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zegd dat de rechter het ook zo ziet, en het is ook 
denkbaar dat een AVG-claim niet ontvankelijk is, 
terwijl vordering gestoeld op andere grondsla-
gen dat wel zijn. Dan is voor die andere grond-
slagen wel een achterban nodig.

Tot slot
Het Meta-arrest past in de ontwikkeling dat pri-
vaatrechtelijke handhaving van Europese regels 
gemakkelijker wordt gemaakt door de Europese 
wetgever en rechter. Binnen dit patroon valt bij-
voorbeeld de steun om ruim baan te geven aan 
civiele claims voor kartelovertredingen (zie:  
HvJ EG 20 september 2000, C-453/99, 
ECLI:EU:C:2001:465 en de daaropvolgende recht-
spraak en regelgeving) en de eerdergenoemde 
richtlijn representatieve vorderingen. Deze ont-
wikkeling is een goede zaak. De realiteit is dat 
louter publieke handhaving niet volstaat. Zo 
heeft alleen al in 2021 de Autoriteit Persoonsge-
gevens bijna 19.000 klachten ontvangen (AP, jaar-
verslag 2021, p. 36). Private handhaving is een 
noodzakelijke aanvulling, en het is dan wenselijk 
dat representatieve vorderingen namens velen 
ineens mogelijk zijn. Individuele burgers zullen 
immers niet de middelen, tijd en expertise heb-
ben om hun rechten te verwezenlijken. Het is nu 
aan privacy- en consumentenbelangenbeharti-
gers om in Nederland gebruik te maken van de 
deur die door Europa is geopend.

mr. D.F. Berkhout
Advocaat te Amsterdam.

91

AP niet bevoegd om te oordelen over 
verwerking persoonsgegevens door 
gerechtelijke instanties waarbij de verwer-
king het ter beschikking stellen van 
processtukken aan journalisten betreft

Hof van Justitie EU 
24 maart 2022, C-245/20, ECLI:EU:C:2022:216
(Lenaerts, Bay Larsen, Jääskinen, Bonichot, 
Safjan)
Noot dr. G.J. Ritsema van Eck

Doel van de wetgeving. Onafhankelijkheid. 
Rechterlijke taken. 

[Verordening (EU) nr. 2016/679 art. 55]Noot dr. G.J. Ritsema van Eck

Na afloop van een rechtszitting bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (hier-
na: Afdeling) waarbij Z partij was en werd verte-
genwoordigd door X, zijn X en Z aangesproken 
door een journalist. X constateerde tijdens het 
gesprek dat deze journalist beschikte over stukken 
uit het procesdossier van de betrokken zaak, 
waaronder stukken van zijn hand, waarin zijn 
naam en adres en het BSN-nummer van Z waren 
opgenomen. De journalist vertelde hen dat deze 
stukken hem ter beschikking waren gesteld in het 
kader van het recht op inzage in het procesdossier 
dat de Afdeling aan journalisten toekent. Deze 
mededeling heeft de Afdeling later bevestigd. De 
Afdeling legt onder andere beroepschriften, ver-
weerschriften en bestreden rechterlijke beslissin-
gen over aan journalisten, om ze te helpen bij het 
volgen van de zittingen. Na afloop worden deze 
vernietigd.
X en Z hebben de AP verzocht om maatregelen tot 
handhaving te nemen jegens de Afdeling, nu de 
Verordening (EU) nr. 2016/679 (hierna: AVG) is 
geschonden door het geven van inzage aan de 
journalist. De AP stelt vervolgens dat zij op grond 
van art. 55 lid 3 AVG niet bevoegd is om toe te zien 
op de verwerkingen door de Afdeling, omdat toe-
zichthoudende autoriteiten niet bevoegd zijn om 
toe te zien op verwerkingen door gerechten ‘bij de 
uitoefening van hun rechterlijke taken’. X en Z 
gaan bij de rechtbank Midden-Nederland in be-
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roep tegen het besluit van de AP waarin zij zich 
niet bevoegd acht op grond van art. 55 lid 3 AVG. 
De rechtbank stelt prejudiciële vragen over de 
uitleg van dit artikel.
Het Hof van Justitie oordeelt dat de AP juist heeft 
gehandeld door zichzelf niet bevoegd te achten. 
Voorop stelt het Hof dat, om vast te stellen wat het 
begrip ‘verwerkingen door gerechten bij de uit-
oefening van hun rechterlijke taken’ inhoudt, re-
kening moet worden gehouden met de doelstel-
lingen van de wetgeving. Art. 55 lid 3 AVG is 
ingevoerd met het doel om de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht bij de uitvoering van 
haar rechterlijke taken te waarborgen. Het begrip 
dient derhalve ruim te worden opgevat; het heeft 
betrekking op alle verwerkingen door gerechten 
in het kader van de uitoefening van hun rechterlij-
ke werkzaamheden. Verwerkingen waarbij toe-
zicht door de toezichthouder direct of indirect van 
invloed kan zijn op de onafhankelijkheid van rech-
ters of op hun beslissingen, dienen derhalve bui-
ten de competentie van deze autoriteit te vallen. 
In het hoofdgeding oordeelt het Hof dat van een 
dergelijke verwerking sprake is. Het ter beschik-
king stellen van persoonsgegevens, bevattende 
processtukken uit een gerechtelijke procedure af-
komstig, aan journalisten, valt onder de ‘rechter-
lijke taken’ zoals genoemd in art. 55 lid 3 AVG.

X,
Z,
tegen
Autoriteit Persoonsgegevens.

