5 AVG zet de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens uiteen. De 

verwerking moet onder andere geschieden “op een wijze die ten aanzien van de betrokkene 

rechtmatig, behoorlijk en transparant is.” Het rechtmatigheidsbeginsel is één van de 

basisbeginselen van het gegevensbeschermingsrecht en wordt daarom verder uitvoerig behandeld. 
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De verwerking van persoonsgegevens zal slechts rechtmatig zijn als voldaan is aan één van de zes 

voorwaarden in artikel 6, lid 1 AVG. Het transparantiebeginsel en het beginsel van minimale 

gegevensverwerking verdienen in dit onderzoek eveneens verdere toelichting. In artikel 5 AVG 

worden nog een aantal niet te onderschatten beginselen uiteengezet. Het doelbindingsprincipe 

verplicht verwerkingsverantwoordelijken op voorhand welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden vast te stellen waarvan ze naderhand niet mogen afwijken door de 

verzamelde gegevens voor andere doeleinden te verwerken.170 Daarnaast is er nog het 

juistheidsbeginsel dat nauw samenhangt met het recht op gegevenswissing en rectificatie, het 

beginsel van opslagbeperking en een nieuw beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid.171 Ten 

slotte breidt de Verordening de verantwoordingsplicht uit waardoor de 

verwerkingsverantwoordelijke er niet enkel moet op toezien dat de beginselen worden nageleefd, 

maar hij moet ook in staat zijn dit te bewijzen.172 

3.1.6.2 Het transparantiebeginsel 

Eén van de belangrijkste instrumenten om rechtvaardigheid in het gegevensbeschermingsrecht te 

bevorderen is de voorwaarde dat de verwerking transparant verloopt.173 BRIN beschouwt 

transparantie zelfs als een hoeksteen van de rechtstaat aangezien openheid een 

verantwoordingsplicht met zich meebrengt en dit fundamenteel is in een democratische 

samenleving.174  

Hoewel de bestaande principes weinig veranderd zijn, werd het beginsel dat persoonsgegevens 

rechtmatig en behoorlijk moeten verwerkt worden aangevuld door de voorwaarde dat de 

                                                
170 Artikel 5, lid 1, sub b AVG; Op dit principe wordt later teruggekomen. 
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Freedom?, Basic Books, 1999, 13. 
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verwerking op transparantie wijze moet gebeuren.175 Het transparantiebeginsel wordt uiteengezet 

in overweging 39 en artikel 12 AVG. Dit houdt in dat het voor natuurlijke personen duidelijk moet 

zijn dat hun persoonsgegevens verzameld, gebruikt, geraadpleegd of op een andere wijze verwerkt 

worden. De informatie moet eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk zijn en betrokkenen dienen 

geïnformeerd te worden over de manier waarop de verwerking zal geschieden en in welke mate 

hun persoonsgegevens daarbij betrokken zullen zijn. De betrokkene moet deze informatie 

ontvangen in een duidelijke en eenvoudige taal. Wanneer informatie gericht is tot het publiek, kan 

het ook elektronisch via een website gecommuniceerd worden. Dit is onder andere het geval bij 

online advertenties.176 Het transparantiebeginsel veronderstelt eveneens dat de 

verwerkingsverantwoordelijke de betrokkenen op de hoogte brengt van hun identiteit en van de 

doeleinden van de verwerking. De verwerkingsverantwoordelijke moet deze doeleinden 

ondubbelzinnig en afdoend communiceren naar de betrokkenen toe bij verzameling van de 

persoonsgegevens, alsook verder informatie verlenen om te zorgen voor een behoorlijke en 

transparante verwerking voor de betrokkenen en hun recht om bevestiging en mededeling te krijgen 

van de persoonsgegevens die worden verwerkt. De betrokkenen dienen ingelicht te worden over 

de risico’s, regels, waarborgen en rechten waarmee de verwerking gepaard gaat, evenals de wijze 

waarop ze beroep kunnen doen op deze rechten.177 

VAN ALSENOY ET AL.178 geven vijf redenen ter rechtvaardiging van het transparantiebeginsel. Eerst 

en vooral is het vanzelfsprekend dat wanneer iemands data verwerkt wordt zonder dat die persoon 

daar een vat op heeft, hij tenminste op de hoogte moet gesteld worden hiervan.  

Een tweede rechtvaardiging schuilt in de ratio legis van de AVG. Naast de bescherming van 

persoonsgegevens tracht de Verordening om de informatieasymmetrie tussen de betrokkenen en 

                                                
175 C. CUIJPERS, P. VAN EECKE, E. KINDT en H. DE VRIES, “Een eerste verkenning van het Voorstel 
Verordening bescherming persoonsgegevens”, Computerrecht 2012, afl. 3, 84. 
176 Overweging 58 AVG. 
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2, 2 (hierna: B. VAN ALSENOY et al., Privacy notices versus informational self-determination: minding 
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de verwerkingsverantwoordelijken zoveel als mogelijk terug te dringen.179 De machtspositie waarin 

verwerkingsverantwoordelijken zich bevinden wordt gevoed door de grote hoeveelheden data 

waarover ze beschikken en moet daarom gecompenseerd worden door de betrokkenen inzicht te 

bieden in de verwerkingsprocessen en alles dat daarmee gepaard gaat.180 Transparantie streeft 

gelijkheid na en draagt bij tot de verwezenlijking van een ‘level playing field’ in die zin dat elke 

partij betrokken bij de verwerking een gelijke toegang verdient te krijgen tot de verkregen 

informatie. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld het toekomstig gedrag van hun klanten zorgvuldig 

voorspellen, maar beschikken consumenten tegelijkertijd over de nodige kennis om zwakheden of 

kwetsbaarheden van ondernemingen te doorzien en aldus bewustere economische keuzes te 

maken.181 

Vervolgens betreft de derde rechtvaardiging de uitoefening van de rechten van de betrokkene. Deze 

rechten worden uiteengezet in hoofdstuk III van de Verordening en omvatten onder meer een recht 

van inzage (artikel 15), een recht op rectificatie (artikel 16), een recht op vergetelheid (artikel 17) 

en een recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20). Als de betrokkene niet op de hoogte 

is van de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan hij niet nagaan of er een gegronde reden is 

om de rechten voorzien in de Verordening uit te oefenen.182 

Een vierde rechtvaardiging voor de verplichtingen inzake transparantie heeft betrekking op het 

potentiële chilling effect op de handelingen van individuen, bedrijven en overheden. Wanneer 

iemand weet dat hij in de gaten wordt gehouden of de kans daartoe reëel is, kan dit vaak onbewust 

een zelfcorrigerend effect hebben op zijn gedrag. Men zal immers een houding aannemen dat 

overeenstemt met het gecreëerde verwachtingspatroon.183 Sterker nog, de openbaarheidsvereiste is 
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tevens bevorderlijk voor privacy vermits de verplichting tot uiteenzetting van bepaalde interne 

praktijken bedrijven aanzet tot zelfevaluatie en professionalisering.184 

Ten slotte ligt de laatste rechtvaardiging vervat in de verantwoordingsplicht van verwerkers en 

verwerkingsverantwoordelijken. Als een privacyverklaring behoorlijk is opgesteld, biedt het de 

mogelijkheid om de gegevensverzameling en andere interne praktijken van bedrijven onder de loep 

te nemen. Zo beschikt men over documentatie om na te gaan of de verzameling en verwerking van 

gegevens conform de toepasselijke regelgeving verloopt. Daarom wordt gesteld dat de 

informatieplicht, althans in theorie, de verantwoordingsplicht van dataverwerkers ten opzichte van 

datasubjecten, regelgevers en de samenleving in haar geheel ten goede komt.185 

3.1.6.3 Het beginsel van minimale gegevensverwerking 

Het beginsel van minimale gegevensverwerking stelt dat persoonsgegevens “toereikend [moeten] 

zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden 

verwerkt.”186 De persoonsgegevens die worden gekozen voor verwerking moeten noodzakelijk zijn 

om het verklaarde algemene doel van de verwerking te verwezenlijken en de 

verwerkingsverantwoordelijke moet de verzameling van persoonsgegevens strikt beperken tot de 

informatie die direct relevant is voor het specifieke doel dat met de verwerking wordt 

nagestreefd.187  

Het principe van dataminimalisatie is nauw verbonden met het doelbindingsprincipe. Wanneer de 

persoonsgegevens niet langer gebruikt kunnen worden om de doelstellingen waarvoor ze 

verzameld zijn te verwezenlijken, moeten ze verwijderd of geanonimiseerd worden. De 

verwerkingsverantwoordelijke die nalaat dit te doen, maakt zich schuldig aan onrechtmatige 

verwerking, zelfs als de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd was op de toestemming van 
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de betrokkene.188 Het principe van opslagbeperking leunt eveneens dicht aan bij het principe van 

dataminimalisatie. Persoonsgegevens moeten “worden bewaard in een vorm die het mogelijk 

maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de 

persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor langere 

perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering 

in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden 

worden verwerkt overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende 

technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de 

betrokkene te beschermen.”189 De opslagperiode van de persoonsgegevens moet met andere 

woorden tot een strikt minimum worden beperkt. Om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet 

langer bewaard worden dan noodzakelijk is, dient de verwerkingsverantwoordelijke termijnen vast 

te stellen voor het wissen van gegevens of voor een periodieke toetsing ervan.190 De tijdsbeperking 

voor de opslag van persoonsgegevens is echter alleen van toepassing op gegevens die worden 

bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren en geldt niet voor 

anonieme of geanonimiseerde gegevens.191 

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt indien het doel van de verwerking niet 

redelijkerwijs op een andere wijze kan worden verwezenlijkt.192 Technologische ontwikkelingen 

hebben er immers voor gezorgd dat het gebruik van persoonsgegevens soms helemaal vermeden 

kan worden of alleszins beperkt tot alleen gepseudonimiseerde gegevens, waardoor 

privacyvriendelijke oplossingen mogelijk worden.193 Gegevensbescherming door ontwerp 

                                                
188 M. HILDEBRANDT, “Slaves to Big Data. Or Are We?”, IDP Revista de Internet, Derecho y Politica 16 
2013, https://works.bepress.com/mireille_hildebrandt/52/, 14. 
189 Artikel 5, lid 1, sub e AVG. 
190 Overweging 39 AVG. 
191 Handboek Europese gegevensbeschermingswetgeving, supra, 85. 
192 Overweging 39 AVG. 
193 Handboek Europese gegevensbeschermingswetgeving, supra, 82. 
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(‘privacy by design’)194 en door standaardinstellingen (‘privacy by default’)195 verplicht de 

verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen, zoals 

pseudonimisering, op te stellen zowel bij de bepaling van de verwerkingsmiddelen als bij de 

verwerking zelf met als doel het beginsel van minimale gegevensverwerking op een doeltreffende 

manier uit te voeren.196 Dit betekent dat de verwerkingsverantwoordelijke reeds in een vroeg 

stadium rekening moet houden met de principes en verplichtingen van gegevensbescherming.197 

De verplichting om passende waarborgen in te bouwen geldt ook wanneer de verwerking 

plaatsvindt met oog op archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch 

onderzoek of statistische doeleinden.198 

3.1.7 Verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke 

Hoofdstuk IV van de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandelt de verplichtingen 

van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. De verwerkingsverantwoordelijke staat 

eerst en vooral in voor de naleving van de gegevensbeschermingsbeginselen in artikel 5, lid 1 AVG 

en moet daarenboven kunnen aantonen dat deze beginselen daadwerkelijk nageleefd worden.199 

Deze algemene verantwoordelijkheidsverplichting in artikel 24 AVG bepaalt dat “rekening 

houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua 

waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke 

                                                
194 Privacy door ontwerp wil zeggen dat bij de ontwikkeling van producten en diensten al wordt nagedacht 
hoe de privacy van consumenten zo optimaal mogelijk kan beschermd worden aan de hand van privacy 
enhancing technologies (‘PET’), bijvoorbeeld door het implementeren van een versleuteling van gegevens. 
Een voorbeeld van versleuteling is pseudonimisering, waarbij een algoritme persoonsgegevens vervangt 
door een pseudoniem. Zie L. VAN GORP en A. M. ELSMAN, “Privacy door ontwerp en 
standaardinstellingen”, BRight Advocaten 2 februari 2017, https://www.bright-
advocaten.nl/nieuws/privacy-door-ontwerp-en-standaardinstellingen/ (consultatie 2 december 2017). 
195 Privacy door standaardinstellingen houdt in dat maatregelen worden genomen om standaard alleen 
persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Zie L. VAN GORP 
en A. M. ELSMAN, “Privacy door ontwerp en standaardinstellingen”, BRight Advocaten 2 februari 2017, 
https://www.bright-advocaten.nl/nieuws/privacy-door-ontwerp-en-standaardinstellingen/ (consultatie 2 
december 2017). 
196 Artikel 25, lid 1 AVG. 
197 C. CUIJPERS, P. VAN EECKE, E. KINDT en H. DE VRIES, “Een eerste verkenning van het Voorstel 
Verordening bescherming persoonsgegevens”, Computerrecht 2012, afl. 3, 86. 
198 Artikel 89, lid 1 AVG; Overweging 156. 
199 Artikel 5, lid 2 AVG. 
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personen, treft de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische 

maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met 

deze verordening wordt uitgevoerd. Die maatregelen worden geëvalueerd en indien nodig 

geactualiseerd.” Het beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid bepaalt dat het nemen van 

passende technische en organisatorische maatregelen moet verzekeren dat persoonsgegevens op 

een dusdanige manier verwerkt worden dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat 

zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen 

onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.200 Gegevensbescherming door ontwerp en door 

standaardinstellingen op grond van artikel 25 AVG werd hierboven reeds besproken, maar hoort 

evengoed thuis onder de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke. In wat volgt worden 

een aantal specifieke verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke uiteengezet. 

3.1.7.1 Register van verwerkingsactiviteiten 

De meldplicht van de Gegevensbeschermingsrichtlijn201 wordt in de AVG vervangen door de 

verplichting een intern register van verwerkingsactiviteiten bij te houden.202 De registerplicht vormt 

één van de concrete uitwerkingen van de verantwoordingsplicht uit artikel 5, lid 2 en artikel 24 

AVG.203 Het register heeft primair tot doel om transparantie over de verwerking van 

persoonsgegevens te bieden aan de toezichthoudende autoriteit.204 Elke 

verwerkingsverantwoordelijke en elke verwerker dient ertoe te worden verplicht medewerking te 

verlenen aan de toezichthoudende autoriteit en dit register desgevraagd te verstrekken met het oog 

op het gebruik daarvan voor het toezicht op de verwerkingsactiviteiten.205 Het eerste lid van artikel 

30 AVG somt op welke informatie de verwerkingsverantwoordelijke moet bijhouden in het 

register, terwijl het tweede lid bepaalt dat de verwerker ook een register moet bijhouden van alle 

                                                
200 Artikel 5, lid 1, sub f AVG. 
201 Artikel 18 Gegevensbeschermingsrichtlijn. 
202 Artikel 30 AVG. 
203 B. W. SCHERMER, “Van meldplicht naar registerplicht: de registratie van verwerkingen onder de 
AVG”, Computerrecht 2017, afl. 4, http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CE68F4&cpid=WKNL-LTR-
Nav2, 3. 
204 Ibid, 2. 
205 Overweging 82 AVG; artikel 31 AVG. 
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categorieën van verwerkingsactiviteiten die hij ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke 

heeft verricht.206 Het register moet opgesteld worden in schriftelijke vorm, maar dit mag eveneens 

elektronisch gebeuren.207 

In tegenstelling tot de meldingsplicht zondert artikel 30 AVG geen verwerkingen uit van de 

registerplicht. Er is met andere woorden geen vrijstelling meer mogelijk voor verwerkingen die 

slechts een verwaarloosbaar risico vormen voor de betrokkene.208 Het opstellen van een register is 

evenwel een tijdrovende en kostbare opdracht en vereist bovendien specifieke expertise op het 

gebied van privacy en gegevensbescherming. Aangezien deze verplichting een te zware last zou 

leggen op de schouders van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s), voorziet artikel 30, 

lid 5 AVG in een uitzondering voor ondernemingen en organisaties die minder dan 250 

medewerkers in dienst hebben.209 Deze uitzondering zal niet van toepassing zijn wanneer het 

waarschijnlijk is dat de verwerking een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de 

betrokkenen, de verwerking incidenteel is of de verwerking bijzondere categorieën van gegevens 

betreft.210 

Het is nog onduidelijk welk niveau van detail in het register moet aangebracht worden. De AVG 

laat immers in het midden welk detailniveau wenselijk of verplicht is bij de registratie van 

verwerkingsactiviteiten. Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke om te oordelen hoe concreet 

en gedetailleerd iedere verwerking wordt vastgelegd. Een hoog abstractieniveau is voor de 

registratie van de verwerkingen weliswaar eenvoudiger, maar zo verliest het register mogelijks 

inhoudelijk aan zeggingskracht.211 

                                                
206 Artikel 30, lid 1 en 2 AVG. 
207 Artikel 30, lid 3 AVG. 
208 B. W. SCHERMER, “Van meldplicht naar registerplicht: de registratie van verwerkingen onder de 
AVG”, Computerrecht 2017, afl. 4, http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CE68F4&cpid=WKNL-LTR-
Nav2, 3. 
209 Ibid. 
210 Artikel 30, lid 5 AVG. 
211 B. W. SCHERMER, “Van meldplicht naar registerplicht: de registratie van verwerkingen onder de 
AVG”, Computerrecht 2017, afl. 4, http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CE68F4&cpid=WKNL-LTR-
Nav2, 4. 
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3.1.7.2 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling 

Artikel 35, lid 1 AVG bepaalt dat “wanneer een soort verwerking, in het bijzonder een verwerking 

waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt, gelet op de aard, de omvang, de context en de 

doeleinden daarvan waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van 

natuurlijke personen212 voert de verwerkingsverantwoordelijke vóór de verwerking een 

beoordeling uit van het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van 

persoonsgegevens. Eén beoordeling kan een reeks vergelijkbare verwerkingen bestrijken die 

vergelijkbare hoge risico's inhouden.” De verplichting voor verwerkingsverantwoordelijken om in 

bepaalde omstandigheden een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (‘data protection impact 

assessment’ of ‘DPIA’) uit te voeren, moet worden begrepen tegen de achtergrond van de algemene 

verplichting om de risico's die verbonden zijn aan de verwerking van persoonsgegevens op 

passende wijze te beheren. Het loutere feit dat niet voldaan is aan de voorwaarden die aanleiding 

geven tot de verplichting om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren, ontslaat 

de verwerkingsverantwoordelijken niet van deze algemene verplichting op grond van artikel 24 

AVG.213 

De verwerkingsverantwoordelijke moet op grond van artikel 35, lid 3 AVG een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitvoeren in drie gevallen. Dit is echter geen exhaustieve 

lijst. Er kunnen verwerkingen zijn die niet onder deze lijst vallen, maar toch vergelijkbaar hoge 

risico’s inhouden. Deze verwerkingsactiviteiten moeten ook aan een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden onderworpen.214 Ten eerste dient een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling te worden gemaakt wanneer persoonsgegevens verwerkt 

worden met het oog op het nemen van geautomatiseerde besluiten, waaronder profilering, met 

betrekking tot specifieke natuurlijke personen na een systematische en uitgebreide beoordeling van 

                                                
212 De verwijzing naar de rechten en vrijheden van natuurlijke personen heeft voornamelijk betrekking op 
de recht op bescherming van persoonsgegevens en het recht op privacy, maar kan ook andere grondrechten 
betreffen zoals de vrijheid van meningsuiting en het discriminatieverbod. Zie GROEP 
GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29, Richtsnoeren voor 
gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en bepaling of een verwerking “waarschijnlijk een hoog risico 
inhoudt” in de zin van Verordening 2016/679, 4 oktober 2017, nr. 17/NL – WP 248 rev.01, 7. 
213 Ibid. 
214 Ibid, 10. 
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persoonlijke aspecten van de betrokkenen en deze besluiten voor de betrokkenen rechtsgevolgen 

kunnen meebrengen of hen op vergelijkbare wijze wezenlijk treffen.215 Ten tweede zal deze 

verplichting gelden voor grootschalige verwerkingen die bedoeld zijn voor de verwerking van een 

aanzienlijke hoeveelheid persoonsgegevens waarvan een groot aantal betrokkenen gevolgen zou 

kunnen ondervinden en die bijvoorbeeld vanwege hun gevoelige aard een hoog risico met zich 

kunnen meebrengen216 of betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens betreffende 

strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten217.218 Ten derde is een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling nodig voor de stelselmatige en grootschalige monitoring 

van openbaar toegankelijke ruimten.219 

De Groep Gegevensbescherming Artikel 29 (hierna: de Werkgroep) verwijst naar negen criteria 

die in aanmerking moeten genomen worden bij de afweging of er nood is aan een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Eén van deze criteria is een evaluatie of scoretoekenning, 

met inbegrip van profilering en voorspelling, van bepaalde kenmerken van natuurlijke personen. 

Bedrijven die gedrags- of marketingprofielen opstellen op basis van het gebruik van of navigatie 

op hun website zullen bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in de persoonlijke voorkeuren of interesses 

en de economische situatie van consumenten.220 Een ander criterium is of de geautomatiseerde 

besluitvorming al dan niet rechtsgevolgen of gevolgen met een vergelijkbare werking heeft voor 

de betrokkene. De verwerking kan bijvoorbeeld leiden tot uitsluiting of discriminatie van 

natuurlijke personen.221 Ten slotte is ook het innovatief gebruik of de innovatieve toepassing van 

nieuwe technologische of organisatorische middelen een belangrijk criterium.222 Hierbij kan 

gedacht worden aan tracking cookies en andere volgtechnieken, spraak- en gezichtsherkenning en 

                                                
215 Overweging 91; Artikel 35, lid 3, sub a AVG. 
216 Artikel 9, lid 1 AVG. 
217 Artikel 10 AVG. 
218 Overweging 91; Artikel 35, lid 3, sub b AVG. 
219 Artikel 35, lid 3, sub c AVG. 
220 GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29, Richtsnoeren voor 
gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en bepaling of een verwerking “waarschijnlijk een hoog risico 
inhoudt” in de zin van Verordening 2016/679, 4 oktober 2017, nr. 17/NL – WP 248 rev.01, 10. 
221 Ibid, 10. 
222 Ibid, 12. 
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de toepassing van complexe algoritmes op omvangrijke datasets om de resultaten nadien te 

gebruiken voor verschillende doeleinden zoals prijspersonalisatie. De aanwezigheid van twee of 

meerdere criteria zal meestal een aanwijzing zijn dat een gegevensbeschermingseffectbeoordeling 

vereist is.223  

De toezichthoudende autoriteiten moeten een lijst opstellen van het soort verwerkingen waarvoor 

een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is en deze openbaar maken.224 De negen 

criteria van de Werkgroep kunnen hen hierbij helpen. Wanneer een functionaris voor 

gegevensbescherming is aangewezen, wint de verwerkingsverantwoordelijke bij het uitvoeren van 

een gegevensbeschermingseffectbeoordeling diens advies in.225 Hij dient eveneens toe te zien op 

de uitvoering van de beoordeling.226 

De gegevensbeschermingseffectbeoordeling moet worden uitgevoerd vóór de verwerking 

plaatsvindt. Het uitvoeren van dergelijke beoordeling is een continu proces onderhevig aan 

voortdurende verandering en geen eenmalige oefening. Er zullen mogelijks aanpassingen moeten 

gebeuren nadat de verwerking reeds begonnen is.227 Artikel 35, lid 7 AVG beschrijft de minimale 

kenmerken van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Het betreft een beschrijving van de 

beoogde verwerkingen en de verwerkingsdoeleinden, een beoordeling van de noodzaak en de 

evenredigheid van de verwerkingen, een beoordeling van de risico’s voor de rechten en de 

vrijheden van de betrokkenen en de beoogde maatregelen om enerzijds te risico’s aan te pakken en 

anderzijds aan te tonen dat aan de AVG voldaan is. De AVG laat verwerkingsverantwoordelijken 

vrij om de precieze structuur en vorm van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling te bepalen 

zodat zij deze beoordeling kunnen doen passen bij bestaande werkmethoden.228 De kern van de 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling vormt evenwel de risicobeoordeling die ervoor moet 

                                                
223 Ibid, 13. 
224 Artikel 35, lid 4 AVG. 
225 Artikel 35, lid 2 AVG. 
226 Artikel 39, lid 1, sub c AVG. 
227 GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29, Richtsnoeren voor 
gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en bepaling of een verwerking “waarschijnlijk een hoog risico 
inhoudt” in de zin van Verordening 2016/679, 4 oktober 2017, nr. 17/NL – WP 248 rev.01, 17-18. 
228 Ibid, 21. 
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zorgen dat de verwerkingsverantwoordelijke de nodige maatregelen, waarborgen en mechanismen 

kan inbouwen om deze risico’s te beperken, de persoonsgegevens te beschermen en te voldoen aan 

de verplichtingen van de Verordening.229 

Ten slotte bepaalt artikel 36, lid 1 AVG dat wanneer uit de 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling blijkt dat de verwerking een hoog risico zou opleveren 

indien de verwerkingsverantwoordelijke geen maatregelen neemt om dat risico te beperken, hij 

voorafgaand aan de verwerking de toezichthoudende overheid moet raadplegen. Deze bepaling is 

met andere woorden van toepassing als de verwerkingsverantwoordelijke zelf niet genoeg 

maatregelen kan vinden om de vastgestelde risico’s tot een acceptabel niveau te beperken of de 

risico’s niet voldoende kunnen worden aangepakt door hem.230 De toezichthoudende overheid geeft 

een schriftelijk advies aan de verwerkingsverantwoordelijke als het van oordeel is dat de 

verwerking van persoonsgegevens een inbreuk zou maken op de AVG en de 

verwerkingsverantwoordelijke het risico onvoldoende heeft onderkend of beperkt.231 

3.1.7.3 Functionaris voor gegevensbescherming 

De AVG verplicht bepaalde verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers een functionaris voor 

gegevensbescherming (‘data protection officer’ of ‘DPO’) aan te wijzen. Dit geldt voor 

overheidsinstanties en overheidsorganen, met uitzondering van gerechten of onafhankelijke 

rechterlijke autoriteiten die handelen in het kader van hun gerechtelijke taken. Bovendien moeten 

andere organisaties in de particuliere sector die hoofdzakelijk belast232 zijn met verwerkingen 

waarvoor een regelmatige en stelselmatige observatie233 van betrokkenen op grote schaal vereist is 

                                                
229 Overweging 90 AVG. 
230 GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29, Richtsnoeren voor 
gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en bepaling of een verwerking “waarschijnlijk een hoog risico 
inhoudt” in de zin van Verordening 2016/679, 4 oktober 2017, nr. 17/NL – WP 248 rev.01, 23-24. 
231 Artikel 36, lid 2 AVG. 
232 De kerntaken van de verwerkingsverantwoordelijke hebben betrekking op diens hoofdactiviteiten en niet 
op de verwerking van persoonsgegevens als nevenactiviteit. Zie overweging 93 AVG. 
233 Hoewel dit begrip niet gedefinieerd wordt in de Verordening, moet verwezen worden naar het concept 
‘controle van het gedrag van betrokkenen’ dat besproken wordt in overweging 24 AVG. Dit omvat alle 
vormen van opsporing en profilering op het internet, ook met oog op gedragsgerelateerde publiciteit of 
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of met de grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en van 

persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten eveneens 

aan deze verplichting voldoen.234 In de AVG wordt erkend dat de functionaris voor 

gegevensbescherming een sleutelfiguur is in het nieuwe systeem voor gegevensbeheer en worden 

regels voor zijn aanwijzing, positie en taken vastgelegd.235 Niets verhindert een organisatie die niet 

wettelijk verplicht is om een functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen, dit toch 

vrijwillig te doen. In dat geval gelden dezelfde voorwaarden voor de aanwijzing, positie en taken 

van de artikelen 37 tot 39 AVG als bij een wettelijk verplichte aanwijzing.236 

De functionaris voor gegevensbescherming wordt aangewezen op grond van zijn professionele 

kwaliteiten en, in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk 

inzake gegevensbescherming en zijn vermogen de in artikel 39 AVG bedoelde taken te vervullen.237 

Het vereiste niveau van deskundigheid is niet strikt gedefinieerd, maar moet in verhouding zijn tot 

de gevoeligheid, de complexiteit en de omvang van de persoonsgegevens die verwerkt worden. De 

professionele kwaliteiten waarover de functionaris moet beschikken vereisen dat hij enige ervaring 

moet hebben met nationale en Europese wetten en praktijken op het gebied van 

gegevensbescherming, alsook een grondige kennis van de AVG. Het vermogen om de taken te 

vervullen die bij de positie van een functionaris voor gegevensbescherming horen verwijst 

enerzijds naar zijn persoonlijke vaardigheiden en kennis en anderzijds naar zijn positie binnen de 

organisatie dat hem in staat moeten stellen zijn functie naar behoren uit te voeren.238 De 

verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker moeten de functionaris betrekken bij alle 

aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens en hem 

                                                
prijzen. Zie GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29, Richtlijnen voor functionarissen voor 
gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO), 5 april 2017, nr. 16/NL – WP 243 rev.01, 10. 
234 Artikel 37, lid 1 AVG; Overweging 97 AVG. 
235 GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29, Richtlijnen voor functionarissen voor 
gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO), 5 april 2017, nr. 16/NL – WP 243 rev.01, 6. 
236 Ibid, 7. 
237 Artikel 37, lid 5 AVG. 
238 GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29, Richtlijnen voor functionarissen voor 
gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO), 5 april 2017, nr. 16/NL – WP 243 rev.01, 13-14. 
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ondersteunen in de vervulling van zijn taken.239 Het is belangrijk dat de functionaris zijn taken en 

verplichtingen onafhankelijk kan uitvoeren, ongeacht of hij gebonden is door een 

dienstverleningsovereenkomst.240 Hij is bovendien gehouden tot geheimhouding of 

vertrouwelijkheid.241 

Artikel 39 AVG zet uiteen welke taken de functionaris voor gegevensbescherming ten minste moet 

vervullen. Hij verleent advies over de verplichtingen die de Verordening en andere 

gegevensbeschermingsbepalingen in het leven roepen en hij ziet toe op de naleving ervan. Hij is 

nauw betrokken bij de uitvoering van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en adviseert de 

verwerkingsverantwoordelijke en verwerker indien nodig. Hij werkt samen met de 

toezichthoudende autoriteit en treedt op als contactpunt in alle aangelegenheden die verband 

houden met gegevensverwerking, waaronder de voorafgaande raadpleging in artikel 36 AVG.242 

