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INZAKE VAN: 

IAB EUROPE, [...]; 

Appellante, oorspronkelijke verweerster; 

bijgestaan en vertegenwoordigd door meester Kristof Van Quathem (kvanquathem@cov.com), 

advocaat kantoor houdende te Manhattan Bolwerklaan 21, 1210 Brussel en meester Frank Judo 

(f.iudo@liedekerke.com) en meester Peter Craddock ( craddock@khlauw.com), advocaten kantoor 

houdende te [...]
L 

TEGEN: 

De GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen 

onder het nummer 0694.679.950, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35; 

Geïntimeerde, oorspronkelijke administratieve instantie, hierna "Gegevensbeschermingsautoriteit of 

GBA" of Geschillenkamer; 

bijgestaan en vertegenwoordigd door meesters Joos Roets (joos.roets@demospublidaw.be) en 

Timothy Roes, advocaten kantoor houdende te Oostenstraat 38 bus 201, 2018 Antwerpen. 

IN AANWEZIGHEID VAN: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dr. JEF AUSLOOS, met woonplaats te [...],  met rijksregisternummer [...] 

De heer PIERRE DEWITTE, met woonplaats te [...], met rijksregisternummer 

[...], 

Dr. JOHNNY RYAN, met woonplaats te [...], met nationaal sociale 

zekerheidsnummer [...], 

FUNDACJA PANOPTYKON, stichting naar Pools recht, met zetel te [...] met 

ondernemingsnummer [...] in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van 

mevrouw Katarzyna Szymielewicz, wonende te [...] overeenkomstig artikel 80)1 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 
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5. 

6. 

STICHTING BITS OF FREEDOM, stichting naar Nederlands recht, met zetel 

te [...] met KvK-nummer [...]. 

LIGUE DES DROIT HUMAINS VZW, met zetel te [...], met ondernemingsnummer 

[...], RPR Brussel. 

Bewarend vrijwillig tussenkomende partijen, hierna 'Klagers' 

bijgestaan en vertegenwoordigd door meesters Frederic Debusseré 

(frederic.debussere@timelex.eu) en Ruben Roex (ruben.roex@timelex.eu), 

advocaten kantoor houdende te [...]. 

Gelet op de procedurestukken: 

• de beslissing van 2 februari 2022 van de GBA (hierna de "Bestreden Beslissing"),

• het verzoekschrift van 4 maart 2022, waarmee IAB Europe beroep aantekent tegen de beslissing nr.

21/2022 van de Geschillenkamer van 2 februari 2022, in het dossier met dossiernummer DOS-2019-

01377, zoals kennisgegeven bij e-mail en aangetekende zending dd. 2 februari 2022 aan IAB Europe;

• het verzoekschrift tot tussenkomst van de bewarend vrijwillig tussenkomende partijen (Ausloos e.a.);

• de inleidende zitting van 16 maart 2022 van het Marktenhof, strekkende tot vaststelling van een

conclusiekalender inzake het debat voorlopige maatregelen en het debat ten gronde;

• de afstand van vordering van IAB Europe inzake het debat voorlopige maatregelen;

• de syntheseconclusies van partijen;

• de door partijen neergelegde bundels;

Gehoord de advocaten van partijen ter openbare terechtzitting van 29 juni 2022 en gelet op de 

stukken die zij neerlegden waarna de zaak in beraad werd genomen voor uitspraak op 14 september 

2022. 
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