Arrest
1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing be-
treft de uitlegging van artikel 55, lid 3, van veror-
dening (EU) 2016/679 van het Europees Parle-
ment en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens en be-
treffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 
intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene ver-
ordening gegevensbescherming) (PB 2016, L 119, 
blz. 1, met rectificatie in PB 2021, L 74, blz. 35).
2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een 
geding tussen X en Z enerzijds en de Autoriteit 
Persoonsgegevens (Nederland; hierna “AP”) an-
derzijds over de inzage die journalisten is ver-
leend in processtukken opgenomen persoonsge-
gevens van X en Z, ter gelegenheid van een 
rechtszitting van de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State (Nederland) in een proce-
dure waarbij Z partij was en hij door X werd ver-
tegenwoordigd.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht
3. Overweging 20 van verordening 2016/679 
luidt:
“Hoewel de onderhavige verordening onder meer 
van toepassing is op de activiteiten van gerechten 
en andere rechterlijke autoriteiten, zouden in het 
Unierecht of het lidstatelijke recht de verwerkin-
gen en verwerkingsprocedures met betrekking tot 
het verwerken van persoonsgegevens door ge-
rechten en andere rechterlijke autoriteiten nader 
kunnen worden gespecificeerd. De competentie 
van de toezichthoudende autoriteiten mag zich 
niet uitstrekken tot de verwerking van persoons-
gegevens door gerechten in het kader van hun 
gerechtelijke taken, zulks teneinde de onafhanke-
lijkheid van de rechterlijke macht bij de uitoefe-
ning van haar rechterlijke taken, waaronder be-
sluitvorming, te waarborgen. Het toezicht op die 
gegevensverwerkingen moet kunnen worden 
toevertrouwd aan specifieke instanties binnen de 
rechterlijke organisatie van de lidstaat, die met 
name de naleving van de regels van deze verorde-
ning moeten garanderen, leden van de rechterlij-
ke macht van hun verplichtingen krachtens deze 
verordening sterker bewust moeten maken, en 
klachten met betrekking tot die gegevensverwer-
kingen moeten behandelen.”
4. Artikel 2 van deze verordening luidt als volgt:
“1. Deze verordening is van toepassing op de ge-
heel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking 
van persoonsgegevens, alsmede op de verwerking 
van persoonsgegevens die in een bestand zijn op-
genomen of die bestemd zijn om daarin te wor-
den opgenomen.
2. Deze verordening is niet van toepassing op de 
verwerking van persoonsgegevens:
a) in het kader van activiteiten die buiten de wer-
kingssfeer van het Unierecht vallen;
b) door de lidstaten bij de uitvoering van activitei-
ten die binnen de werkingssfeer van titel V, 
hoofdstuk 2, VEU vallen;
c) door een natuurlijke persoon bij de uitoefening 
van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke ac-
tiviteit;
d) door de bevoegde autoriteiten met het oog op 
de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en 
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de vervolging van strafbare feiten of de tenuit-
voerlegging van straffen, met inbegrip van de be-
scherming tegen en de voorkoming van gevaren 
voor de openbare veiligheid.
3. Op de verwerking van persoonsgegevens door 
de instellingen, organen en instanties van de Unie 
is verordening (EG) nr. 45/2001 [van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 18 december 2000 
betreffende de bescherming van natuurlijke per-
sonen in verband met de verwerking van per-
soonsgegevens door de communautaire instellin-
gen en organen en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens (PB 2001, L 8, blz. 1)] van toe-
passing. Verordening [nr. 45/2001] en andere 
rechtshandelingen van de Unie die van toepassing 
zijn op een dergelijke verwerking van persoons-
gegevens worden overeenkomstig artikel 98 aan 
de beginselen en regels van de onderhavige veror-
dening aangepast.
[...]”
5. In artikel 4, punt 2, van die verordening is het 
begrip “verwerking” gedefinieerd als:
“een bewerking of een geheel van bewerkingen 
met betrekking tot persoonsgegevens of een ge-
heel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd 
via geautomatiseerde procedés, zoals het verza-
melen, vastleggen, ordenen, structureren, op-
slaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadple-
gen, gebruiken, verstrekken door middel van 
doorzending, verspreiden of op andere wijze ter 
beschikking stellen, aligneren of combineren, af-
schermen, wissen of vernietigen van gegevens”.
6. Artikel 51, lid 1, van verordening 2016/679 
luidt als volgt:
“Elke lidstaat bepaalt dat een of meer onafhanke-
lijke overheidsinstanties verantwoordelijk zijn 
voor het toezicht op de toepassing van deze 
 verordening, teneinde de grondrechten en funda-
mentele vrijheden van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van hun persoonsge-
gevens te beschermen en het vrije verkeer van 
persoonsgegevens binnen de Unie te vergemak-
kelijken (‘toezichthoudende autoriteit’).”
7. Tot slot bepaalt artikel 55 van verordening 
2016/679:
“1. Elke toezichthoudende autoriteit heeft de 
competentie op het grondgebied van haar lidstaat 
de taken uit te voeren die haar overeenkomstig 
deze verordening zijn opgedragen en de bevoegd-
heden uit te oefenen die haar overeenkomstig 
deze verordening zijn toegekend.

2. In het geval van verwerking door overheidsin-
stanties of door particuliere organen die handelen 
op grond van artikel 6, lid 1, onder c) of e), is de 
toezichthoudende autoriteit van de lidstaat in 
kwestie competent. In dergelijke gevallen is arti-
kel 56 niet van toepassing.
3. Toezichthoudende autoriteiten zijn niet com-
petent toe te zien op verwerkingen door gerech-
ten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken.”

Nederlands recht
8. Ter uitvoering van verordening 2016/679 heeft 
het Koninkrijk der Nederlanden de Wet van 
16 mei 2018, houdende regels ter uitvoering van 
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffen-
de de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgege-
vens en betreffende het vrije verkeer van die gege-
vens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG 
(algemene verordening gegevensbescherming) 
(PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene 
verordening gegevensbescherming) (Stb. 2018, 
144) vastgesteld. Artikel 6 van deze wet belast de 
AP met het toezicht op de naleving van verorde-
ning 2016/679 in Nederland. De uitzondering van 
artikel 55, lid 3, van verordening 2016/679 is in 
geen van de bepalingen van die wet overgenomen.
9. Op 31  mei 2018 hebben de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de gerechtsbesturen van de Centrale Raad 
van Beroep (Nederland) en het College van Be-
roep voor het bedrijfsleven (Nederland) de Rege-
ling verwerking persoonsgegevens bestuursrech-
telijke colleges vastgesteld. Bij die regeling is de 
AVG-commissie bestuursrechtelijke colleges 
(Nederland) ingesteld. Die commissie heeft tot 
taak de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, de gerechtsbesturen 
van de Centrale Raad van Beroep en het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven te adviseren 
over de afdoening van klachten met betrekking 
tot de eerbiediging van de door verordening 
2016/679 gewaarborgde rechten.

Hoofdgeding en prejudiciële vraag
10. Na afloop van de rechtszitting die op 30 okto-
ber 2018 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State heeft plaatsgevonden in het 
kader van een gerechtelijke procedure waarbij Z 
partij was en hij werd vertegenwoordigd door X, 
zijn dezen aangesproken door een journalist. X 



Sdu opmaat.sdu.nl660

91 «JBP»

Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens 22-09-2022, afl. 4

 
 

constateerde tijdens het gesprek dat deze journa-
list beschikte over stukken uit het procesdossier 
van de betrokken zaak, waaronder stukken van 
zijn hand, waarin met name zijn naam en adres en 
het burgerservicenummer van Z waren opgeno-
men. Die journalist liet hem weten dat deze stuk-
ken hem ter beschikking waren gesteld in het ka-
der van het recht op inzage in het procesdossier 
dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State aan journalisten toekent.
11. Bij brief van 21 november 2018 heeft de voor-
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State aan X bevestigd dat deze afdeling 
de media bepaalde informatie over de lopende 
zaken verstrekt. Hij heeft X meegedeeld dat de 
afdeling Communicatie van de Raad van State op 
de zittingsdag stukken ter inzage legt voor de aan-
wezige journalisten. Deze stukken, te weten een 
kopie van het beroepschrift, het verweerschrift 
en, in voorkomend geval, de bestreden rechterlij-
ke beslissing, helpen die journalisten bij het vol-
gen van de zittingen en worden na afloop van de 
zittingsdag vernietigd.
12. X en Z hebben daarop de AP verzocht om je-
gens de Raad van State “maatregelen tot handha-
ving” van de regels inzake de bescherming van 
persoonsgegevens te nemen. Met hun handha-
vingsverzoeken, die neerkwamen op klachten, 
betoogden zij dat de Raad van State verordening 
2016/679 had geschonden door journalisten inza-
ge te geven in hen betreffende persoonsgegevens 
die afkomstig waren uit stukken uit een proces-
dossier.
13. In haar antwoord op die verzoeken heeft de 
AP aangegeven dat zij krachtens artikel 55, lid 3, 
van verordening 2016/679 niet competent was om 
toe te zien op de verwerkingen van de betrokken 
persoonsgegevens door de Raad van State. De AP 
heeft de verzoeken van X en Z vervolgens doorge-
zonden aan de AVG-commissie bestuursrechte-
lijke colleges, die ze op haar beurt heeft door-
gezonden aan de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
14. De voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State heeft de verzoeken 
van X en Z onderzocht als klachten over zijn brief 
van 21 november 2018 en heeft, na het advies van 
de AVG-commissie bestuursrechtelijke colleges te 
hebben ingewonnen, nieuw beleid betreffende de 
inzage in processtukken vastgesteld, dat op de 
website van de Raad van State is gepubliceerd.

15. X en Z zijn bij de verwijzende rechter, de 
rechtbank Midden-Nederland, opgekomen tegen 
het besluit waarbij de AP zich niet competent 
achtte om van hun verzoeken kennis te nemen.
16. Volgens deze rechter vormt het bieden van 
inzage in processtukken waarin persoonsgege-
vens zijn opgenomen en het tijdelijk ter hand 
stellen van die processtukken aan een journalist 
een “verwerking” van persoonsgegevens in de zin 
van artikel 4, punt 2, van verordening 2016/679, 
waarvoor X en Z in casu geen toestemming heb-
ben gegeven. Om te bepalen of de AP daadwerke-
lijk niet competent was om te beslissen op de 
verzoeken van X en Z, vraagt de verwijzende 
rechter zich evenwel af welke uitlegging moet 
worden gegeven aan artikel 55, lid 3, van deze 
verordening, waarin is bepaald dat toezichthou-
dende autoriteiten niet competent zijn om toe te 
zien op verwerkingen door gerechten “bij de uit-
oefening van hun rechterlijke taken”.
17. In deze omstandigheden heeft de rechtbank 
Midden-Nederland de behandeling van de zaak 
geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële 
beslissing over de volgende vraag:
“Moet artikel 55, derde lid, van [verordening 
2016/679] zo worden uitgelegd dat onder ‘verwer-
kingen door gerechten bij de uitoefening van hun 
rechterlijke taken’ kan worden begrepen het bie-
den van inzage door een rechterlijke instantie in 
processtukken waarin persoonsgegevens zijn op-
genomen, waarbij die inzage wordt verleend door 
kopieën van die processtukken aan een journalist 
ter beschikking te stellen, zoals in deze verwij-
zingsuitspraak beschreven?
– Is het voor de beantwoording van deze vraag 
van belang of door het uitoefenen van toezicht 
door de nationale toezichthoudende autoriteit op 
deze vorm van gegevensverwerking de onafhan-
kelijke rechterlijke oordeelsvorming in concrete 
zaken wordt geraakt?
– Is het voor de beantwoording van deze vraag 
van belang dat de aard en het doel van de gege-
vensverwerking volgens de rechterlijke instantie 
is het informeren van een journalist om deze 
daardoor in de gelegenheid te stellen om beter 
verslag te doen van de openbare zitting in een ge-
rechtelijke procedure en waarmee wordt beoogd 
het belang van openbaarheid en transparantie van 
rechtspraak te dienen?
– Is het voor de beantwoording van deze vraag 
van belang of de gegevensverwerking op een ex-
pliciete nationaalrechtelijke grondslag berust?”
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Beantwoording van de prejudiciële vraag
18. Met zijn prejudiciële vraag wenst de verwij-
zende rechter in essentie te vernemen of artikel 
55, lid 3, van verordening 2016/679 aldus moet 
worden uitgelegd dat het tot de uitoefening door 
een gerecht van zijn “rechterlijke taken” in de zin 
van deze bepaling behoort om uit een gerechtelij-
ke procedure afkomstige stukken waarin per-
soonsgegevens zijn opgenomen tijdelijk ter be-
schikking te stellen aan journalisten. In dit 
verband vraagt de verwijzende rechter zich af of 
bij de beantwoording van deze vraag in aanmer-
king moet worden genomen dat het uitoefenen 
door de toezichthoudende autoriteit van haar be-
voegdheden afbreuk zou kunnen doen aan de 
onafhankelijkheid van rechters in hun oordeels-
vorming in concrete zaken. Voorts vraagt hij zich 
af of rekening moet worden gehouden met de 
aard en het doel van dat ter beschikking stellen 
van processtukken, namelijk journalisten in staat 
te stellen beter verslag te doen van het verloop van 
een gerechtelijke procedure, of met de vraag of die 
terbeschikkingstelling berust op een expliciete 
nationaalrechtelijke grondslag.
19. Om te beginnen stelt Z dat de prejudiciële 
vraag hypothetisch van aard en derhalve niet-ont-
vankelijk is. Volgens hem wordt de verwerking 
van de betrokken gegevens, anders dan in het 
verzoek om een prejudiciële beslissing is aangege-
ven, namelijk niet uitgevoerd door de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, maar 
door de afdeling Communicatie van de Raad van 
State, die geen rechterlijke instantie is. Het ver-
zoek om een prejudiciële beslissing bevat tevens 
verschillende andere fouten of onjuistheden, met 
name met betrekking tot de hoedanigheid van de 
persoon die X en Z na afloop van de zitting zou 
hebben aangesproken en de exacte inhoud van de 
verzoeken die de AP aan de voorzitter van de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
heeft doorgezonden.
20. In dit verband zij eraan herinnerd dat er vol-
gens vaste rechtspraak een vermoeden van rele-
vantie geldt voor vragen over het Unierecht. Het 
Hof kan slechts weigeren uitspraak te doen op een 
prejudiciële vraag van een nationale rechter wan-
neer de gevraagde uitlegging van het Unierecht 
kennelijk geen verband houdt met een reëel ge-
schil of met het voorwerp van het hoofdgeding, 
wanneer het Hof niet beschikt over de juridische 
of feitelijke gegevens die noodzakelijk zijn om een 
nuttig antwoord te geven op de gestelde vragen, of 

wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is 
[zie arrest van 24 november 2020, Openbaar Mi-
nisterie (Valsheid in geschrifte), C-510/19, 
ECLI:EU:C:2020:953, punt 26 en aldaar aange-
haalde rechtspraak].
21. Verder is in het kader van de procedure van 
artikel 267 VWEU, die op een duidelijke afbake-
ning van de taken van de nationale rechterlijke 
instanties en van het Hof berust, de nationale 
rechter bij uitsluiting bevoegd om de feiten van 
het hoofdgeding vast te stellen en te beoordelen 
(zie arrest van 26  april 2017, Farkas, C-564/15, 
ECLI:EU:C:2017:302, punt 37 en aldaar aange-
haalde rechtspraak).
22. Uit het verzoek om een prejudiciële beslissing 
blijkt dat de verwijzende rechter een standpunt 
moet innemen over de toepassing van artikel 55, 
lid 3, van verordening 2016/679 op het ter be-
schikking stellen van processtukken waarin per-
soonsgegevens zijn opgenomen, dat in het hoofd-
geding aan de orde is, om te bepalen of de AP al 
dan niet competent was om de rechtmatigheid 
daarvan te toetsen. Bovendien volgt uit de in het 
vorige punt van het onderhavige arrest in herin-
nering gebrachte rechtspraak dat Z het vermoe-
den van relevantie van de vraag van de verwijzen-
de rechter niet kan weerleggen door louter de 
feitelijke elementen te betwisten die deze rechter 
in zijn verzoek heeft vermeld, ten aanzien waar-
van het niet aan het Hof is om een standpunt in te 
nemen. Hieruit volgt dat de door Z opgeworpen 
exceptie van niet-ontvankelijkheid moet worden 
afgewezen.
23. Voorts betoogt Z dat artikel 55, lid 3, van ver-
ordening 2016/679 door het Hof ongeldig moet 
worden verklaard, omdat de onbevoegdheid van 
de betrokken toezichthoudende autoriteit voor 
verwerkingen door gerechten “bij de uitoefening 
van hun rechterlijke taken”, waarin deze bepaling 
voorziet, niet gepaard gaat met de verplichting 
voor de lidstaten om met betrekking tot die ver-
werkingen specifieke toezichtregels vast te stellen, 
hetgeen in strijd is met de uit het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte voortvloeien-
de vereisten.
24. Een dergelijk betoog kan echter niet slagen, 
aangezien uit overweging 20 van verordening 
2016/679 blijkt dat de Uniewetgever met de vast-
stelling van artikel 55, lid 3, van deze verordening 
niet de bedoeling had om de verwerkingen door 
gerechten “bij de uitoefening van hun rechterlijke 
taken” aan elk toezicht te onttrekken, maar enkel 
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heeft uitgesloten dat het toezicht op deze verwer-
kingen aan een externe autoriteit wordt toever-
trouwd.
25. Voor de beantwoording van de in punt 18 van 
dit arrest samengevatte vraag van de verwijzende 
rechter moet om te beginnen worden opgemerkt 
dat artikel 2, lid 1, van verordening 2016/679 be-
paalt dat deze verordening van toepassing is op de 
“geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwer-
king, alsmede op de verwerking van persoonsge-
gevens die in een bestand zijn opgenomen of die 
bestemd zijn om daarin te worden opgenomen”, 
zonder onderscheid te maken op basis van de 
identiteit van de auteur van de betrokken verwer-
king. Hieruit volgt dat verordening 2016/679, be-
houdens in de in artikel 2, leden 2 en 3, ervan ge-
noemde gevallen, van toepassing is op zowel 
verwerkingen door particulieren als verwerkin-
gen door overheidsinstanties, met inbegrip 
van  –  zoals vermeld in overweging 20 van deze 
verordening  –  rechterlijke autoriteiten, zoals ge-
rechten.
26. Deze lezing vindt steun in het feit dat meerde-
re bepalingen van verordening 2016/679 een bij-
zondere regeling bevatten om rekening te houden 
met de specifieke kenmerken van verwerkingen 
die door de rechterlijke instanties worden ver-
richt. Dat is met name het geval voor artikel 55, 
lid 3, van deze verordening, dat de competentie 
van toezichthoudende autoriteiten volledig uit-
sluit voor verwerkingen door gerechten “bij de 
uitoefening van hun rechterlijke taken”.
27. Verordening 2016/679 verschilt op dit punt 
van richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parle-
ment en de Raad van 28  januari 2003 inzake de 
toegang van het publiek tot milieu-informatie en 
tot intrekking van richtlijn 90/313/EEG van de 
Raad (PB 2003, L 41, blz. 26), die niet van toepas-
sing is op rechterlijke instanties (arrest van 
15 april 2021, Friends of the Irish Environment, 
C-470/19, ECLI:EU:C:2021:271, punten 34-40).
28. Om de draagwijdte van het begrip “verwer-
kingen door gerechten bij de uitoefening van hun 
rechterlijke taken” in de zin van artikel 55, lid 3, 
van verordening 2016/679 vast te stellen, moet in 
herinnering worden gebracht dat bij de uitlegging 
van een bepaling van het Unierecht niet alleen 
rekening moet worden gehouden met de bewoor-
dingen ervan, maar ook met de context ervan en 
de doelstellingen van de wetgeving waarvan zij 
deel uitmaakt (zie in die zin met name arrest van 
6  oktober 2020, Jobcenter Krefeld, C-181/19, 

