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Het reguleren van het gebruik van data door
digitale platforms: gaat de voorgestelde
Digital Markets Act ver genoeg?

Inge Graef*

Inleiding

Als een van de recente wetgevingsvoorstellen van de
Europese Commissie maakt de Digital Markets Act1

deel uit van de Europese Digitale Strategie met als mot-
to ‘Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk’.2
De Europese Digitale Strategie bestaat uit verschillende
onderdelen die elk hun eigen plaats hebben binnen het
grotere geheel. Zo heeft de Commissie naast de Digital
Markets Act ook voorstellen voor een Digital Services
Act,3 Data Governance Act (DGA)4 en AI Act5 gedaan.

* Mr. dr. I. Graef is als universitair hoofddocent mededingingsrecht ver-
bonden aan Tilburg University en aan de onderzoeksinstituten TILT en
TILEC aldaar.

1. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad
over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector (Digital Mar-
kets Act of DMA), 15 december 2020, COM(2020)842 def.

2. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio’s, ‘De digitale toekomst van Europa vormgeven’, 19 febru-
ari 2020, COM(2020)67 def.

3. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake
digitale diensten) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG, 15 decem-
ber 2020, COM(2020)825 def.

4. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende Europese datagovernance (Data Governance Act – hier
afgekort als DGA), 25 november 2020, COM(2020)767 def.

5. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende artificiële intelli-
gentie (Wet op de artificiële intelligentie) en tot wijziging van bepaalde
wetgevingshandelingen van de Unie, 21 april 2021, COM(2021)206
def.

Bovendien zijn de al bestaande regimes, waaronder het
mededingings-, consumenten- en gegevensbescher-
mingsrecht, ook van toepassing op de situaties waarop
de nieuwe wetgevingsvoorstellen zien. Hoewel het
onvermijdelijk is dat verschillende vormen van wet-
geving en regulering naast elkaar bestaan, moet er wel
een mate van onderlinge samenhang zijn zodat het
rechtssysteem als geheel het overkoepelende doel
bereikt. Tegen deze achtergrond betoogt deze bijdrage
dat de bepalingen in de DMA die zien op het gebruik
van en het verlenen van toegang tot data beter afge-
stemd moeten worden op andere rechtsgebieden die
parallel van toepassing zijn, en met name de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG)6 en de DGA.
De DMA staat namelijk niet alleen als het gaat om het
reguleren van data. De AVG is van toepassing als per-
soonsgegevens worden verwerkt. Ook het mededin-
gingsrecht kan ingezet worden om in bepaalde situaties
toegang tot data af te dwingen.7 Daarnaast is ook het
voorstel voor een DGA relevant, die zogenoemde
gegevensdelingsdiensten8 (data sharing services in het

6. 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 of AVG) (PbEU 2016,
L 119/1).

7. Zie hierover een eerdere bijdrage in dit tijdschrift: E. Van Damme,
I. Graef & W. Sauter, ‘Machtsmisbruik op basis van big data’, M&M
2018, afl. 3.

8. De DGA omschrijft ‘gegevensdeling’ in art. 2 onder 7 als: ‘de verstrek-
king van gegevens door een gegevenshouder aan een gegevensgebrui-
ker, met het oog op gezamenlijk of individueel gebruik van de gedeelde
gegevens, op basis van vrijwillige overeenkomsten, hetzij rechtstreeks,
hetzij via een bemiddelaar’.
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Engels) een belangrijke rol toebedeelt bij het bevorderen
van toegang tot data.
In artikel 5 en 6 legt de DMA een aantal verplichtingen
op aan bedrijven die vallen onder de definitie van poort-
wachter, zoals omschreven in artikel 3, en een kernplat-
formdienst aanbieden, waaronder onder meer een on-
linetussenhandelsdienst, onlinezoekmachine, onlinesoci-
alenetwerkdienst en videoplatformdienst worden
geschaard.9 Twee bepalingen in artikel 5 en 6 met
betrekking tot het gebruik van data lijken rechtstreeks te
zijn geïnspireerd op bestaande mededingingszaken: arti-
kel 5 onder a DMA met betrekking tot het combineren
van persoonsgegevens uit verschillende diensten en arti-
kel 6 lid 1 onder a DMA over de preferentiële toegang
die poortwachters hebben tot gegevens van hun zakelij-
ke gebruikers. Deze bijdrage beargumenteert dat deze
twee bepalingen uit de DMA, in de versie zoals voorge-
steld door de Europese Commissie in december 2020,
striktere eisen moeten stellen aan het gebruik van data
door poortwachters met het oog op de verhouding met
andere wetgeving en regulering die parallel van toepas-
sing is. Zo gaan de beperkingen op het combineren van
persoonsgegevens in de DMA niet verder dan wat al
geldt onder de AVG voor alle gegevensverwerkers onge-
acht hun marktpositie voor wat betreft het profileren en
volgen van gebruikers voor marketing- of reclamedoel-
einden. Daarnaast geldt er onder de DGA een strikte
neutraliteitseis voor gegevensdelingsdiensten, waardoor
er een ongelijk speelveld dreigt te ontstaan met de
poortwachters die alleen in specifieke omstandigheden
door het mededingingsrecht en de DMA worden
beperkt in hun mogelijkheden tot zelfbegunstiging in de
toegang tot data. Zonder een aanscherping van deze
bepalingen in de DMA is het risico dat het doel van de
DMA om te zorgen voor ‘betwistbare en eerlijke mark-
ten in de digitale sector’10 niet bereikt wordt en poort-
wachters alsnog niet aan strengere eisen onderworpen
zijn in verhouding met andere rechtsgebieden die paral-
lel op hen en/of andere marktspelers van toepassing
zijn.