De functionaris moet te allen tijde rekening houden met het aan de verwerkingen verbonden risico 

en met de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de gegevensverwerking.243 In de 

praktijk zal hij bovendien belast worden met bijhouden van het register van de 

verwerkingsactiviteiten dat conform artikel 30 AVG aan de verwerkingsverantwoordelijke en de 

verwerker wordt opgelegd.244 

                                                
239 Artikel 38, lid 1 en 2 AVG. 
240 Artikel 38, lid 3 AVG; Overweging 97 AVG 
241 Artikel 38, lid 5 AVG. 
242 Artikel 39, lid 1 AVG. 
243 Artikel 39, lid 2 AVG. 
244 GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29, Richtlijnen voor functionarissen voor 
gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO), 5 april 2017, nr. 16/NL – WP 243 rev.01, 23. 
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3.2 Prijsdiscriminatie in het licht van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming245 

3.2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk zal de implicaties van de nieuwe Verordening voor online prijsdiscriminatie 

behandelen. Hierbij wordt niet elk aspect van de Verordening besproken, maar zullen enkel een 

aantal relevante beginselen aan bod komen. Eerst wordt nagegaan of de AVG van toepassing is op 

prijsdiscriminatie, vervolgens in welke mate discriminatie rechtmatig kan zijn en ten slotte over 

welke rechten de betrokkene beschikt wanneer hij onderworpen wordt aan prijspersonalisatie en 

dit wil aanvechten.246 

3.2.2 Toepasselijkheid van de Verordening op prijsdiscriminatie 

3.2.2.1 Persoonsgegevens 

Wat de toepasselijkheid van de Verordening op prijsdiscriminatie betreft, is eerst en vooral de notie 

‘persoonsgegevens’ van belang. Het eerste lid van artikel 4 AVG verduidelijkt wat verstaan moet 

worden onder dit begrip. Het gaat om “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon.” 247 Dit wijst erop dat rechtspersonen buiten het toepassingsgebied vallen, 

hoewel dataverwerkers hun gegevens in principe eveneens kunnen verzamelen en aanwenden voor 

prijspersonalisatie, bijvoorbeeld wanneer aan de hand van jaarrekeningen de prijsgevoeligheid van 

                                                
245 Wat volgt is grotendeels gebaseerd op het artikel van R. STEPPE in het verzamelwerk Innovatie en 
disruptie in het economisch recht van M. STORME en F. HELSEN. In dit artikel analyseert hij op een grondige 
en gestructureerde wijze welke gevolgen de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming zal 
hebben voor online prijsdiscriminatie. Het leek mij daarom aangewezen deze bijdrage als basis te nemen 
voor mijn eigen onderzoek. 
246 R. STEPPE, “Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk: beschouwingen over de nieuwe Algemene 
Verordening Gegevensbescherming” in M. STORME en F. HELSEN (eds.), Innovatie en disruptie in het 
economisch recht, Mortsel, Intersentia, 2017, 111 (hierna: R. STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale 
tijdperk). 
247 Artikel 4, lid 1 AVG. 
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een rechtspersoon wordt afgeleid en prijzen hieraan aangepast worden.248 Vervolgens wordt de 

vraag gesteld wat er precies valt onder het begrip ‘informatie’. We kunnen er van uitgaan dat de 

wetgever een ruime interpretatie aan dit begrip heeft willen geven. Zo stelt de Groep 

Gegevensbescherming Artikel 29 (hierna: de Werkgroep) in haar advies over het begrip 

persoonsgegevens dat de aard, de inhoud en de vorm van de informatie geen rol spelen. Eender 

welke informatie die over een persoon kan achterhaald worden, verdient bescherming als 

persoonsgegevens op grond van de AVG.249 Zo zullen online aankoopgedrag en andere gegevens 

die doorgaans gebruikt worden voor prijsdiscriminatiedoeleinden eveneens zonder problemen 

gekwalificeerd worden als ‘informatie’.250 

De informatie moet wel degelijk betrekking hebben op een natuurlijk persoon om binnen het 

toepassingsgebied van de AVG te vallen. De Werkgroep verduidelijkt deze voorwaarde door drie 

alternatieve elementen voorop te stellen: inhoud, doel en resultaat. Het eerste element is aanwezig 

als het informatie over een persoon betreft, ongeacht het doel dat beoogd wordt door de verwerker 

of verwerkingsverantwoordelijke en ongeacht de gevolgen de verwerking eventueel met zich kan 

meebrengen voor de betrokkene. Zo kan gedacht worden aan gegevens die bedrijven over klanten 

bewaren in een profiel zoals hun beroep, vermogenstoestand of IP-adres. Vervolgens kan het doel 

van de gegevensverwerking met zich meebrengen dat het informatie over een bepaalde persoon 

betreft. Deze voorwaarde zal geacht worden vervuld te zijn wanneer de kans bestaat dat, alle 

omstandigheden van het geval indachtig, gegevens gebruikt worden met het doel een persoon te 

beoordelen, op een bepaalde wijze te behandelen of de status of het gedrag van die persoon te 

beïnvloeden. Zo zullen bedrijven bijvoorbeeld hun prijzen laten fluctueren afhankelijk van het 

voorbije koopgedrag van hun klanten met als doel het toekomstig koopgedrag te beïnvloeden. Ten 

slotte kan informatie betrekking hebben op iemand als het een bepaald resultaat heeft voor die 

persoon. Dit is het geval als er verwacht wordt dat de verwerking van specifieke gegevens, opnieuw 

rekening houdend met alle omstandigheden van het geval, gevolgen zal hebben voor iemands 

                                                
248 Overweging 14 AVG; R. STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk, supra, 113; B. VAN DER 
SLOOT, “Do privacy and data protection rules apply to legal persons and should they? A proposal for a 
two-tiered system”, Computer Law & Security Review 2015, vol. 31 afl. 1, 27. 
249 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29, Advies 4/2007 over het begrip persoonsgegeven, 
20 juni 2007, nr. 01248/07/NL – WP 136, 6-8. 
250 R. STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk, supra, 114. 



	 	 67 

rechten of belangen.251 Er moet slechts toevlucht genomen worden tot deze derde voorwaarde met 

betrekking tot het resultaat van de verwerking wanneer de twee andere voorwaarden niet van 

toepassing zijn. In de context van prijsdiscriminatie zal het doel van de verwerker vaak voldoende 

zijn om bepaalde gegevens als informatie te kwalificeren onder de definitie van persoonsgegevens. 

Verder bespreekt de Werkgroep in haar advies over het begrip persoonsgegeven de voorwaarde 

van een ‘geïdentificeerde of identificeerbare’ natuurlijke persoon. In artikel 4, lid 1 AVG 

verduidelijkt de Commissie dat “als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die 

direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals 

een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer 

elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, 

culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”252 Natuurlijke personen worden vaak 

gekoppeld aan online identificatoren zoals IP-adressen en identificatiecookies. Wanneer deze 

gegevens gecombineerd worden met andere unieke identificatoren of informatie ontvangen door 

servers, kunnen zij aangewend worden om profielen op te stellen en de betrokkenen zo te 

herkennen.253 Om vast te stellen of een natuurlijke persoon al dan niet identificeerbaar is, moeten 

alle middelen in rekening worden genomen waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat zij 

worden gebruikt door een verwerkingsverantwoordelijke of een ander persoon om de betrokkene 

direct of indirect te identificeren. Hierbij moet men alle objectieve factoren in ogenschouw nemen, 

zoals de kosten gemaakt bij identificatie en de tijd die hiervoor nodig is, maar ook de beschikbare 

technologieën die kunnen aangewend worden op het tijdstip van de verwerking.254 

Anonieme gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon die niet (langer) 

identificeerbaar is, vallen buiten het toepassingsgebied van de Verordening zolang dat zij niet door 

het gebruik van een aanvullende gegevens toch aan de betrokkene gekoppeld kunnen worden. Wat 

valt nu precies onder het begrip ‘anonieme gegevens’? De Verordening zelf voorziet ons niet van 

een definitie, maar stelt enkel dat de gegevensbeschermingsbeginselen niet van toepassing zijn op 

                                                
251 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29, Advies 4/2007 over het begrip persoonsgegeven, 
20 juni 2007, nr. 01248/07/NL – WP 136, 9-12. 
252 Artikel 4, lid 1 AVG. 
253 Overweging 30 AVG. 
254 Overweging 26 AVG. 
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dit soort data.255 De classificatie van gegevens als anonieme gegevens is nochtans fundamenteel in 

die zin dat informatie die niet gelinkt kan worden aan een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon, niet beschermd zal worden onder de AVG. Ondernemingen kunnen echter ook 

hun prijzen laten fluctueren op basis van anonieme informatie of geanonimiseerde informatie256, 

waardoor het onderscheid tussen persoons- en anonieme gegevens niet absoluut is en alsmaar meer 

in vraag wordt gesteld.257 Een dataset die als anoniem wordt aangemerkt kan bijvoorbeeld op 

zodanige wijze worden gecombineerd met een andere dataset dat het mogelijk wordt de identiteit 

van één of meer personen te weten te komen.258 Het laatste decennium heeft de ontwikkeling van 

moderne technieken in gegevensverwerking er immers voor gezorgd dat de link tussen de 

geanonimiseerde gegevens en de betrokkene gemakkelijker achterhaald kan worden259, 

bijvoorbeeld aan de hand van geavanceerde algoritmes. 

Zo wordt in de literatuur verwezen naar het ‘Smart Pricing’-mechanisme aangewend door Airbnb 

om aan te tonen dat prijsdifferentiatie zich ook kan voordoen bij het louter verwerken van anonieme 

gegevens.260 Verhuurders bepalen een minimum- en maximumprijs die ze wensen aan te rekenen 

en geven aan of ze hun woning zo vaak mogelijk of eerder sporadisch ter beschikking willen stellen 

van huurders. Een algoritme zal vervolgens voortdurend en automatisch de prijzen aanpassen aan 

de lokale markt zodat zowel het aantal boekingen als de totale winst gemaximaliseerd wordt. 

Hierbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de locatie van het verhuurde goed, de tijd van 

                                                
255 Overweging 26 AVG. 
256 Dit is informatie waarbij de betrokkene niet langer identificeerbaar is. Anonimisering wordt slechts 
daadwerkelijk bewerkstelligd door persoonsgegevens zodanig te verwerken dat elke mogelijkheid tot 
identificatie van de betrokkene onherroepelijk wordt uitgesloten. Zie GROEP 
GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29, Advies 5/2014 over anonimiseringstechnieken, 10 april 2014, 
nr. 0829/14/NL – WP 216, 3. 
257 M. V. D. A. CUNHA, “Review of the Data Protection Directive: Is here Need (and Room) For a New 
Concept of Personal Data?” in S. GUTWIRTH, R. LEENES, P. DE HERT en Y. POULLET (eds.), 
European Data Protection: In Good Health?, Springer, 2012, 270. 
258 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29, Advies 5/2014 over anonimiseringstechnieken, 
10 april 2014, nr. 0829/14/NL – WP 216, 5. 
259 T. H. MURRAY, “Genetic exceptionalism and ‘Future diaries’: Is genetic information different from 
other medical information?” in M. A. ROTHSTEIN, Genetic Secrets: Protecting Privacy and 
Confidentiality in the Genetic Era, New Haven, Yale University Press, 1999, 63. 
260 R. STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk, supra, 117. 
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het jaar, plaatselijke evenementen en vraag- en aanbodgegevens uit het verleden.261 Aangezien het 

algoritme in principe enkel voornoemde objectieve gegevens analyseert, is de prijszetting niet 

gegrond op de verwerking van ‘persoonsgegevens’. Toch lijkt volledige niet-identificeerbaarheid 

eerder utopisch, want via de algemene databank van Airbnb blijft het mogelijk gebruikers onder 

andere aan de hand van hun boekingsgegevens te identificeren waardoor de data niet behoorlijk of 

voldoende geanonimiseerd is om buiten het toepassingsgebied van de Verordening te vallen.262 

Wanneer er twijfel bestaat of bepaalde gegevens al dan niet beschouwd kunnen worden als 

anonieme gegevens, moet men rekening houden met alle middelen waarvan mag worden 

aangenomen dat zij redelijkerwijs door de verwerkingsverantwoordelijke dan wel door om het even 

welk ander persoon kunnen ingezet worden voor de identificatie van de betrokkene. Wanneer er 

absoluut geen middelen zijn om de betrokkene te identificeren, kan men spreken van ‘anonieme 

gegevens’ en zal de AVG geen toepassing vinden. Dit zal geval per geval beoordeeld moeten 

worden en is afhankelijk van de precieze omstandigheden.263 

3.2.2.2 Verwerking 

Naast een definitie van de notie ‘persoonsgegevens’ definieert artikel 4 AVG eveneens het begrip 

‘verwerking’. Er moet immers sprake zijn van een ‘verwerking’ van persoonsgegevens om binnen 

het toepassingsgebied van de Verordening te vallen, d.i. “een bewerking of een geheel van 

bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet 

uitgevoerd via geautomatiseerde procedés”.264 Bij de uiteenzetting van het materieel 

toepassingsgebied van de Verordening werd artikel 2 AVG met zijn bijhorende uitzonderingen 

besproken. Prijsdiscriminatie zal doorgaans gepaard gaan met gedeeltelijk of geheel 

geautomatiseerde verwerking van data waardoor deze voorwaarde geen hindernis vormt om het 

                                                
261 K. BELL, “Airbnb introduces ‘smart pricing’ to automate setting rates for hosts”, Mashable 12 november 
2015, http://mashable.com/2015/11/12/airbnb-smart-pricing (consultatie 6 augustus 2017). 
262 R. STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk, supra, 118-119. 
263 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29, Advies 4/2007 over het begrip persoonsgegeven, 
20 juni 2007, nr. 01248/07/NL – WP 136, 22; Overweging 26 AVG. 
264 Artikel 4, lid 2 AVG. 
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gebruik van persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden te onderwerpen aan de Verordening.265 

Hoe dit precies in zijn werk gaat, wordt verder meer gedetailleerd besproken. 

Tussentijds kunnen we besluiten dat de AVG doorgaans van toepassing zal zijn op de 

gegevensverwerking vereist bij prijsdiscriminatie, wat niet met zich meebrengt dat dit per definitie 

verboden is. Bedrijven die persoonsgegevens van hun klanten verwerken, moeten zich echter wel 

houden aan de regels vooropgesteld in de Verordening.266 

3.2.3 Rechtmatigheid 

Wat betreft de vraag naar de rechtmatigheid van prijsdiscriminatie en gepersonaliseerde 

prijszetting op zich biedt het gegevensbeschermingsrecht geen duidelijk antwoord.267 Wel heeft het 

Hof van Justitie van de Europese Unie al meermaals geoordeeld dat gegevensverwerking in het 

algemeen slechts rechtmatig is in een limitatief aantal gevallen.268 Artikel 6, lid 1 AVG somt de zes 

alternatieve voorwaarden op waaraan de verwerking van persoonsgegevens minstens moet voldoen 

om in overeenstemming te zijn met het rechtmatigheidsbeginsel. 

In een arrest van 24 november 2011 sprak het Hof zich uit over een prejudiciële vraag met 

betrekking tot de interpretatie van artikel 7, sub f, Richtlijn Gegevensbescherming.269 Het Hof 

benadrukte in dit arrest de doelstelling van de Richtlijn Gegevensbescherming, namelijk het 

waarborgen van een gelijkwaardig niveau van bescherming van de grondrechten en fundamentele 

vrijheden van natuurlijke personen in verband met verwerkingsactiviteiten en de harmonisatie van 

het vrij verkeer van persoonsgegevens binnen de Unie.270 In het licht van deze doelstelling 

oordeelde het Hof dat “artikel 7 van richtlijn 95/46 een uitputtende lijst bevat van gevallen waarin 

                                                
265 R. STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk, supra, 119. 
266 F. J. ZUIDERVEEN BORGESIUS, Online Price Discrimination and Data Protection Law, supra, 13; R. 
STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk, supra, 120. 
267 F. J. ZUIDERVEEN BORGESIUS, Improving privacy protection in the area of behavioural targeting, 
supra, 318. 
268 R. STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk, supra, 120. 
269 Nu artikel 6, lid 1, sub f AVG. 
270 Overweging 8 Richtlijn Gegevensbescherming; Overweging 3 AVG; Overweging 170 AVG. 
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een verwerking van persoonsgegevens als rechtmatig kan worden aangemerkt.”271 Bijgevolg stelde 

het Hof dat “de lidstaten aan artikel 7 van richtlijn 95/46 geen nieuwe beginselen betreffende de 

toelaatbaarheid van de verwerking van persoonsgegevens mogen toevoegen, noch bijkomende 

vereisten mogen vaststellen die de reikwijdte van een van de zes in dat artikel vervatte beginselen 

zouden wijzigen.”272Deze redenering werd bevestigd door het Hof in een arrest van 19 oktober 

2016.273 

Het eerste lid van artikel 6 AVG bevat, zoals reeds vermeld, zes gronden die bepalen in welke 

gevallen de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig is. Hier wordt enkel de eerste en de 

laatste grond besproken. 

3.2.3.1 Toestemming 

3.2.3.1.1 Voorwaarden voor een rechtmatige toestemming 

De verwerking is rechtmatig wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de 

verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.274 Toestemming 

wordt in de Verordening gedefinieerd als “elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige 

wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve 

handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.”275 Overweging 32 AVG 

verduidelijkt dat het klikken op een vakje bij een bezoek aan een internetwebsite eveneens als 

toestemming geldt in tegenstelling tot het gebruik van reeds aangekruiste vakjes, stilzwijgen of 

inactiviteit van de betrokkene.276 Wanneer een online boekhandelaar bijvoorbeeld een e-mail stuurt 

naar zijn klanten met de mededeling dat hun data zal overgedragen worden aan een reclamebureau, 

                                                
271 HvJ 24 november 2011, gevoegde zaken nr. C-468/10 en nr. C-469/10, Asociación Nacional de 
Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) en Federación de Comercio Electrónico y Marketing 
Directo (FECEMD) tegen Administración del Estado, ECLI:EU:C:2011:777, §30. 
272 Ibid, §32. 
273 HvJ 19 oktober 2016, zaak nr. C-582/14, Patrick Breyer tegen Bondsrepubliek Duitsland, 
ECLI:EU:C:2016:779, §57-58. 
274 Artikel 6, lid 1, sub a AVG. 
275 Artikel 4, lid 11 AVG. 
276 Overweging 32 AVG. 
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tenzij ze binnen twee weken protesteren, dan zal het stilzwijgen van de meerderheid van de klanten 

niet voldoende zijn om hun intentie tot toestemming te kunnen veronderstellen.277 Bovendien wijst 

de Groep Gegevensbescherming Artikel 29 erop dat het verkrijgen van toestemming vóór de 

gegevensverwerking wordt aangevat een essentiële voorwaarde is opdat de verwerking effectief 

aan de rechtmatigheidsvereiste voldoet.278 

Het nieuwe artikel 7 AVG introduceert vier wettelijke voorwaarden waaraan de toestemming moet 

voldoen om in overeenstemming te zijn met de Verordening. Ten eerste moet de 

verwerkingsverantwoordelijke kunnen aantonen dat de betrokkene daadwerkelijk toestemming 

heeft verleend voor de gegevensverwerking. Hij draagt met andere woorden de bewijslast. Het 

tweede lid bepaalt dat wanneer de toestemming wordt opgenomen in een schriftelijke verklaring 

die ook andere aangelegenheden regelt, dan moet voor de betrokkene een duidelijk onderscheid 

worden gemaakt tussen het verzoek tot toestemming en de andere aangelegenheden. Bovendien 

heeft de betrokkene op grond van het derde lid het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. 

De intrekking werkt niet retroactief waardoor de verwerking op basis van een eerder verleende 

toestemming haar rechtmatigheid niet verliest, op voorwaarde dat de betrokkene hiervan op de 

hoogte werd gesteld. Het laatste lid slaat op het vrij karakter van de toestemming. Wanneer bij de 

uitvoering van een (dienst)overeenkomst toestemming vereist is voor de verwerking van 

persoonsgegevens en die verwerking is in principe niet noodzakelijk voor de uitvoering, dan zal 

dit een cruciaal element zijn in de beoordeling of de toestemming vrij verleend is.279 

3.2.3.1.2 Het doelbindingsbeginsel 

De toestemming van de betrokkene geldt slechts voor één of meer specifieke doeleinden die door 

de verwerkingsverantwoordelijke aan hem gecommuniceerd werden. Het doelbindingsbeginsel 

verplicht de verwerkingsverantwoordelijke zich ook effectief aan deze doeleinden te houden. 

Overeenkomstig dit beginsel moeten persoonsgegevens “voor welbepaalde, uitdrukkelijk 

omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder 

                                                
277 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 15/2011 on the definition of consent, 
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op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt.”280 Indien de 

verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van de betrokkene wil aanwenden voor 

andere doeleinden, zal hij opnieuw de toestemming van de betrokkene moeten vragen voor die 

doeleinden vooraleer hij kan overgaan tot gegevensverwerking. Het doelbindingsbeginsel hangt 

met andere woorden nauw samen met het rechtmatigheidsbeginsel. De verwerking van 

persoonsgegevens zal slechts rechtmatig zijn indien de verwerkingsverantwoordelijke handelt in 

overeenstemming met de door hem vooropgestelde doelstellingen. 

Er moet sprake zijn van een welbepaalde of specifieke doelstelling waarvoor het gebruik van 

persoonsgegevens vereist is om te bepalen of de verwerking conform het 

gegevensbeschermingsrecht verloopt. De verwerkingsverantwoordelijke zal daarom zorgvuldig 

moeten afwegen voor welk doel of welke doelen hij de data zal aanwenden, want hij mag geen 

persoonsgegevens verzamelen die niet noodzakelijk, adequaat of relevant zijn om de door hem 

vooropgestelde doeleinden te dienen.281 Wanneer het privacybeleid van een bedrijf vermeldt dat ze 

gegevens verwerken “om de ervaring van de klant te personaliseren” of “om de klant van 

gepersonaliseerde aanbiedingen te voorzien”, dan voldoet men niet aan deze voorwaarde wegens 

een te vaag of algemeen omschreven doelstelling.282 De Amerikaanse winkelketen Target maakt 

bijvoorbeeld gebruik van geheime algoritmes om het gedrag van klanten te analyseren en op die 

manier te voorspellen of ze zwanger zijn. Vervolgens passen ze hun reclamebrochure voor die 

consumenten met een hoge ‘zwangerschapsscore’ aan door babyproducten te promoten en dit alles 

buiten enig medeweten van de zwangere vrouwen, want nergens in het privacybeleid van Target 

wordt deze intransparante verkooptechniek uiteengezet.283 Hoewel dit voorbeeld zich voordeed in 

de Verenigde Staten en het Europees gegevensbeschermingsrecht daar logischerwijs niet van 

                                                
280 Artikel 5, lid 1, sub b AVG. 
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toepassing is, zal men in een gelijkaardig geval in de EU niet kunnen spreken van een specifiek 

doeleinde, noch van geïnformeerde toestemming.284 

Vervolgens moet de doelstelling expliciet zijn, want een voldoende gedetailleerde omschrijving 

garandeert dat er geen vaagheid of dubbelzinnigheid kan bestaan over de betekenis of het opzet 

van de doelbeschrijving. Het doel moet met andere woorden steeds duidelijk geopenbaard, 

uitgelegd of uitgedrukt worden in een begrijpelijke vorm. Dit vinden we eveneens terug in artikel 

13 AVG dat bepaalt welke informatie de verwerkingsverantwoordelijke moet bekendmaken bij de 

verzameling van persoonsgegevens van de betrokkene. Op grond van dit artikel moet hij de 

betrokkene onder andere de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens bestemd zijn, 

meedelen.285 Deze voorwaarde stimuleert bovendien transparantie en voorspelbaarheid omdat de 

betrokkenen zelf, maar ook de gegevensbeschermingsautoriteiten en andere belanghebbenden een 

beter inzicht krijgen in hoe de verzamelde data wordt gebruikt en welke rol de 

verwerkingsverantwoordelijken daar precies in spelen. Dit zorgt ervoor dat de verwachtingen van 

de verschillende partijen dichter bij elkaar zullen liggen.286 

Persoonsgegevens moeten daarnaast verzameld worden voor legitieme doeleinden. Opdat aan deze 

vereiste voldaan is, moet het doel met andere woorden gerechtvaardigd zijn en in overeenstemming 

met de wet sensu lato.287 Wanneer zoekmachines persoonsgegevens zouden verwerken en bewaren 

van anonieme bezoekers, meer bepaald zonder dat ze zich geregistreerd of vrijwillig 

geïdentificeerd hebben, dan is dit voor geen enkel ander doel gerechtvaardigd dan voor specifieke 

zoekopdrachten, omdat de bezoekers geen toestemming hebben verleend voor andere 

doelstellingen.288 STEPPE breidt deze redenering uit door te stellen dat webwinkelbezoekers, die 

zich niet hebben geregistreerd of geïdentificeerd, mogelijks geen toestemming kunnen verlenen 

                                                
284 R. STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk, supra, 123. 
285 Artikel 13, lid 1, sub c AVG. 
286 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 03/2013 on purpose limitation, 2 
april 2013, nr. 0569/13/EN – WP 203, 17; R. STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk, supra, 124. 
287 Ibid, 20; R. STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk, supra, 124. 
288 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 1/2008 on data protection issues 
related to search engines, 4 april 2008, nr. 00737/EN – WP 148, 16-17. 
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voor het verwerken van hun persoonsgegevens met gedifferentieerde prijsaanbiedingen als 

doelstelling.289 

3.2.3.2 Gerechtvaardigde belangen 

Artikel 6, lid 1, sub f AVG bepaalt dat voldaan is aan de rechtmatigheidsvereiste “als de verwerking 

noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de 

verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten 

en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, 

zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.”290 Wat houdt het 

concept ‘belang’ nu precies in? Dit is het voordeel dat de verwerkingsverantwoordelijke of de 

maatschappij ontleent aan de gegevensverwerking. Het moet gaan om een reëel en actueel belang 

en dient met andere woorden effectief nagestreefd te worden door de 

verwerkingsverantwoordelijke.291 Daarnaast hebben consumenten het recht om op de hoogte 

gebracht te worden van het belang wanneer hun persoonsgegevens bij de verwerking betrokken 

zijn.292 

De Werkgroep voorziet in drie voorwaarden opdat er sprake is van een ‘gerechtvaardigd’ belang. 

