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 Geschillenkamer 

Beslissing ten gronde 150/2022  

van 21 oktober 2022 

Dossiernummer : DOS-2020-02764 

Betreft: het gebruik van cookies op de websites van de media La DH en La Libre (IPM 

Group) 

De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit, bestaande uit de heer Hielke 

Hijmans, voorzitter;  

Gelet op Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), hierna AVG; 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, 

hierna WOG; 

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

volksvertegenwoordigers op 20 december 2018 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 

januari 2019;  

Gelet op de stukken van het dossier; 

Gelet op het schikkingsvoorstel dat op 14 september 2022 aan de partij is voorgelegd, en dat als 

bijlage bij deze beslissing is gevoegd en daarvan integrerend deel uitmaakt; 

Heeft de volgende beslissing genomen inzake: 

De partij:  IPM Group NV, [...], vertegenwoordigd door meester Frédéric DECHAMPS.  
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I. Procedure voorafgaand aan de beslissing: 

1. In de onderhavige zaak betreffende IPM Group NV werd op 14 september 2022 een 

schikkingsvoorstel aan deze partij voorgelegd. De volledige inhoud van de brief met dit 

schikkingsvoorstel bevindt zich in de bijlage bij deze beslissing.  

2. Op 26 september 2022 geeft de partij een brief bij de griffie van de Geschillenkamer af met 

daarin een verzoek tot wijziging van de voorgestelde voorwaarden in de 

schikkingstransactie. 

3. Op 5 oktober 2022 wordt een antwoord gegeven op dit verzoek tot wijziging van de 

voorwaarden. Het verzoek wordt afgewezen.  

4. Op 10 oktober 2022 geeft de partij een brief bij de griffie van de Geschillenkamer af waarin 

zij verklaart het schikkingsvoorstel formeel en uitdrukkelijk te aanvaarden.  

5. Gezien de uitdrukkelijke aanvaarding van de partij, is vervolgens op 10 oktober 2022 een 

schikking tot stand gebracht. De onderhavige beslissing formaliseert deze schikking.  

 

II. Voorwaarden van de schikking  

6. De voorwaarden van de schikking zijn identiek aan die in de brief met het schikkingsvoorstel 

van 14 september 2022. Om die reden maakt de bijlage met dat voorstel integrerend deel 

uit van de onderhavige beslissing. De voorwaarden van dit voorstel worden hieronder in het 

kort samengevat.  

7. De door de Inspectiedienst van de Gegevensbeschermingsautoriteit gedane vaststellingen 

in het kader van deze zaak, en de mogelijke inbreuken die daarmee in verband kunnen 

worden gebracht, zullen niet langer door de Geschillenkamer worden behandeld. De 

reikwijdte van deze schikking is dus intrinsiek beperkt tot de elementen van de zaak, zoals 

aangegeven in het schikkingsvoorstel, dat de volgende zin bevat: "Het schikkingsvoorstel 

betreft dus de feiten, de periode en de (technische) context, zoals beschreven in het 

inspectieverslag; de feiten die geen betrekking hebben op deze periode en deze context 

vallen dus niet onder deze schikking.  .. " De partij betaalt van haar kant een bedrag van 

10.000 euro aan de Belgische schatkist en voldoet aan de voorwaarden van de schikking. 

 

III. Publicatie van de beslissing  

8. Gelet op het belang van transparantie met betrekking tot de besluitvorming van de 

Geschillenkamer, wordt deze beslissing gepubliceerd op de website van de 

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

bij het Marktenhof (hof van beroep van Brussel), binnen een termijn van dertig dagen vanaf de 

kennisgeving ervan, met de Gegevensbeschermingsautoriteit als verweerder.  

Een dergelijk beroep kan worden aangetekend door middel van een interlocutoir verzoekschrift dat 

de in artikel 1034 ter van het Gerechtelijk Wetboek genoemde inlichtingen moet bevatten1.  Het 

interlocutoir verzoekschrift moet bij de griffie van het Marktenhof worden ingediend 

overeenkomstig artikel 1034 quinquies van het Ger.W.2, of via het informatiesysteem e-Deposit 

van het ministerie van Justitie (artikel 32 ter van het Ger.W.). 

 

 

 

 

(get.) Hielke HIJMANS  

Voorzitter van de Geschillenkamer 

 
1 Het verzoekschrift vermeldt op straffe van nietigheid: 

1° de dag, de maand en het jaar; 
2° de naam, de voornaam, de woonplaats van de verzoeker en, in voorkomend geval, zijn hoedanigheid en zijn 

rijksregister- of ondernemingsnummer; 
3° de naam, de voornaam, de woonplaats en, in voorkomend geval, de hoedanigheid van de persoon die moet worden 

opgeroepen; 
4° het voorwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering; 
5° de rechter voor wie de vordering aanhangig wordt gemaakt; 
6° de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat. 

2 Het verzoekschrift, met de bijlage, wordt in evenveel exemplaren als er partijen zijn, per aangetekende brief aan de griffier 
van de rechtbank toegezonden of bij de griffie neergelegd. 

OM DEZE REDENEN,  

beslist de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit, na beraadslaging: 

- Op grond van artikel 100, §1, 4, van de WOG, de schikking geldig te verklaren zoals deze 

door de partij op 10 oktober 2022 is aanvaard, onder de in deze beslissing en haar 

bijlage opgenomen voorwaarden. 