De verhouding tussen artikel 5
onder a DMA, het
mededingingsrecht en de AVG

Artikel 5 onder a DMA verbiedt een poortwachter om
persoonsgegevens afkomstig van kernplatformdiensten
met persoonsgegevens van andere diensten van de
poortwachter of derden te combineren, tenzij de eindge-
bruiker de specifieke keuze heeft gekregen en toestem-

9. Zie de lijst van kernplatformdiensten in art. 2 lid 2 DMA.
10. Het doel van de voorgestelde DMA zoals genoemd in art. 1 lid 1 DMA.

Hoewel de DMA niet definieert wat bedoeld wordt met ‘betwistbare
markten’, wordt het werk van de econoom Baumol veelal geassocieerd
met dit concept. Zie W.J. Baumol, ‘Contestable Markets: An Uprising in
the Theory of Industry Structure’, American Economic Review 1982,
nr. 1, p. 1-15.

ming heeft verleend in de zin van de AVG. Deze bepa-
ling is gebaseerd op de remedie opgelegd door het Duit-
se Bundeskartellamt in de Facebook-beslissing uit
2019.11

Het Bundeskartellamt concludeerde in zijn besluit dat
Facebook de Duitse mededingingsregels overtrad door
eindgebruikers algemene voorwaarden op te leggen die
hen dwongen in te stemmen met het samenvoegen van
hun socialenetwerkgegevens met persoonsgegevens uit
Facebook’s andere diensten, zoals WhatsApp en Insta-
gram, maar ook met persoonsgegevens verzameld door
Facebook op websites van derden. Zonder in te stem-
men met deze voorwaarden konden eindgebruikers
Facebook’s socialenetwerkdienst niet gebruiken. Het
Bundeskartellamt gebruikte de gegevensbeschermings-
regels uit de AVG als toetsingskader om vast te stellen
dat de praktijken van Facebook ook tot misbruik van
haar machtspositie onder het Duitse mededingingsrecht
leidden.12

Zo stelde het Bundeskartellamt onder andere vast dat de
toestemming van eindgebruikers niet ‘vrij’ gegeven was,
zoals vereist onder artikel 4 onder 11 AVG, vanwege de
machtspositie van Facebook en de afwezigheid van
alternatieve sociale netwerken op de markt.13 Ook was
het combineren van de persoonsgegevens volgens het
Bundeskartellamt niet noodzakelijk voor het kunnen
leveren van een socialenetwerkdienst aan eindgebrui-
kers14 en wogen de gerechtvaardigde belangen van Face-
book tot het combineren van persoonsgegevens voor
commerciële doeleinden niet op tegen de belangen van
eindgebruikers met betrekking tot het beschermen van
hun persoonsgegevens.15 Om deze redenen ontbrak er
een rechtmatige grondslag voor het combineren van de
persoonsgegevens, waardoor Facebook volgens het Bun-
deskartellamt artikel 6 lid 1 AVG overtrad en tegelijker-
tijd eindgebruikers uitbuitte en concurrenten van de
markt uitsloot in strijd met de Duitse mededingings-
regels.16

De redenering van het Bundeskartellamt is niet zonder
controverse, vooral met betrekking tot de vraag of het
wenselijk is dat een mededingingsautoriteit ingrijpt in
gedrag dat ook de gegevensbeschermingsregels
overtreedt.17 In hoger beroep hebben het Oberlandesge-
richt in Düsseldorf en het Bundesgerichtshof in kort
geding verschillende conclusies bereikt over de rechtma-

11. Bundeskartellamt 6 februari 2019, zaak B6-22/16 (Facebook), beschik-
baar via www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/
Fallberichte/Missbrauchsaufsicht/2019/B6-22-16.html?nn=3600108.

12. Zie voor een kort overzicht: Persbericht Bundeskartellamt, ‘Bundeskar-
tellamt prohibits Facebook from combining user data from different
sources’, 7 februari 2019, beschikbaar via www.bundeskartellamt.de/
SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/
2019/07_02_2019_Facebook.html.

13. Bundeskartellamt, Facebook, par. 639-646, 877-879. Zie ook Europees
Comité voor gegevensbescherming, ‘Guidelines of 4 May 05/2020 on
consent under Regulation 2016/679’, par. 13-54.