ECLI:EU:C:2020:794, punt 61 en aldaar aange-
haalde rechtspraak).
29. In dit verband komt uit artikel 55 van verorde-
ning 2016/679 naar voren dat dit artikel beoogt de 
competentie inzake het toezicht op verwerkingen 
van persoonsgegevens te omschrijven en met 
name de competentie van de nationale toezicht-
houdende autoriteit af te bakenen.
30. Zo bepaalt artikel 55, lid 3, van verordening 
2016/679 dat verwerkingen door gerechten “bij de 
uitoefening van hun rechterlijke taken” buiten de 
competentie van die autoriteit vallen.
31. In overweging 20 van verordening 2016/679, 
in het licht waarvan dit artikel 55, lid 3, moet wor-
den gelezen, wordt gepreciseerd dat het toezicht 
op verwerkingen door gerechten “in het kader 
van hun gerechtelijke taken” eerder moet kunnen 
worden toevertrouwd aan specifieke instanties 
binnen de rechterlijke organisatie van de betrok-
ken lidstaat dan aan de toezichthoudende autori-
teit in die lidstaat, teneinde “de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht bij de uitoefening van 
haar rechterlijke taken, waaronder besluitvor-
ming, te waarborgen”.
32. Zoals de advocaat-generaal in de punten 80 en 
81 van zijn conclusie heeft opgemerkt, blijkt uit de 
bewoordingen van overweging 20 van verorde-
ning 2016/679 zelf, en met name uit het gebruik 
van het woord “waaronder”, dat de draagwijdte 
van de door artikel 55, lid 3, van deze verordening 
nagestreefde doelstelling om de onafhankelijk-
heid van de rechterlijke macht bij de uitvoering 
van haar rechterlijke taken te waarborgen, niet 
beperkt kan blijven tot het waarborgen van de 
rechterlijke onafhankelijkheid bij de vaststelling 
van een specifieke rechterlijke beslissing.
33. Het behoud van de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht veronderstelt in het algemeen 
immers dat de rechterlijke instanties hun rechter-
lijke taken volledig autonoom uitoefenen, zonder 
enig hiërarchisch verband en zonder onderge-
schikt te zijn of van waar dan ook bevelen of in-
structies te ontvangen, en aldus beschermd zijn 
tegen inmenging of druk van buitenaf die de on-
afhankelijkheid van de oordeelsvorming van hun 
leden in aan hen voorgelegde geschillen in gevaar 
zou kunnen brengen. De eerbiediging van de 
krachtens het Unierecht vereiste waarborgen van 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid veronder-
stelt dat er regels bestaan die geschikt zijn om bij 
de justitiabelen elke legitieme twijfel erover weg te 
nemen dat de betrokken instantie zich niet laat 
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beïnvloeden door externe factoren en onpartijdig 
is ten opzichte van de betrokken belangen [zie in 
die zin met name arresten van 27 februari 2018, 
Associação Sindical dos Juízes Portugueses, 
C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punt 44; 25  juli 
2018, Minister for Justice and Equality (Gebreken 
in het gerechtelijk apparaat), C-216/18 PPU, 
ECLI:EU:C:2018:586, punt 63; 24  juni 2019, 
Commissie/Polen (Onafhankelijkheid van de Sąd 
Najwyższy), C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531, 
punt 72, en 21 december 2021, Euro Box Promo-
tion e.a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 
en C-840/19, ECLI:EU:C:2021:1034, punt 225].
34. De verwijzing in artikel 55, lid 3, van verorde-
ning 2016/679 naar verwerkingen door gerechten 
“bij de uitoefening van hun rechterlijke taken” 
moet in de context van deze verordening derhalve 
aldus worden opgevat dat zij niet enkel ziet op 
verwerkingen van persoonsgegevens door ge-
rechten in het kader van concrete zaken, maar in 
ruimere zin betrekking heeft op alle verwerkin-
gen door gerechten in het kader van de uitoefe-
ning van hun rechterlijke werkzaamheden, zodat 
verwerkingen waarbij het toezicht door de toe-
zichthoudende autoriteit direct of indirect van 
invloed kan zijn op de onafhankelijkheid van hun 
leden of op hun beslissingen, buiten de competen-
tie van deze autoriteit vallen.
35. In dat verband houden de aard en het doel van 
de verwerking door een gerecht weliswaar voor-
namelijk verband met de toetsing van de recht-
matigheid van deze verwerking, maar zij kunnen 
aanwijzingen vormen waaruit kan blijken dat die 
verwerking deel uitmaakt van de uitoefening 
door dat gerecht van zijn “rechterlijke taken”.
36. De vragen of de verwerking berust op een ex-
pliciete nationale wettelijke grondslag en of de 
verwerkte persoonsgegevens rechtmatig aan der-
den kunnen worden verstrekt, houden daarente-
gen uitsluitend verband met de toetsing van de 
rechtmatigheid van de verwerking, aangezien 
deze elementen niet relevant zijn om te bepalen of 
de toezichthoudende autoriteit op grond van arti-
kel 55 van verordening 2016/679 competent is om 
toe te zien op die verwerking.
37. Met betrekking tot een verwerking als die aan 
de orde in het hoofdgeding moet worden vastge-
steld dat, onverminderd de nakoming van de 
materiële verplichtingen uit hoofde van verorde-
ning 2016/679, onder meer verwerkingen van 
persoonsgegevens door gerechten in het kader 
van hun communicatiebeleid in zaken waarin zij 

uitspraak moeten doen, zoals die welke bestaan in 
het tijdelijk ter beschikking stellen aan journalis-
ten van stukken uit een gerechtelijke procedure 
om hen in staat te stellen daarvan verslag te doen, 
op grond van artikel 55, lid 3, van deze verorde-
ning buiten de competentie van de toezichthou-
dende autoriteit vallen.
38. Het bepalen, gelet op het voorwerp en de con-
text van een bepaalde zaak, welke informatie uit 
een dossier van een gerechtelijke procedure aan 
journalisten mag worden verstrekt met het doel 
hen in staat te stellen verslag uit te brengen over 
het verloop van de gerechtelijke procedure of be-
paalde aspecten van een gewezen beslissing toe te 
lichten, houdt namelijk duidelijk verband met de 
uitoefening door die gerechten van hun “rechter-
lijke taken”. Het toezicht daarop door een externe 
autoriteit zou de onafhankelijkheid van de rech-
terlijke macht in het algemeen in gevaar kunnen 
brengen.
39. Gelet op een en ander dient op de prejudiciële 
vraag te worden geantwoord dat artikel 55, lid 3, 
van verordening 2016/679 aldus moet worden 
uitgelegd dat het tot de uitoefening door een ge-
recht van zijn “rechterlijke taken” in de zin van 
deze bepaling behoort om uit een gerechtelijke 
procedure afkomstige stukken waarin persoons-
gegevens zijn opgenomen tijdelijk ter beschikking 
te stellen aan journalisten om hen in staat te stel-
len beter verslag te doen van het verloop van die 
procedure.

Kosten
40. Ten aanzien van de partijen in het hoofdge-
ding is de procedure als een aldaar gerezen inci-
dent te beschouwen, zodat de verwijzende rech-
terlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. 
De door anderen wegens indiening van hun op-
merkingen bij het Hof gemaakte kosten komen 
niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:
Artikel 55, lid 3, van verordening (EU) 2016/679 
van het Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming van na-
tuurlijke 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 gege-
vensbescherming) moet aldus worden uitgelegd 
dat het tot de uitoefening door een gerecht van 
zijn “rechterlijke taken” in de zin van deze bepa-
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ling behoort om uit een gerechtelijke procedure 
afkomstige stukken waarin persoonsgegevens zijn 
opgenomen tijdelijk ter beschikking te stellen aan 
journalisten om hen in staat te stellen beter ver-
slag te doen van het verloop van die procedure.