Ten eerste moet het belang wettig zijn, dit wil zeggen in overeenstemming met het toepasselijke 

Europees en nationaal recht. Vervolgens is vereist dat het belang voldoende specifiek geformuleerd 

wordt zodat een afweging kan gemaakt worden met de belangen en grondrechten van het 

datasubject. Ten slotte mag het voordeel dat de verwerkingsverantwoordelijke geniet niet louter 

speculatief zijn, maar dient het een werkelijk en huidig belang te vertegenwoordigen.293  

                                                
289 R. STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk, supra, 124. 
290 Artikel 6, sub f AVG. 
291 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate 
interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC, 9 april 2014, nr. 844/14/EN – WP 
217, 24. 
292 Artikel 13, lid 1, sub d AVG. 
293 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate 
interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC, 9 april 2014, nr. 844/14/EN – WP 
217, 25. 
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Bedrijven die de voorkeuren van hun klanten willen achterhalen om zo gepersonaliseerde 

producten en diensten aan te bieden, met andere woorden aangepast aan de behoeften en wensen 

van elke consument, kunnen aanvoeren dat ze een gerechtvaardigd belang hebben op grond van 

artikel 6, lid 1, sub f AVG. Mits de passende waarborgen worden nageleefd, kan dit mogelijks als 

wettelijke grondslag aanvaard worden, maar het geeft verwerkingsverantwoordelijken absoluut 

geen vrijgeleide om eender wat aan te vangen met de verzamelde gegevens. Wanneer verschillende 

bronnen worden aangesproken om grote hoeveelheden data te verwerken en aan de hand daarvan 

complexe consumentenprofielen op te stellen zonder hun medeweten, geïnformeerde toestemming 

of de mogelijkheid enig bezwaar te uiten, dan is dit hoogstwaarschijnlijk een aanzienlijke inbreuk 

op de privacy van de klant. In dergelijke omstandigheid zal het belang van de 

verwerkingsverantwoordelijke het onderspit moeten delven voor de belangen en rechten van het 

datasubject.294 

De verwerking moet verder ook de noodzakelijkheidstoets doorstaan. Om aan deze vereiste te 

voldoen, moet worden overwogen of er andere minder ingrijpende middelen zijn om het 

vooropgestelde doel te bereiken en het gerechtvaardigd belang van de 

verwerkingsverantwoordelijke te dienen. Indien dit het geval is, moeten deze alternatieven 

aangewend worden en zal de verwerking op grond van artikel 6, lid 1, sub f AVG niet rechtmatig 

geacht worden.295 

Nadat de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke zijn vastgesteld, moet 

gekeken worden naar welke impact de verwerking zal hebben op de belangen, grondrechten en 

fundamentele vrijheden van de betrokkenen. De afweging tussen beide zal uiteindelijk uitmaken 

of de verwerking doorgang zal kunnen krijgen. De Werkgroep benadrukt dat het concept ‘impact’ 

alle potentiële of feitelijke gevolgen van de gegevensverwerking omvat en niet enkel het nadeel of 

de schade dat één of meerdere datasubjecten zouden kunnen ondervinden. Het behelst met andere 

woorden alle mogelijke manieren waarop een individu negatief of positief kan beïnvloed worden 

door de verwerking van zijn persoonsgegevens. Verder zal ook rekening worden gehouden met de 

                                                
294 Ibid, 25-26. 
295 Ibid, 55. 
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aard van de data, de wijze waarop de data verwerkt wordt296, de redelijke verwachtingen van de 

consument, passende aanvullende waarborgen en de (machts)positie van de 

verwerkingsverantwoordelijke en het datasubject.297 

In het bekende Google Spain arrest sprak het Hof van Justitie zich uit over de interpretatie van 

artikel 6, lid 1, sub f AVG.298 Dit arrest ging over het verzoek van een Spaanse burger om zijn 

persoonsgegevens niet meer te tonen in verband met een aantal zoekresultaten die hem in een 

negatief daglicht plaatsten of de desbetreffende pagina’s gewoonweg te verwijderen. Uiteindelijk 

kwam de zaak via prejudiciële verwijzing bij het Hof terecht. Het Hof oordeelde dat de verwerking 

van persoonsgegevens door de exploitant van een zoekmachine de grondrechten op eerbiediging 

van het privéleven en op de bescherming van persoonsgegevens ernstig kan aantasten wanneer de 

naam van een natuurlijke persoon als zoekopdracht een gestructureerd overzicht geeft van de over 

deze persoon op het internet vindbare informatie die betrekking heeft op zijn privéleven. Verder 

verduidelijkte het Hof dat dit niet kan worden gerechtvaardigd door het louter economisch belang 

dat de exploitant van dergelijke zoekmachine bij de verwerking heeft. Wel moet een afweging 

gemaakt worden met het legitiem belang van andere internetgebruikers die mogelijks toegang tot 

deze informatie wensen te krijgen. Hierbij zal rekening gehouden worden met de aard van de 

betrokken informatie en de gevoeligheid ervan voor het privéleven van de betrokkene alsook met 

het belang dat het publiek erbij heeft om over deze informatie te beschikken.299 

De Werkgroep breidt deze redenering uit naar situaties waar prijsdiscriminatie kan leiden tot een 

aanzienlijke aantasting van de grondrechten en belangen van consumenten. In het voorbeeld dat 

wordt gegeven, verzamelt een take-away keten op gesofisticeerde wijze data van haar klanten zoals 

de kredietkaartgegevens, het adres, de aankoopgeschiedenis (niet enkel bij de keten, maar ook bij 

                                                
296 Bij de beoordeling van de verwerkingswijze zal nagegaan worden of de gegevens al dan niet openbaar 
of anderszins toegankelijk werden gemaakt voor een groot aantal personen, wat de omvang van de verwerkte 
persoonsgegevens is en indien ze gecombineerd werden met andere gegevens (bijvoorbeeld voor 
profileringsdoeleinden). 
297 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate 
interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC, 9 april 2014, nr. 844/14/EN – WP 
217, 36-43; R. STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk, supra, 129. 
298 Toen nog artikel 7, sub f Richtlijn 95/46/EG. 
299 HvJ 13 mei 2014, zaak nr. C-131/12, Google Spain SL en Google Inc. tegen Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) en Mario Costeja González, ECLI:EU:C:2014:317, §80-81. 
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een supermarkt van dezelfde groep) en traceert het de locatie en browsegeschiedenis via mobiele 

telefoon en computer. Vervolgens wordt aan de hand van een ingewikkeld algoritme bepaald wat 

de voorkeuren zijn van de klanten of op welke locaties en tijdstippen ze bereid zullen zijn een 

hogere prijs te betalen of sneller zullen toegeven aan een bepaalde korting. Dit laat vergaande 

personalisatie en prijsdifferentiatie toe ten koste van de consumenten. De Werkgroep concludeert 

in dit voorbeeld dat “gebrek aan transparantie omtrent de logica achter de gegevensverwerking 

die tot de prijsdiscriminatie geleid zou kunnen hebben, op basis van de locatie waar de bestelling 

werd geplaatst, evenals de aanzienlijke potentiële financiële impact op de consumenten, de 

afweging, zelfs in de relatief onschuldige context van take-away voeding en boodschappen, [in het 

voordeel van de consument] laat kantelen.”300 

De betrokkene heeft bovendien te allen tijde een recht van bezwaar op grond van artikel 21, lid 1 

AVG. De verwerking die initieel rechtmatig werd geacht, zal toch gestaakt moeten worden 

wanneer hij redenen kan aanbrengen die verband houden met zijn specifieke situatie en aantonen 

dat zijn individuele belangen zwaarder wegen dan die van de verwerkingsverantwoordelijke. De 

enige manier dat de verwerkingsverantwoordelijke hieraan kan ontsnappen is door dwingende 

gerechtvaardigde gronden aan te voeren die primeren boven de belangen, rechten en vrijheden van 

de betrokkene.301 

3.2.3.3 Rechtmatigheid van prijsdiscriminatie in het bijzonder 

Zoals hierboven uiteengezet, kan de verwerking van persoonsgegevens op verschillende manieren 

legitimiteit verwerven. Wanneer dit echter gebeurt voor prijsdiscriminerende doeleinden, lijkt 

geïnformeerde toestemming toch de meest aangewezen rechtmatigheidsgrond. Als een bedrijf 

voornamelijk geïnteresseerd is in het analyseren of voorspellen van de persoonlijke voorkeuren, 

gedrag en houdingen van individuele klanten zodat ze naderhand bepaalde maatregelen en 

beslissingen hierop kunnen afstemmen, dan zou vrije, specifieke, geïnformeerde en 

ondubbelzinnige ‘opt-in’ toestemming vrijwel altijd verplicht moeten zijn volgens de Werkgroep. 

                                                
300 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate 
interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC, 9 april 2014, nr. 844/14/EN – WP 
217, 32; R. STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk, supra, 129-130. 
301 Artikel 21, lid 1 AVG. 
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Overigens zijn ze van oordeel dat consumenten toegang moeten krijgen tot hun profielen voordat 

ze daadwerkelijk geïnformeerd toestemming kunnen geven. Daarnaast vereist dit soort 

toestemming dat klanten inzicht krijgen in de logica achter de besluitvorming of algoritmes die 

geleid hebben tot de ontwikkeling van hun profiel. Dit moet transparantie in de beslissingscriteria 

en profileringspraktijken van bedrijven bevorderen.302 

Er zijn auteurs, zoals MOEREL en PRINS, die ervoor pleiten de voorwaarde van het gerechtvaardigd 

belang als de centrale en enige rechtmatigheidstoets aan te wijzen voor de verzameling en 

verwerking van persoonsgegevens. Dit zou volgens hen een effectievere privacybescherming 

opleveren die meer legitimiteit geniet dan een toetsing van de rechtmatigheid zoals in het huidig 

wettelijk regime. Hierdoor zou de geïnformeerde toestemming als zelfstandige grondslag 

verdwijnen, maar blijft het een rol spelen in de beoordeling van de vraag of er sprake is van een 

gerechtvaardigd belang. Ze zijn van oordeel dat het huidige regelgeving leidt tot ‘mechanisch 

proceduralisme’, “waarbij verantwoordelijken mechanisch individuen informeren en hun 

toestemming verzamelen, zonder daadwerkelijk privacybescherming te bieden.”303 In werkelijkheid 

zal de toestemming van de consument zelden een vrije, specifieke, geïnformeerde en 

ondubbelzinnige wilsuiting inhouden wanneer hij louter via een opt-insysteem moet aanklikken de 

algemene voorwaarden gelezen te hebben en aldus op de hoogte te zijn van het privacybeleid van 

een bedrijf. Daarom zou de verplichting in elke situatie een afweging te maken tussen de 

gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijken en de betrokkene bijdragen tot 

een wezenlijke bescherming van de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en op de 

bescherming van persoonsgegevens. 

                                                
302 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 03/2013 on purpose limitation, 2 
april 2013, nr. 0569/13/EN – WP 203, 46-47. 
303 L. MOEREL en C. PRINS, “Privacy voor de homo digitalis: Proeve van een nieuw toetsingskader voor 
gegevensbescherming in het licht van Big Data en Internet of Things” in Homo Digitalis. Preadviezen 2016 
Nederlandse Juristen-Vereniging, Deventer, Kluwer, 2016, 12-14 en 55. 
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3.2.4 Rechten van de betrokkene 

3.2.4.1 Recht om niet onderworpen te worden aan prijsdiscriminatie 

3.2.4.1.1 Algemeen 

De betrokkene heeft op grond van artikel 22 AVG “het recht niet worden onderworpen aan een 

uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen 

zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.”304 Profilering is een vorm van 

geautomatiseerde verwerking waarbij individuen gecategoriseerd worden op basis van hun 

economische situatie, persoonlijke voorkeuren, gedrag, locatie of andere kenmerken.305 De 

Werkgroep verduidelijkt dit artikel in drie punten. Ten eerste is geautomatiseerde verwerking in 

principe verboden, maar geldt dit verbod enkel wanneer de verwerking rechtsgevolgen heeft voor 

de betrokkene of hem op een vergelijkbare wijze aanzienlijk treft. De Werkgroep gaat verder door 

te stellen dat het tweede lid uitzonderingen voorziet waardoor het verbod kan opgeheven worden. 

Tenslotte moeten er maatregelen worden getroffen om de rechten, vrijheden en gerechtvaardigde 

belangen van de betrokkenen te beschermen.306 Artikel 22 AVG kan er mogelijks voor zorgen dat 

het steeds toenemende gebruik door bedrijven van geautomatiseerde methoden voor het 

categoriseren, beoordelen en onderscheiden van personen aan banden wordt gelegd. Deze 

methoden worden aangewend voor verschillende doeleinden, waaronder ‘weblining’ en het creëren 

van gedifferentieerde prijzen. Weblining houdt in dat de ene bezoeker producten en diensten 

aangeboden krijgt aan een hogere prijs dan een andere schijnbaar meer waardevolle bezoeker of 

dat aan sommigen de mogelijkheid wordt ontnomen bepaalde producten en diensten aan te kopen, 

terwijl deze wel beschikbaar zijn voor anderen. Net zoals prijsdifferentiatie gebeurt weblining op 

                                                
304 Artikel 22, lid 1 AVG. 
305 R. STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk, supra, 135. 
306 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Guidelines on Automated individual 
decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, 3 oktober 2017, nr. 17/EN – WP 
251, 9 (hierna: Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling). 
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basis van de persoonsgegevens die zijn verzameld door het volgen van de online activiteiten van 

individuen en worden er algoritmes aangewend om tot de gewenste resultaten te komen.307 

Om de draagwijdte van artikel 22 AVG te begrijpen, is het wenselijk dieper in te gaan op de 

betekenis van profilering onder de Verordening. Overweging 71 AVG definieert profilering als “de 

geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens ter beoordeling van persoonlijke aspecten 

van een natuurlijke persoon, met name om kenmerken betreffende beroepsprestaties, economische 

situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren of interesses, betrouwbaarheid of gedrag, locatie of 

verplaatsingen van de betrokkene te analyseren of te voorspellen, wanneer daaraan voor hem 

rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft.”308 Er zijn 

echter wel situaties waarin het Unierecht of het lidstatelijk recht profilering uitdrukkelijk toestaat. 

In dergelijke gevallen moeten de verwerkingsverantwoordelijke de passende waarborgen in acht 

nemen.309 Zo bijvoorbeeld bepaalt artikel 35 AVG dat een gegevensbeschermingseffectbeoordeling 

vereist is wanneer een “systematische en uitgebreide beoordeling van persoonlijke aspecten van 

natuurlijke personen” in de vorm van profilering plaatsvindt.310 Bovendien moet de betrokkene 

geïnformeerd worden over het bestaan van profilering en de gevolgen daarvan bij de verwerking 

van persoonsgegevens.311 

3.2.4.1.2 Artikel 22, lid 1 AVG 

Artikel 22 AVG vereist eerst en vooral een besluit in hoofde van de verwerkingsverantwoordelijke. 

Onder de Richtlijn Gegevensbescherming bestond er onduidelijkheid over de reikwijdte van het 

begrip besluit in het gelijkaardige artikel 15, lid 1. In de rechtsleer werd echter verondersteld dat 

dit het aannemen van een bepaalde houding tegenover de betrokkene impliceert dat zich op 

verschillende manieren kan uiten. Het kan onder andere het accepteren of afwijzen van een 

specifiek verzoek van de betrokkene inhouden, resulteren in het nemen van maatregelen die de 

                                                
307 I. MENDOZA (eds.), “The Right Not to be Subject to Automated Decisions Based on Profiling”, in T.-
E. SYNODINOU, P. JOUGLEUX, C. MARKOU en T. PRASTITOU (eds.), EU Internet Law: Regulation 
and Enforcement, Springer, 2017, 77-78. 
308 Overweging 71 AVG. 
309 Ibid. 
310 Artikel 35, lid 3, sub a AVG; Overweging 91 AVG. 
311 Overweging 60 AVG; Overweging 63 AVG. 
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betrokkene met of zonder zijn medeweten beïnvloeden of vereisen dat de betrokkene handelt of 

nalaat te handelen op een bepaalde manier.312 De AVG biedt enigszins meer duidelijkheid door in 

overweging 71 te verwijzen naar een automatische weigering van een online ingediende 

kredietaanvraag of de verwerking van sollicitaties via het internet zonder menselijke tussenkomst. 

Een besluit valt met andere woorden vrij snel binnen het toepassingsgebied van artikel 22 AVG als 

de betrokkene hierdoor wordt geraakt.313 Gepersonaliseerde prijsaanbiedingen zullen daarom 

doorgaans gekwalificeerd kunnen worden als een besluit in de zin van dit artikel.314 

Het besluit dient vervolgens uitsluitend gebaseerd te zijn op geautomatiseerde verwerking om 

binnen het toepassingsgebied van artikel 22 AVG te vallen. Dit betekent dat er op geen enkel 

moment sprake mag zijn van menselijke tussenkomst. Verwerkingsverantwoordelijken kunnen 

zich niet onttrekken aan deze regeling door menselijke tussenkomst te fabriceren. Als iemand 

routinematig automatisch ontwikkelde profielen toepast op individuen zonder zelf enige invloed 

op het resultaat te hebben, dan zal dit toch gekwalificeerd worden als een beslissing louter 

gebaseerd op geautomatiseerde verwerking. De verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen 

verzekeren dat het toezicht op de beslissing zinvol is. Elke beoordeling moet uitgevoerd worden 

door iemand die beschikt over de vereiste autoriteit en capaciteit om de beslissing te wijzigen. Het 

moet gaan om een grondige analyse van alle relevante gegevens inclusief eventuele aanvullende 

informatie die door de betrokkene wordt verstrekt.315 Wanneer de betrokkene dit recht uitoefent, is 

de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om de criteria waarop het geautomatiseerd besluit 

gebaseerd is grondig te herzien. Hij is niet verplicht deze criteria hoe dan ook te wijzigen of aan te 

vullen, hoewel dit wel deel kan uitmaken van het onderzoek.316 Wat prijsdiscriminatie betreft, is 

het mogelijk dat gedifferentieerde prijsbesluiten enkel op de verwerking van persoonsgegevens 

                                                
312 B. C. VAN BREDA, “Profilering in de AVG: nieuwe regels, voldoende bescherming?”, Computerrecht 
2017, afl. 4, http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CE68F7&cpid=WKNL-LTR-Nav2, 2; L. A. 
BYGRAVE, “Minding the Machine: Article 15 of the EC Data Protection Directive and Automated 
Profiling”, Computer Law & Security Report 2001, vol. 17 afl. 1, 6-7. 
313 B. C. VAN BREDA, “Profilering in de AVG: nieuwe regels, voldoende bescherming?”, Computerrecht 
2017, afl. 4, http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CE68F7&cpid=WKNL-LTR-Nav2, 2. 
314 R. STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk, supra, 136. 
315 Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling, supra, 10. 
316 L. A. BYGRAVE, “Minding the Machine: Article 15 of the EC Data Protection Directive and Automated 
Profiling”, Computer Law & Security Report 2001, vol. 17 afl. 1, 20. 
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zijn gebaseerd. Consumenten kunnen met andere woorden beroep doen op deze bepaling om 

gepersonaliseerde prijzen aan te vechten, maar het is de verwerkingsverantwoordelijke toegestaan 

na grondige herziening van het prijsbeleid dezelfde prijzen toch te hanteren.317 

De Verordening preciseert verder niet wat het bedoelt met ‘rechtsgevolgen’ of ‘anderszins in 

aanmerkelijke mate treffen’. Een rechtsgevolg impliceert een verwerkingsactiviteit dat een impact 

heeft op de wettelijke rechten van de betrokkene, zijn rechtspositie of rechten voortvloeiend uit een 

contract.318 Prijspersonalisatie zal doorgaans rechtsgevolgen met zich meebrengen voor 

consumenten wanneer zij contractueel verbonden zijn met de verwerkingsverantwoordelijke. 

Nochtans argumenteert STEPPE dat ook zonder overeenkomst sprake kan zijn van rechtsgevolgen 

voor de betrokkene. Een webpagina kan immers gekwalificeerd worden als een online aanbod319 

waardoor de consument het recht verkrijgt om het voorstel te aanvaarden. Het aanbod bindt de 

aanbieder van zodra het de geadresseerde bereikt.320 De Belgische Privacycommissie heeft in een 

advies van 2012 uiteengezet dat profilering uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden niet per se 

rechtsgevolgen met zich meebrengt, tenzij de advertentie vergezeld is van een korting en met 

andere woorden een prijsofferte inhoudt.321 In deze situaties zal het aanbod rechtsgevolgen 

impliceren voor de betrokkene, ook al bevinden de partijen zich (voorlopig) in een 

buitencontractuele toestand. 

Zelfs wanneer uit de gegevensverwerking geen rechtsgevolgen ontstaan, kan het besluit een 

aanzienlijke invloed uitoefenen op de betrokkene waardoor die op dezelfde manier beschermd moet 

worden. De Verordening voegt bovendien het begrip ‘anderszins’ toe aan de wettekst wat een nogal 

                                                
317 R. STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk, supra, 136-137. 
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ongelukkige vertaling is van het Engelse woord ‘similarly’. De ratio van de Europese wetgever 

was dat het besluit de betrokkene ‘op vergelijkbare wijze’322 moet beïnvloeden om binnen het 

toepassingsgebied van deze bepaling te vallen, terwijl ‘anderszins’ eerder ‘op een andere manier’ 

betekent. De verwerking mag niet triviaal zijn en dient van behoorlijke omvang of significantie te 

zijn om in aanmerking te komen. Het besluit moet met andere woorden de mogelijkheid hebben de 

omstandigheden, het gedrag of de keuzes van de betrokkenen aanzienlijk te beïnvloeden. In het 

uiterste geval kan de beslissing leiden tot uitsluiting of discriminatie van individuen.323 Los van 

deze beschrijving blijft het een redelijk vaag criterium dat nergens concreet wordt toegelicht. Elke 

situatie zal aldus afzonderlijk moeten beoordeeld worden. De Verordening zelf haalt in overweging 

71 twee voorbeelden aan die in elk geval aan deze vereiste voldoen, namelijk de automatische 

weigering van een online ingediende kredietaanvraag en de verwerking van sollicitaties via het 

internet zonder menselijke tussenkomst. 

De Werkgroep schept duidelijkheid omtrent geautomatiseerde besluitvorming dat leidt tot 

gedifferentieerde prijsbesluiten. Wanneer bijvoorbeeld onbetaalbaar hoge prijzen de consument 

effectief verhinderen bepaalde goederen of producten aan te schaffen, dan zal het zonder twijfel 

gaan om een besluit dat de betrokkene in aanmerkelijke mate treft. Daarnaast is het mogelijk dat 

een geautomatiseerd besluit over het algemeen een verwaarloosbaar effect heeft op individuen, 

maar op bepaalde kwetsbare groepen in de samenleving toch een aanzienlijke invloed kan 

uitoefenen. Zo kan iemand in financiële moeilijkheden een gemakkelijk slachtoffer zijn voor 

terugkerende advertenties voor online gokspelen. De Werkgroep verduidelijkt bovendien dat de 

significante gevolgen voor de betrokkene zowel positief als negatief kunnen zijn. Prijsbesluiten die 

resulteren in een positieve discriminatie doordat aan consumenten kortingen of andere promoties 

worden verleend, kunnen daarom ook binnen het toepassingsgebied van artikel 22 AVG vallen. De 

effecten kunnen daarenboven veroorzaakt worden door acties van andere personen dan degene 

waarop het geautomatiseerd besluit betrekking heeft.324 Zo kan gedacht worden aan de situatie 

waarin de verwerkingsverantwoordelijke aan de hand van het gedrag of de kenmerken van een 
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bepaalde groep waarbinnen de betrokkene wordt gecategoriseerd het online koopgedrag van de 

betrokkene voorspelt. Dit is, zoals eerder vermeld, eigen aan profilering. Het geautomatiseerd 

besluit dat vervolgens de prijs voor de betrokkene bepaalt kan daarom indirect het gevolg zijn van 

de acties van andere personen binnen dezelfde categorie. 

Er werden ten slotte een aantal criteria uiteengezet door de Werkgroep die in rekening moeten 

genomen worden bij de beoordeling van dit criterium. Een besluit heeft een grotere kans om een 

persoon aanmerkelijk te treffen wanneer het de uitoefening van rechten beperkt of kansen ontneemt 

aan de betrokkene, een invloed heeft op zijn financiële of economische status, betrokkenen 

blootstelt aan discriminatie of oneerlijke behandeling, ertoe leidt dat ze hun gedrag op een 

significante manier veranderen, onwaarschijnlijke onverwachte en ongewenste gevolgen heeft 

voor de betrokkenen en het gevolg is van een grootschalige verwerking van persoonsgegevens.325 

Situaties waarin deze criteria naar alle waarschijnlijkheid voorkomen, zullen op dezelfde manier 

in aanmerking genomen worden bij de beoordeling van de gevolgen van de besluitvorming voor 

de betrokkene. Het bovenstaande wijst erop dat, althans volgens de Groep Gegevensbescherming 

Artikel 29, prijsdiscriminerende besluiten in de meeste gevallen de consument aanmerkelijk zullen 

treffen en aldus binnen het toepassingsgebied van artikel 22 AVG vallen. 

3.2.4.1.3 Artikel 22, lid 2 en 3 AVG 

In tegenstelling tot het recht van bezwaar dat een actief protest verwacht van de betrokkene op 

grond van artikel 21, lid 1 AVG, kan de verwerking slechts uitgevoerd worden als één van de drie 

uitzonderingen van toepassing zijn. Een louter op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit 

zal toch volledige uitwerking krijgen indien het “(a) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de 

uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, (b) 

is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de 

verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter 

bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene of (c) 

berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.”326 De Verordening heeft het 
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toepassingsgebied van de eerste uitzondering vernauwd door een noodzakelijkheidsvoorwaarde in 

te voeren. Dit criterium moet eng geïnterpreteerd worden. De Werkgroep stelt dat de 

verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen aantonen dat de profilering noodzakelijk is en daarbij 

rekening moet houden met methodes die mogelijks minder privacyschendend zijn. De profilering 

zal met andere woorden niet voldoen aan de noodzakelijkheidseis indien er andere manieren 

bestaan om dezelfde doelstellingen te behalen.327 Het verwerken van persoonsgegevens met 

prijspersonalisatie als voornaamste doel zal zelden tot nooit onder deze uitzondering vallen 

aangezien het nuttig en winstgevend kan zijn voor de verwerkingsverantwoordelijke, maar niet 

strikt noodzakelijk is voor de verkoop van goederen en diensten.328 De derde uitzonderingsgrond 

vereist uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Hoewel dit begrip niet gedefinieerd is in de 

AVG, suggereert dit artikel dat de toestemming specifiek moet worden bevestigd door een 

uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene en een louter positieve actie niet volstaat.329 

De Verordening voorziet bovendien in een extra beschermingslaag in het geval het besluit genomen 

wordt in een (pre)contractuele context of berust op uitdrukkelijke toestemming. Het derde lid 

bepaalt immers dat de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen moet nemen ter 

bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene. Dit 

betekent dat de betrokkene minstens het recht heeft op menselijke tussenkomst van de 

verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt uiteen te zetten en het recht om het 

besluit aan te vechten.330 Er moet voor de betrokkene een eenvoudige manier voorhanden zijn om 

deze rechten uit te oefenen.331 Deze extra beschermingslaag benadrukt de behoefte aan 

transparantie over de verwerking. De betrokkene kan alleen een beslissing betwisten of zijn mening 

uiten als hij volledig begrijpt hoe deze is gemaakt en op welke basis. Het is immers niet uitgesloten 

dat de verzamelde gegevens of het geautomatiseerde besluitvormingsproces fouten of 

vertekeningen bevatten. Dit kan resulteren in onjuiste classificaties en beoordelingen op basis van 
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onnauwkeurige inschattingen en zullen vervolgens een negatieve impact hebben op de betrokkenen 

wiens persoonsgegevens verwerkt worden.332 Verwerkingsverantwoordelijken moeten daarom 

frequente beoordelingen uitvoeren op de datasets die ze verwerken om potentiële 

vooringenomenheid te voorkomen en manieren te ontwikkelen om eventuele schadelijke effecten 

aan te pakken. Een mogelijk schadelijk effect is het overmatig vertrouwen op correlaties. Ander 

nuttige maatregelen kunnen slaan op systemen die de werking van algoritmes controleren en 

regelmatig de nauwkeurigheid en relevantie van de geautomatiseerde besluitvorming evalueren. 

Verwerkingsverantwoordelijken dienen met andere woorden passende procedures en maatregelen 

in te voeren om fouten, onnauwkeurigheden of discriminatie op basis van gevoelige data te 

voorkomen. Dit moet gebeuren op regelmatige basis en niet alleen in de ontwerpfase. Het resultaat 

van dergelijke beoordelingen moet bovendien geïncorporeerd worden in het systeemontwerp van 

de algoritmes of andere technieken gebruikt voor de geautomatiseerde besluitvorming.333 

3.2.4.1.4 Artikel 22, lid 4 AVG 

Artikel 9, lid 1 AVG definieert de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens 

als de “verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, 

religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en 

verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie 

van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel 

gedrag of seksuele gerichtheid zijn verboden.” 

Geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot dit soort gevoelige data is enkel toegestaan 

onder twee voorwaarden. De betrokkene moet “uitdrukkelijke toestemming [hebben] gegeven voor 

de verwerking van persoonsgegevens of de verwerking moet noodzakelijk zijn “om redenen van 

zwaarwegend algemeen belang, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, waarbij de 

evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht 

op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen 

worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de fundamentele belangen van de 
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betrokkene”334 Profilering kan daarnaast bijzondere categorieën van persoonsgegevens creëren 

door gevolgtrekkingen te maken uit andere gegevens die niet behoren tot een bijzondere categorie, 

maar dit wel worden in combinatie met andere persoonsgegevens. Er kunnen bijvoorbeeld 

correlaties ontdekt worden die iets aangeven over iemands gezondheidstoestand, politieke of 

godsdienstige overtuigingen en seksuele geaardheid.335 

Hoewel artikel 22 AVG geen onderscheid maakt tussen de verwerking van persoonsgegevens van 

volwassenen en kinderen, stelt overweging 71 AVG dat geautomatiseerde besluitvorming geen 

betrekking mag hebben op kinderen. Aangezien deze bewoording niet in het artikel zelf wordt 

herhaald, is de Werkgroep van mening dat dit geen absoluut verbod inhoudt op geautomatiseerde 

besluitvorming met rechtsgevolgen voor kinderen of gevolgen die kinderen op vergelijkbare wijze 

aanmerkelijk treffen. De Werkgroep raadt verwerkingsverantwoordelijken evenwel af om zich op 

de uitzonderingen in artikel 22, lid 2 AVG te beroepen om dit soort verwerking te rechtvaardigen. 

Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin verwerkingsverantwoordelijken genoodzaakt zullen 

zijn persoonsgegevens van kinderen te betrekken bij de geautomatiseerde besluitvorming, 

bijvoorbeeld wanneer hun welzijn moet beschermd worden. In dat geval zal de verwerking toch 

kunnen uitgevoerd worden op basis van de uitzonderingen in artikel 22, lid 2 AVG, op voorwaarde 

dat er een passende maatregelen getroffen worden die er specifiek op gericht zijn de rechten, 

vrijheden en gerechtvaardigde belangen van kinderen te beschermen.336 

3.2.4.2 Recht van inzage 

De betrokkene heeft niet alleen een recht van inzage van zijn eigen persoonsgegevens, maar kan 

ook andere met de verwerking verwante informatie opvragen zoals voor welke doeleinden de 

gegevens worden gebruikt, hoe lang ze worden bewaard en in wiens handen ze uiteindelijk 

terechtkomen. In het geval van geautomatiseerde besluitvorming en profilering in het bijzonder 

heeft men ook het recht op de hoogte te worden gesteld van de onderliggende logica, het belang en 

de verwachte gevolgen van de verwerking voor de betrokkene. De verwerkingsverantwoordelijke 

moet bij voorkeur via een beveiligd onlinesysteem de mogelijkheid geven aan de betrokkene om 
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zijn persoonsgegevens direct te kunnen raadplegen. Het recht van inzage zal echter moeten wijken 

wanneer de rechtstreekse toegang in conflict zou komen met de handelsgeheimen of intellectuele 

eigendomsrechten337 van de verwerkingsverantwoordelijke, maar dergelijke situatie mag er nooit 

toe leiden dat de betrokkene van alle informatie wordt onthouden.338 

Wat de onderliggende logica van geautomatiseerde besluitvorming en profilering betreft, heeft de 

Werkgroep verduidelijkt dat de verwerkingsverantwoordelijke op zoek moet gaan naar eenvoudige 

manieren om de betrokkene te informeren over de redenering achter de verwerking of de criteria 

die werden gebruikt om tot het geautomatiseerd besluit te komen. Het is daarom niet altijd vereist 

een complexe uitleg te geven over de gebruikte algoritmes of deze volledig te openbaren. De uitleg 

moet er evenwel op gericht zijn de betrokkene relevante en zinvolle informatie te verstrekken over 

de besluitvorming.339 De vereiste toelichting bij het belang en de verwachte gevolgen van de 

geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat informatie moet worden verstrekt over de beoogde 

of toekomstige verwerking en hoe de geautomatiseerde besluitvorming een invloed kan hebben op 

de betrokkene. Om deze informatie zinvol en begrijpelijk te maken, moeten echte, tastbare 

voorbeelden gegeven worden van de mogelijke gevolgen voor de betrokkene.340 

Om te voorkomen dat gegevens worden gelekt naar derden mag inzage enkel verleend worden als 

de identiteit van de betrokkene is vastgesteld. Deze verificatieverplichting mag echter niet 

resulteren in een bijkomende en overmatige verzameling van persoonsgegevens van de betrokkene. 

Daarom zal in de meeste gevallen authenticatie in plaats van een volledige identificatie van de 

verzoeker volstaan.341 

In dezelfde lijn hebben consumenten het recht toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die 

verwerkt worden bij het bepalen van gepersonaliseerde aanbiedingen en prijzen. Het valt niet te 
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verwonderen dat bedrijven niet staan te springen hun prijsbeleid met het grote publiek te delen, 

hoewel het gegevensbeschermingsrecht ze in principe verplicht klanten hierover te informeren. 