14. Bundeskartellamt, Facebook, par. 666-677.
15. Bundeskartellamt, Facebook, par. 727-731.
16. Bundeskartellamt, Facebook, par. 163.
17. Zie bijvoorbeeld D. Auer, ‘The FCO’s Facebook Decision: Putting Priva-

cy Before Competition’, Competition Policy International EU News,
maart 2019, p. 1-4.
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tigheid van de beslissing van het Bundeskartellamt.18

Inmiddels heeft het Oberlandesgericht in Düsseldorf
prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in
Luxemburg over de interpretatie van de AVG door het
Bundeskartellamt in zijn Facebook-beslissing.19 Wellicht
nog belangrijker dan de vraag of de redenering van het
Bundeskartellamt wenselijk is of niet is de mate van
effectiviteit van de remedie die gekozen is om een einde
te maken aan Facebook’s overtreding.
Het Bundeskartellamt stond Facebook alleen nog toe
persoonsgegevens uit de verschillende diensten en web-
sites van derden te combineren met de vrijwillige toe-
stemming van de eindgebruiker. De inspiratie voor deze
remedie komt opnieuw uit de AVG, waar toestemming
een van de rechtmatige grondslagen voor de verwerking
van persoonsgegevens is.20 Het verschil met de situatie
voor de beslissing van het Bundeskartellamt is dat
instemming van eindgebruikers tot het combineren van
persoonsgegevens niet langer een voorwaarde is om
Facebook’s sociale netwerk te blijven gebruiken. Ook als
eindgebruikers niet instemmen met het combineren van
persoonsgegevens moet Facebook hen toelaten haar
sociale netwerk op dezelfde manier te gebruiken. Hoe-
wel deze remedie zorgt voor empowerment van eindge-
bruikers door hun meer controle te geven over hun per-
soonsgegevens, is het de vraag of de voorwaarde van
toestemming van eindgebruikers voor het samenvoegen
van persoonsgegevens voldoende is om mededingings-
zorgen weg te nemen. Zoals hierna wordt betoogd,
hangt de effectiviteit van de remedie van toestemming
voor het bevorderen van concurrentie in de markt
namelijk af van de keuzes van individuele gebruikers.
Dit is temeer relevant nu de DMA de remedie van het
Bundeskartellamt uit de Facebook-zaak kopieert en toe-
past op alle situaties waarin poortwachters die kernplat-
formdiensten aanbieden persoonsgegevens uit verschil-
lende diensten van henzelf of derden willen combineren.
De remedie uit de Facebook-zaak zorgt er in feite alleen
voor dat de gegevensbeschermingsregels uit de AVG
nageleefd worden. Uit deze uitkomst zou men zelfs kun-
nen afleiden dat het mededingingsrecht in de Facebook-
zaak slechts gebruikt is om naleving van het gegevensbe-
schermingsrecht af te dwingen. Door alleen het principe
van toestemming uit de AVG als remedie op te leggen
maakt het Bundeskartellamt zich in zekere zin kwets-
baarder ten opzichte van critici die stellen dat het Bun-
deskartellamt als mededingingsautoriteit niet bevoegd
was om de AVG toe te passen.21 Als het Bundeskartell-

18. Oberlandesgericht Düsseldorf 26 augustus 2019, VI-Kart 1/19 (V),
ECLI:DE:OLGD:2019:0826.KART1.19V.00 (Facebook/Bundeskartell-
amt); Bundesgerichtshof 23 juni 2020, KVR 69/19, ECLI:DE:BGH:
2020:230620BKVR69.19.0 (Facebook).

19. Oberlandesgericht Düsseldorf 24 maart 2021, Kart 2/19 (V),
ECLI:DE:OLGD:2021:0324.KART2.19V.00 (Facebook).

20. Art. 6 lid 1 onder a AVG. Voor een interpretatie van de eisen van vrije
toestemming onder de AVG, zie Europees Comité voor gegevensbe-
scherming, ‘Richtsnoeren 05/2020 inzake toestemming overeenkomstig
Verordening 2016/679’, 4 mei 2020.

21. Zie de prejudiciële vragen gesteld door de Düsseldorfse rechter in zijn
verwijzing naar het Hof van Justitie: zaak Kart 2/19 (V), 24 maart 2021
(Facebook).