NOOT

Op dinsdag 30 oktober 2018 hadden appellant Z 
en zijn vertegenwoordiger X juist een zitting ach-
ter de rug bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (hierna: de Afdeling), toen 
een journalist hen aansprak. Blijkbaar meende 
deze dat er een goed verhaal school in de zaak. 
Maar al snel viel het X op dat de journalist wel 
erg gedegen voorbereid was: deze had de be-
schikking over enkele processtukken van zijn 
hand, met daarin onder andere de volledige 
naam van X en het burgerservicenummer van Z. 
Advocaat X informeerde hoe deze stukken in 
handen waren gekomen van de journalist. Deze 
antwoordde dat journalisten nu eenmaal op de 
zittingsdag inzage krijgen in delen van het dos-
sier, teneinde daar gedegen verslag van te kun-
nen doen. Dit werd later desgevraagd per brief 
bevestigd aan X door de voorzitter van de 
 Afdeling.
X en Z hebben vervolgens de Autoriteit Per-
soonsgegevens (hierna: AP) verzocht handha-
vend op te treden. Ze betoogden dat de Afdeling 
de rechten van X en Z die voortvloeien uit de Al-
gemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: 
AVG) geschonden had door de processtukken te 
verspreiden onder het journaille. De AP achtte 
zichzelf echter onbevoegd in deze op basis van 
art. 55 lid 3 AVG dat bepaalt dat ‘Toezichthouden-
de autoriteiten [niet competent zijn] toe te zien 
op verwerkingen door gerechten bij de uitoefe-
ning van hun rechterlijke taken.’ De AP stuurde 
de klacht daarom door naar de AVG-commissie 
bestuursrechtelijke colleges, die de klacht op 
haar beurt weer doorstuurde naar de voorzitter 
van de Afdeling. Deze heeft uiteindelijk een 
nieuw inzagebeleid voor journalisten vastge-
steld.1

Hiermee had de kous af kunnen zijn, ware het 
niet dat X en Z zich bij de rechtbank Midden-Ne-

1 Te vinden op www.raadvanstate.nl/pers/informa-
tie-pers/.

derland beklaagden over het besluit van de AP 
om zichzelf niet competent te achten. Immers, zo 
meenden zij, journalisten documenten in handen 
drukken kan toch zeker niet als rechterlijke taak 
worden opgevat? De rechter wendde zich tot 
Luxemburg voor het antwoord op deze vraag. 
Aldaar werd deze discussie over ambtelijke com-
petenties opgeslokt door de maalstroom van 
 Europese integratie, zo zal ik in deze noot 
 uiteenzetten.

Hypothetisch of ongeldig
Vooraleer we aan de inhoudelijke behandeling 
van de zaak toe komen, moeten we nog enige 
aandacht besteden aan de pogingen van X en Z 
om een oordeel van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie (hierna: Hof) te verhinderen; zij 
lijken dit – terecht – te vrezen. Er worden twee 
argumenten ingebracht. Ten eerste dat het hier 
om een hypothetische vraag zou gaan, en deze 
zijn volgens vaste rechtspraak niet ontvankelijk. 
De redenering van X en Z is dat de verwerking is 
verricht door de afdeling Communicatie van de 
Afdeling, en niet de Afdeling. Aangezien de afde-
ling Communicatie bezwaarlijk een rechterlijke 
instantie genoemd kan worden, kan zij simpel-
weg niet onder de uitzondering van art. 55 lid 3 
AVG vallen. Uitleg van Unierecht zou daarmee 
overbodig zijn.
Het Hof maakt hier korte metten mee: er geldt 
een vermoeden van relevantie voor prejudiciële 
vragen, en daar weten X en Z niets op af te din-
gen (par. 19-22). Daar kan nog aan toegevoegd 
worden dat het juíst de vraag is of de uitzonde-
ring zich ook uitstrekt tot onderdelen van rechter-
lijke instanties die niet direct belast zijn met het 
beslechten van geschillen.
Ten tweede betogen X en Z dat art. 55 lid 3 AVG 
ongeldig verklaard moet worden. Het tekort aan 
toezicht op de rechterlijke macht wordt immers 
nergens in de AVG gecompenseerd, waardoor er 
een lacune ontstaat in de ‘bescherming van  
de rechten welke de justitiabelen aan de recht-
streekse werking van het gemeenschapsrecht 
ontlenen’ (HvJ EEG 16 december 1976, C-45/76, 
ECLI:EU:C:1976:191 (Comet); HvJ EEG 16 decem-
ber 1976, C-33/76, ECLI:EU:C:1976:188 (Rewe)). 
Hier wenden zij een wel zeer vergaand instru-
ment aan om onder het oordeel van het Hof uit 
te komen.
Ook dit betoog van X en Z wordt amper au séri-
eux genomen. Het Hof kijkt hiervoor naar over-
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weging 20 van de AVG, die stelt dat het toezicht 
op de naleving van de AVG door de rechterlijke 
macht ‘moet kunnen worden toevertrouwd aan 
specifieke instanties binnen de rechterlijke orga-
nisatie van de lidstaat’ (cursivering toegevoegd). 
Voor het Hof is dit genoeg. Het is blijkbaar nooit 
de bedoeling geweest van de Unie-wetgever om 
toezicht op gerechten onmogelijk te maken, en 
daarmee is de rechtsbescherming gegarandeerd 
(par. 23-24). Dat het slechts een suggestie uit een 
overweging is, en dat gaten in de rechtsbescher-
ming daarmee zeker kunnen ontstaan, laat het 
Hof buiten beschouwing.

Verwerkingen, een eerste hellend vlak
Na dit constitutioneel Europeesrechtelijke uit-
stapje, komen we toe aan de behandeling van 
het geschil voor zover het direct betrekking heeft 
op de AVG. Het Hof meent dat allereerst opge-
merkt dient te worden dát de AVG überhaupt van 
toepassing is op het ter inzage aanbieden van 
processtukken door gerechten. Het Hof zet in par. 
25 kort uiteen dat dit zo is, aangezien er sprake is 
van een verwerking van persoonsgegevens en 
de AVG van toepassing is op verwerkingen door 
zowel particulieren als overheidsinstanties. Bo-
vendien is geen van de uitzonderingen uit lid 2 of 
3 van art. 2 van toepassing, zoals bijvoorbeeld 
zuiver huishoudelijk gebruik of de opsporing van 
strafbare feiten.
Dit lijkt allemaal aardig voor de hand te liggen en 
de vraag of er een gegevensverwerking heeft 
plaatsgevonden was ook geen strijdpunt tussen 
de partijen. Waarom maakt het Hof er dan woor-
den aan vuil? Het Hof lijkt hier vooral afstand te 
nemen van advocaat-generaal (hierna: A-G) Bo-
bek, die in par. 47 van zijn conclusie bij deze zaak 
wel degelijk de vraag opwerpt of er een verwer-
king heeft plaatsgevonden. In zijn conclusie van 
6 oktober 2021, een dag voor zijn aftreden als 
A-G, trekt hij hard van leer tegen de brede toe-
passelijkheid van het begrip ‘verwerking’ (zie 
ECLI:EU:C:2021:822). Illustratief voor zijn toonzet-
ting is dat hij zich afvraagt of hij een verwer-
kingsregister zou moeten aanleggen naar aanlei-
ding van beschonken geroddel over zijn 
buurman (par. 56). Met dit intra-institutionele ge-
kissebis doet de Europese integratie zijn intrede 
in deze zaak.
A-G Bobek betoogt in zijn afscheidsfilippica met 
gebruikmaking van absurde scenario’s dat ‘we-
gens het buitensporige karakter ervan’ de AVG 