Vergaande transparantie zou er namelijk voor kunnen zorgen dat consumenten inzien dat ze 

geconfronteerd worden met hogere prijzen of uit vrees voor prijsdiscriminatie preventief op zoek 

gaan naar gunstigere prijzen bij concurrerende ondernemingen.342 

3.2.4.3 Recht op informatie 

Aangezien transparantiebeginsel één van de kernbeginselen van de Verordening vormt, moet de 

verwerkingsverantwoordelijke kunnen verzekeren dat hij op een duidelijke en eenvoudige manier 

de nodige informatie aan de betrokkene uitlegt.343 Op grond van artikel 12, lid 1 AVG dient hij 

immers passende maatregelen te nemen opdat de betrokkene de in artikelen 13 en 14 AVG 

bedoelde informatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en 

gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt. Artikelen 13 en 14 

AVG geven de betrokkene het recht om geïnformeerd te worden over verschillende zaken die 

verband houden met de verwerking van hun persoonsgegevens. Het verschil tussen deze artikelen 

is dat ze respectievelijk betrekking hebben op de informatie die moet verstrekt worden wanneer de 

persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld en wanneer deze gegevens niet van de 

betrokkene zijn verkregen. Wat betreft de informatie die aan de betrokkene moet gegeven worden 

in geval van geautomatiseerde besluitvorming en profilering, kan verwezen worden naar de 

voorgaande titel. Artikelen 13 en 14 AVG beschikken immers over een identiek lid voor dit soort 

verwerking. 

De betrokkene moet onder meer ingelicht worden over de identiteit van de 

verwerkingsverantwoordelijke, de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn 

bestemd, de ontvangers van de persoonsgegevens als die er zijn en in voorkomend geval de 

gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.344 Het is 

daarnaast belangrijk dat de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene wijst op de rechten 
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waarover hij op grond van de AVG beschikt.345 Artikel 14 AVG voorziet bovendien in een aantal 

uitzonderingen. De verwerkingsverantwoordelijke zal, mits passende maatregelen, van zijn 

informatieverplichting kunnen afzien wanneer het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt 

of onevenredig veel inspanning zou vergen of de verwezenlijking van de doeleinden van de 

verwerking ernstig in het gedrang dreigt te brengen.346 Dit geldt ook wanneer de persoonsgegevens 

vertrouwelijk moeten blijven op grond van het beroepsgeheim of het verkrijgen of verstrekken van 

de persoonsgegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven door een wettelijke verplichting.347 Voor een 

integrale uiteenzetting van de informatieverplichting van de verwerkingsverantwoordelijke moet 

verwezen worden naar de tekst van artikelen 13 en 14 AVG. 

3.2.4.4 Recht op rectificatie van gegevens 

STEPPE wijst op het risico van ‘valse positieven’ en ‘valse negatieven’ bij online prijsdifferentiatie. 

Profilering kan er namelijk toe leiden dat consumenten die niet in een bepaald profiel passen daar 

toch binnen gecategoriseerd worden (valse positieven) of dat consumenten die net wel in een 

bepaald profiel passen daar niet binnen gecategoriseerd worden (valse negatieven).348 Dit kan 

enerzijds te wijten zijn aan een gebrekkige datakwaliteit doordat er onvoldoende data beschikbaar 

is of de verzamelde data inaccuraat is en anderzijds aan de onnauwkeurige of discriminerende 

conclusies getrokken uit anderszins accurate gegevens.349 

Dit probleem doet zich hoofdzakelijk voor bij geautomatiseerde besluitvorming vermits er in deze 

context amper menselijke tussenkomst is en een tegensprekelijke procedure (van hoor en 

wederhoor) onmogelijk is.350 De resultaten van een data-analyse worden bovendien beïnvloed door 

de wijze waarop de onderzoeker een dataset definieert, een hypothese presenteert of een algoritme 
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uitschrijft. Hij zal ook degene zijn die de bevindingen naderhand interpreteert waardoor zijn 

persoonlijkheid en standpunten onvermijdelijk zullen doordringen in de uitkomst van het 

onderzoek. Uiteindelijk is data-analyse een interpretatief proces onderhevig aan fouten, 

onnauwkeurigheden en cognitieve vertekeningen.351 Onderzoekers zullen dit echter vaak 

ontkennen waardoor het aan de betrokkene is om te achterhalen of zijn profiel al dan niet correct 

werd opgesteld.352 Het is daarom vereist dat de betrokkene op de hoogte is van het recht op inzage 

en het feit dat hij onderworpen werd aan profilering. Hier knelt nu net het schoentje. In theorie 

biedt het recht van inzage consumenten de mogelijkheid om bedrijven te vragen naar de logica 

achter de algoritmes gebruikt voor profilering, in praktijk is de situatie echter anders. Doorgaans is 

de betrokkene er zich niet van bewust dat zijn persoonsgegevens aangewend worden voor 

prijspersonalisatie, profilering of geautomatiseerde besluitvorming in het algemeen. Wanneer hij 

hier daarentegen wel kennis van heeft en zijn rechten wenst uit te oefenen, kan een bedrijf toch nog 

aanvoeren dat het ter bescherming van handelsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten het 

prijsbeleid of andere verzochte informatie niet kan bekendmaken.353 

Wanneer de consument zijn recht van inzage succesvol kan uitoefenen en op die manier ontdekt 

dat zijn profiel bestaat uit onjuiste gegevens, dan mag hij op grond van artikel 16 AVG vragen aan 

de verwerkingsverantwoordelijke om deze gegevens te laten corrigeren. Het recht op rectificatie 

biedt daarbij de mogelijkheid om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.354 De rechtzetting 

kan er mogelijks voor zorgen dat het profiel van de betrokkene in een andere categorie terechtkomt 

met een bijhorende prijswijziging als gevolg. Wanneer de besluitvorming echter gebaseerd is op 

accurate, rechtmatig verwerkte persoonsgegevens, dan zal het verzoek tot rectificatie niet 

ingewilligd worden en blijft de prijs voor de betrokkene ongewijzigd.355 In geval van profilering is 
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J. Tech & Intell. Prop. 2013, vol. 11 afl. 5, 271; D. BOYD en K. CRAWFORD, “Critical questions for big 
data: Provocations for a cultural, technological, and scholarly phenomenon”, Information, communication 
& society 2012, vol. 15 afl. 5, 667-668. 
352 B. SCHERMER, Risks of profiling and the limits of data protection law, supra, 140. 
353 F. J. ZUIDERVEEN BORGESIUS, Online Price Discrimination and Data Protection Law, supra, 18; R. 
STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk, supra, 134. 
354 Artikel 16 AVG. 
355 O. LYNSKEY, The foundations of EU Data Protection Law, Oxford University Press, 2015, 200; R. 
STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk, supra, 134. 
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het recht op rectificatie zowel van toepassing op invoergegevens, dit zijn de persoonsgegevens die 

gebruikt worden om het profiel samen te stellen, als op uitvoergegevens, dit is het profiel zelf dat 

bestaat uit allerlei gegevens met betrekking tot de persoon in kwestie.356 Deze laatste soort kunnen 

ook gegevens betreffen die eigen zijn aan een bepaalde categorie waarbinnen de betrokkene wordt 

geplaatst omdat hij gemeenschappelijke kenmerken vertoont met de personen in die groep. 

Zoals hierboven gesteld, komt een rechtstreeks verzoek tot rectificatie van de betrokkene slechts 

sporadisch voor. In de meeste gevallen zijn consumenten niet op de hoogte van hun rechten of zijn 

ze niet bereid effectieve uitoefening ervan na te streven. In dit recht schuilt evenwel ook een 

verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke. Aangezien profilering vaak gepaard gaat met 

de ontwikkeling en het gebruik van algoritmes en andere wiskundige en statistische procedures die 

onmogelijk doorgrondbaar zijn door de betrokkenen wiens gegevens verwerkt worden, wijst 

overweging 71 AVG erop dat de verwerkingsverantwoordelijke moet verzekeren dat factoren die 

aanleiding geven tot onjuistheden van persoonsgegevens worden gecorrigeerd en het risico op 

fouten wordt geminimaliseerd. Deze verplichting moet voor de betrokkene een behoorlijke en 

transparante gegevensverwerking garanderen en voorkomen dat de verwerking discriminerende 

gevolgen zou hebben op grond van ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, godsdienst, 

genetische of gezondheidstoestand, seksuele gerichtheid en dergelijke. Daarom is het van belang 

dat rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden en de context waarin de data 

verwerkt wordt in het bijzonder wanneer er bijzondere categorieën van persoonsgegevens bij 

betrokken zijn.357 

3.2.4.5 Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) 

De Verordening introduceert het ‘right to be forgotten’ of ‘recht op vergetelheid’. Dit recht werd 

voor het eerst bevestigd door het Hof van Justitie in het befaamde Google Spain arrest op grond 

van het recht van toegang en het recht van verzet onder de Richtlijn Gegevensbescherming.358 Het 

                                                
356 Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling, supra, 25. 
357 Overweging 71, tweede lid AVG. 
358 Artikelen 12, sub b, en 14, eerste alinea, sub a Richtlijn 95/46/EG; HvJ 13 mei 2014, zaak nr. C-131/12, 
Google Spain SL en Google Inc. tegen Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en Mario Costeja 
González, ECLI:EU:C:2014:317, §100. 
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verleent de betrokkene het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de hem betreffende 

persoonsgegevens te wissen en verdere verspreiding ervan tegen te houden. De 

verwerkingsverantwoordelijke is verplicht dit verzoek in te willigen wanneer de gegevens niet 

langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, wanneer de 

betrokkene zijn toestemming voor de verwerking heeft ingetrokken of zijn recht van bezwaar heeft 

uitgeoefend of wanneer de verwerking onrechtmatig is. In het geval de persoonsgegevens openbaar 

zijn gemaakt, bijvoorbeeld door ze online te publiceren, dient dit recht uitgebreid te worden in die 

zin dat de verwerkingsverantwoordelijke alle redelijke maatregelen moeten treffen om derden op 

de hoogte te brengen van het verzoek van de betrokkene om elke link naar, kopie of reproductie 

van zijn gegevens te verwijderen.359 

Het recht op vergetelheid is geen absoluut recht dat in elke situatie kan aangewend worden. Er zijn 

namelijk een aantal uitzonderingen. De verwerkingsverantwoordelijke mag de persoonsgegevens 

rechtmatig langer bewaren wanneer dat onder meer noodzakelijk is voor de uitoefening van het 

recht op vrije meningsuiting en vrijheid van informatie, voor de nakoming van een wettelijke 

verplichting, voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening 

of onderbouwing van een rechtsvordering.360 

De invoering van dit recht ligt in de lijn van één van de doelstellingen van de Verordening om de 

controle van individuen over hun persoonsgegevens te versterken. Het moet verzekeren dat de 

betrokkene zich kan verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens wanneer er geen 

gerechtvaardigde redenen meer zijn deze te bewaren. Hij moet met andere woorden de 

mogelijkheid hebben de verstandhouding met de verwerkingsverantwoordelijke eenzijdig te 

beëindigen. Op die manier wordt tegemoetgekomen aan het huidige onevenwicht in het 

gegevensbeschermingsrecht tussen ondernemingen en consumenten.361 Daarnaast zal de 

betrokkene zijn toestemming kunnen intrekken, waardoor de verwerkingsverantwoordelijke 

                                                
359 Artikel 17, eerste en tweede lid AVG; Overweging 66 AVG; B. VAN DER SLOOT, “De nieuwe 
consumentenrechten in de Algemene verordening gegevensbescherming: vergeten worden, dataportabiliteit 
en profilering”, TvC 2012, afl. 6, 254. 
360 Artikel 17, derde lid AVG; Overweging 65 AVG. 
361 H. GRAUX, J. AUSLOOS en P. VALCKE, “The Right to be Forgotten in the Internet Era”, ICRI Working 
Paper 2012, afl. 11, 12-13. 
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verplicht wordt de relevante persoonsgegevens te wissen, tenzij er een andere wettelijke basis is 

voor de verwerking.362 

Profielen die opgesteld zijn aan de hand van gedateerde persoonsgegevens kunnen immers een 

verkeerd beeld scheppen van de realiteit en meer bepaald de individuele kenmerken van de 

betrokkene.363 Consumenten kunnen daarom in principe beroep doen op dit recht als ze merken dat 

ze producten of diensten worden aangeboden die niet (langer) overeenstemmen met hun 

persoonlijke voorkeuren of toestand, bijvoorbeeld wanneer ze opvallend meer 

zwangerschapsproducten aangeboden krijgen en niet zwanger zijn. Dit kan te wijten zijn aan 

foutieve informatie in hun profiel en leiden tot prijzen die op basis van inaccurate gegevens 

gepersonaliseerd worden. Dit moet echter genuanceerd aangezien er vaak weinig tot geen 

transparantie is wat betreft klantenprofielen en het prijsbeleid van bedrijven. 

De introductie van het recht op gegevenswissing werd in de rechtsleer behoorlijk kritisch onthaald. 

Men is van mening dat het recht op vrije meningsuiting, ondanks de voorziene uitzondering, te veel 

zou beperkt worden wat tot censuur kan leiden.364 Openbare gegevens die doorgaans voor iedereen 

toegankelijk zijn worden zo teruggedrongen tot de privésfeer waarbij het individu kan beslissen ze 

elk moment te laten verwijderen.365 Bovendien zou dit recht een chilling effect hebben op het 

gebruik van het internet binnen de EU. De zware verantwoordelijkheden die door het tweede lid in 

het leven worden geroepen zouden preventieve censuur stimuleren en innovatie afremmen.366 

Anderen zijn dan weer van mening dat de reikwijdte van het tweede lid is afgezwakt367 tot een 

loutere informatieplicht voor de verwerkingsverantwoordelijke die de gegevens gepubliceerd heeft 

waardoor de meerwaarde ten aanzien van het recht op bezwaar en het recht op rectificatie ver te 

                                                
362 Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling, supra, 25. 
363 G. FINOCCHIARO en A. RICCI, “Quality of Information, the Right to Oblivion and Digital Reputation” 
in B. CUSTERS, T. CALDERS, B. SCHERMER en T. ZARSKY (eds.), Discrimination and Privacy in the 
Information Society, Springer, 2013, 296. 
364 B. VAN DER SLOOT, “De nieuwe consumentenrechten in de Algemene verordening 
gegevensbescherming: vergeten worden, dataportabiliteit en profilering”, TvC 2012, afl. 6, 254. 
365 R. H. WEBER, “The Right to be Forgotten: More than a Pandora’s Box”, JIPITEC 2011, afl. 2, 122. 
366 H. GRAUX, J. AUSLOOS en P. VALCKE, “The Right to be Forgotten in the Internet Era”, ICRI Working 
Paper 2012, afl. 11, 15-16; J. ROSEN, “The right to be forgotten”, Stan. L. Rev. Online 2012, vol. 64, 90-
91. 
367 In vergelijking met het voorstel van de Commissie dat in 2011 gelekt is. 
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zoeken is.368 Ten slotte valt te betreuren dat het tweede lid enkel betrekking heeft op 

persoonsgegevens die openbaar zijn gemaakt terwijl de verwerking en opslag van niet-

gepubliceerde gegevens onbesproken blijft. Nochtans zou dergelijke uitbreiding van het 

toepassingsgebied ervoor zorgen dat datasubjecten niet heimelijk geprofileerd worden op basis van 

informatie waarvan zij niet eens op de hoogte zijn en mogelijks niet (langer) accuraat of geldig 

is.369 

3.2.4.6 Voorbeeld 

Stel u de volgende situatie voor. Een databroker verzamelt persoonsgegevens en wendt ze aan voor 

profilering. De resultaten zal hij in de vorm van profielen aan geïnteresseerde en kapitaalkrachtige 

bedrijven verkopen. Zij zullen deze profielen aanwenden om hun prijzen te personaliseren. Op 

grond van artikel 13 en 14 AVG zal de databroker de betrokkenen moeten inlichten over de 

verwerking. Hij zal daarbij ook moeten vermelden dat hij de resultaten voor commerciële 

doeleinden wil gebruiken, waardoor de profielen zullen gedeeld worden met andere organisaties. 

Daarnaast informeert hij de betrokkenen over de specifieke voorwaarden om een recht op bezwaar 

te kunnen uitoefenen onder artikel 21, lid 1 AVG. De databroker verkoopt vervolgens de profielen. 

De bedrijven die deze profielen nu in handen hebben, zullen de betrokkenen moeten informeren 

over de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens bestemd zijn (artikel 14, lid 1 sub c AVG) en 

de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen (artikel 14, lid 2, sub f AVG). De betrokkenen 

zullen ook te allen tijde hun recht op inzage (artikel 15 AVG), hun recht op rectificatie (artikel 16) 

en in bepaalde omstandigheden hun recht op de verwijdering van het profiel of de verwerkte 

persoonsgegevens (artikel 17) kunnen uitoefenen. Daarnaast hebben ze het recht om ingelicht te 

worden over de inhoud van hun profiel, bijvoorbeeld in welke segmenten of categorieën ze werden 

onderverdeeld. Wanneer de profielen ten slotte het gevolg zijn van of aangewend worden voor 

geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen of gevolgen die de betrokkenen op 

vergelijkbare wijze aanzienlijk kunnen treffen, dan zal de databroker of het bedrijf in kwestie 

                                                
368 J. VAN HOBOKEN, “Het recht op vergetelheid: een oud recht in een verkeerd jasje”, Privacy & 
Informatie 2012, vol. 97 afl. 3, 127-128. 
369 H. GRAUX, J. AUSLOOS en P. VALCKE, “The Right to be Forgotten in the Internet Era”, ICRI Working 
Paper 2012, afl. 11, 14. 
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artikel 22 AVG moeten respecteren.370 Er zal slechts sprake zijn geautomatiseerde besluitvorming 

als elke menselijke tussenkomst in het verwerkingsproces ontbreekt. 

3.3 Tussenconclusie 

Het valt niet te ontkennen dat er een essentiële rol is weggelegd voor de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming in het reguleren van zowel prijsdifferentiatiebesluiten als de hieraan 

gekoppelde verwerkingsmethoden en algoritmes. Hier anders over oordelen zou nefast kunnen zijn 

voor gegevensbescherming in de Europese Unie.371 De verwerking van persoonsgegevens is 

immers een conditio sine qua non voor online prijsdiscriminatie, want zonder de nodige informatie 

over consumenten zal een verwerkingsverantwoordelijke niet in staat zijn profielen samen te stellen 

om vervolgens over te gaan tot prijspersonalisatie. De toepasselijkheid van de Verordening op de 

online prijsdiscriminatie staat met andere woorden zo goed als vast. 

Toch kunnen we ons afvragen of de bescherming geboden door de AVG voldoende is om 

consumenten te beschermen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor prijsdiscriminerende 

doeleinden. In het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie en het advies van de 

Werkgroep372, zal een louter economisch of commercieel belang zelden in aanmerking komen voor 

de vervulling van de rechtmatigheidsvereiste op grond van de gerechtvaardigde belangen van de 

verwerkingsverantwoordelijke. Deze grondslag vereist bovendien een afweging van de belangen, 

grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke. 

De vergaande financiële gevolgen die gepersonaliseerde prijzen kunnen hebben voor de betrokkene 

en het gebrek aan transparantie dat hiermee gepaard gaat, heeft tot gevolg dat de belangen van de 

verwerkingsverantwoordelijke niet zullen opwegen tegen die van de betrokkene. Dit impliceert dat 

de verwerking slechts rechtmatig zal zijn wanneer de betrokkene een geïnformeerde toestemming 

heeft verleend voor de verwerking. Hoewel de toestemming op grond van artikel 7 AVG aan 

verschillende voorwaarden moet voldoen, is de kans nog steeds groot dat consumenten met de 

                                                
370 Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling, supra, 23. 
371 R. STEPPE, Prijsdiscriminatie in het digitale tijdperk, supra, 141. 
372 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate 
interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC, 9 april 2014, nr. 844/14/EN – WP 
217. 
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verwerking zullen instemmen zonder stil te staan bij de potentieel nadelige gevolgen. De 

verwerkingsverantwoordelijke kan namelijk zijn informatieverplichtingen op grond van artikelen 

13 en 14 AVG vervullen door alle nodige informatie uiteen te zetten in zijn privacybeleid of 

algemene voorwaarden en de consument te vragen zich hiermee akkoord te verklaren. Aangezien 

de gemiddelde consument dit echter niet leest, zal er in werkelijkheid geen sprake zijn van een 

vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting. Het eerder vermeld ‘mechanisch 

proceduralisme’373 dat deze rechtmatigheidsgrond met zich meebrengt, heeft ertoe geleid dat 

sommige auteurs pleiten om de toestemming af te schaffen als zelfstandige grondslag en elke 

verwerking van persoonsgegevens te beoordelen op basis van de gerechtvaardigde belangen van 

de verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene. Hoewel deze wijziging er niet snel ziet aan te 

komen, zou dit de bescherming van consumenten en hun persoonsgegevens in geval van 

prijsdiscriminatie aanzienlijk verbeteren. 

Tot slot moet de nadruk gelegd worden op het belang van het recht om niet onderworpen te worden 

aan prijsdiscriminatie op grond van artikel 22 AVG. Aangezien gedifferentieerde prijszetting zo 

goed als altijd gepaard gaat met geautomatiseerde besluitvorming en profilering in het bijzonder, 

zal de verwerking van persoonsgegevens in deze context in overeenstemming moeten zijn met dit 

artikel. Er zijn echter twee manieren waarop verwerkingsverantwoordelijken zich mogelijks aan 

het toepassingsbied van artikel 22 AVG kunnen onttrekken. Het besluit dat de betrokkene 

beïnvloedt, moet immers uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking om onder het 

verbod te vallen. Minimale menselijke tussenkomst zal ervoor zorgen dat de 

verwerkingsverantwoordelijke geen rekening zal moeten houden met dit artikel. De brede 

uitzonderingsgronden vormen een tweede punt van kritiek. De Europese wetgever heeft zelfs een 

derde exceptie toegevoegd, waardoor de verwerking op grond van de uitdrukkelijke toestemming 

van de betrokkene toegelaten is.374 Hoewel de toestemming uitdrukkelijk moet zijn, wordt niet 

gespecifieerd wat hiermee bedoeld wordt. In het licht van wat in de vorige paragraaf hierover 

uiteengezet werd, valt te betwijfelen of de centrale rol die in de AVG is weggelegd voor de 

                                                
373 Supra vn. 303. 
374 B. C. VAN BREDA, “Profilering in de AVG: nieuwe regels, voldoende bescherming?”, Computerrecht 
2017, afl. 4, http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CE68F7&cpid=WKNL-LTR-Nav2, 9. 
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toestemming van de betrokkene wel zo bevorderlijk is voor de bescherming van zijn 

persoonsgegevens in de praktijk. 

4. e-Privacy Richtlijn 

4.1  Inleiding 

In 2002 werd Richtlijn 97/66/EG375 vervangen door Richtlijn 2002/58/EG betreffende privacy en 

elektronische communicatie (hierna: e-Privacy Richtlijn).376 In overweging 4 van de nieuwe 

richtlijn wordt uitgelegd dat Richtlijn 97/66/EG diende om de beginselen uiteengezet in de 

Richtlijn Gegevensbescherming om te zetten in specifieke regels voor de telecommunicatiesector. 

Richtlijn 97/66/EG moet echter aangepast worden “aan de ontwikkelingen op de markten en [aan 

ontwikkelingen] van technologieën voor elektronische-communicatiediensten, teneinde te voorzien 

in een gelijke mate van bescherming van persoonsgegevens en van de persoonlijke levenssfeer voor 

gebruikers van openbare elektronische communicatiediensten, ongeacht de technologieën 

waarvan gebruik wordt gemaakt.”377 De e-Privacy Richtlijn harmoniseert met andere woorden de 

regelgeving van de lidstaten voor de verwerking van persoonsgegevens in de sector elektronische 

communicatie om een gelijk niveau van bescherming te kunnen waarborgen en het vrij verkeer van 

dergelijke gegevens in de EU te verzekeren.378 Zowel de oude als nieuwe richtlijn hebben daarnaast 

als doel het vertrouwelijk karakter van communicatie te garanderen379 en zijn op die manier een 

aanvulling op de Richtlijn Gegevensbescherming.380 

                                                
375 Richtlijn nr. 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende de 
verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de 
telecommunicatiesector, Pb.L. 30 januari 1998, afl. 24, 1-8. 
376 Richtlijn nr. 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de 
verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie), Pb.L. 31 juli 
2002, afl. 201, 37-47 (hierna: e-Privacy Richtlijn). 
377 Overweging 4 e-Privacy Richtlijn. 
378 Artikel 1, lid 1 e-Privacy Richtlijn. 
379 Overweging 3 e-Privacy Richtlijn. 
380 G. GONZALEZ FUSTER, The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the 
EU, supra, 216. 
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4.2  Huidige e-Privacy Richtlijn 

De e-Privacy Richtlijn voorziet in een regeling voor de verwerking van persoonsgegevens in 

verband met de levering van openbare elektronische communicatiediensten over openbare 

communicatienetwerken in de Europese Unie, met inbegrip van openbare communicatienetwerken 

die systemen voor gegevensverzameling en identificatie ondersteunen.381 In deze sector is de AVG 

als lex generalis van toepassing op alle aangelegenheden die niet specifiek geregeld zijn door de 

e-Privacy Richtlijn, zoals de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke en de rechten 

van de betrokkene.382 De e-Privacy Richtlijn vervult met andere woorden de rol van lex specialis 

en is enerzijds een aanvulling op de algemene regels, maar voorziet anderzijds in afwijkende 

bepalingen wanneer dit vereist is voor de bescherming van persoonsgegevens onder deze 

richtlijn.383 Communicatie wordt gedefinieerd als “informatie die wordt uitgewisseld of 

overgebracht tussen een eindig aantal partijen door middel van een openbare elektronische 

communicatiedienst.”384 Elektronische communicatie omvat met andere woorden vaste en mobiele 

telefonie, fax, internet en televisie385 en is niet beperkt tot persoonsgegevens. Bovendien beoogt de 

e-Privacy Richtlijn niet alleen de fundamentele rechten van natuurlijke personen, maar ook de 

rechtmatige belangen van rechtspersonen te beschermen in tegenstelling tot de AVG die 

rechtspersonen uitsluit van haar toepassingsgebied.386 

In 2009 onderging de e-Privacy Richtlijn reeds een aantal grondige wijzigingen om tegemoet te 

komen aan de technologische ontwikkelingen in de telecommunicatiesector. Zo bepaalt het 

gewijzigde artikel 5, lid 3 e-Privacy Richtlijn dat informatie slechts op de eindapparatuur van een 

gebruiker mag worden opgeslagen of toegang daartoe mag worden verkregen als de betrokkene 

daarvoor toestemming heeft verleend na te zijn voorzien van duidelijke en volledige informatie 

overeenkomstig de Richtlijn Gegevensbescherming, onder meer over de doeleinden van de 

                                                
381 Artikel 3 e-Privacy Richtlijn. 
382 Overweging 10 e-Privacy Richtlijn. 
383 Artikel 1, lid 2 e-Privacy Richtlijn. 
384 Artikel 2, lid 2, sub d e-Privacy Richtlijn. 
385 E. VERHOEYE, Big Data als marketing tool: Een bedreiging voor de privacy van de consument?, 
masterproef Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, 2015, 90. 
386 Overweging 12 e-Privacy Richtlijn. 
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verwerking.387 De vereiste van geïnformeerde toestemming geldt voor alle soorten informatie, maar 

de aandacht wordt vooral gevestigd op het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden 

die de aanbieder van een website op het toestel388 van een bezoeker plaatst en informatie bevatten 

over het websitebezoek of de gebruiker zelf.389 Cookies kennen een unieke code toe aan de 

computer. Wanneer iemand voor een tweede keer een website bezoekt, kan het toestel herkend 

worden met behulp van eerder geplaatste cookies.390 

Daarnaast werd een verplichte kennisgeving ingevoerd wanneer een inbreuk op de 

gegevensbeschermingswetging plaatsvindt als gevolg van een vernietiging, verlies, wijziging van 

of onbevoegde toegang tot verwerkte persoonsgegevens. De aanbieder van openbare elektronische 

communicatiediensten moet in dat geval de toezichthoudende autoriteit onmiddellijk informeren.391 

Indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonsgegevens en 

persoonlijke levenssfeer van een gebruiker, stelt de aanbieder de gebruiker in kwestie onverwijld 

hiervan in kennis, tenzij hij de gepaste technische beschermingsmaatregelen392 heeft genomen.393 

Artikel 33 en 34 AVG hebben deze verplichting uitgebreid naar alle persoonsgegevens, waardoor 

dit meldplicht niet zal opgenomen worden in de toekomstige e-Privacy Verordening. 

4.3  Toekomstige e-Privacy Verordening 

De Europese Commissie heeft op 10 januari 2017 een voorstel gepubliceerd voor een verordening 

met betrekking tot de eerbieding van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in 

                                                
387 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29, Advies 04/2012 over ontheffing van de 
toestemmingsverplichting voor cookies, 7 juni 2012, nr. 00879/12/NL – WP 194, 2 (hierna: Advies 04/2012 
over ontheffing van de toestemmingsverplichting voor cookies). 
388 Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. 
389 AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS, “Cookies”, 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies?qa=cookies 
(consultatie 26 november 2017). 
390 M. MARTIJN en D. TOKMETZIS, “Big Business is watching you”, De Correspondent 9 oktober 2013, 
https://decorrespondent.nl/66/Big-%20Business-is-watching-you/3214002-df572412 (consultatie 7 
december 2017). 
391 Advies 04/2012 over ontheffing van de toestemmingsverplichting voor cookies, supra, 2. 
392 Dergelijke technologische beschermingsmaatregelen moeten de gegevens onbegrijpelijk maken voor 
eenieder die geen recht op toegang daartoe heeft. 
393 Artikel 4, lid 3 e-Privacy Richtlijn. 
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elektronische communicatie394 dat zou dienen als vervanging van de e-Privacy Richtlijn. De 

Strategie voor een digitale eengemaakte markt had, naast de invoering van een Algemene 

Verordening Gegevensbescherming, ook de herziening van de e-Privacy Richtlijn aangekondigd 

om een hoog niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor gebruikers van 

elektronische communicatiediensten en een gelijk speelveld voor alle marktdeelnemers te 

garanderen.395 Met oog op samenhang met de AVG is het noodzakelijk de e-Privacy Richtlijn te 

herzien en de twee instrumenten onderling in overeenstemming te brengen.396 Terwijl de AVG de 

bescherming van persoonsgegevens garandeert, waarborgt de e-Privacy Richtlijn het 

vertrouwelijke karakter van het communicatieverkeer, waaronder eventueel ook niet-

persoonsgebonden gegevens en gegevens in verband met een rechtspersoon.397 

Het voorstel van de Europese Commissie moet nog langs De Raad en het Europees Parlement. Dit 

betekent dat er nog heel wat kan veranderen. Het is de bedoeling dat de e-Privacy Verordening 

samen met de AVG in werking treedt op 25 mei 2018. In wat volgt worden een aantal belangrijke 

wijzigingen uiteengezet.  