amt een verregaander remedie dan toestemming uit de
AVG had opgelegd, zou dit zijn positie met betrekking
tot vragen over zijn bevoegdheid zelfs kunnen hebben
versterkt. Regels uit andere rechtsgebieden zijn al eerder
gebruikt als indicator voor het vaststellen van een
inbreuk op het mededingingsrecht.22 De belangrijkste
voorwaarde hierbij is dat een overtreding van een ander
rechtsgebied mededingingsschade veroorzaakt. Hoewel
de overtreding van de AVG wel degelijk heeft geleid tot
mededingingsschade zoals het Bundeskartellamt in zijn
beslissing betoogt,23 kan deze mededingingsschade niet
weggenomen worden door de remedie van toestemming
waarvan de effectiviteit afhangt van de keuzes van indi-
viduele gebruikers. Hierdoor gaat het Bundeskartellamt
in de Facebook-zaak niet verder dan het handhaven van
het gegevensbeschermingsrecht.
De reden dat de remedie van toestemming niet ver
genoeg gaat om de mededinging te beschermen komt
door het bestaan van externe effecten (externalities) op
anderen en op de markt die individuele gebruikers niet
meenemen in hun keuze om al dan niet toestemming te
geven voor het combineren van hun eigen persoonsge-
gevens. Deze externe effecten houden in dat de keuzes
van één persoon ook gevolgen kunnen hebben voor
andere personen met soortgelijke kenmerken. Indien
persoon A ermee instemt dat zijn persoonsgegevens tus-
sen diensten worden uitgewisseld, kan de gecombineer-
de dataset over zijn gedrag en voorkeuren ook gedetail-
leerdere inzichten verschaffen over personen B, C en D
die bijvoorbeeld soortgelijke voorkeuren hebben en tot
dezelfde leeftijdsgroep of beroepsgroep behoren.24

Omdat het Bundeskartellamt in de Facebook-zaak alleen
het principe van toestemming onder de AVG handhaaft,
wordt de mate waarin uitbuiting van gebruikers en uit-
sluiting van concurrenten plaatsvindt afhankelijk
gemaakt van de individuele keuze van gebruikers om al
dan niet in te stemmen met het samenvoegen van hun
persoonsgegevens tussen verschillende diensten. Dit is
geen verantwoordelijkheid die van individuele gebrui-
kers kan worden verwacht, met name gelet op de mede-
dingingsschade die het gedrag van Facebook kan toe-

22. Zoals in HvJ EG 11 april 1989, zaak 66/86, ECLI:EU:C:1989:140
(Ahmed Saeed), waar verwezen werd naar een EU-richtlijn over het
vaststellen van tarieven van luchtdiensten om te bepalen of het betref-
fende tarief opgelegd door de onderneming met machtspositie een
oneerlijke voorwaarde opleverde onder art. 102 Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie (VWEU) en in HvJ EU 6 december 2012,
zaak C-457/10 P, ECLI:EU:C:2012:770 (AstraZeneca), waar misbruik
van procedures voor het verlenen van aanvullende beschermingscertifi-
caten voor geneesmiddelen geacht werd art. 102 VWEU te overtreden
vanwege de mededingingsbeperkende effecten die dit gedrag opriep.

23. Zo stelde het Bundeskartellamt vast dat Facebook door haar gedrag niet
alleen eindgebruikers uitbuitte maar ook concurrenten uitsloot van de
markt.

24. Zie D. Acemoglu, A. Makhdoumi, A. Malekian & A. Ozdaglar, ‘Too
Much Data: Prices and Inefficiencies in Data Markets’, NBER Working
Papers 2019, nr. 26296, beschikbaar via https://ideas.repec.org/p/nbr/
nberwo/26296.html; D. Bergemann, A. Bonatti & T. Gan, ‘The Econo-
mics of Social Data’, Cowles Foundation Discussion Paper 2019,
nr. 2203R, beschikbaar via https://ssrn.com/abstract=3459796; J.P.
Choi, D.-S. Jeon & B.-C. Kim, ‘Privacy and personal data collection with
information externalities’, Journal of Public Economics 2019,
p. 113-124.
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brengen die niet op basis van het gegevensbescher-
mingsrecht alleen kan worden tegengegaan.
Als de meerderheid van de gebruikers alsnog instemt
met het combineren van persoonsgegevens, zal de reme-
die in de Facebook-zaak slechts een beperkt effect heb-
ben op de concurrentie in de markt en op de bescher-
ming van consumentenwelvaart in het algemeen. Omdat
de beslissing op grond van het mededingingsrecht is
genomen, was het Bundeskartellamt voor de remedie
niet beperkt tot gegevensbeschermingsbegrippen als
toestemming en had het nog een stap verder kunnen
gaan door Facebook te verbieden persoonsgegevens te
combineren ongeacht of gebruikers toestemming geven.
Een dergelijke maatregel zou – hoewel zeker controver-
sieel – waarschijnlijk wel een oplossing hebben geboden
voor de mededingingsschade in de markt en de externe
effecten die individuele gebruikers niet meenemen in
hun beslissing om al dan niet in te stemmen met het
samenvoegen van hun persoonsgegevens.
Om dezelfde redenen betoogt deze bijdrage dat de
DMA ook striktere eisen zou moeten stellen aan het
samenvoegen van persoonsgegevens en niet het principe
van toestemming uit de AVG moet gebruiken. Het doel
van de DMA om te zorgen voor ‘betwistbare en eerlijke
markten in de digitale sector’ gaat verder dan het
beschermen van de individuele verhouding tussen
gebruikers en gegevensverwerkers waarop de AVG ziet.
Het risico van de huidige versie van artikel 5 onder a
DMA is dat poortwachters gebruikers kunnen verleiden
tot het instemmen met het samenvoegen van persoons-
gegevens zonder dat zij beseffen wat de mogelijke gevol-
gen voor henzelf en anderen zijn.25