‘geleidelijk aan tot één van de feitelijk meest ver-
onachtzaamde wetgevingskaders binnen het 
Unierecht’ verwordt (par. 65). Als het al een ver-
werking is om een inkijkje te geven in een docu-
ment, zonder ook maar een kopie te maken, waar 
houdt het dan op? Met zijn zorgen over dit hel-
lend vlak bevindt A-G Bobek zich overigens in 
goed gezelschap. A-G Sharpston betoogde  
in haar conclusie bij Commissie/Bavarian  
Lager (HvJ EU 15 oktober 2009, C-28/08 P, 
ECLI:EU:C:2009:624) al dat ‘verwerking’ gelimi-
teerd zou moeten worden tot voornamelijk geau-
tomatiseerde verwerkingen (par. 134-156 aldaar). 
Zij sloot zich daarin aan bij Advies 4/2007 van de 
Artikel 29-Werkgroep over het begrip persoons-
gegevens. De Werkgroep stelde daarin: ‘De 
reikwijdte van de regels voor gegevensbescher-
ming moet niet te ver worden opgerekt’ (in het 
origineel volledig vetgedrukt), zelfs niet als er 
strictu senso sprake is van een verwerking van 
persoonsgegevens (p. 4-5).
Zoals inmiddels duidelijk moge zijn, waren de 
waarschuwingen van A-G Sharpston en de Werk-
groep over het hellend vlak met betrekking tot de 
reikwijdte van ‘verwerkingen’ aan dovemansoren 
gericht. Ook deze poging van A-G Bobek om de 
‘nogal expansionistische koers’ (par. 63) van het 
Hof bij te sturen sorteert geen effect. Wellicht dat 
het lot van A-G’s nu eenmaal is om stuurlui aan 
wal te zijn.

De rechterlijke taak
Na al deze inleidende bespiegelingen komen we 
eindelijk tot de kern van de zaak: mag de AP toe-
zicht houden op de verwerking in casu? Om deze 
vraag te beantwoorden roept het Hof in herinne-
ring dat er bij de uitleg van een bepaling van 
Unierecht rekening gehouden moet worden met 
de exacte bewoordingen, de context, en de doel-
stellingen van de wetgeving (par. 28). Vooral aan 
de doelstellingen lijkt het Hof zwaar te tillen, 
waarover meer in de paragraaf ‘De Poolse lijn’ 
hieronder. Eerst zullen we enige aandacht aan de 
exacte bewoordingen besteden.
Art. 55 lid 3 AVG (geciteerd in de inleiding) zelf 
biedt wat dat betreft weinig aanknopingspunten. 
In navolging van de A-G (par. 78-81 van zijn con-
clusie) zoekt het Hof het daarom in overweging 
20 van de AVG, en specifiek de zinsnede ‘De 
competentie van de toezichthoudende autoritei-
ten mag zich niet uitstrekken tot de verwerking 
van persoonsgegevens door gerechten in het ka-
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der van hun gerechtelijke taken, (...), waaronder 
besluitvorming (...)’ (cursivering toegevoegd). Dit 
enkele ‘waaronder’ moet betekenen, zo rede-
neert het Hof met wiskundige precisie, dat be-
sluitvorming slechts één taak is in het grotere ka-
der van gerechtelijke taken (par. 31-32). Wat er 
verder binnen dit kader zou kunnen vallen, ver-
telt overweging 20 ons niet.
Dat blijkt gelukkig geen belemmering in de zaak 
van X en Z. De verwerking in casu betreft immers 
het verstrekken van informatie over gerechtelijke 
procedures aan journalisten, ten einde hen in 
staat te stellen verslag te doen van diezelfde ge-
rechtelijke procedures. Oftewel: hoewel X en Z 
slechts klagen over communicatiebeleid, klagen 
zij wel specifiek over communicatiebeleid dat ziet 
op zaken waarin de rechter uitspraak moet doen 
(par. 37). Het Hof concludeert dan ook: ‘Het bepa-
len [welke informatie gedeeld wordt] houdt na-
melijk duidelijk verband met de uitoefening door 
die gerechten van hun “rechterlijke taken”’ (par. 
38). Daarmee is de uitzondering van lid 3 van art 
55 AVG van toepassing en de AP onbevoegd. X 
en Z halen wederom bakzeil in de rechtszaal.

De Bobek-lijn, tegen het tweede hellend vlak
Hiermee is de zaak gesloten, maar qua jurispru-
dentie is het een onbevredigende uitspraak. Im-
mers, welke taken zouden er verder nog onder 
het ‘waaronder’ van overweging 20 kunnen val-
len? Het Hof zegt hierover slechts in algemene 
bewoordingen: ‘de aard en het doel van de ver-
werking (...) kunnen aanwijzingen vormen’ dat 
een specifieke verwerking onder de rechterlijke 
taken valt (par 35). Het Hof lijkt hier bewust de 
grenzen van de rechterlijke taak niet helder te 
willen demarceren. En dat is te betreuren, nu een 
nieuwe zaak over deze zeer specifieke bepaling 
naar alle waarschijnlijkheid niet in het vooruit-
zicht ligt. Wat wel in het vooruitzicht ligt, is een 
tweede hellend vlak: als het bieden van een in-
kijkje in geselecteerde processtukken ‘duidelijk 
verband’ houdt met rechterlijke taken, waar 
houdt het dan op?
Dat zal ergens moeten zijn, en A-G Bobek wijst in 
de juiste richting. Hij merkt in par. 81 van zijn 
conclusie op dat ook het algemeen laten functio-
neren van een rechtsprekende instantie onder de 
gerechtelijke taken kan vallen. Hij redeneert hier 
teleologisch: als de bedoeling van art. 55 lid 3 
AVG het waarborgen van rechterlijke onafhanke-
lijkheid is, dan zal bijvoorbeeld ook ‘het toewij-

zen van zaken aan rechters, het voegen van za-
ken, het verlengen van termijnen’ hieronder 
moeten vallen. Deze besluiten kunnen immers 
allemaal (zij het wellicht indirect) van invloed zijn 
op rechterlijke oordelen en zouden daarom on-
der de uitzonderingen moeten vallen.
De grens ligt wat A-G Bobek betreft bij ‘zuiver 
administratieve handelingen zoals het onder-
houd van de gerechtsgebouwen [en] het aan-
gaan van overeenkomsten voor cateringdiensten’ 
(par. 91). Een nuttig voorbeeld dat hij hierbij 
geeft is de uitbetaling van het salaris van rech-
ters. Dit zou kunnen vallen onder een administra-
tieve handeling, voor zover het slechts om de 
mechanische verwerking van salarisstrookjes 
gaat. Een discretionair element, zoals een einde-
jaarsbonus, kan er echter al voor zorgen dat het 
onschuldige karakter verloren gaat (ibid.). Indien 
er twijfel mogelijk is of toezicht op een bepaalde 
verwerking de rechterlijke onafhankelijkheid zou 
kunnen aantasten, pleit A-G Bobek dan ook we-
derom voor voorzichtigheid (par. 93). Zo trekt 
A-G Bobek bij zijn afscheid een heldere grens, 
die hopelijk in de toekomst steviger verankerd 
raakt in de jurisprudentie.