4.3.1 Verruiming van het toepassingsgebied 

De traditionele communicatiemiddelen zoals spraaktelefonie, sms en e-mail moeten in toenemende 

mate plaats ruimen voor functioneel gelijkwaardige internetdiensten, waaronder Voice over IP398, 

berichtendiensten en webmail.399 Eén van de belangrijkste vernieuwingen in het voorstel is dan ook 

de uitbreiding van het toepassingsgebied tot de over-the-topcommunicatiediensten (hierna: 

‘OTT’s’). Deze dienstverleners bieden via het internet een groot aantal uiteenlopende toepassingen 

                                                
394 Voorstel (Comm.) voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de 
eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, 
en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie), 1 
januari 2017, COM(2017)10 def – 2017/0003 (COD) (hierna: Voorstel e-Privacy Verordening). 
395 Ibid, 2. 
396 Ibid, 5. 
397 Ibid, 6. 
398 Voice over IP of IP-telefonie maakt gebruik van het internet of een ander IP-netwerk om te telefoneren 
(‘digitaal bellen’). 
399 Overweging 11 Voorstel e-Privacy Verordening. 
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en diensten aan, met inbegrip van persoonlijke communicatiediensten.400 De bekendste OTT’s zijn 

ongetwijfeld WhatsApp, Facebook Messenger, Gmail, Skype, Snapchat en iMessage. In het 

huidige regelgevingskader voor elektronische communicatie worden deze digitale platformen in 

het algemeen niet geviseerd wat heeft geleid tot een leemte in de bescherming van communicatie 

via deze diensten.401 Het voorstel tracht hieraan tegemoet te komen door OTT’s te onderwerpen 

aan de verplichting tot bescherming van de vertrouwelijkheid van communicatie en de regels voor 

het gebruik van cookies. 

Overweging 12 van het voorstel zet uiteen dat aangesloten apparatuur en machines steeds meer 

met elkaar communiceren via elektronische communicatienetwerken. De transmissie van 

informatie tussen machines (‘machine-to-machine’) houdt in dat signalen via een netwerk worden 

overgedragen en vormt dus meestal een elektronische communicatiedienst. De Europese 

Commissie is er daarom van overtuigd dat het beginsel van vertrouwelijkheid ook van toepassing 

moet zijn op de doorgifte van communicatie tussen machines en brengt op die manier de ‘Internet 

of Things’ binnen het bereik van de Verordening.402 De Groep Gegevensbescherming Artikel 29 

vestigt echter de aandacht op het feit dat deze verruiming van het toepassingsgebied enkel vermeld 

wordt in overweging 12 en raadt aan een overeenkomstige bepaling in de Verordening zelf in te 

voeren. Verder adviseert de Werkgroep dat een beperkte categorie van zuivere ‘machine-to-

machine’ communicatie403 vrijgesteld wordt onder de voorwaarde dat deze communicatie geen 

invloed heeft op het recht op privacy en de vertrouwelijkheid van communicatie.404 

Vervolgens erkent het voorstel dat niet alleen de inhoud van elektronische communicatie uiterst 

gevoelige informatie van natuurlijke personen kan weergeven, maar dat dit eveneens geldt voor 

                                                
400 Voorstel (Comm.) voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het 
Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking), 12 oktober 2016, COM(2016)590 def. 
– 2016/0288 (COD), 2. 
401 Voorstel e-Privacy Verordening, supra, 2. 
402 V. ZWAAN en C. DE VRIES, “De nieuwe e-Privacy Verordening: dit gaat er veranderen”, bureau 
Brandeis 19 januari 2017, https://www.bureaubrandeis.com/e-privacy-verordening/ (consultatie 25 
november 2017). 
403 Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer twee netwerksystemen informatie overdragen voor het uitvoeren 
van een transmissieprotocol. 
404 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 01/2017 on the Proposed Regulation 
for the ePrivacy Regulation (2002/58/EC), 4 april 2017, nr. 17/EN – WP 247, 28. 
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metagegevens en aldus een uitbreiding van het toepassingsgebied aan de orde is. Metagegevens 

omvatten onder andere de bezochte websites, de geografische locatie en de opgeroepen nummers 

van de betrokkene.405 De technologische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat tegenwoordig 

precieze conclusies kunnen worden getrokken over het privéleven van de personen wiens 

metagegevens bij de elektronische communicatie betrokken zijn406, zoals over hun sociale relaties, 

dagelijkse gewoonten, interesses en voorkeuren. De bescherming van metagegevens is daarom van 

belang om individuen te behoeden tegen ongewenste profilering. Aanbieders van elektronische 

communicatiediensten zullen bijgevolg zowel inhoudelijke gegevens als metadata kunnen 

verwerken op basis van de toestemming van gebruikers.407 Wanneer die toestemming ontbreekt, 

dan moeten de metagegevens in beginsel geanonimiseerd of verwijderd worden408, tenzij de 

verwerking op een andere manier kan gerechtvaardigd worden.409 Metagegevens worden echter 

nog niet volledig op dezelfde hoogte geplaatst als de inhoud van elektronische communicatie. Het 

voorstel bouwt namelijk een vermoeden in dat de verwerking van dergelijke inhoudsgegevens 

gezien hun gevoeligheid zal resulteren in hoge risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke 

personen. Wanneer een aanbieder dit soort gegevens wil verwerken moet hij, voordat de 

verwerking plaatsvindt, altijd de toezichthoudende autoriteit raadplegen overeenkomstig artikel 36 

AVG.410 De Werkgroep betreurt dat metagegevens niet aan dezelfde verplichting van voorafgaande 

raadpleging zijn onderworpen. Zij kunnen immers ook bijzonder gevoelige informatie bevatten en 

verdienen daarom hetzelfde niveau van bescherming als inhoudsgegevens.411 

                                                
405 Overweging 2 Voorstel e-Privacy Verordening. 
406 V. ZWAAN en C. DE VRIES, “De nieuwe e-Privacy Verordening: dit gaat er veranderen”, bureau 
Brandeis 19 januari 2017, https://www.bureaubrandeis.com/e-privacy-verordening/ (consultatie 25 
november 2017). 
407 Overweging 17 Voorstel e-Privacy Verordening. 
408 Artikel 7, lid 2 Voorstel e-Privacy Verordening. 
409 Artikel 6, lid 2, sub a en b Voorstel e-Privacy Verordening. 
410 Overweging 19 Voorstel e-Privacy Verordening. 
411 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 01/2017 on the Proposed Regulation 
for the ePrivacy Regulation (2002/58/EC), 4 april 2017, nr. 17/EN – WP 247, 8-9. 
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4.3.2 Cookies 

De Europese Commissie heeft na evaluatie van het cookiebeleid van de e-Privacy Richtlijn 

vastgesteld dat niet volledig voldaan is aan de doelstellingen van de hervorming in 2009. De 

toestemmingsregel heeft bedrijven en consumenten enerzijds een onnodige last bezorgd aangezien 

de regel ook van toepassing is op praktijken die de privacy niet aantasten, maar biedt anderzijds te 

weinig bescherming tegen bepaalde volgtechnieken die mogelijks geen toegang of opslag in het 

toestel inhouden. Het is bovendien problematisch dat gebruikers geconfronteerd worden met 

verzoeken om permanente cookies te aanvaarden zonder dat zij de betekenis hiervan begrijpen en 

in sommige gevallen zelfs zonder hun toestemming aan cookies blootgesteld worden.412 

De gegevens die op de apparatuur van gebruikers zijn opgeslagen en mogelijks worden 

uitgezonden, opgevraagd of verwerkt bij verbinding met bepaalde websites of andere apparaten 

behoren tot de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zoals beschermd door artikel 8 EVRM 

en artikel 7 van het Handvest. Dergelijke apparatuur kan informatie bevatten over iemands 

persoonlijke, politieke of maatschappelijke ingesteldheid, waaronder de inhoud van de 

communicatie, foto’s, locatie of contactlijsten en moet daarom een sterkere privacybescherming 

krijgen. Daarnaast kunnen tracking cookies en andere soortgelijke volgsystemen de toestellen van 

gebruikers zonder hun medeweten binnendringen om vervolgens bepaalde (verborgen) gegevens 

op te slaan of hun online activiteiten op het internet te volgen. Technieken die het gedrag van 

personen ongemerkt controleren vormen een ernstige bedreiging voor de privacy en mogen enkel 

worden toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.413 Er zijn echter situaties 

waarin het gebruik van cookies geen of slechts een zeer beperkte inmenging vormt in de 

persoonlijke levenssfeer. Het kan gaan om de opslag van cookies voor de duur van één 

bezoeksessie op een website waarop de gegevens worden bijgehouden tijdens het invullen van een 

onlineformulier dat uit verschillende pagina’s bestaat of analytische cookies die dienen als legitiem 

                                                
412 Voorstel e-Privacy Verordening, supra, 6. 
413 Overweging 20 Voorstel e-Privacy Verordening. 
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en nuttig hulpmiddel om het bezoekersverkeer op een website te meten.414 Deze praktijken tasten 

de privacy niet aan en worden vrijgesteld van de verplichte toestemming van de gebruiker.415 

Het alomtegenwoordige gebruik van tracking cookies en andere volgtechnieken heeft ertoe geleid 

dat gebruikers om de haverklap verzocht worden toestemming te verlenen voor de opslag van 

dergelijke cookies in hun toestellen. De overvloed aan verzoeken heeft tot gevolg dat men vrijwel 

automatisch zal instemmen met zo’n verzoek zonder zich bewust te zijn van de potentieel 

vergaande gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer. De nieuwe e-Privacy Verordening wil dit 

probleem verhelpen door middel van transparante en gebruiksvriendelijke instellingen om 

informatie te verstrekken en om toestemming te verkrijgen. De gebruiker moeten de mogelijkheid 

krijgen zijn toestemming uit te drukken door keuzes te maken bij het invoeren van de algemene 

privacy-instellingen van een webbrowser416 of een andere applicatie417. Het moet gaan om bindende 

keuzes die afdwingbaar zijn ten aanzien van derden.418 Momenteel is de standaardinstelling voor 

cookies in de meest voorkomende webbrowsers het ‘aanvaarden van alle cookies’. Daarom moeten 

aanbieders van software die internettoegang mogelijk maken, verplicht worden de optie ‘cookies 

van derden verwerpen’ op te nemen zodat derden verhinderd worden informatie in de 

eindapparatuur van de betrokkene op te slaan.419 De keuzes die gebruikers kunnen maken in de 

privacy-instellingen moeten bovendien variëren van een hoog niveau van bescherming voor hun 

privacy tot een lager niveau van bescherming.420 Ten slotte moeten de aanbieders van software op 

het moment van installatie de gebruikers informeren over de mogelijkheid om tussen de 

verschillende privacy-opties te kiezen en hen wijzen op de risico’s die verbonden zijn aan de optie 

om opslag van cookies van derden toe te staan.421 Dergelijke risico’s kunnen onder meer betrekking 

                                                
414 Artikel 8, lid 1, sub d Voorstel e-Privacy Richtlijn. 
415 Overweging 21 Voorstel e-Privacy Richtlijn. 
416 Een webbrowser is een soort softwareapplicatie die het opvragen en het weergeven van informatie op het 
internet mogelijk maakt. De bekendste webbrowsers zijn Internet Explorer, Google Chrome, Safari en 
Mozilla Firefox. 
417 Hiermee worden onder andere applicaties om gesprekken te verrichten, om boodschappen te verzenden 
of voor verkeersnavigatie bedoeld. 
418 Overweging 22 Voorstel e-Privacy Richtlijn. 
419 Artikel 10, lid 1 Voorstel e-Privacy Richtlijn. 
420 Overweging 23 Voorstel e-Privacy Richtlijn. 
421 Artikel 10, lid 2 Voorstel e-Privacy Richtlijn. 
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hebben op het verzamelen van gegevens uit de browsergeschiedenis van een persoon en het gebruik 

van die gegevens voor marketingdoeleinden, profilering en prijspersonalisatie.422 De aanbieder van 

een advertentienetwerk kan immers aan de hand van herhaalde bezoeken van de gebruiker aan 

dezelfde website of een andere website die deel uitmaakt van het advertentienetwerk een profiel 

van hem samenstellen om vervolgens de reclame die de gebruiker te zien krijgt af te stemmen op 

zijn persoonlijke voorkeuren en behoeftes. Aangezien de cookies die hiervoor gebruikt worden 

door een derde partij worden geplaatst en losstaan van de webserver die de voornaamste inhoud 

van de webpagina weergeeft, worden zij cookies van derden genoemd.423 

De Werkgroep heeft opnieuw een aantal opmerkingen in verband met het nieuwe regime voor het 

gebruik van cookies. Zo zouden ‘tracking walls’ uitdrukkelijk moeten verboden worden. Dit is een 

praktijk waarbij de toegang tot een website of dienst geweigerd wordt, tenzij de gebruiker ermee 

instemt dat hij gevolgd wordt op andere websites of diensten. Gezien het fundamentele belang van 

het internet bij de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting, inclusief het recht op toegang 

tot informatie, mag de toegang tot de inhoud van een website of applicatie niet afhankelijk zijn van 

de aanvaarding van dergelijke ingrijpende verwerkingsactiviteiten, ongeacht welke volgtechniek 

van toepassing is.424 Daarnaast is de Werkgroep van mening dat de het voorstel ten onrechte 

suggereert dat een geldige toestemming kan gegeven worden via de algemene privacy-instellingen 

van een webbrowser. Algemene browserinstellingen zijn namelijk niet geschikt om in individuele 

gevallen volgtechnieken toe te staan en kunnen met andere woorden niet aangewend worden voor 

het verlenen van een geïnformeerde en specifieke toestemming krachtens artikel 7 AVG wegens 

het ontbreken van beide voorwaarden voor een geldige toestemming. De gebruiker moet daarom 

per website of applicatie een afzonderlijke en geïnformeerde toestemming kunnen geven 

afhankelijk van de doelstellingen van de volgtechniek in kwestie. De Werkgroep benadrukt 

eveneens dat webbrowsers verplicht zouden moeten zijn de verschillende privacy-instellingen aan 

                                                
422 Overweging 24 Voorstel e-Privacy Richtlijn. 
423 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29, Advies 2/2010 over online reclame op basis van 
surfgedrag (‘behavioural advertising’), 22 juni 2010, nr. 00909/10/NL – WP 171, 6-7. 
424 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 01/2017 on the Proposed Regulation 
for the ePrivacy Regulation (2002/58/EC), 4 april 2017, nr. 17/EN – WP 247, 15. 
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te vullen met een ‘Do Not Track’-optie om te verzekeren dat gebruikers beschikken over een 

effectieve keuze en een vorm van controle over hun apparaten bewaren.425 

4.3.3 Spam426 

Het spamverbod wordt uitgebreid om consumenten te beschermen tegen ongewenste 

communicatie voor doeleinden van direct marketing427 die een inbreuk vormt op hun privéleven. 

De mate waarin een inbreuk op de privacy wordt gepleegd, blijft min of meer gelijk onafhankelijk 

van het brede scala aan technologieën en kanalen die voor direct marketing worden gebruikt. Om 

de rechtszekerheid te bevorderen en een gelijkwaardig niveau van bescherming te waarborgen voor 

alle burgers in de EU, moet één pakket van regels vastgesteld worden dat niet verschilt naargelang 

de toegepaste technologie om dit soort ongewenste communicatie over te brengen.428 Er is met 

andere woorden een voorafgaande toestemming van de gebruikers vereist voor alle vormen van 

commerciële communicatie.429 Deze toestemming moet op eenvoudige wijze kunnen ingetrokken 

worden.430 Binnen de context van een bestaande klantenrelatie wordt het gebruik van e-

mailcontactgegevens voor het aanbieden van soortgelijke producten of diensten echter toegestaan 

op voorwaarde dat de gegevens rechtmatig zijn verkregen door dezelfde onderneming.431 De 

                                                
425 Ibid, 17. 
426 De officiële term is ‘Unsolicited Commercial E-mail’. 
427 Overweging 32 Voorstel e-Privacy Verordening verduidelijkt deze term als “elke vorm van reclame 
waarbij een natuurlijke of rechtspersoon directmarketingberichten rechtstreeks toezendt aan een of meer 
geïdentificeerde of identificeerbare eindgebruikers die gebruik maken van elektronische-
communicatiediensten.” Op grond van artikel 4, lid 3, sub f Voorstel e-Privacy Verordening worden 
directmarketingberichten gedefinieerd als “elke vorm van reclame, zowel geschreven als mondeling, gericht 
aan één of meer geïdentificeerde of identificeerbare eindgebruikers van elektronische-
communicatiediensten, inclusief het gebruik van automatische oproep- en communicatiesystemen met of 
zonder menselijke interactie, e-mail, SMS, enz.” 
428 Overweging 33 Voorstel e-Privacy Verordening. 
429 V. ZWAAN en C. DE VRIES, “De nieuwe e-Privacy Verordening: dit gaat er veranderen”, bureau 
Brandeis 19 januari 2017, https://www.bureaubrandeis.com/e-privacy-verordening/ (consultatie 25 
november 2017). 
430 Overweging 34 Voorstel e-Privacy Verordening. 
431 Overweging 33 Voorstel e-Privacy Verordening. 
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klanten moeten bovendien duidelijk en expliciet in de gelegenheid zijn gesteld om kosteloos en op 

eenvoudige wijze bezwaar te maken tegen dit gebruik van e-mailcontactgegevens.432 

De Werkgroep drukt haar bezorgdheid uit over de te enge formulering van de reikwijdte van direct 

marketing. Artikel 4, lid 3, sub f en overweging 33 van het voorstel zouden geamendeerd moeten 

worden zodat alle vormen van reclame toegezonden, gericht of aangeboden aan één of meer 

geïdentificeerde of identificeerbare gebruikers onder de e-Privacy Verordening vallen. 

Overweging 33 verwijst overigens naar vrij traditionele vormen van commerciële communicatie. 

Het toepassingsgebied van direct marketing dient daarom uitgebreid te worden naar advertenties 

gemaakt op basis van profielen die samengesteld worden na analyse van het gedrag van 

consumenten (‘behavioural advertising’).433 Vervolgens moet de e-Privacy Verordening meer 

duidelijkheid scheppen over de mogelijkheid tot intrekking van de toestemming. Momenteel 

bepalen artikel 16, lid 6 en overweging 34 van het voorstel dat de gebruiker zijn recht tot intrekking 

op eenvoudige wijze moet kunnen uitoefenen. Overweging 70 AVG impliceert evenwel dat deze 

intrekking in het geval van direct marketing te allen tijde en kosteloos kan plaatsvinden. Bijgevolg 

moeten deze twee elementen geïncorporeerd worden in de bepalingen met betrekking tot direct 

marketing in de e-Privacy Verordening.434 Verder wijst de Werkgroep op de noodzaak van een 

uitdrukkelijk verbod op het afschermen van de identiteit en het gebruiken van valse identiteiten, 

valse terugzendadressen of nummers bij verzending van ongevraagde commerciële communicatie 

van direct marketing. Hoewel dit verbod aangehaald wordt in overweging 34, moet het volgens de 

Werkgroep expliciet herhaald worden in artikel 16, lid 4 van het voorstel.435 

De Werkgroep stelt eveneens een aantal verduidelijkingen voor. Artikel 16, lid 1 van het voorstel 

is nu zo geformuleerd dat elektronische communicatiediensten gebruikt mogen worden voor het 

verzenden van directmarketingberichten indien de gebruikers hun toestemming hebben gegeven. 

Dit zou vervangen moeten worden door een uitdrukkelijk verbod op het verzenden van 

                                                
432 Artikel 16, lid 2 Voorstel e-Privacy Verordening. 
433 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 01/2017 on the Proposed Regulation 
for the ePrivacy Regulation (2002/58/EC), 4 april 2017, nr. 17/EN – WP 247, 20-21. 
434 Ibid, 21-22. 
435 Ibid, 22. 
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directmarketingberichten zonder toestemming.436 Wat de uitzondering in artikel 16, lid 2 van het 

voorstel met betrekking tot een bestaande klantenrelatie betreft, raadt de Werkgroep aan dat deze 

bepaling wordt uitgebreid naar niet-commerciële organisaties. De regelgeving rond direct 

marketing is immers evengoed van toepassing op niet-commerciële promoties van 

liefdadigheidsinstellingen of politieke partijen. Daarnaast moet een tijdslimiet vastgesteld worden 

voor de geldigheid van de elektronische contactgegevens die verzameld zijn voor commerciële, 

liefdadige of politieke doeleinden.437 Ten slotte moeten de rechtmatige belangen van 

rechtspersonen op grond van artikel 16, lid 5 Voorstel e-Privacy Verordening voldoende 

beschermd worden in het nationaal recht. In het huidige artikel 13, lid 5 e-Privacy Richtlijn worden 

de “rechtmatige belangen van andere abonnees dan natuurlijke personen” beschermd. Deze 

verandering in formulering schept verwarring. Het voorstel moet daarom verduidelijken dat deze 

wijziging op geen enkele manier een lager beschermingsniveau voor rechtspersonen invoert. In dit 

verband vraagt de Werkgroep eveneens een opheldering van artikel 16, lid 1 van het voorstel. Het 

zou duidelijk moeten zijn dat natuurlijke personen die werken voor rechtspersonen ook beschouwd 

worden als “eindgebruikers die natuurlijke personen zijn”.438 

5. Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken 

5.1  Inleiding 

De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken439 vormt de overkoepelende Europese wetgeving inzake 

oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten en is van toepassing op alle 

handelspraktijken die in de periode voor, gedurende en na een transactie tussen ondernemingen en 

                                                
436 Ibid, 31. 
437 Ibid. 
438 Ibid, 32. 
439 Richtlijn nr. 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”), Pb.L 11 juni 2005, afl. 149, 22-39 (hierna: Richtlijn Oneerlijke 
Handelspraktijken). 
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consumenten plaatsvinden.440 De Richtlijn zelf dateert van 2005, maar de diensten van de Europese 

Commissie hebben in 2016 richtsnoeren gepubliceerd om de handhaving van de bepalingen van de 

Richtlijn te versterken en de tenuitvoerlegging te vergemakkelijken. In deze richtsnoeren worden 

voornamelijk de wisselwerking tussen de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken en andere EU-

wetgeving en de wijze waarop dit rechtsinstrument van toepassing is op nieuwe en opkomende 

bedrijfsmodellen in de onlinesector belicht. Er moet evenwel benadrukt worden dat de richtsnoeren 

niet juridisch bindend zijn en opgesteld werden door de diensten van de Europese Commissie 

waardoor ze niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de Commissie zelf vertegenwoordigen.441 

De richtsnoeren zijn gekoppeld aan de mededeling van de Commissie over een brede aanpak voor 

het stimuleren van de grensoverschrijdende elektronische handel voor Europese burgers en 

bedrijven en vormen één van de vier sleutelvoorstellen442 die hierin worden besproken.443 De 

voorstellen zullen samen met de bestaande regelgeving, zoals de Richtlijn Elektronische Handel, 

het consumenten- en marketingrecht, het eerder besproken hervormde gegevensbeschermingsrecht 

en het mededingingsrecht een uitgebreid kader vormen waarbinnen het potentieel van de 

elektronische handel in Europa ten volle kan worden benut in het voordeel van zowel consumenten 

als bedrijven.444 In de mededeling wordt een breed en alomvattend pakket maatregelen voor 

                                                
440 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE, Richtsnoeren voor de 
tenuitvoerlegging/toepassing van Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken bij 
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET 
EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO’S, Een brede 
aanpak voor het stimuleren van de grensoverschrijdende elektronische handel voor Europese burgers en 
bedrijven, 25 mei 2016, COM(2016)320 – SWD(2016)163/2, 5 (hierna: Richtsnoeren voor de 
tenuitvoerlegging/toepassing van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken). 
441 Ibid, 5-6. 
442 Daarnaast introduceert de Commissie een wetgevingsvoorstel voor de aanpak van ongerechtvaardigde 
geoblocking en andere vormen van discriminatie op grond van nationaliteit, woon- of vestigingsplaats in de 
eengemaakte markt. Dit voorstel wordt verder in deze masterproef besproken. In dezelfde context heeft de 
Commissie in december 2015 twee wetgevingsvoorstellen gepubliceerd betreffende de levering van digitale 
inhoud en betreffende de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen. Deze twee voorstellen 
worden eveneens kort behandeld in een verder hoofdstuk. 
443 MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET 
EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO’S, Een brede 
aanpak voor het stimuleren van de grensoverschrijdende elektronische handel voor Europese burgers en 
bedrijven, 25 mei 2016, COM(2016)320 def. – SWD(2016)163 def. 
444 Ibid, 3. 
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elektronische handel voorgesteld waarmee de Commissie de hindernissen voor 

grensoverschrijdende online activiteiten in Europa wil wegwerken. Het pakket maatregelen dient 

ter verwezenlijking van de drie hoofdoelstellingen van de mededeling: betere online toegang tot 

goederen en diensten, vertrouwensopbouw bij consumenten en meer zekerheid voor bedrijven en 

lagere transactiekosten en administratieve lasten.445 Eén van de belangrijkste maatregelen is het 

voorkomen van ongerechtvaardigde discriminerende behandelingen wanneer consumenten en 

bedrijven online goederen en diensten trachten aan te schaffen in de EU.446 

5.2  Toepassingsgebied 

Op grond van artikel 3, lid 1 Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken is “deze richtlijn [...] van 

toepassing op oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten, zoals 

omschreven in artikel 5, vóór, gedurende en na een commerciële transactie met betrekking tot een 

product.” Een handelspraktijk is “iedere handeling, omissie, gedraging, voorstelling van zaken of 

commerciële communicatie, met inbegrip van reclame en marketing, van een handelaar, die 

rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een product aan 

consumenten.”447 

De Richtlijn is gebaseerd op het principe van volledige of maximale harmonisatie. Dit houdt in dat 

de lidstaten geen beperkingen mogen opleggen aan het vrij verrichten van diensten of het vrij 

verkeer van goederen om redenen die vallen binnen het geharmoniseerde gebied van de Richtlijn.448 

Het Hof van Justitie heeft bevestigd dat dit eveneens inhoudt dat ze geen strengere maatregelen 

kunnen vaststellen dan die welke in de Richtlijn zijn neergelegd, ook niet om een hoger niveau van 

consumentenbescherming tot stand te brengen.449 

Het toepassingsgebied van de Richtlijn is vrij ruim waardoor veel handelspraktijken die hieronder 

vallen ook geregeld worden in andere algemene of sectorspecifieke EU-wetgeving. De Richtlijn is 

                                                
445 Ibid, 4-5. 
446 Ibid, 2. 
447 Artikel 2, sub c Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. 
448 Artikel 4 Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. 
449 HvJ 23 april 2009, gevoegde zaken nr. C-261/07 en C-299/07, VTB-VAB NV tegen Total Belgium NV 
en Galatea BVBA tegen Sanoma Magazines Belgium NV, ECLI:EU:C:2009:244, §52. 
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daarom slechts van toepassing voor zover er geen communautaire wetsbepalingen met betrekking 

tot specifieke aspecten van oneerlijke handelspraktijken bestaan. Het voorziet met andere woorden 

in een aanvullende bescherming voor de consument in gevallen waarvoor op communautair niveau 

geen sectorale wetgeving in werking is.450 Dit brengt met zich mee dat in geval van strijdigheid 

tussen de bepalingen van de Richtlijn en andere communautaire voorschriften die een specifieke 

regeling voor oneerlijke handelsprakijken omvatten, deze laatstgenoemde bepalingen 

prevaleren.451 De Richtlijn fungeert immers als een vangnet dat een hoog gemeenschappelijk 

niveau van consumentenbescherming in alle sectoren verzekert, onder meer door de lacunes in de 

overige EU-wetgeving aan te vullen of te dichten.452 Dit betekent evenwel niet dat toepassing van 

de Richtlijn uitgesloten is louter omdat er een andere EU-wetgeving bestaat die specifieke aspecten 

van oneerlijke handelspraktijken regelt.453 

De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken is opgebouwd volgens een bepaalde structuur. Bijlage I 

voorziet in twee zwarte lijsten van verboden misleidende en agressieve handelspraktijken. Als een 

handelspraktijk op één van die lijsten voorkomt, dan is er een onweerlegbaar vermoeden dat de 

verboden gedraging de aankoopbeslissing van de consument heeft beïnvloed en gaat het om per se 

verboden handelspraktijk. Een handelspraktijk die niet werd opgenomen op een zwarte lijst, moet 

getoetst worden aan de open normen die misleidende454 en agressieve455 handelspraktijken 

verbieden. Hier geldt een zwaardere bewijslast. Enerzijds moet er van een vorm van misleiding of 

agressie aanwezig zijn en anderzijds zal er moeten aangetoond worden dat dit een impact heeft 

gehad op het economisch gedrag van de consument. Ten slotte voorziet artikel 5, lid 2 van de 

Richtlijn in een algemeen overkoepelende norm die andere oneerlijke handelspraktijken verbiedt. 

                                                
450 Overweging 10 Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. 
451 Artikel 3, lid 4 Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. 
452 Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging/toepassing van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, supra, 
16. 
453 Ibid, 18. 
454 Artikelen 6 en 7 Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. 
455 Artikelen 8 en 9 Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. 
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Een handelspraktijk is oneerlijk wanneer zij strijdig is met de vereisten van professionele 

toewijding456 en het economische gedrag van de consument wezenlijk verstoort of kan verstoren. 

5.3  Wisselwerking tussen Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken en andere EU-

wetgeving 

5.3.1 De wisselwerking met de Dienstenrichtlijn 

De Dienstenrichtlijn is van toepassing op diensten in het algemeen457 en heeft met andere woorden 

een ruim toepassingsgebied. Het kan derhalve niet beschouwd worden als een lex specialis in de 

zin van artikel 3, lid 4 Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. Dit betekent dat beide richtlijnen 

naast elkaar bestaan en de voorrangsregels niet gelden.458 

5.3.2 De wisselwerking met de Richtlijn Elektronische Handel 

De Richtlijn Elektronische Handel is van toepassing op de diensten van de informatiemaatschappij. 