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescher-
ming herinnerde er in zijn advies over de DMA aan dat
ook digitale platforms die niet kwalificeren als poort-
wachter onder de DMA voor het combineren van per-
soonsgegevens toestemming van gebruikers onder de
AVG nodig hebben voor het profileren en volgen van
gebruikers voor marketing- of reclamedoeleinden.26 Met
andere woorden: artikel 5 onder a DMA wijkt niet af
van de huidige interpretatie van de AVG voor deze
doeleinden omdat de eis van toestemming hiervoor nu al
geldt voor alle gegevensverwerkers ongeacht hun markt-
positie. Daarmee strookt de huidige versie van artikel 5
onder a DMA niet met het onderliggende doel van de
DMA om striktere eisen te stellen aan poortwachters die
kernplatformdiensten aanbieden en markten zo eerlijk
en betwistbaar te maken. Een sterkere en betrouw-
baardere voorwaarde voor het combineren van per-
soonsgegevens dan toestemming zou het uitvoeren van
een overeenkomst kunnen zijn. Artikel 6 lid 1 onder b
DMA bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens
rechtmatig is wanneer deze verwerking ‘noodzakelijk

25. R. Podszun, ‘Should gatekeepers be allowed to combine data? Ideas for
Art. 5(a) of the draft Digital Markets Act’, SSRN Working Paper
juni 2021, p. 6-7, beschikbaar via https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=3860030.

26. Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, Opinion 2/2021
on the proposal for a Digital Markets Act, 10 februari 2021, overweging
24 en voetnoot 26 op p. 9-10.

voor de uitvoering van een overeenkomst’ is waarbij de
gebruiker partij is. Deze grondslag biedt sterkere garan-
ties dan toestemming, omdat gegevensverwerkers op
basis van deze grond alleen nog persoonsgegevens
mogen samenvoegen in de mate waarin dit noodzakelijk
is voor het uitvoeren van een overeenkomst.
Bij het uitvoeren van een overeenkomst moet gedacht
worden aan het aanbieden van een dienst, bijvoorbeeld
een nieuwe applicatie die persoonsgegevens samen-
brengt uit de e-maildienst en de kaartendienst van een
poortwachter om de gebruiker te adviseren over hoe
zijn/haar reisbewegingen het beste te organiseren. De
voorwaarde waaronder de poortwachter persoonsgege-
vens uit verschillende bronnen mag combineren is dat
de dienst zonder een dergelijke samenvoeging niet aan-
geboden kan worden. Waar het samenvoegen van per-
soonsgegevens enkel de kwaliteit van de dienst verhoogt
maar niet per se noodzakelijk is voor het aanbieden van
de dienst, zou moeten gelden dat het de poortwachter
niet is toegestaan persoonsgegevens te combineren.
Hoewel dit wellicht verregaand lijkt, geldt op basis van
het principe van doelbinding uit de AVG27 al voor alle
gegevensverwerkers ongeacht hun marktpositie dat per-
soonsgegevens niet zomaar uitgewisseld of samenge-
voegd mogen worden tussen diensten van dezelfde aan-
bieder als de persoonsgegevens voor een ander doel wor-
den verwerkt dan waarvoor ze verzameld zijn. Vanwege
de grotere impact van hun praktijken op de markt zou
hetzelfde a fortiori moeten gelden voor poortwachters
onder de DMA. Hoewel deze aanpak wellicht op korte
termijn nadelige gevolgen kan hebben voor consumen-
ten die de voorkeur geven aan gepersonaliseerde dien-
sten, leiden de striktere eisen voor poortwachters ook tot
meer ruimte voor andere marktspelers om te concurre-
ren en zo meer keuze te creëren voor consumenten op
de langere termijn.
Waar het samenvoegen van persoonsgegevens een
onvermijdelijke voorwaarde is voor het kunnen uitvoe-
ren van een overeenkomst tot de levering van een dienst,
zou dit mogelijk moeten zijn omdat dit waarde oplevert
voor eindgebruikers en voor de markt in de vorm van
nieuwe diensten die anders niet zouden hebben bestaan.
Eindgebruikers hebben zo nog steeds controle over hun
persoonsgegevens, aangezien ze de keuze hebben deze
dienst al dan niet te ontvangen van een poortwachter.
Wel is monitoring nodig om ervoor te zorgen dat poort-
wachters de grondslag van het uitvoeren van een over-
eenkomst zo interpreteren dat het combineren van per-
soonsgegevens alleen gebeurt als dit echt noodzakelijk is
voor de overeenkomst die ze hebben gesloten met
eindgebruikers.28 Hierbij verdient opmerking dat het
profileren van gebruikers en het verbeteren van gerichte
reclamediensten niet moet vallen onder het uitvoeren
van een overeenkomst.