De Poolse lijn van Lenaerts
Hoewel het Hof deze lijn van de A-G niet expliciet 
overneemt, komt het wel tot dezelfde conclusie: 
alleen de rechterlijke macht is bevoegd om toe-
zicht te houden op de rechterlijke macht. Het Hof 
komt tot dit oordeel op basis van de doelstelling 
van art. 55 lid 3 AVG. Zoals hierboven aangekon-
digd tilt het daar zwaar aan, en de reden daar-
voor moet gevonden worden in de rauwe werke-
lijkheid van de Europese integratie.
Beginnend met de doelstelling van art. 55 lid 3 
AVG, die helder uiteengezet wordt in overweging 
20: ‘De competentie van de toezichthoudende 
autoriteiten mag zich niet uitstrekken tot de ver-
werking van persoonsgegevens door gerechten 
in het kader van hun gerechtelijke taken, zulks 
teneinde de onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht bij de uitoefening van haar rechterlijke ta-
ken, waaronder besluitvorming, te waarborgen’ 
(cursivering toegevoegd). Op basis hiervan 
schuwt het Hof grote woorden niet: rechterlijke 
instanties moeten ‘hun rechterlijke taken volledig 
autonoom uitoefenen, zonder enig hiërarchisch 
verband en zonder ondergeschikt te zijn of van 
waar dan ook bevelen of instructies te ontvan-
gen’ (par. 33 uitspraak, zie voor het quis custo-
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diet ipsos custodes-vraagstuk dat hierin besloten 
ligt par. 139-156 conclusie). De onverdeelde onaf-
hankelijkheid die hier wordt bepleit, verklaart 
wellicht waarom het Hof de lijn van de A-G niet 
overneemt: bij volledige autonomie passen geen 
instructies, zelfs niet over salarisstrookjes.
Om deze radicale opvatting te verklaren, moeten 
wij onze blik nogmaals verplaatsen naar de Euro-
pese integratie. Door decennia van steeds nau-
were samenwerking is het afkalven van de 
rechtsstaat in Polen en Hongarije een centraal 
thema binnen de Europese politiek gewor-
den – in weerwil van wat politieke leiders in deze 
landen zelf wellicht graag zouden zien. Er wordt 
hierover slag geleverd op vele politieke en be-
stuurlijke velden, en ook de zalen van het Paleis 
op de Kirchberg doen hierbij dienst als arena, 
waaronder opvallend genoeg in deze zaak. Dat 
dit conflict zonder wapens wordt uitgevochten, 
onderstreept eens te meer de waarde van het 
Europese project.
Het voert te ver om hier alle relevante juridische 
twisten te behandelen, maar vier zaken zijn van 
essentieel belang: Commissie/Polen (Onafhanke-
lijkheid van de Sąd Najwyższy) (HvJ EU 24 juni 
2019, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531); A.K. (Onaf-
hankelijkheid van de tuchtkamer van de Sąd 
 Najwyższy) (HvJ EU 19 november 2019, C-585/18, 
C-624/18 en C-625/18, ECLI:EU:C:2019:982); A.B. 
e.a. (Benoeming van rechters bij de Sąd 
 Najwyższy) (HvJ EU 2 maart 2021, C-824/18, 
ECLI:EU:C:2021:153); en Commissie/Polen (Tucht-
regeling voor rechters) (HvJ EU 15 juli 2021, 
C-791/19, ECLI:EU:C:2021:596). In deze zaken 
bouwde de Grote Kamer van het Hof, voorgeze-
ten door Lenaerts, aan een heldere lijn: beperkin-
gen op de rechterlijke onafhankelijkheid zijn in 
strijd met primair Europees recht, en de Europe-
se Commissie mag haar hele instrumentarium te 
berde brengen om Polen weer in het rechtstatelij-
ke gareel te krijgen. Zoals vaker in het verleden 
als de Europese eenwording zwaar onder vuur 
lag, laat het Hof zich hier van zijn meest activisti-
sche kant zien.
In het licht van deze jurisprudentie valt op dat 
ook in de zaak van X en Z/AP Lenaerts optrad als 
voorzitter, al was het dan niet van de Grote Ka-
mer. Met het oog op zijn standvastige verdedi-
ging van de rechterlijke onafhankelijkheid, moe-
ten we deze uitspraak wellicht niet primair lezen 
in de context van de AVG. Binnen die context ha-
len X en Z hun gram niet en hoeven rechtbanken 

geen externe controle op hun communicatiebe-
leid te dulden. Deze uitleg bij de AVG lijkt echter 
verworden tot een toevallige bijkomstigheid in 
een uitspraak over een wat stoffig geschil rond-
om toezicht. De werkelijke waarde van het arrest 
kan worden gevonden waar het het niveau van 
deze polderbrouille ontstijgt: Lenaerts trekt met 
vaste hand zijn Poolse lijn door van het primaire 
naar het secundaire recht van de Europese Unie, 
en stut zo wederom de rechterlijke onafhankelijk-
heid.

dr. G.J. Ritsema van Eck
Universitair docent IT-recht aan de Rijksuniversi-
teit Groningen.
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Rechterlijke machtiging. Doorgifte. Pretty 
Good Privacy. 

[Sv art. 34, 125i]

Verdachte is onder meer veroordeeld voor het 
medeplegen van moord. In cassatie wordt onder 
andere geklaagd over het gebruik van de zoge-
noemde ‘Ennetcom-data’ als bewijs in de straf-
zaak. Deze data is door het bedrijf Ennetcom op-
geslagen op servers in Canada. Het gaat om data 
uit Blackberry-telefoons die waren aangepast met 
het programma Pretty Good Privacy (PGP) om 
versleutelde communicatie met afscherming van 
de identiteit van de gebruiker mogelijk te maken 
(‘cryptotelefoons’).
Het cassatiemiddel ziet erop dat dat het hof de 
door de Canadese autoriteiten overgedragen 
‘PGP-gesprekken’ niet als bewijs had mogen ge-
bruiken. In 2016 heeft de Superior Court of Justice 
beslist dat de veiliggestelde data aan de bevoeg-
de justitiële autoriteiten zou worden overgedra-