Dit is elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op 

individueel verzoek van een afnemer van diensten, wordt verricht.459 Het kan gaan om diensten die 

worden verleend door beheerders van websites en onlineplatforms waar de consument een product 

                                                
456 Artikel 2, sub h van de Richtlijn definieert dit als “het normale niveau van bijzondere vakkundigheid en 
zorgvuldigheid dat redelijkerwijs van een handelaar ten aanzien van consumenten mag worden verwacht, 
overeenkomstig eerlijke marktpraktijken en/of het algemene beginsel van goede trouw in de sector van de 
handelaar.” 
457 Diensten worden op grond van artikel 57, lid 1 VWEU gedefinieerd als “dienstverrichtingen welke 
gewoonlijk tegen vergoeding geschieden, voor zover de bepalingen, betreffende het vrije verkeer van 
goederen, kapitaal en personen op deze dienstverrichtingen niet van toepassing zijn.” 
458 Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging/toepassing van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, supra, 
25. 
459 Artikel 2, sub a Richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij met, name de 
elektronische handel, in de interne markt (“Richtlijn inzake elektronische handel”), Pb.L. 17 juli 2000, afl. 
178, 1-16 (hierna: Richtlijn Elektronische Handel). 
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of dienst kan kopen.460 De toepasbaarheid van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken zowel op 

onlineplatforms als op platforms voor e-handel wordt verder toegelicht. 

De Richtlijn Elektronische Handel benadrukt dat zij een aanvulling vormt op het communautaire 

recht dat van toepassing is op de diensten van de informatiemaatschappij. Dit houdt onder meer in 

dat deze richtlijn de communautaire besluiten en nationale wetgeving die ter uitvoering dienen van 

een bepaald niveau van bescherming, zoals de consumentenbelangen, onverlet laat, voor zover de 

vrijheid om diensten van de informatiemaatschappij te verlenen daardoor niet beperkt wordt.461 Het 

EU-recht inzake consumenten, de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken in het bijzonder, en de 

Richtlijn Elektronische Handel vormen met andere woorden een aanvulling op elkaar.462 

5.3.3 De wisselwerking met het gegevensbeschermingsrecht 

De reikwijdte van het gegevensbeschermingsrecht werd hierboven reeds uitvoerig behandeld. Uit 

de analyse van de toepasbaarheid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op online 

prijsdiscriminatie blijkt dat de verwerking van persoonsgegevens in veel gevallen plaatsvindt in 

een commerciële relatie tussen consumenten en handelaren of verwerkingsverantwoordelijken. De 

AVG definieert een verwerkingsverantwoordelijke als “een natuurlijke persoon of rechtspersoon 

[...] die [...] het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.”463 

Een handelaar is “een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelspraktijken verricht [...] die 

betrekking hebben op zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, alsook degene die in naam van of voor 

rekenschap van hem optreedt.”464 Een natuurlijke persoon of rechtspersoon kan met andere 

woorden zonder twijfel beide hoedanigheden aannemen. Wanneer een handelaar zijn prijzen wil 

personaliseren aan de hand van klantenprofielen en hiervoor persoonsgegevens verwerkt of laat 

                                                
460 Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging/toepassing van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, supra, 
26. 
461 Artikel 1, lid 3 Richtlijn Elektronische Handel. 
462 Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging/toepassing van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, supra, 
140. 
463 Artikel 4, sub 7 AVG. 
464 Artikel 2, sub b Richtlijn Oneerlijke Handelpraktijken. 
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verwerken465, zal hij zowel de (toekomstige) AVG als de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken 

moeten naleven. Als een handelaar het gegevensbeschermingsrecht schendt, betekent dit niet dat 

de handelspraktijk ook zonder meer strijdig is met de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. Een 

inbreuk op het gegevensbeschermingsrecht moet evenwel in aanmerking genomen worden bij de 

beoordeling van het oneerlijk karakter van handelspraktijken op grond van de Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken. Een handelaar die op een onrechtmatige wijze consumentengegevens verwerkt 

voor direct marketing of andere commerciële doeleinden, zoals het aanwenden van profilering voor 

prijspersonalisatie, in strijd met de bescherming van persoonsgegevens zal zijn kansen op 

conformiteit met de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken opmerkelijk zien dalen.466 

De transparantie van de handelspraktijk is uit het oogpunt van de Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken één van de eerste aspecten dat moet beoordeeld worden.467 Artikel 7 van de 

Richtlijn behandelt misleidende omissies als oneerlijke handelspraktijken. Het tweede lid bepaalt 

dat handelaars die het commerciële oogmerk van de handelspraktijk verborgen houden, zich 

schuldig maken aan het verbod op oneerlijke handelspraktijken wanneer dit de consument ertoe 

brengt (of kan brengen) een besluit te nemen over een transactie dat hij anders niet had genomen. 

De omissie moet wel degelijk een impact gehad hebben op het economisch gedrag van de 

consument om onder het verbod te vallen. Bovendien kan het weglaten, verborgen houden of 

laattijdig verstrekken van essentiële informatie468 eveneens een misleidende omissie uitmaken.469 

Persoonsgegevens, consumentenvoorkeuren en andere informatie die vereist zijn om toegang te 

krijgen tot een dienst van de handelaar hebben een economische waarde en worden daarom vaak 

aan derden verkocht of aangewend ter bevordering van de eigen dienstverlening of winstmarge. 

Wanneer een handelaar een consument niet inlicht over het feit dat deze gegevens worden gebruikt 

of verwerkt voor commerciële doeleinden dan kan dit als een misleidende omissie van essentiële 

                                                
465 De verwerking kan gebeuren door een verwerker. Dit is op grond van artikel 4, sub 7 AVG “een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon [...] die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke 
persoonsgegevens verwerkt.” 
466 Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging/toepassing van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, supra, 
30. 
467 Ibid. 
468 Essentiële informatie is informatie welke de gemiddelde consument, naargelang de context, nodig heeft 
om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. 
469 Artikel 7, lid 1 en 2 Wet Oneerlijke Handelspraktijken. 
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informatie worden beschouwd.470 Bovendien kan er sprake zijn van een schending van het 

gegevensbeschermingsrecht wanneer de verwerkingsverantwoordelijke zijn informatieplicht op 

grond van artikel 14 en 15 AVG, bijvoorbeeld in verband met de doeleinden van de verwerking, 

niet naleeft ten aanzien van de betrokkene wiens persoonsgegevens verwerkt worden.471 

5.4  De toepasbaarheid van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken op de 

onlinesector 

Het toepassingsgebied van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken strekt zich uit tot alle 

transacties tussen ondernemingen en consumenten, zowel offline als online. De Richtlijn is 

technologieneutraal en is van toepassing ongeacht het kanaal, medium of apparaat waarmee een 

handelspraktijk van een onderneming jegens een consument wordt uitgevoerd.472 

5.4.1 Onlineplatforms 

Het begrip ‘onlineplatform’ wordt niet gedefinieerd in de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. 

De richtsnoeren scheppen echter meer duidelijkheid. Onlineplatforms maken interacties tussen 

ondernemingen en consumenten mogelijk bij het online aanbieden van producten, diensten, digitale 

inhoud en informatie. Ze werken volgens verschillende bedrijfsmodellen. Ten eerste zijn er 

zoekmachines, zoals Google en Yahoo!, die gebruikers slechts toestaan door derden verstrekte 

informatie te zoeken. Vervolgens zijn er onlineplatforms voor e-handel, zoals Zalando, Amazon of 

eBay, die contractuele transacties tussen derde handelaren en consumenten vergemakkelijken, al 

dan niet tegen een vergoeding, of in eigen naam reclame maken voor verschillende soorten 

producten en diensten en deze ook verkopen. Ten slotte zullen sociale media, zoals Facebook en 

Twitter, vergelijkingsinstrumenten, zoals Booking.com en Trivago.com, platforms voor de 

deeleconomie, zoals Airbnb en Uber, en appwinkels eveneens beschouwd worden als 

onlineplatforms.473 

                                                
470 Artikel 7, lid 2 en 5 Wet Oneerlijke Handelspraktijken. 
471 Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging/toepassing van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, supra, 
30-31. 
472 Ibid, 134. 
473 Ibid, 134-135. 
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Aangezien de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken enkel van toepassing is op B2C-situaties474, 

moet een aanbieder van een onlineplatform een ‘handelaar’ zijn in de zin van artikel 2, sub b opdat 

de Richtlijn van toepassing is. Daarnaast moet worden nagegaan of de aanbieder van het platform 

zich bezighoudt met ‘handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten’ in de zin van 

artikel 2, sub d en artikel 2, sub a van de Richtlijn. Wanneer deze voorwaarden vervuld zijn, zal hij 

zich moeten gedragen conform de Europese consumenten- en marketingwetgeving voor zover het 

zijn eigen handelspraktijken betreft. De aanbieder zal zich onder andere moeten houden aan de 

transparantievereisten van artikelen 6 en 7 van de Richtlijn en mag niet in strijd handelen met de 

vereisten van professionele toewijding in de zin van artikel 5, lid 2, sub a van de Richtlijn.475 

Onlineplatforms proberen vaak aan hun aansprakelijkheid te ontsnappen door zich te beroepen op 

artikel 14, lid 1 Richtlijn Elektronische Handel met betrekking tot ‘host’-diensten. Dit artikel 

voorziet in een vrijstelling van aansprakelijkheid voor illegale informatie die op verzoek van 

derden door de dienstverleners toegankelijk is gemaakt. Wanneer de dienstverlener, met name de 

aanbieder van het onlineplatform, kan bewijzen dat hij niet daadwerkelijk kennis had van de 

onwettige activiteit of informatie en niet op de hoogte was van de feiten of omstandigheden waaruit 

het onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk blijkt, dan kan hij zich beroepen 

op deze vrijstelling.476 Bovendien hebben onlineplatforms geen algemene verplichting om toe te 

zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten of 

omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden.477 Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie 

is gebleken dat het belangrijkste element in de beoordeling van de aansprakelijkheid van aanbieders 

van onlineplatforms de kennis van of de controle over de opgeslagen informatie is. Het Franse 

Cour de cassation verwierp het argument dat een prijsvergelijkingswebsite als aanbieder van host-

diensten kon worden beschouwd in de zin van artikel 14 Richtlijn Elektronische Handel. Het ging 

in casu over een prijsvergelijkingswebsite die aanbood om de producten van handelaren die een 

extra bedrag betaalden bovenaan de lijst te plaatsen. Het hoogste gerechtshof oordeelde dat het 

                                                
474 Dit staat voor ‘business-to-consumer’. 
475 Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging/toepassing van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, supra, 
135-136. 
476 Artikel 14, lid 1, sub a Richtlijn Elektronische Handel. 
477 Artikel 15, lid 1 Richtlijn Elektronische Handel. 
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onlineplatform op die manier de verkoop van deze producten indirect bevorderde en derhalve 

optrad als actieve aanbieder van een commerciële dienst voor deze handelaren.478 

Als een onlineplatform binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken valt, moet het passende maatregelen nemen om derde handelaren in staat te 

stellen conform de toepasselijke regelgeving te handelen en de gebruikers een duidelijk inzicht te 

verschaffen met wie ze mogelijks een overeenkomst afsluiten.479 Een onlineplatform dat niet 

voldoet aan de vereisten van professionele toewijding of zich anderszins schuldig heeft gemaakt 

aan een oneerlijke handelspraktijk, schendt de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken en kan geen 

beroep doen op de vrijstelling van aansprakelijkheid voor tussenpersonen voor zover het zijn eigen 

fouten betreft.480 Het Franse Cour de cassation oordeelde dat bovengenoemde 

prijsvergelijkingswebsite zich schuldig maakte aan een misleidende handelspraktijk omdat het 

vergelijkingsinstrument niet duidelijk aangaf dat het om een rangschikking met betaalde plaatsing 

ging en dit het economisch gedrag van de consument wezenlijk kon verstoren. De consumenten 

konden er immers van uitgaan dat er geen commercieel doel achter de rangschikking schuilde.481 

5.4.2 Dynamische prijsstelling 

De richtsnoeren definiëren dynamische prijsstelling als “het zeer flexibel en snel veranderen van 

de prijs van een product in reactie op de marktvraag.”482 Handelaren kunnen in principe vrijelijk 

de prijzen van hun producten vaststellen zolang ze hun informatieplicht op grond van artikel 6 en 

7 van de Richtlijn respecteren en de consument naar behoren informeren over de prijs of de wijze 

                                                
478 Cass. (FR) 4 december 2012, nr. 11-27729, Publicité Sté Pewterpassion.com tegen Sté Leguide.com, 
www.legifrance.gouv.fr.; Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging/toepassing van de Richtlijn Oneerlijke 
Handelspraktijken, supra, 139. 
479 Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging/toepassing van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, supra, 
140. 
480 Ibid, 141. 
481 Cass. (FR) 4 december 2012, nr. 11-27729, Publicité Sté Pewterpassion.com tegen Sté Leguide.com, 
www.legifrance.gouv.fr. 
482 Ibid, 163. 
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waarop de prijs wordt berekend.483 In het geval van een uitnodiging tot aankoop484 moeten eveneens 

alle bijkomende kosten gecommuniceerd worden of het feit dat er extra kosten zullen aangerekend 

worden.485 De richtsnoeren sluiten evenwel niet uit dat onder bepaalde omstandigheden praktijken 

van dynamische prijsstelling een oneerlijke handelspraktijk zullen uitmaken krachtens de Richtlijn. 

Wanneer een handelaar bijvoorbeeld de prijs van een product verhoogt nadat een consument het in 

zijn digitaal winkelmandje heeft geplaatst, kan deze praktijk van dynamische prijsstelling 

beschouwd worden als een misleidende handeling in de zin van bovengenoemd artikel 6, lid 1, sub 

d Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken.486 

5.4.3 Prijsdiscriminatie 

In dezelfde lijn als hierboven mogen handelaren voor dezelfde producten of diensten verschillende 

prijzen aanrekenen aan verschillende groepen consumenten zolang ze voldoen aan de 

transparantievereisten van artikel 6 en 7 van de Richtlijn. De richtsnoeren verwijzen naar artikel 

20 Dienstenrichtlijn dat voorziet in een algemeen verbod op prijsdiscriminatie op grond van 

nationaliteit en woonplaats, maar hier wordt later op ingegaan. Vervolgens beschikken 

verschillende sectorspecifieke EU-wetgevingen over een uitdrukkelijk verbod op rechtstreekse of 

onrechtstreekse prijsdiscriminatie op grond van de nationaliteit van de klant of zijn woonplaats, of 

                                                
483 Artikel 6, lid 1, sub d Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. 
484 Artikel 2, sub i definieert van de Richtlijn definieert dit als “een commerciële boodschap die de 
kenmerken en de prijs van het product op een aan het gebruikte medium aangepaste wijze vermeldt en de 
consument aldus in staat stelt een aankoop te doen.” 
485 Artikel 7, lid 4, sub c Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. 
486 Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging/toepassing van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, supra, 
163-164. 
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van de plaats van vestiging van de vervoerders of verkopers van vervoersbewijzen. Dit geldt voor 

het luchtvervoer487, het zeevervoer488 en het vervoer per autobus en touringcar489.490 

5.4.4 Gepersonaliseerde prijsstelling 

Tegenwoordig komt prijsdiscriminatie meer en meer voor in de vorm van prijspersonalisatie. 

Handelaren stellen profielen op aan de hand van het gedrag van consumenten en kunnen op die 

manier reclame en aanbiedingen afstemmen op specifieke consumenten in de vorm van 

gepersonaliseerde prijsstelling. Een handelaar kan bijvoorbeeld zijn klanten indelen in 

verschillende categorieën op grond van hun vermogenstoestand. Wanneer een bepaalde klant 

vervolgens de webwinkel van de handelaar bezoekt, zal hij kunnen erkend worden door het IP-

adres van zijn computer of met behulp van andere middelen, zoals cookies. De prijzen die de klant 

te zien krijgt, zullen dan afgestemd worden op zijn persoonlijk profiel en meer bepaald de categorie 

waarin hij werd ingedeeld.491 De handelaar laat met andere woorden zijn prijzen fluctueren op basis 

van individuele kenmerken van consumenten. 

De samenstelling van klantenprofielen gaat vaak gepaard met de verzameling en verwerking van 

persoonsgegevens. In dat geval zal de handelaar zich niet alleen moeten houden aan de 

transparantievereisten van artikel 6 en 7 Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, maar zal hij 

eveneens de verplichtingen van een verwerkingsverantwoordelijke moeten naleven en de rechten 

van de betrokkenen moeten respecteren krachtens de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming.492 De betrokkene beschikt onder andere over een recht van bezwaar om 

                                                
487 Artikel 23, lid 2 Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 
september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de 
Gemeenschap, Pb.L. 31 oktober 2008, afl. 293, 3-20. 
488 Artikel 4, lid 2 Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 
2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004, Pb.L. 17 december 2010, afl. 334, 1-16. 
489 Artikel 4, lid 2 Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 
2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers, Pb.L. 28 februari 2011, afl. 55, 1-12. 
490 Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging/toepassing van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, supra, 
164. 
491 Ibid, 165. 
492 Ibid, 165-166. 
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zich tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten493 en een recht om niet 

onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, 

waaronder profilering.494 Deze rechten werden reeds uitgebreid toegelicht. 

Handelaren moeten zich houden aan de bepalingen van de huidige e-Privacy Richtlijn en 

binnenkort (het voorstel voor) de e-Privacy Verordening met betrekking tot ongewenste 

communicatie als ze via elektronische communicatienetwerken commerciële en 

directmarketingberichten naar consumenten versturen. Als de consument zijn toestemming intrekt, 

zal de handelaar het toesturen van direct marketing moeten beëindigen. Bovendien is ook de oude 

en nieuwe regelgeving rond het gebruik van cookies relevant, aangezien dit een veelvoorkomende 

techniek is om het gedrag van consumenten te volgen (‘tracking cookies’).495 

Gepersonaliseerde prijsstelling kan gecombineerd worden met oneerlijke handelspraktijken die in 

strijd zijn met de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. De gegevens die de handelaar heeft 

verzameld via profilering, kan hij gebruiken om op bedrieglijke wijze496 de indruk te wekken dat 

de het product slechts gedurende een zeer beperkte periode beschikbaar zal zijn of bedrieglijke 

beweringen te maken over de voorwaarden waaronder het product beschikbaar is. Zo zet hij de 

consument ertoe aan onmiddellijk te beslissen en geeft hij hem geen kans een geïnformeerd besluit 

over zijn aankoop te nemen.497 Deze handelspraktijk maakt deel uit van de zwarte lijst van 

misleidende handelspraktijken in Bijlage I van de Richtlijn en zal onder alle omstandigheden als 

oneerlijk worden beschouwd. Er moet met andere woorden niet bewezen worden dat de 

aankoopbeslissing van de consument beïnvloed is. Prijspersonalisatie of gepersonaliseerde 

marketing op basis van profilering en allerlei volgtechnieken, zoals tracking cookies, mag evenmin 

een agressieve handelspraktijk met zich meebrengen in de zin van artikel 8 en 9 Richtlijn Oneerlijke 

                                                
493 Artikel 21 AVG. 
494 Artikel 22 AVG. 
495 Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging/toepassing van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, supra, 
166. 
496 Als het daadwerkelijk het laatste product is en de handelaar geeft dit aan, dan is er geen sprake van een 
oneerlijke of misleidende handelspraktijk. 
497 Artikel 6, lid 1, sub b Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken; Punt 7 Bijlage I Richtlijn Oneerlijke 
Handelspraktijken; Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging/toepassing van de Richtlijn Oneerlijke 
Handelspraktijken, supra, 167. 
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Handelspraktijken. De zwarte lijst van agressieve handelspraktijken geeft aan dat het verzenden 

van hardnekkige en ongewenste commerciële boodschappen (‘spam’) aan consumenten verboden 

is.498 

Handelaren zullen evenwel voorzichtig omspringen met de verzamelde gegevens en ze niet altijd 

aanwenden voor gepersonaliseerde prijsstelling, want het risico dat consumenten van deze 

praktijken op de hoogte worden gebracht of ze zelf doorzien is reëel. In dat geval verliest de 

handelaar het vertrouwen van zijn klanten of wordt de goede naam van zijn merk beschadigd en 

dit wil hij hoe dan ook vermijden.499 

6. Dienstenrichtlijn 

De Dienstenrichtlijn500 beoogt het wegnemen van handelsbelemmeringen bij diensten in de EU. 

Het stelt algemene bepalingen vast ter vergemakkelijking van de uitoefening van de vrijheid van 

vestiging van dienstverrichters in de lidstaten en het vrije verkeer van diensten tussen lidstaten. 

Dienstverrichters moeten de nodige rechtszekerheid hebben om deze twee fundamentele vrijheden 

daadwerkelijk te kunnen uitoefenen.501 De vrijheid van vestiging veronderstelt het beginsel van 

gelijke behandeling. Dit beginsel verbiedt niet alleen het discrimineren op grond van nationaliteit, 

maar ook elke indirecte discriminatie op grond van andere criteria die in de praktijk tot hetzelfde 

resultaat kunnen leiden. Criteria die kunnen gerechtvaardigd worden door dwingende redenen van 

openbaar belang zijn echter wel toegestaan.502 

De dienstverrichter en de afnemer kunnen zich in elkaars nabijheid bevinden, maar de 

Dienstenrichtlijn heeft eveneens betrekking op diensten die op afstand kunnen worden verricht, 

                                                
498 Punt 26 Bijlage I Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. 
499 Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging/toepassing van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, supra, 
167. 
500 Richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende 
diensten op de interne markt, Pb.L. 27 december 2006, afl. 376, 36-68 (hierna: Dienstenrichtlijn). 
501 Overweging 5 Dienstenrichtlijn. 
502 Overweging 65 Dienstenrichtlijn. 
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zoals via het internet.503 Dit impliceert dat online prijsdiscriminatie binnen het toepassingsgebied 

van deze richtlijn valt. 

Artikel 20 Dienstenrichtlijn zet het volgende discriminatieverbod uiteen: 

 
Een discriminatie op basis van nationaliteit, woonland of verblijfplaats kan de vorm aannemen van 

een verplichting om bepaalde documenten504 voor te leggen die enkel opgelegd wordt aan de 

onderdanen van een andere lidstaat opdat zij van een dienst of van bepaalde voordelen of prijzen 

kunnen profiteren. Het verbod verhindert echter niet dat prijsvoordelen aan bepaalde consumenten 

worden voorbehouden indien daarvoor rechtmatige en objectieve criteria zijn.505 Er zal met andere 

woorden geen sprake zijn van onrechtmatige discriminatie wanneer in de algemene voorwaarden 

van een voor het publiek toegankelijke dienst verschillende prijzen of voorwaarden voor die dienst 

worden opgenomen als deze gerechtvaardigd zijn op grond van objectieve criteria. Deze objectieve 

criteria kunnen per land verschillen en zijn bijvoorbeeld de extra kosten die voortvloeien uit de 

afstand, de technische kenmerken van de dienstverrichting, verschillende marktvoorwaarden, 

prijsvorming door verschillende concurrenten of bijkomende risico’s die afwijken van die in de 

lidstaat van vestiging.506 

Het is gebleken dat de doeltreffendheid van artikel 20 Dienstenrichtlijn bij de bestrijding van 

discriminatie werd overschat. Deze bepaling heeft de rechtsonzekerheid in onvoldoende mate 

                                                
503 Overweging 33 Dienstenrichtlijn. 
504 Dit kunnen originelen, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften, een nationaliteitsbewijs of 
authentieke vertalingen zijn. 
505 Overweging 94 Dienstenrichtlijn. 
506 Overweging 95 Dienstenrichtlijn. 

1. De lidstaten zien erop toe dat op de afnemer geen discriminerende eisen op grond van zijn 

nationaliteit of verblijfplaats van toepassing zijn. 

2. De lidstaten zien erop toe dat de algemene voorwaarden voor toegang tot een dienst, die 

door de dienstverrichter toegankelijk voor het publiek worden gemaakt, geen discriminatoire 

bepalingen in verband met de nationaliteit of verblijfplaats van de afnemer bevatten, zonder 

evenwel de mogelijkheid uit te sluiten om verschillende voorwaarden voor toegang te stellen 

wanneer die verschillen rechtstreeks door objectieve criteria worden gerechtvaardigd. 
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teruggedrongen, met name vanwege de mogelijkheid om verschillen in behandeling te 

rechtvaardigen en de bijhorende moeilijkheden bij de handhaving ervan in de praktijk507. Het is 

immers onduidelijk welke objectieve criteria al dan niet een rechtvaardiging vormen voor de 

verschillen in behandeling van klanten door handelaren. De in overweging 95 Dienstenrichtlijn 

opgenoemde objectieve criteria wijzen er alleszins op dat ook commerciële redenen ter 

rechtvaardiging kunnen dienen, waardoor handelaren in de praktijk alle ruimte krijgen om zelf hun 

afzetmarkt te bepalen.508 Bovendien kunnen de verschillende vormen van discriminatie op grond 

van nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging ook ontstaan ten gevolge van acties door in 

derde landen gevestigde bedrijven die buiten het toepassingsgebied van deze Richtlijn vallen.509 De 

Europese Commissie heeft hieraan willen tegemoetkomen aan de hand van een voorstel voor een 

verordening inzake de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op 

basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt. Het voorstel 

benadrukt dat in geval van strijdigheid met artikel 20, lid 2 Dienstenrichtlijn de bepalingen van de 

Verordening primeren.510 

7. Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking 

7.1 Inleiding 

Op 20 november 2017 heeft de Europese Commissie in een persbericht bekendgemaakt dat het 

Europees Parlement, de Raad en de Commissie een politiek akkoord hebben bereikt over de 

afschaffing van onterechte geoblocking voor consumenten die in de EU online producten of 

diensten willen aanschaffen. De Commissie had in mei 2016 een voorstel voor een verordening tot 

                                                
507 Er is slechts in een beperkt aantal gevallen daadwerkelijk handhavend opgetreden na een inbreuk op 
artikel 20 Dienstenrichtlijn. Er ontbreekt daarnaast samenwerking tussen handhavingsautoriteiten uit de 
verschillende lidstaten en sommige lidstaten hebben zelfs geen nationale autoriteiten aangewezen om het 
discriminatieverbod te handhaven. Zie T. WEERMEIJER en N. C. LODDER, “De Geoblocking-
verordening: digitale EU-grenzen doorbroken”, IR 2016, afl. 3, 102. 
508 Ibid. 
509 Overweging 3 Voorstel (Comm.) voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, 
verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG, 25 mei 2016, COM(2016)289 def. – 2016/0152 (COD) (hierna: 
Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking). 
510 Ibid, 3; artikel 1, lid 6 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking. 
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afschaffing van onterechte geoblocking gepubliceerd.  De Verordening pakt discriminatie aan bij 

de toegang tot goederen en diensten in gevallen waarin er geen objectieve rechtvaardiging bestaat. 