27. Art. 5 lid 1 onder b AVG.
28. Zie bijvoorbeeld voor een interpretatie van de bepalingen van de DMA

namens Facebook: T. Lamb, ‘Initial Reflections on the Draft Digital Mar-
kets Act’, beschikbaar via https://antitrustlair.files.wordpress.com/
2021/05/initial-reflections-on-the-digital-markets-act-2.pdf.
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In een resolutie uit oktober 2020 deed het Europees Par-
lement al een beroep op de Europese Commissie om het
gebruik van gerichte advertenties te onderwerpen ‘aan
strengere regels, ten gunste van minder indringende
vormen van reclame, waarbij de interactie van de
gebruikers met de content niet hoeft te worden
gevolgd’.29 In diezelfde lijn riep de Europese Toezicht-
houder voor gegevensbescherming in zijn advies over de
DSA de EU-wetgever op tot het overwegen van een
geleidelijke afschaffing van gerichte reclame die zou
moeten leiden tot een verbod op gerichte advertenties
op basis van het indringend volgen van gebruikers.30

Zulke beperkingen op gerichte reclame zouden a fortiori
moeten gelden voor poortwachters vanwege de grotere
uitwerking die hun praktijken hebben. Een aanscher-
ping van artikel 5 onder a DMA vormt een eerste gele-
genheid om strenger op te treden tegen indringende
vormen van gerichte reclame door poortwachters. Dit
zou niet alleen gebruikers beschermen maar ook helpen
om markten concurrerend te houden.

De verhouding tussen artikel 6
lid 1 onder a DMA, het
mededingingsrecht en de
Europese datastrategie

Artikel 6 lid 1 onder a DMA verplicht een poortwachter
zich te onthouden van het gebruik van gegevens in con-
currentie met zakelijke gebruikers die niet openbaar
beschikbaar zijn en die worden gegenereerd door activi-
teiten van die zakelijke gebruikers. Ook bij deze bepa-
ling is het de vraag of het gebruik van data door poort-
wachters voldoende beperkt wordt om concurrentie en
innovatie te bevorderen. Deze paragraaf beschrijft de
achtergrond van artikel 6 lid 1 onder a DMA om die
vraag in de volgende paragraaf te kunnen beantwoorden
in het licht van de eisen die de DGA stelt aan diensten
die door andere marktspelers dan de poortwachters wor-
den aangeboden.
De gedragingen waarop de bepaling zich richt worden
door de Europese Commissie onderzocht in het sinds
juli 2019 lopende onderzoek tegen Amazon en het in
juni 2021 geopende onderzoek tegen Facebook. In
november 2020 stuurde de Commissie Amazon een
mededeling van punten van bezwaar. Volgens de voorlo-
pige bevindingen van de Commissie zijn grote hoeveel-
heden verkopersgegevens beschikbaar voor werknemers
van Amazon’s detailhandelsactiviteiten, terwijl de zake-
lijke gebruikers waarmee Amazon op de detailhandels-

29. Resolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2020 met aanbe-
velingen aan de Commissie betreffende de wet inzake digitale diensten:
de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen
voor commerciële entiteiten die online actief zijn, (2020/2019(INL)),
par. 15.

30. Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, Opinion 1/2021
on the proposal for a Digital Services Act, 10 februari 2021, overweging
69 op p. 16.

markt concurreert geen toegang hebben tot deze verko-
persgegevens. Met zulke gegevens kan Amazon ten
nadele van haar zakelijke gebruikers strategische beslis-
singen nemen en haar aanbiedingen aanpassen, bijvoor-
beeld door aanbiedingen toe te spitsen op de bestverko-
pende producten in alle productcategorieën terwijl de
zakelijke gebruikers niet over zulke inzichten
beschikken.31 In het onderzoek tegen Facebook staat
eenzelfde zorg centraal, namelijk of Facebook gegevens
gebruikt die zij verkrijgt van bedrijven die hun diensten
op het sociale netwerk van Facebook adverteren en met
Facebook’s eigen advertentiedienst ‘Facebook Market-
place’ concurreren.32

Het interessante aan deze mededingingszaken is dat ze
zowel onder artikel 101 als 102 van het Verdrag betref-
fende de werking van de Europese Unie (VWEU)
geanalyseerd kunnen worden. Wat betreft artikel 101
VWEU is het mogelijke mededingingsbezwaar dat
Amazon en Facebook concurrentiegevoelige informatie
gebruiken van rivalen, namelijk de zakelijke gebruikers
in de aanverwante markt. Hoewel deze uitwisseling van
informatie waarschijnlijk eenzijdig opgelegd is door
Amazon of Facebook, kan zo’n uitwisseling nog steeds
artikel 101 VWEU overtreden – net zoals het geval was
in de zaken over de zogenoemde most-favoured-nation
clauses die eenzijdig waren opgelegd door boekingsplat-
forms aan hotels.33 In het persbericht van de Commissie
uit juli 2019 waarin zij de start van het mededingingson-
derzoek tegen Amazon aankondigde, verwees zij inder-
daad naar zowel artikel 101 als 102 VWEU,34 terwijl het
persbericht uit november 2020 alleen nog artikel 102
VWEU noemt.35 De meest voor de hand liggende reme-
die onder artikel 101 VWEU zou zijn om de uitwisseling
van transactiegegevens tussen de retailactiviteiten van
Amazon en haar concurrenten op de verschillende
retailmarkten te stoppen. Dit zou gezien kunnen worden
als een vorm van Chinese walls voor data of als een data-
silo, zoals door Google toegezegd in de Google/Fitbit-
fusie waarbij de gezondheidsgegevens van Fitbit niet
gedeeld zullen worden met de reclameactiviteiten van

31. Persbericht Europese Commissie, ‘Antitrust: Commission sends State-
ment of Objections to Amazon for the use of non-public independent
seller data and opens second investigation into its e-commerce business
practices’, 10 november 2020, beschikbaar via https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/en/IP_20_2077.