In de nieuwe regels worden drie specifieke situaties gedefinieerd waarin van meet af aan geen 

rechtvaardiging en geen objectieve criteria denkbaar zijn voor de verschillende behandeling van 

klanten uit verschillende EU-lidstaten.511 In grote lijnen gaat het om toegang tot websites, het 

daadwerkelijk kunnen aanschaffen van goederen en diensten en non-discriminatie in verband met 

betaling.512 De Verordening zal negen maanden na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de EU rechtstreeks van kracht gaan.513 

Vooraleer er verder wordt ingegaan op het voorstel, moet verduidelijkt worden dat het 

toepassingsgebied zich niet uitstrekt tot prijsstelling als zodanig en handelaren met andere woorden 

vrij blijven om hun prijzen op niet-discriminerende wijze vast te stellen. De Verordening is 

evenmin van toepassing op dynamische prijsstelling. Hierbij passen handelaren hun aanbiedingen 

in de loop der tijd aan, afhankelijk van een aantal factoren die geen verband houden met de 

nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging van klanten.514 

7.2 Strategie voor een digitale eengemaakte markt 

In haar Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa515 uit mei 2015 verduidelijkte 

de Europese Commissie dat het vaststellen van een passend kader voor e-commerce en het 

voorkomen van oneerlijke praktijken zoals discriminatie van consumenten en bedrijven een 

onderdeel vormt van dit actieplan. Eén van de doelstellingen in het bijzonder is het voorkomen van 

                                                
511 PERSBERICHT VAN DE EUROPESE COMMISSIE, “Digitale eengemaakte markt: EU-
onderhandelaars bereiken akkoord over afschaffing onterechte geoblocking”, 20 november 2017, 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4781_nl.htm (consultatie 3 december 2017). 
512 T. WEERMEIJER en N. C. LODDER, “De Geoblocking-verordening: digitale EU-grenzen doorbroken”, 
IR 2016, afl. 3, 102. 
513 PERSBERICHT VAN DE EUROPESE COMMISSIE, “Digitale eengemaakte markt: EU-
onderhandelaars bereiken akkoord over afschaffing onterechte geoblocking”, 20 november 2017, 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4781_nl.htm (consultatie 3 december 2017). 
514 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking, supra, 2. 
515 MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET 
EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO’S, Strategie 
voor een digitale eengemaakte markt voor Europa, 6 mei 2016, COM(2015)192 def. – SWD(2015)100 def. 
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ongefundeerde geoblocking. In de mededeling van de Commissie wordt geoblocking beschreven 

als “om commerciële redenen blokkeren door onlineverkopers van de toegang tot websites die in 

andere landen zijn geregistreerd.” Er zijn situaties waarin consumenten wel toegang krijgen tot 

een website, maar niets kunnen kopen of enkel na doorverwijzing naar een lokale website van 

hetzelfde bedrijf een ander assortiment aan producten en diensten aangeboden krijgen of 

geconfronteerd worden met andere, meestal hogere, prijzen. In het laatste geval worden door 

middel van geolokalisering automatisch andere prijzen toegepast op basis van de geografische 

locatie van de klant. Handelaren passen geoblocking toe om de interne markt langs de nationale 

grenzen kunstmatig te segmenteren. Geoblocking kan enerzijds het gevolg zijn van een eenzijdige 

beslissing van één handelaar, maar kan anderzijds te wijten zijn aan overeenkomsten tussen 

concurrenten om de markt te verdelen of verticale overeenkomsten in een bepaalde 

distributieketen. Hoewel de prijsdifferentiatie die hieruit voortvloeit soms gerechtvaardigd kan zijn 

omdat verkopers specifieke wettelijke verplichtingen moeten nakomen, is er in de meerderheid van 

de gevallen sprake van ongefundeerde marktpraktijken die de voordelen van de eengemaakte markt 

ontnemen aan bedrijven en consumenten in de EU.516 

7.3 Het voorstel 

De goede werking van de interne markt als een ruimte zonder binnengrenzen vereist niet alleen de 

afschaffing van de door de lidstaten gestelde belemmeringen, maar vergt eveneens dat de obstakels 

gecreëerd door private partijen die onverenigbaar zijn met het vrij verkeer van goederen en het vrij 

verkeer van diensten neergehaald worden.517 Geoblocking is zo een obstakel en wordt gedefinieerd 

in overweging 1 van het voorstel als een praktijk waarbij “handelaren die in een lidstaat opereren, 

de toegang tot hun online-interfaces, zoals websites en apps, blokkeren of beperken voor klanten 

uit andere lidstaten die grensoverschrijdende handelstransacties wensen te verrichten.” Er is 

sprake van geoblocking wanneer handelaren voor klanten uit andere lidstaten verschillende 

algemene voorwaarden toepassen voor de toegang tot hun goederen en diensten, zowel online als 

offline. In het geval van geoblocking zullen handelaren enerzijds consumenten weigeren en 

                                                
516 Ibid, 4-6. 
517 Overweging 1 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking. 
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anderzijds verschillende voorwaarden toepassen voor zuiver commerciële redenen, waardoor er 

geen objectieve rechtvaardiging voor het verschil in behandeling bestaat.518 

Artikel 1, lid 1 van het voorstel zet de algemene doelstelling uiteen en bepaalt dat “deze 

verordening [...] tot doel [heeft] bij te dragen tot de goede werking van de interne markt door het 

voorkomen van discriminatie die, direct of indirect, op de nationaliteit, de verblijfplaats of de 

plaats van vestiging van klanten is gebaseerd.”519 De Verordening beoogt zowel direct als indirecte 

discriminatie tegen te gaan en heeft ook betrekking op ongerechtvaardigde verschillen in 

behandeling op grond van andere onderscheidende criteria dan nationaliteit, de verblijfplaats of de 

plaats van vestiging van een klant, die tot hetzelfde resultaat leiden. Er kan bijvoorbeeld gedacht 

worden aan het IP-adres van de klant, het leveringsadres, de gekozen taal of de lidstaat waar het 

betaalinstrument van de klant is uitgegeven.520 

7.3.1 Toepassingsgebied 

De materiële werkingssfeer van het voorstel is grotendeels beperkt tot de sectoren waarop de 

Dienstenrichtlijn van toepassing is om consistentie en maximale rechtszekerheid voor handelaren 

en klanten te waarborgen. Dit heeft tot gevolg dat onder andere niet-economische diensten van 

algemeen belang, financiële diensten en diensten op het gebied van vervoer uitgesloten zijn.521 

Audiovisuele diensten, zoals films, tv-series en sportuitzendingen, zijn eveneens uitgesloten 

aangezien het exploitatierecht van dit soort diensten vaak wordt verleend op basis van exclusieve 

territoriale licenties.522 Daarentegen zullen andere niet-audiovisuele elektronisch verrichte 

                                                
518 Ibid. 
519 Artikel 1, lid 1 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking. 
520 Overweging 5 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking. 
521 Artikel 1, lid 3 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking juncto artikel 2, lid 2 
Dienstenrichtlijn. 
522 Overweging 6 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking; D. P. KUIPERS en M. 
A. M. L. VAN DE SANDEN, “Het verbod op geoblocking en geodiscriminatie: het voorstel voor een 
verordening betreffende de aanpak van geoblocking en andere vormen van geodiscriminatie nader bezien”, 
NtER 2016, afl. 7, 245. 
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diensten523, de online en offline detailhandel van goederen, toerisme en entertainment wel onder 

het toepassingsgebied vallen.524 In tegenstelling tot de Dienstenrichtlijn strekt de personele 

werkingssfeer zich uit tot alle marktdeelnemers die in de EU actief zijn. Handelaars die gevestigd 

zijn in derde landen, maar goederen en diensten aanbieden in de EU zullen met andere woorden de 

Verordening moeten eerbiedigen.525 Op grond van artikel 2, sub c van het voorstel kunnen zowel 

consumenten als ondernemingen optreden als klant. Ondernemingen zullen dus op dezelfde wijze 

beschermd worden tegen discriminatie op grond van hun nationaliteit, verblijfplaats of 

vestigingsplaats. Deze bescherming geldt echter niet voor klanten die een goed of dienst kopen met 

oog op wederverkoop.526 

De Verordening is van toepassing in drie situaties: 

(a) wanneer de handelaar goederen verkoopt of diensten verleent, of dit wenst te doen, in een 

andere lidstaat dan de lidstaat waar de klant zijn verblijfplaats of plaats van vestiging heeft; 

(b) wanneer de handelaar goederen verkoopt of diensten verleent, of dit wenst te doen, in 

dezelfde lidstaat als die waarin de klant zijn verblijfplaats of plaats van vestiging heeft, 

maar de klant een onderdaan van een andere lidstaat is; 

(c) wanneer de handelaar goederen verkoopt of diensten levert, of dit wenst te doen, in de 

lidstaat waar de klant zich tijdelijk bevindt zonder in die lidstaat te verblijven of zijn plaats 

van vestiging in die lidstaat te hebben.527 

                                                
523 Als het hoofdkenmerk van deze diensten het aanbieden van toegang tot en gebruik van auteursrechtelijk 
beschermde werken of ander beschermd materiaal is, dan zullen zij uitgezonderd worden het verbod in 
artikel 4, lid 1, sub b van het voorstel. 
524 T. WEERMEIJER en N. C. LODDER, “De Geoblocking-verordening: digitale EU-grenzen doorbroken”, 
IR 2016, afl. 3, 101. 
525 Overweging 13 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking. 
526 Overweging 12 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking. 
527 Artikel 1, lid 2 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking. 
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Dit artikel wijst erop dat de Verordening enkel van belang is voor grensoverschrijdende transacties 

en bijgevolg geen impact heeft op binnenlandse transacties.528 

7.3.2 Verbod op geoblocking 

Dit verbod werd ingevoerd ter verbetering van de mogelijkheden voor klanten om toegang te 

krijgen tot informatie met betrekking tot de verkoop van goederen en de verrichting van diensten 

en om de transparantie te vergroten, ook wat prijzen betreft.529 Het verbod op geoblocking bestaat 

uit twee deelverboden. Artikel 3, lid 1 van het voorstel bepaalt dat handelaars de toegang tot online 

interfaces530 niet mogen blokkeren op grond van nationaliteit, woonplaats of vestigingsplaats van 

de klant. Dit artikel verwijst naar online interfaces omdat de Europese Commissie het verbod niet 

wou beperken tot websites, maar alle vormen van toegang tot het aangaan van commerciële 

transacties via software wou omvatten, inclusief apps.531 Artikel 3, lid 2 van het voorstel bepaalt 

dat klanten niet langer omgeleid mogen worden naar een andere website op basis van hun 

nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging, tenzij ze hiervoor uitdrukkelijk toestemming 

hebben verleend en het eenvoudig blijft om terug te keren naar de oorspronkelijke versie van de 

online interface.532 Het is met andere woorden nog steeds toegelaten voor handelaren om 

verschillende versies van elektronische interfaces, gericht op klanten uit verschillende lidstaten, te 

gebruiken zolang alle versies te allen tijde voor elke klant toegankelijk blijven.533 

Deze twee verboden zijn niet van toepassing wanneer de blokkering, beperking van toegang of 

doorleiding naar een alternatieve versie van online interfaces van klanten noodzakelijk is voor het 

                                                
528 D. P. KUIPERS en M. A. M. L. VAN DE SANDEN, “Het verbod op geoblocking en geodiscriminatie: 
het voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van geoblocking en andere vormen van 
geodiscriminatie nader bezien”, NtER 2016, afl. 7, 245. 
529 Overweging 15 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking. 
530 Artikel 2, sub f van de Verordening definieert online interfaces als “software, met inbegrip van een 
website en toepassingen, die wordt beheerd door of namens een handelaar, die dient om klanten toegang te 
geven tot zijn goederen of diensten met het oog op commerciële transacties met betrekking tot die goederen 
of diensten.” 
531 D. P. KUIPERS en M. A. M. L. VAN DE SANDEN, “Het verbod op geoblocking en geodiscriminatie: 
het voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van geoblocking en andere vormen van 
geodiscriminatie nader bezien”, NtER 2016, afl. 7, 246. 
532 Ibid. 
533 Overweging 15 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking. 
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voldoen van een unierechtelijke of nationale wettelijke verplichting.534 Een lidstaat kan 

bijvoorbeeld beschikken over wetgeving met een verbod op het weergeven van specifieke inhoud. 

In dat geval mag een handelaar niet verhinderd worden dergelijke verplichtingen na te leven535, 

voor zover hij een duidelijke rechtvaardiging verstrekt in de taal van de online interface waartoe 

de klant oorspronkelijk toegang probeerde te krijgen.536 

7.3.3 Verbod op geodiscriminatie 

Het verbod op geodiscriminatie houdt in dat een handelaar geen verschillende algemene 

voorwaarden of betalingsvoorwaarden mag hanteren op basis van nationaliteit, woonplaats of 

plaats van vestiging van de klant. Artikel 4, lid 1 van het voorstel beschrijft een drietal situaties 

waarin de handelaar geen verschillende algemene voorwaarden mag toepassen. Ten eerste geldt dit 

verbod wanneer de handelaar goederen verkoopt die niet in een andere lidstaat worden afgeleverd 

door of namens hem.537 Vervolgens moet een handelaar zich aan deze bepaling houden wanneer 

hij via elektronische weg diensten verricht, behalve wanneer het diensten betreft die de toegang tot 

en het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken of ander beschermd materiaal voorzien. 

Ten slotte strekt het verbod zich ook uit tot diensten waarbij de consument naar het land van de 

handelaar toe komt en de dienst ter plaatse wordt verleend. In deze situatie kan gedacht worden 

aan hotelaccommodaties, sportevenementen, autoverhuur en toegangstickets voor festivals.538 

Handelaren blijven in elk van deze gevallen hoe dan ook in staat om landspecifieke websites te 

                                                
534 Artikel 3, lid 3 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking. 
535 Overweging 16 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking. 
536 Artikel 3, lid 4 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking. 
537 In deze situatie moet de klant de goederen tegen precies dezelfde voorwaarden kunnen kopen als 
vergelijkbare klanten die ingezetenen zijn van de lidstaat van de handelaar, bijvoorbeeld wat betreft de prijs 
en de voorwaarden voor de levering van de goederen. Het verplicht de handelaar echter niet te leveren in 
andere lidstaten. Zie overweging 18 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking. 
538 D. P. KUIPERS en M. A. M. L. VAN DE SANDEN, “Het verbod op geoblocking en geodiscriminatie: 
het voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van geoblocking en andere vormen van 
geodiscriminatie nader bezien”, NtER 2016, afl. 7, 246. 
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ontwerpen en hierbij doelgerichte aanbiedingen en uiteenlopende voorwaarden te hanteren, 

bijvoorbeeld in de vorm van dynamische prijsstelling.539 

Artikel 5 van het voorstel voorziet in een verbod om verschillende betalingsvoorwaarden te 

hanteren voor de verkoop van goederen of het verlenen van diensten op basis van nationaliteit, 

woonplaats of plaats van vestiging van de klant. De locatie van de betaalrekening, de plaats van 

vestiging van de betaaldienstverlener of het land waar het betaalinstrument is uitgegeven mogen 

evenmin aangewend worden om klanten te discrimineren. Het verbod geldt in drie situaties die 

opgesomd worden in artikel 5, lid 1 van de Verordening. Zo mogen handelaren geen kredietkaarten 

weigeren wanneer ze dit betaalmiddel toestaan voor lokale klanten. Handelaren blijven echter vrij 

om te beslissen welke betaalmiddelen zij wensen te accepteren van hun klanten.540 Dit verbod belet 

de handelaar bovendien niet om een vergoeding te vragen voor zover die vergoeding niet hoger is 

dan de kosten die de handelaar zelf voor het gebruik van het betaalinstrument maakt.541 

Ten slotte geldt dezelfde hogergenoemde uitzondering dat handelaren in sommige gevallen geen 

goederen of diensten kunnen verkopen aan bepaalde klanten als gevolg van een specifiek verbod 

of een verplichting die is vastgelegd in unierechtelijke of nationale wetgeving.542 

7.3.4 Kritiek op het voorstel 

Hoewel de Europese Commissie in een definitieve effectbeoordeling vijf opties had onderzocht 

voor een nieuwe regelgeving inzake geoblocking543, heeft ze uiteindelijk gekozen voor de ‘shop 

like a local’-optie. Dit wil zeggen dat handelaren verplicht worden om klanten uit andere lidstaten 

te behandelen alsof zij afkomstig zijn uit de lidstaat waarin de handelaar zelf is gevestigd. De 

Verordening is in die zin grotendeels een concretisering van artikel 20 Dienstenrichtlijn, waardoor 

getwijfeld kan worden aan de meerwaarde die de Verordening zal bieden om geoblocking aan te 

                                                
539 Overweging 17 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking; T. WEERMEIJER en 
N. C. LODDER, “De Geoblocking-verordening: digitale EU-grenzen doorbroken”, IR 2016, afl. 3, 101. 
540 Overweging 24 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking. 
541 Artikel 5, lid 2 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking. 
542 Overweging 23 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking. 
543 Voorstel voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking, supra, 7. 
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pakken.544 Aangezien op grond van artikel 1, lid 6 van het voorstel de Verordening zal prevaleren 

in geval van strijdigheid met artikel 20, lid 2 van de Dienstenrichtlijn en het toepassingsgebied van 

beide rechtsinstrumenten grotendeels overlapt, zijn de objectieve rechtvaardigingsgronden 

waarnaar de Dienstenrichtlijn verwijst in realiteit mogelijks lege dozen geworden. Dit kan niet 

bevorderlijk zijn voor de rechtszekerheid, hoewel dit net deel uitmaakte van de ratio voor invoering 

van de Verordening.545 Daarnaast was de gebrekkige handhaving van het discriminatieverbod onder 

de Dienstenrichtlijn één van de redenen waarom er nood was aan een betere bescherming van 

consumenten. Hier heeft de Commissie aan willen tegemoetkomen door het toepassingsgebied van 

de Verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming546 uit te 

breiden tot de Verordening inzake de aanpak van geoblocking. Dit zorgt ervoor dat het 

grensoverschrijdend netwerk van nationale consumentenautoriteiten bevoegd zal zijn voor 

handhaving van het verbod op onterechte geoblocking. Het lijkt echter nogal overmoedig van de 

Commissie om te denken dat deze maatregel wel zal leiden tot de beoogde handhavingsresultaten. 

Men kan zich met andere woorden afvragen waarom de Europese Commissie heeft geopteerd voor 

een nieuwe Verordening wanneer een aanpassing van de Dienstenrichtlijn toereikend lijkt om 

onterechte geoblocking het hoofd te bieden. 547 

Ten slotte is er nog een punt van kritiek wat betreft de gevolgen die de Verordening kan hebben 

voor werking van de interne markt. Er werd reeds geopperd dat door het verbod op geoblocking de 

concurrentie juist kan verminderen omdat het in de praktijk zou kunnen leiden tot een 

verkoopverplichting. Hierbij zouden de grote handelaren zonder problemen op deze verplichting 

kunnen inspelen, maar zijn kleinere handelaren minder goed gekwalificeerd om aan de vraag te 

                                                
544 T. WEERMEIJER en N. C. LODDER, “De Geoblocking-verordening: digitale EU-grenzen doorbroken”, 
IR 2016, afl. 3, 102. 
545 Ibid, 102-103. 
546 Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende 
samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving 
inzake consumentenbescherming (“verordening betreffende samenwerking met betrekking tot 
consumentenbescherming”), Pb.L. 9 december 2004, afl. 364, 1-11. 
547 Ibid, 103. 
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voldoen met als gevolg dat hun bestaan in het gedrang kan komen. Dit verhoogt de kans dat de 

markt zodanig geconcentreerd wordt dat er net minder keuze is voor de consument.548 

De toekomst zal uitwijzen of deze punten van kritiek terecht zijn en of de Verordening effectief 

komaf zal kunnen maken met onterecht geoblocking. De handhaving van deze bepalingen zal één 

van de grootste uitdagingen vormen waardoor de medewerking van de nationale autoriteiten bij de 

naleving van de Verordening onontbeerlijk is. 

8. Overige EU-rechtsinstrumenten 

8.1 Verordening inzake netneutraliteit en roaming 

Op 30 april 2016 is de Europese Verordening inzake netneutraliteit en roaming in werking 

getreden.549 Deze verordening strekt ertoe gemeenschappelijke regels vast te stellen om de gelijke 

en niet-discriminerende behandeling van het verkeer bij het aanbieden van 

internettoegangsdiensten, alsmede de daarmee verband houdende rechten van eindgebruikers, te 

waarborgen.550 Open internettoegang of netneutraliteit houdt in dat internettoegangsaanbieders 

(‘internet service providers’ of ‘ISP’s’) al het dataverkeer gelijk moeten behandelen zodat eenieder 

vrijelijk gebruik kan maken van de informatie, diensten en toepassingen op het internet.551 Het 

verzekert met andere woorden een niet-discriminatoire behandeling van data.552 De Verordening 

definieert een internettoegangsdienst als “een openbare elektronischecommunicatiedienst die 

                                                
548 D. P. KUIPERS en M. A. M. L. VAN DE SANDEN, “Het verbod op geoblocking en geodiscriminatie: 
het voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van geoblocking en andere vormen van 
geodiscriminatie nader bezien”, NtER 2016, afl. 7, 252. 
549 Verordening (EU) 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 tot 
vaststelling van maatregelen betreffende open-internettoegang en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG 
inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken 
en –diensten en Verordening (EU) nr. 531/2012 betreffende roaming op openbare 
mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie, Pb.L. 26 november 2015, afl. 310, 1-18 (hierna: 
Verordening inzake netneutraliteit en roaming). 
550 Ibid, overweging 1. 
551 W. STEENBRUGGEN, “Netneutraliteit in Nederland na 30 april 2016: nieuwe ronde, nieuwe kansen?, 
Computerrecht 2016, afl. 4, 124. 
552 B. NIJS, “Transparantie over netneutraliteit in België”, De Juristen 3 oktober 2012, 
https://ictrecht.be/featured-2/transparantie-over-netneutraliteit-in-belgie/ (consultatie 11 december 2017). 
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toegang tot het internet biedt en derhalve connectiviteit met vrijwel alle eindpunten van het 

internet, ongeacht de gebruikte netwerktechnologie en eindapparatuur.”553 Enkele voorbeelden in 

België van internettoegangsaanbieders zijn Telenet, Proximus en Mobistar. 

Aangezien een uitgebreide bespreking van de Verordening de grenzen van dit onderzoek te buiten 

zou gaan, ligt de focus hier op positieve prijsdiscriminatie of ‘zero-rating’. Zero-rating is een 

commerciële praktijk waarbij een internet service provider een nultarief toepast op het dataverkeer 

dat gekoppeld is aan een bepaalde toepassing of categorie van toepassingen. Het dataverkeer in 

kwestie zal evenmin meetellen bij de berekening van de datalimiet.554 De eindgebruiker kan met 

andere woorden genieten van gratis data, waardoor deze praktijk neerkomt op positieve 

prijsdiscriminatie. Er zijn verschillende soorten praktijken van zero-rating die verschillende 

gevolgen kunnen hebben voor eindgebruikers en de rechten van eindgebruikers die krachtens de 

Verordening worden beschermd.555 Zero-rating als dusdanig wordt niet gereguleerd in de tekst van 

de Verordening. De richtsnoeren van het BEREC (‘Body of European Regulators for Electronic 

Communications’) scheppen echter meer duidelijkheid.556 

Vooraleer verder ingegaan wordt op zero-rating, moet eerst verwezen worden naar artikel 3 van de 

Verordening. Overeenkomsten tussen aanbieders van internettoegangsdiensten en eindgebruikers 

over commerciële en technische voorwaarden en de kenmerken van de internettoegangsdienst zoals 

prijs, datavolumes of snelheid, en alle commerciële praktijken van aanbieders, mogen de 

uitoefening van de rechten van de eindgebruikers niet beperken.557 Deze rechten omvatten onder 

meer het recht om toegang te krijgen tot informatie en inhoud, het recht om toepassingen en 

diensten te gebruiken en het recht om gebruik te maken van eindapparatuur naar keuze.558 

                                                
553 Artikel 2, lid 2, sub 2 Verordening inzake netneutraliteit en roaming. 
554 BODY OF EUROPEAN REGULATORS FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS, BEREC 
Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules, 30 augustus 
2016, BoR(16) 127, 11. 
555 Ibid. 
556 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE (BIPT), Verslag 
betreffende de analyse van de zero rating van apps in de aanbiedingen van Proximus, 30 januari 2017, 
http://www.bipt.be/public/files/nl/22099/Verslag%20_Zero%20Rating_Proximus.pdf, 9. 
557 Artikel 3, lid 2 Verordening inzake netneutraliteit en roaming. 
558 Artikel 3, lid 1 Verordening inzake netneutraliteit en roaming. 
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Aanbieders moeten al het dataverkeer op gelijke wijze behandelen, “zonder discriminatie, 

beperking of interferentie, en ongeacht de verzender en de ontvanger, de inhoud waartoe toegang 

wordt verleend of die wordt verspreid, de gebruikte of aangeboden toepassingen of diensten, of de 

gebruikte eindapparatuur.”559 Ze worden echter niet verhinderd om transparante, niet-

discriminerende, en evenredige verkeersbeheersmaatregelen te treffen. Maatregelen die berusten 

op commerciële overwegingen kunnen niet als redelijk worden beschouwd. Het blokkeren, 

vertragen, wijzigen, beperken van of discrimineren tussen specifieke inhoud, toepassingen of 

diensten is verboden, tenzij aan één van de drie strikte uitzonderingen voldaan is.560 

Een aanbod van zero-rating waarbij alle toepassingen geblokkeerd of vertraagd worden zodra de 

datalimiet bereikt is, behalve de toepassingen waarvoor een zero-rating overeenkomst is gesloten, 

zou het discriminatieverbod van artikel 3, lid 3 van de Verordening schenden. Het is de internet 

service provider daarentegen wel toegestaan een zero-rating aan te bieden voor een volledige 

categorie toepassingen, bijvoorbeeld alle video- of muziekstreamingtoepassingen, of slechts voor 

een aantal specifieke toepassingen binnen een categorie, bijvoorbeeld de meest populaire video- of 

muziekstreamingtoepassingen. In het laatste geval wordt een eindgebruiker niet belet een andere 

video- of muziektoepassing te gebruiken, maar zal hij enkel voor bepaalde toepassingen van een 

zero rating genieten. Dit vormt weliswaar een economische stimulans om gebruik te maken van 

die toepassingen die de eindgebruiker gratis kan benutten in plaats van andere concurrerende 

toepassingen, wat ertoe leidt dat zero rating voor slechts een aantal specifieke toepassingen binnen 

een categorie meer kans heeft om de uitoefening van de rechten van de eindgebruiker te 

beperken.561 Er zal met andere woorden en afweging moeten gemaakt worden tussen de 

commerciële overeenkomst of praktijk en de rechten van de eindgebruiker op grond van de 

Verordening. De prijsdifferentiatie tussen individuele toepassingen binnen een categorie heeft 

bovendien een impact op de concurrentie in die categorie. Dit kan de “ononderbroken werking van 

het internetecosysteem als motor van innovatie” als één van de voornaamste doelstellingen van 

                                                
559 Artikel 3, lid 3, alinea 1 Verordening inzake netneutraliteit en roaming. 
560 Artikel 3, lid 3, alinea 2 en 3 Verordening inzake netneutraliteit en roaming. 
561 BODY OF EUROPEAN REGULATORS FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS, BEREC 
Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules, 30 augustus 
2016, BoR(16) 127, 11. 
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Verordening mogelijks negatief beïnvloeden en zal meespelen bij de beoordeling of een 

commerciële overeenkomst of praktijk in overeenstemming is met de Verordening.562 

Hoewel de Verordening positieve discriminatie in de vorm van zero-rating niet expliciet lijkt te 

verbieden, is niet iedereen het eens met deze interpretatie. De Nederlandse wetgeving beschikt 

immers over een verbod op prijsdiscriminatie en de Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, 

is van oordeel dat zowel negatieve als positieve prijsdiscriminatie afbreuk doet aan de rechten van 

de eindgebruiker en aldus moet verboden worden. Het lijkt nu dat Nederland, als één van de 

grondleggers van netneutraliteit in Europa, dit verbod op positieve prijsdiscriminatie zal moeten 

afschaffen, ondanks protest van Minister Kamp. De regels van de Verordening zijn immers 

rechtstreeks van toepassing in de lidstaten.563 De rechtbank van Rotterdam heeft ondertussen 

geoordeeld dat het de nationale wetgever niet vrij staat om datgene wat de Verordening regelt, ook 

door middel van nationale wet- of regelgeving te regelen en Nederland met andere woorden geen 

strengere bepalingen over netneutraliteit mag opnemen in de Nederlandse Telecommunicatiewet.564 

8.2 Richtlijn Consumentenrechten 

De Richtlijn Consumentenrechten is ingevoerd om de bescherming van consumenten voor 

overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomsten te versterken. De 

Richtlijn is gebaseerd op het principe van maximale harmonisatie, waardoor lidstaten niet in 

soepelere noch in strengere regels kunnen voorzien. De focus ligt hier op overeenkomsten op 

afstand. Dit is “iedere overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten in 

het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder 

gelijktijdige fysieke aanwezigheid van handelaar en consument en waarbij […] uitsluitend gebruik 

                                                
562 Overweging 1 Verordening inzake netneutraliteit en roaming; BODY OF EUROPEAN REGULATORS 
FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS, BEREC Guidelines on the Implementation by National 
Regulators of European Net Neutrality Rules, 30 augustus 2016, BoR(16) 127, 13. 
563 N. LODDER, “Wetswijziging netneutraliteit, wat gaat er veranderen?”, Emerce Legal 31 mei 2016, 
https://www.emerce.nl/achtergrond/wetswijziging-netneutraliteit-gaat-er-veranderen (consultatie 11 
december 2017). 
564 A. WOKKE, “Rechter verklaart strenge Nederlandse netneutraliteit ongeldig”, Tweakers 20 april 2017, 
https://tweakers.net/nieuws/123803/rechter-verklaart-strenge-nederlandse-netneutraliteit-ongeldig.html 
(consultatie 11 december 2017). 
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wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.”565 Het internet behoort 

tot een middel voor communicatie op afstand. Een georganiseerd systeem voor verkoop of 

dienstverlening op afstand slaat eveneens op systemen die door derden worden aangeboden, maar 

door de handelaar worden gebruikt, zoals een onlineplatform.566 Daarnaast dienen overeenkomsten 

inzake de levering van digitale inhoud567 onder het toepassingsgebied van de Richtlijn te vallen.568 

De Richtlijn bevat belangrijke bepalingen omtrent de precontractuele informatieverplichtingen van 

de handelaar en het herroepingsrecht van de consument. 

Artikel 6 Richtlijn Consumentenrechten zet de informatievoorschriften voor overeenkomsten op 

afstand uiteen. De handelaar moet de informatie verstrekken op duidelijke en begrijpelijke wijze 

voordat de overeenkomst tussen de handelaar en de consument tot stand komt.569 De informatie 

moet bovendien binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst bevestigd worden 

op een duurzame drager zodat de consument de informatie kan bewaren. Het gaat om een bijzonder 

uitgebreide informatieverplichting voor de handelaar waarbij hij onder andere de voornaamste 

kenmerken van de goederen of diensten, zijn identiteit, zijn adres en de totale prijs moet meedelen. 

Wanneer de totale prijs niet op voorhand kan worden bepaald, omdat de omvang van bepaalde 

kosten (bijvoorbeeld leveringskosten) nog niet vaststaat, dan moet de handelaar de manier waarop 

de prijs wordt berekend uiteenzetten of vermelden dat die kosten zullen verschuldigd zijn.570 

Wanneer de handelaar nalaat bepaalde kosten mee te delen, dan zal de consument ontslaan worden 

van zijn verplichting die kosten te betalen.571 Het voorgaande geldt eveneens voor de kosten van 

                                                
565 Artikel 2, lid 7 Richtlijn nr. 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 
1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van 
Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad, Pb.L. 22 november 2011, afl. 304, 64-88 (hierna: 
Richtlijn Consumentenrechten). 
566 Overweging 20 Richtlijn Consumentenrechten. 
567 Digitale inhoud omvat op grond van overweging 19 Richtlijn Consumentenrechten alle “gegevens die in 
digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, zoals computerprogramma's, toepassingen, spellen, 
muziek, video's en teksten, ongeacht of de toegang tot deze gegevens wordt verkregen via downloaden of 
streaming, vanaf een materiële drager of langs een andere weg.” 
568 Overweging 20 Richtlijn Consumentenrechten. 
569 Artikel 6, lid 1 Richtlijn Consumentenrechten. 
570 Artikel 6, lid 1, sub e Richtlijn Consumentenrechten. 
571 Artikel 6, lid 6 Richtlijn Consumentenrechten. 
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het terugzenden van goederen in geval van herroeping.572 Daarnaast moet het bestaan van het 

herroepingsrecht, alsook de voorwaarden, termijn en modaliteiten voor de uitoefening ervan en het 

modelformulier dat de consument dient te gebruiken, meegedeeld worden.573 Wanneer de handelaar 

aan deze verplichting verzuimt, zal de bedenktermijn van de consument verlengd worden tot 12 

maanden.574 In geval van discussie zal de handelaar moeten bewijzen dat hij de 

informatieverplichtingen in artikel 6 Richtlijn Consumentenrechten heeft gerespecteerd.575 

Bovendien kan het niet vervullen van de informatieverplichtingen op grond van de Richtlijn 

Consumentenrechten een misleidende omissie in de zin van de Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken uitmaken. 

Artikel 8 Richtlijn Consumentenrechten bevat vervolgens nog een specifieke verplichting voor 

overeenkomsten op afstand die op elektronische wijze worden gesloten en een 

betalingsverplichting voor de consument inhouden. Bij de plaatsing van de bestelling moet 

duidelijk vermeld staan dat het gaat om een bestelling met betalingsverplichting. Wanneer dit niet 

gebeurt, is de consument niet gebonden door de overeenkomst of de bestelling en moet hij zich niet 

houden aan de betalingsverplichting.576 

Een tweede belangrijke bepaling in de Richtlijn Consumentenrechten heeft betrekking op het recht 

dat aan de betrokkene wordt verleend de overeenkomst te herroepen. De consument beschikt over 

een bedenktermijn van 14 dagen en hoeft de uitoefening van het herroepingsrecht niet te 

motiveren.577 Hij moet enkel de direct kosten van terugzending dragen.578 De termijn begint te lopen 

de dag waarop de consument de goederen fysiek in bezit heeft.579 Als de handelaar de mogelijkheid 

daartoe biedt, dan kan de consument het herroepingsrecht online uitoefenen. Er moet in dat geval 

aan de consument bevestigd worden dat de handelaar de herroeping elektronisch heeft 

                                                
572 Artikel 6, lid 1, sub i Richtlijn Consumentenrechten. 
573 Artikel 6, lid 1, sub h Richtlijn Consumentenrechten. 
574 Artikel 10, lid 1 Richtlijn Consumentenrechten. 
575 Artikel 6, lid 9 Richtlijn Consumentenrechten. 
576 Artikel 8, lid 2 Richtlijn Consumentenrechten. 
577 Artikel 9, lid 1 Richtlijn Consumentenrechten. 
578 Artikel 14, lid 1 Richtlijn Consumentenrechten. 
579 Artikel 9, lid 2, sub b Richtlijn Consumentenrechten. 
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ontvangen.580 Wanneer de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan moet de 

handelaar alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, vergoeden 

uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de handelaar op de hoogte werd gebracht van de beslissing tot 

herroeping van de consument.581 De bewijslast met betrekking tot de uitoefening van het 

herroepingsrecht ligt bij de consument.582 

De precontractuele informatieverplichtingen die rusten op de handelaar verhogen de transparantie 

met betrekking tot de prijs voor de consument. Wanneer de consument na het sluiten van de 

overeenkomst op afstand ontdekt dat hij een te hoge of onrechtvaardige prijs heeft betaald omdat 

de handelaar zich toelegt op prijspersonalisatie of ander vormen van differentiële prijszetting, kan 

hij beroep doen op het herroepingsrecht om van deze overeenkomst af te zien. De termijn om dit 

recht uit te oefenen is echter gelimiteerd tot 14 dagen, waardoor het redelijk onwaarschijnlijk is dat 

een consument zal kunnen gebruiken maken van het herroepingsrecht om tegen dergelijke 

praktijken te protesteren. Het hoog niveau van bescherming van consumenten dat in deze richtlijn 

wordt gewaarborgd, onder meer door de strenge informatieverplichtingen en bijhorende sancties 

voor handelaars, verzekert dat de consument zoveel als mogelijk behoed wordt tegen 

onaangekondigde fluctuaties in de prijs na de aankoop van een product of dienst. Of deze 

bescherming ook geldt voor de verschillen in prijs die consumenten initieel aangeboden krijgen, 

valt te betwijfelen. 

In het licht van de eerder vermelde Strategie voor een digitale eengemaakte markt heeft de 

Europese Commissie op 9 december 2015 een voorstel ingediend voor een Richtlijn voor online of 

anderszins op afstand gesloten overeenkomsten tot levering van zaken583 en een voorstel voor een 

                                                
580 Artikel 11, lid 3 Richtlijn Consumentenrechten. 
581 Artikel 13, lid 1 Richtlijn Consumentenrechten. 
582 Artikel 11, lid 4 Richtlijn Consumentenrechten. 
583 Voorstel (Comm.) voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde 
aspecten van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen, 9 
december 2015, COM(2015)635 def. – 2015/0288 (COD) (hierna: Voorstel voor een richtlijn digitale 
inhoud). 
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Richtlijn voor de levering van digitale inhoud584. De twee voorstellen dienen te voorzien in een 

volledige harmonisatie en moeten elkaar aanvullen.585 De Richtlijn Online Verkoop zal de huidige 

regelgeving in de Richtlijn Consumentenkoop vervangen wat betreft de bepalingen voor op afstand 

gesloten overeenkomsten.586 De Richtlijn Digitale Inhoud kent een ruim toepassingsgebied en is 

onder voorwaarden ook van toepassing op gratis digitale inhoud en op overeenkomsten waarbij de 

tegenprestatie van de consument bestaat uit de verstrekking van persoonsgegevens. Dit was niet 

het geval onder de Richtlijn Consumentenrechten. De Richtlijn Digitale Inhoud zal enkel van 

toepassing zijn als de consument persoonsgegevens verstrekt die niet uitsluitend aangewend 

worden voor de uitvoering van een overeenkomst of ter voldoening van een wettelijke verplichting. 

Wanneer de leverancier de persoonsgegevens gebruikt voor commerciële doeleinden door ze 

bijvoorbeeld te verkopen aan derden, zal de Richtlijn wel van toepassing zijn. De 

persoonsgegevens moeten actief verstrekt worden door de consument aan de leverancier. Dit houdt 

in dat de verzameling van persoonsgegevens door het plaatsen van cookies op de eindapparatuur 

van de consument buiten de werkingssfeer van de Richtlijn Digitale Inhoud valt, ook al aanvaardt 

de consument deze cookies.587 

8.3 Richtlijn Elektronische Handel (e-Commerce) 

Wat de Richtlijn Elektronische Handel betreft, moet in eerste instantie verwezen worden naar de 

bespreking van onlineplatforms onder de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. Hoewel deze 

materie door de Richtlijn Elektronische Handel wordt gereguleerd, werd de aansprakelijkheid van 

dienstverleners die als tussenpersoon optreden en de mogelijkheid om van die aansprakelijkheid 

vrijgesteld te worden daar reeds uiteengezet. Onlineplatforms hebben immers geen algemene 

toezichtverplichting. Dit houdt in dat ze niet moeten toezien op de informatie die zij doorgeven of 

opslaan en niet actief op zoek moeten gaan naar feiten of omstandigheden die op onwettige 

                                                
584 Voorstel (Comm.) voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde 
aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud, 9 december 2015, COM(2015)634 def. 
– 2015/0287 (COD). 
585 M. LOOS, “Europese harmonisatie van online en op afstand verkoop van zaken en de levering van 
digitale inhoud (I)”, NtEr 2016, afl. 3, 114-115. 
586 Ibid, 115. 
587 Overweging 14 Voorstel voor een richtlijn digitale inhoud; M. LOOS, “Europese harmonisatie van online 
en op afstand verkoop van zaken en de levering van digitale inhoud (II)”, NtEr 2016, afl. 4, 148-149. 
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activiteiten duiden.588 Het nationale recht kan onlineplatforms echter onderwerpen aan bepaalde 

zorgvuldigheidsverplichtingen om bepaalde soorten onwettige activiteiten op te sporen of te 

voorkomen.589 Een onwettige activiteit in de zin van de Richtlijn Elektronische Handel is een ruim 

criterium en omvat met andere woorden elke activiteit die in strijd is met unierechtelijke of 

nationale wetgeving. Het is aldus niet uitgesloten dat een onderneming die op een onrechtmatige 

wijze persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld wegens een gebrek aan toestemming van de 

betrokkenen, en deze persoonsgegevens vervolgens gebruikt bij het aanbieden van producten of 

diensten via een onlineplatform, zich schuldig maakt aan een onwettige activiteit in de zin van de 

Richtlijn Elektronische Handel. Er kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan de situatie waarin een 

onderneming persoonsgegevens verzamelt en verwerkt voor profileringsdoeleinden in strijd met 

de AVG en deze profielen naderhand gebruikt om over te gaan tot prijspersonalisatie. Wanneer de 

onderneming vervolgens beroep doet op een onlineplatform om producten en diensten aan te 

bieden aan de consument, kan dit mogelijks een onwettige activiteit in de zin van de Richtlijn 

Elektronische Handel uitmaken. Het onlineplatform zal slechts vrijgesteld worden van 

aansprakelijkheid wanneer het niet daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteit of 

informatie of geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettig karakter 

duidelijk blijkt.590 

De Richtlijn Elektronische Handel bevat daarnaast een bijzondere informatieverplichting voor 

commerciële communicaties die deel uitmaken van een dienst van de informatiemaatschappij591 of 

een dergelijke dienst vormen. In het belang van de consument en met oog op de eerlijkheid van 

transacties moet commerciële communicatie aan een aantal voorschriften inzake transparantie 

voldoen.592 Commerciële communicatie is “elke vorm van communicatie bestemd voor het direct 

                                                
588 Artikel 15 Richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij met, name de elektronische 
handel, in de interne markt (“Richtlijn inzake elektronische handel”), Pb.L. 17 juli 2000, afl. 178, 1-16 
(hierna: Richtlijn Elektronische Handel). 
589 Overweging 48 Richtlijn Elektronische Handel. 
590 Artikel 14, lid 1, sub a Richtlijn Elektronische Handel. 
591 Een dienst van de informatiemaatschappij is elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs 
elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten, wordt verricht. Zie 
artikel 2, sub a Richtlijn Elektronische Handel. 
592 Overweging 29 Richtlijn Elektronische Handel. 
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of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming [...]”593 en 

omvat eveneens kortingen, promotionele aanbiedingen en spelen. Op grond van artikel 6 van de 

Richtlijn moet commerciële communicatie duidelijk en als zodanig herkenbaar zijn en de 

natuurlijke persoon of rechtspersoon van wie de communicatie uitgaat identificeren.594 In het geval 

van verkoopbevorderende aanbiedingen, zoals kortingen, premies en geschenken, moeten 

bovendien de voorwaarden om van deze aanbiedingen gebruik te maken gemakkelijk te vervullen 

zijn en duidelijk en ondubbelzinnig worden aangeduid.595 Ten slotte bevat de Richtlijn een 

aanvullende bepaling met betrekking tot ongevraagde commerciële communicatie die enkel van 

toepassing is wanneer het nationaal recht dit soort communicatie toestaat. De lidstaten moeten er 

onder meer op toezien dat natuurlijke personen zich kunnen inschrijven op een “opt-out”-register 

wanneer zij de ongevraagde commerciële communicatie niet wensen te ontvangen.596 

Volledigheidshalve kan hier bovendien verwezen worden naar de mededeling van de Europese 

Commissie omtrent een brede aanpak voor het stimuleren van de grensoverschrijdende 

elektronische handel voor Europese burgers en bedrijven. Aangezien de richtsnoeren voor de 

uitvoering/toepassing van de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken één van haar vier 

sleutelvoorstellen vormen, werd deze mededeling reeds behandeld bij de bespreking van de 

Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. De doelstelling van de mededeling is om de hindernissen 

voor elektronische handel weg te werken met oog op de totstandbrenging van een echte 

grensoverschrijdende markt voor elektronische handel in Europa. Uiteindelijk zal het pakket van 

voorgestelde maatregelen samen met de bestaande regelgeving, zoals de Richtlijn Elektronische 

Handel, de Richtlijn Consumentenrechten, het gegevensbeschermingsrecht en het 

mededingingsrecht een uitgebreid kader vormen waarbinnen de elektronische handel in Europa kan 

groeien in het voordeel van zowel consumenten als bedrijven.597 

                                                
593 Artikel 2, sub f Richtlijn Elektronische Handel. 
594 Artikel 6, sub a en b Richtlijn Elektronische Handel. 
595 Artikel 6, sub c Richtlijn Elektronische Handel. 
596 Artikel 7, lid 2 Richtlijn Elektronische Handel. 
597 MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET 
EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO’S, Een brede 
aanpak voor het stimuleren van de grensoverschrijdende elektronische handel voor Europese burgers en 
bedrijven, 25 mei 2016, COM(2016)320 def. – SWD(2016)163 def., 2-3. 
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DEEL IV. SLOTBESCHOUWINGEN 

De digitale revolutie heeft ervoor gezorgd dat eerste graad prijsdiscriminatie niet langer een 

onbereikbaar ideaal is, maar een reële en effectieve manier voor ondernemingen om hun winst te 

maximaliseren door prijzen en producten te personaliseren. Prijsdiscriminatie is vanuit een 

economische benadering, ondanks haar negatieve connotatie, in beginsel niet verboden en slechts 

mogelijk als er aan drie voorwaarden voldaan is. Een onderneming moet minstens een deel van de 

relevante markt domineren, er mag geen mogelijkheid zijn tot arbitrage en consumenten moeten 

gesegmenteerd kunnen worden volgens hun verschillende prijselasticiteiten van de vraag. De 

opkomst van het internet heeft ertoe geleid dat deze voorwaarden sneller vervuld zullen zijn. 

Artikel 102 VWEU beoordeelt het bestaan van prijsdiscriminatie echter nog steeds op grond van 

de aanwezigheid van een dominante positie van een onderneming die de mededinging ernstig 

verstoort. Hoewel artikel 101 VWEU ook afspraken tussen ondernemingen aan banden legt, kan 

men zich afvragen of de vereiste van een dominante positie in alle omstandigheden online 

prijsdiscriminerende prakijken die de consument benadelen of de concurrentie verminderen, zal 

kunnen voorkomen in het mededingingsrecht. 

De fundamentele rechten op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, de bescherming van 

persoonsgegevens en het verbod op discriminatie vormen de grondslag voor het merendeel van de 

Europese wetgeving die de consument rechtsreeks of onrechtstreeks beoogt te beschermen tegen 

online prijsdiscriminatie. De verwerking van persoonsgegevens is immers een conditio sine qua 

non voor het faciliteren van gepersonaliseerde prijszetting. De verzameling van persoonsgegevens 

zal dan ook de eerste stap zijn in de ontwikkeling van een succesvolle strategie voor online 

prijsdiscriminatie. 

Het voorgaande brengt ons bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Technologische 

ontwikkelingen hebben de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door ondernemingen 

aanzienlijk vergemakkelijkt waardoor de AVG de bescherming in geval van geautomatiseerde 

besluitvorming tracht te versterken. Het gebruik van gesofisticeerde volgtechnieken, complexe 

algoritmes en gedetailleerde profielen maken het voor ondernemingen mogelijk het online gedrag 

van consumenten in kaart te brengen. De kennis die ze hierbij verwerven over de persoonlijke 

voorkeuren en behoeftes van hun klanten, wenden ze vervolgens aan voor verschillende 
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commerciële doeleinden, waaronder prijsdifferentiatie. Hoewel de AVG 

verwerkingsverantwoordelijke niet verbiedt persoonsgegevens te gebruiken voor ‘welbepaalde, 

uitdrukkelijke omschreven en gerechtvaardigde’ commerciële doeleinden, zal hij moeten handelen 

in overeenstemming met de gegevensbeschermingsbeginselen in artikel 5 AVG, zich moeten 

houden aan zijn verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke en de rechten van de betrokkene 

te allen tijde moeten respecteren. 

Biedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming echter voldoende bescherming aan de 

consument wanneer zijn persoonsgegevens verwerkt worden voor online prijsdiscriminatie? Het 

valt in de eerste plaats niet te ontkennen dat de AVG een stap in de goede richting is. De uitbreiding 

van de informatieverplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke in artikelen 14 en 15 AVG 

en het recht van bezwaar in artikel 15, lid 1, sub h AVG tot het bestaan van profilering, de 

onderliggende logica en het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de 

betrokkene, zorgt ervoor dat de transparantie voor de consument, althans in theorie, zal toenemen. 

Het zal afhangen van de handhaving van de AVG door de toezichthoudende autoriteit in elke 

lidstaat of deze verplichtingen in praktijk nageleefd zullen worden. Een consument kan immers 

zijn recht op inzage, rectificatie of gegevenswissing niet uitoefenen wanneer hij niet op de hoogte 

is van het feit dat hij over deze rechten beschikt of, sterker nog, wanneer de gegevensverwerking 

buiten zijn medeweten gebeurt. 

Hoewel het gegevensbeschermingsrecht geen uitsluitsel biedt wat betreft de rechtmatigheid van 

online prijsdiscriminatie op zich, werd reeds geargumenteerd dat de gerechtvaardigde belangen 

van de verwerkingsverantwoordelijke in deze context naar alle waarschijnlijkheid niet zullen 

gelden als rechtmatige grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. De 

verwerkingsverantwoordelijke zal met andere woorden moeten terugvallen op de toestemming van 

de betrokkene om te voldoen aan de rechtmatigheidsvereiste. Het valt echter te betwijfelen of deze 

toestemming, zelfs indien geen afbreuk wordt gedaan aan de bepalingen van de AVG, wel volstaat 

in geval van prijspersonalisatie. Het automatisme waarmee consumenten zich tegenwoordig 

akkoord verklaren met de algemene voorwaarden of het privacybeleid van ondernemingen online, 

leidt ertoe dat het voor verwerkingsverantwoordelijken allesbehalve moeilijk is de toestemming 

van de betrokkene te verkrijgen. Dergelijke toestemming impliceert dan ook meestal niet dat de 

betrokkene daadwerkelijk op de hoogte is van de verwerkingsdoeleinden. Weinig consumenten 
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zullen immers instemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens wanneer ze zich bewust 

zijn van de prijsdiscriminerende gevolgen. Er zijn op grond van voorgenoemde overwegingen al 

stemmen opgegaan om de toestemming als zelfstandige grondslag af te schaffen en de 

rechtmatigheid van de verwerking exclusief te beoordelen op grond van de gerechtvaardigde 

belangen van de verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene. Hoewel dit de bescherming van 

de consument tegen online prijsdiscriminatie zou bevorderen, is dergelijke ingrijpende wijziging 

van het gegevensbeschermingsrecht voorlopig nog niet aan de orde. 

Het recht om niet onderworpen te worden aan prijsdiscriminatie op grond van artikel 22 AVG zal 

vermoedelijk de bescherming van de consument beduidend versterken. De Groep 

Gegevensbescherming Artikel 29 heeft onlangs richtsnoeren gepubliceerd met betrekking tot 

geautomatiseerde besluitvorming en profilering in het licht van de AVG die heel wat duidelijkheid 

scheppen over de precieze reikwijdte van dit recht in de praktijk. De Werkgroep vermeldt 

bovendien expliciet dat gedifferentieerde prijsbesluiten de betrokkene in aanzienlijke mate kunnen 

treffen in de zin van artikel 22 AVG, zodat de toepassing van dit artikel op prijsdiscriminatie zo 

goed als vaststaat. Hoewel consumenten een recht hebben om niet onderworpen te worden aan een 

uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd prijsbesluit, zullen er toch omstandigheden 

zijn waarin de verwerkingsverantwoordelijken van dit verbod kunnen afwijken. Naast de drie 

uitzonderingsgronden die het tweede lid voorziet, zal het verbod enkel gelden wanneer elke 

menselijke tussenkomst in de geautomatiseerde besluitvorming ontbreekt. De Werkgroep 

verduidelijkt dat deze menselijke tussenkomst niet gefabriceerd mag worden en moet bestaan uit 

een grondige analyse van alle relevante gegevens. Het is echter waarschijnlijk dat 

verwerkingsverantwoordelijken zich toch impliciet op deze voorwaarde zullen beroepen om zich 

in de praktijk te onttrekken aan het toepassingsgebied van artikel 22 AVG. De toevoeging van de 

uitdrukkelijke toestemming als derde uitzonderingsgrond komt bovendien de rechtszekerheid niet 

ten goede. Vooreest vermeldt de AVG niet wat hieronder moet verstaan worden, maar ook wat 

hierboven uiteengezet werd met betrekking tot de toestemming als rechtmatigheidsgrond, wijst 

erop dat verwerkingsverantwoordelijken uitvoerig van deze uitzondering gebruik zullen maken om 

de verwerking van persoonsgegevens voor prijspersonalisatie te verantwoorden. 

We kunnen tussentijds besluiten dat de AVG heel wat waarborgen heeft ingebouwd om te 

verzekeren dat de verwerking van persoonsgegevens zo rechtmatig en transparant mogelijk 
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verloopt. De toekomst zal moeten uitwijzen of deze maatregelen toereikend zijn om consumenten 

in de praktijk te beschermen tegen de aanwending van hun persoonsgegevens voor online 

prijsdiscriminatie. 

Het voorstel voor een e-Privacy Verordening moet de bescherming van persoonsgegevens in de 

telecommunicatiesector versterken. In het toekomstige gegevensbeschermingsrecht vervult de 

AVG de rol van lex generalis, terwijl de e-Privacy Verordening als lex specialis in aanvullende en 

afwijkende bepalingen voorziet voor de elektronische communicatiediensten. Naast de verruiming 

van het toepassingsgebied tot OTT’s en de bescherming van consumenten tegen ongewenste 

communicatie voor doeleinden van direct marketing (‘spam’), is de regeling in verband met 

cookies veruit de belangrijkste wijziging in dit voorstel. Het gebruik van geavanceerde 

volgtechnieken, zoals tracking cookies, is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse realiteit. 

Door het plaatsen van deze tracking cookies op de apparatuur van een bezoeker van een website, 

kan een onderneming de online activiteiten van die bezoeker volgen. Het valt niet te verbazen dat 

deze praktijken enorm veel informatie over een individu opleveren die vervolgens aangewend kan 

worden om profielen te verfijnen, consumenten in kleinere groepen te segmenteren en de 

reserveringsprijs van elke consument nauwkeuriger te bepalen. Hoewel de e-Privacy Richtlijn 

reeds de toestemming van de betrokkene vereiste voor het plaatsen van cookies, heeft dit er enkel 

toe geleid dat consumenten, zonder na te denken over de potentieel nadelig gevolgen, alle cookies 

aanvaarden die ze op het internet tegenkomen. De e-Privacy Verordening wil dan ook 

tegemoetkomen aan het gebrek aan transparantie over de werking en vergaande gevolgen van het 

accepteren van cookies. Het voorstel verplicht webbrowsers om transparante en 

gebruiksvriendelijke privacy-instellingen aan te nemen, waarbij de consument kan kiezen tussen 

verschillende niveaus van bescherming. De mogelijkheid tot aanvaarding van cookies van derden 

moet een afzonderlijke optie zijn die de gebruiker eventueel kan aanvaarden nadat hij voldoende 

geïnformeerd is over de risico’s van dergelijke aanvaarding. Zo zal de betrokkene op de hoogte 

moeten gebracht worden wanneer cookies van derden gebruikt worden om informatie te 

verzamelen voor profileringsdoeleinden en prijspersonalisatie. 

Artikel 9 van het voorstel verwijst naar de AVG wat betreft de definitie en de voorwaarden voor 

een geïnformeerde toestemming. Er kan hier dan ook opnieuw de vraag gesteld worden of de 

toestemming van de betrokkene de meest aangewezen grondslag is voor de bescherming van 
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consumenten tegen cookies. Ook al wordt gebruik gemaakt van verschillende privacy-instellingen 

en moet de gebruiker uitdrukkelijk geïnformeerd worden over de risico’s van aanvaarding van 

bepaalde cookies, is de kans groot dat dit het bewustzijn van de betrokkene met betrekking tot de 

vergaande gevolgen voor zijn persoonsgegevens en privacy, niet zal verhogen. 

Het is algemeen geweten dat de bescherming van de consument op basis van de Richtlijn Oneerlijke 

Handelspraktijken en de Richtlijn Consumentenrechten redelijk uitgebreid is in de EU. We moeten 

ons evenwel afvragen of deze bescherming aangepast is aan de verschuiving van commerciële 

transacties naar de online omgeving. Hoewel de richtsnoeren met betrekking tot de Richtlijn 

Oneerlijke Handelspraktijken duidelijkheid scheppen over de toepasbaarheid van deze richtlijn op 

de onlinesector en de wisselwerking met andere EU-rechtsinstrumenten, zijn ze opgesteld door de 

diensten van de Europese Commissie en daarom juridisch niet bindend. De richtsnoeren 

verduidelijken dat een schending van het gegevensbeschermingsrecht in aanmerking zal genomen 

worden bij de beoordeling van het oneerlijk karakter van handelspraktijken, maar niet zonder meer 

een oneerlijke handelspraktijk uitmaakt. Wanneer een verwerkingsverantwoordelijke nalaat de 

betrokkene in kennis te stellen van essentiële informatie met betrekking tot de verwerking van zijn 

persoonsgegevens, kan dit mogelijks beschouwd worden al een misleidende omissie in de zin van 

de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. De kwalificatie van een verwerkingsverantwoordelijke 

als handelaar zal er aldus voor zorgen dat hij zich moet gedragen in overeenstemming met deze 

richtlijn en de transparantievereisten van artikelen 6 en 7 in het bijzonder. De 

verwerkingsverantwoordelijke zal bovendien de precontractuele informatieverplichtingen en het 

recht op herroeping van de consument op grond van de Richtlijn Consumentenrechten moeten 

respecteren wanneer hij online goederen en diensten aanbiedt, aangezien dit gekwalificeerd wordt 

als een verkoop op afstand in de zin van deze richtlijn. Hoewel het in bepaalde omstandigheden 

onwaarschijnlijk lijkt dat een onderneming zowel conform de AVG en de (toekomstige) e-Privacy 

Verordening als conform voornoemde richtlijnen moet handelen, zal dit in de context van 

dynamische prijsstelling, prijsdiscriminatie en gepersonaliseerde prijsstelling, in de woorden van 

de richtsnoeren, doorgaans het geval zijn. In het licht van de twee voorstellen die zijn ingediend 

door de Commissie met betrekking tot een Richtlijn Online Verkoop en een Richtlijn Digitale 

Inhoud, zal de bescherming van de consument in de online omgeving enkel toenemen. Hoewel dit 

zeker en vast toe te juichen valt, kunnen de verschillende vergaande informatieverplichtingen op 

grond van bovenvermelde rechtsinstrumenten er toe leiden dat een handelaar-
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verwerkingsverantwoordelijke door de bomen het bos niet meer ziet, wat mogelijks een averechts 

effect kan veroorzaken op de transparantie van prijzen en andere informatie voor de consument. 

Het voorstel voor een Verordening inzake de aanpak van geoblocking tracht vervolgens komaf te 

maken met discriminatie bij de toegang tot goederen en diensten op grond van de nationaliteit, 

woonplaats of plaats van vestiging van consumenten én ondernemingen bij grensoverschrijdende 

transacties in de EU, op voorwaarde dat er geen objectieve rechtvaardiging bestaat bijvoorbeeld in 

de vorm van een wettelijke verplichting. Dit voorstel dient tegemoet te komen aan de 

rechtsonzekerheid en de gebrekkige handhaving van het verbod op discriminatie in artikel 20 

Dienstenrichtlijn en zal bij strijdigheid tussen beide rechtsinstrumenten dan ook prevaleren. 

Hoewel deze verordening niet van toepassing is op de prijsstelling op zich, verduidelijkt het 

voorstel dat handelaren hun prijzen op niet-discriminerende wijze moeten vaststellen. Het verbod 

op geoblocking verbiedt handelaren de toegang tot online interfaces te blokkeren of de klanten 

door te leiden naar een andere versie van een online interface, terwijl het verbod op 

geodiscriminatie inhoudt dat handelaren geen verschillende algemene voorwaarden of 

betalingsvoorwaarden mogen hanteren. De Verordening zal slechts van toepassing zijn wanneer de 

discriminatie gebeurt op basis van de nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging van de klant, 

maar ook indirecte discriminatie op grond van andere criteria zoals een IP-adres of gekozen taal 

die tot hetzelfde resultaat leiden, valt binnen de reikwijdte van de Verordening. Het voorstel bleef 

echter niet vrij van kritiek in de rechtsleer. De vraag werd gesteld of een aanpassing van de 

Dienstenrichtlijn niet meer geschikt was om het hoofd te bieden aan onterechte geoblocking in 

plaats van een nieuwe verordening in te voeren. Daarnaast zou het verbod op geoblocking de 

concurrentie mogelijks kunnen verminderen omdat het in de praktijk kan leiden tot een 

verkoopverplichting, waardoor kleine handelaren die niet aan de vraag kunnen voldoen uit de markt 

zullen verdwijnen. Ondanks deze kritiek moet het voorstel toch met open armen onthaald worden 

aangezien het een eerste duidelijke stap is in het aan banden leggen van online prijsdiscriminatie, 

weliswaar op een beperkt aantal gronden, in de EU. 

Ten slotte kan nog verwezen worden naar de Verordening inzake netneutraliteit dat zero-rating of 

positieve prijsdiscriminatie in bepaalde omstandigheden toelaat en de Richtlijn inzake 

Elektronische Handel dat voornamelijk van belang is voor de regeling met betrekking de 

vrijstelling van aansprakelijkheid voor onlineplatforms. 
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Het is opvallend dat in geen enkel van de hierboven besproken rechtsinstrumenten algoritmes aan 

bod komen. Artikel 22 AVG verwijst naar de onderliggende logica van de verwerking, maar 

nergens in de Verordening wordt verduidelijkt wat dit precies inhoudt. Er kunnen twee redenen 

aangevoerd worden voor deze leemte. Algoritmes bestaan ten eerste uit complexe en geavanceerde 

wiskundige formules ontworpen om, in geval van prijsdiscriminatie, de dienstverlening van een 

onderneming te optimaliseren en de winst te maximaliseren. Ondernemingen staan niet te springen 

de redenering of logica achter die prijsalgoritmes te openbaren niet alleen naar de consument, maar 

vooral naar de concurrentie toe en zullen daarom aanvoeren dat hun algoritme deel uitmaakt van 

een bedrijfsgeheim of de bescherming geniet van een intellectueel eigendomsrecht. Ten tweede is 

het aanwenden van algoritmes in een proces van geautomatiseerde besluitvorming met 

rechtstreekse gevolgen voor consumenten grotendeels onbekend terrein voor de Europese 

wetgever. Het is eigen aan algoritmes om zichzelf en het systeem waarin zij fungeren voortdurend 

te verbeteren aan de hand van de ingevoerde gegevens, waardoor niemand, zelfs niet de 

programmeurs, zal kunnen inschatten wat de implicaties hiervan zijn in de praktijk. Hoe kan de 

wetgever nu iets aan banden leggen waar hij nauwelijks vat op heeft? Gelet op de risico’s 

verbonden met de verwerking van persoonsgegevens aan de hand van algoritmes is het echter 

hoognodig dat dit gebeurt. Er bestaat immers een reële kans dat foutieve, onnauwkeurige of op 

vooroordelen gebaseerde gegevens het verwerkingsproces binnensluipen of het algoritme zelf 

gebrekkig is. De resultaten zullen vervolgens onjuiste correlaties weergeven tussen de 

verschillende kenmerken wat zal leiden tot de samenstelling van inaccurate profielen en, in 

sommige gevallen, bevestiging van sociale ongelijkheden in de maatschappij. 

We kunnen concluderen dat de bescherming van consumenten tegen online prijsdiscriminatie in 

het Europees recht traag maar gestaag uitbreidt. Zo vormt de Verordening inzake de aanpak van 

geoblocking een mijlpaal voor grensoverschrijdende vormen van prijsdiscriminatie in de EU. In 

het licht van de toekomstige wijziging van het gegevensbeschermingsrecht zal bovendien de 

verzameling en verwerking van persoonsgegevens voor prijsdiscriminerende doelstellingen 

enigszins beperkt worden. De vraag is echter of de nieuwe wetgeving voldoende waarborgen heeft 

ingebouwd om tegemoet te komen aan het gebrek aan transparantie bij online prijsdiscriminatie en 

profilering. De Europese wetgever zal daarom naar de toekomst toe zijn focus enigszins moeten 

verleggen naar de onderliggende algoritmes van geautomatiseerde besluitvorming om een hoog 

niveau van consumentenbescherming te behouden. 
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