32. Persbericht Europese Commissie, ‘Antitrust: Commission opens investi-
gation into possible anticompetitive conduct of Facebook’, 4 juni 2021,
beschikbaar via https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
en/ip_21_2848.

33. Voor een analyse zie bijvoorbeeld I. Vandenborre & C. Janssens, ‘MFN
clauses and antitrust enforcement: on a slow path to convergence?’,
Competition Policy International Antitrust Chronicle september 2019.

34. Persbericht Europese Commissie, ‘Antitrust: Commission opens investi-
gation into possible anti-competitive conduct of Amazon’, 17 juli 2019,
beschikbaar via https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
en/IP_19_4291.

35. Persbericht Europese Commissie, ‘Antitrust: Commission sends State-
ment of Objections to Amazon for the use of non-public independent
seller data and opens second investigation into its e-commerce business
practices’, 10 november 2020.

159

doi: 10.5553/MenM/138762362021024004003 M&M 2021 | nr. 4-5

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2077
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2077
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2848
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2848
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4291
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4291


Google.36 Waar het gedrag van Amazon door artikel 102
VWEU onder de loep wordt genomen zou de remedie
ook kunnen bestaan uit het verplichten van Amazon om
de gegevens waartoe zij toegang heeft te delen met alle
verkopers – voor zover de gegevensbeschermingsregels
dit toelaten. Dit zou zorgen voor een gelijk speelveld
tussen Amazon en de verkopers met betrekking tot de
toegang tot data. Een datadeelplicht lijkt meer dan een
datasilo in lijn te liggen met de Europese datastrategie
die tot doel heeft zo veel mogelijk waarde uit data te cre-
eren door de uitwisseling en het hergebruik van gege-
vens te stimuleren.37

Deze tweeledige mededingingsbezwaren onder arti-
kel 101 en 102 VWEU zijn ook zichtbaar in artikel 6
lid 1 onder a DMA dat poortwachters voor een keuze
stelt, namelijk: ofwel afzien van het gebruik van gege-
vens van zakelijke gebruikers voor de eigen activiteiten
in concurrentie met die zakelijke gebruikers, ofwel deze
gegevens delen met de zakelijke gebruikers waardoor ze
openbaar beschikbaar zijn. Het is echter de vraag of het
feit dat artikel 6 lid 1 onder a DMA poortwachters de
keuze laat, ver genoeg gaat om concurrentie mogelijk te
maken in datamarkten, vooral met het oog op de strikte
eis van neutraliteit die de voorgestelde DGA oplegt aan
gegevensdelingsdiensten buiten die van de big techs –
zoals in de volgende paragraaf wordt besproken.

De neutraliteitseis van artikel 11
lid 1 DGA als inspiratie voor
artikel 6 lid 1 onder a DMA?38

Als onderdeel van de DGA heeft de Europese Commis-
sie de invoering van een meldings- en toezichtkader
voor gegevensdelingsdiensten voorgesteld met handha-

36. Zie Besluit Commissie 17 december 2020, zaak M.9660 (Google/Fitbit),
par. 889 en toespraak Eurocommissaris Vestager, ‘Defending competi-
tion in a digital age’, Florence Competition Summer Conference,
24 juni 2021, beschikbaar via https://ec.europa.eu/commission/
commissioners/2019-2024/vestager/announcements/defending-
competition-digital-age_en: ‘So in that case – for the first time – we
accepted a “data silo” remedy to fix concerns about combining data,
with Google committing not to share Fitbit’s health data with Google’s
advertising business. A data silo remedy like this is much more than a
simple promise not to combine data. It’s much closer, in fact to a struc-
tural remedy – with technical solutions that reliably keep data separate.
It is in fact a quasi-structural remedy’.

37. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio’s, ‘Een Europese datastrategie’, 19 februari 2020, COM(2020)66
final.

38. Deze paragraaf is een gedeeltelijke vertaling van par. 3 van R. Gellert &
I. Graef, ‘The European Commission’s proposed Data Governance Act:
some initial reflections on the increasingly complex EU regulatory puzzle
of stimulating data sharing’, in: P. Wolters, A. Janssen & P. Ortolani
(red.), Digitalisering en conflictoplossing, Deventer: Wolters Kluwer
2021 (te verschijnen), beschikbaar als TILEC Discussion Paper No.
DP2021-006 via https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=3814721.

ving door autoriteiten in de lidstaten.39 Het doel van de
DGA is om ‘de beschikbaarheid van gegevens voor
gebruik te bevorderen door het vertrouwen in gegevens-
bemiddelaars te vergroten en door de mechanismen
voor gegevensdeling in de hele EU te versterken’.40 De
vraag is echter of de door de DGA voorziene gegevens-
delingsdiensten een kans maken tegenover de diensten
van de techplatforms die niet onder de DGA vallen41 en
op grond van de DMA minder streng gereguleerd wor-
den.
Er zijn drie soorten gegevensdelingsdiensten die onder
het meldingskader van de DGA vallen:42

1. bemiddelingsdiensten tussen gegevenshouders die
rechtspersonen zijn en potentiële gebruikers van de
gegevens, zoals diensten voor bilaterale of multilate-
rale gegevensuitwisseling, platforms of databanken
die de uitwisseling of gezamenlijke exploitatie van
gegevens mogelijk maken, en specifieke infrastruc-
tuur voor de interconnectie tussen gegevenshouders
en gegevensgebruikers. Dawex is een voorbeeld van
een platform voor gegevensuitwisseling dat vraag en
aanbod van gegevens op elkaar afstemt zonder zelf
toegang te hebben tot de gegevens die op zijn trans-
actieplatform worden uitgewisseld;43

2. bemiddelingsdiensten tussen individuen die hun
persoonsgegevens beschikbaar willen stellen en
potentiële gegevensgebruikers, wanneer het gaat om
het uitoefenen van de rechten uit de AVG. Deze
diensten omvatten ook het beschikbaar stellen van
technische of andere middelen om dergelijke dien-
sten mogelijk te maken. Voorbeelden zijn diensten
voor het beheer van persoonsgegevens (zogeheten
personal information management services (PIM’s),44

zoals ontwikkeld in de DECODE-45 en Solid-
projecten,46 die individuen controle geven over hoe
hun persoonsgegevens worden gebruikt en gedeeld;

3. diensten van gegevenscoöperaties. Deze worden
omschreven als diensten ter ondersteuning van indi-
viduen en kleine of middelgrote ondernemingen
‘om geïnformeerde keuzes te maken alvorens in te
stemmen met gegevensverwerking, en om het
mogelijk te maken mechanismen op te zetten voor
de uitwisseling van standpunten over het doel en de

39. Art. 1 lid 1 onder b DGA. Art. 12 lid 1 DGA laat het aan lidstaten over
om een of meer bevoegde autoriteiten aan te wijzen. De DGA
omschrijft ‘gegevensdeling’ in art. 2 onder 7 als: ‘de verstrekking van
gegevens door een gegevenshouder aan een gegevensgebruiker, met
het oog op gezamenlijk of individueel gebruik van de gedeelde gege-
vens, op basis van vrijwillige overeenkomsten, hetzij rechtstreeks, hetzij
via een bemiddelaar’.

40. DGA, p. 1.
41. Zo stelt overweging 22 van de DGA dat de regels over gegevensde-

lingsdiensten niet van toepassing mogen zijn op aanbieders van cloud-
diensten.

42. Art. 9 lid 1 onder a, b en c DGA.
43. Zie www.dawex.com/en/.
44. Voor een discussie over de mogelijkheden van PIM’s, zie Europese Toe-

zichthouder voor gegevensbescherming, Opinion 9/2016 ‘Personal
Information Management Systems: Towards more user empowerment
in managing and processing personal data’, 20 oktober 2016.

45. Zie www.decodeproject.eu/.
46. Zie https://solid.mit.edu/.
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voorwaarden van gegevensverwerking, die het beste
[hun] belangen […] vertegenwoordigen’.47 Indivi-
duen en kleine of middelgrote ondernemingen kun-
nen ofwel lid zijn van de coöperatie of die coöperatie
de bevoegdheid verlenen om te onderhandelen over
voorwaarden voor gegevensverwerking alvorens zij
daarmee instemmen. Een voorbeeld van de ontwik-
keling van een gegevenscoöperatie is de MyData-
beweging.48

Deze drie soorten gegevensdelingsdiensten zijn onder-
worpen aan een aantal voorwaarden die zijn neergelegd
in artikel 11 DGA. De meest fundamentele eis is dat de
aanbieders van gegevensdelingsdiensten neutraal moe-
ten zijn ten aanzien van de uitgewisselde gegevens. Dit
houdt in dat aanbieders alleen als tussenpersoon mogen
optreden en de uitgewisselde gegevens niet voor andere
doeleinden mogen gebruiken dan om ze ter beschikking
te stellen aan gegevensgebruikers.49 Ook mogen de
metagegevens die zijn verzameld bij de levering van een
gegevensdelingsdienst alleen worden gebruikt voor de
ontwikkeling van die dienst.50 Om belangenconflicten te
voorkomen moeten gegevensdelingsdiensten worden
ondergebracht in een afzonderlijke juridische entiteit,
zodat er een structurele scheiding bestaat tussen de
gegevensdelingsdienst en alle andere diensten die door
dezelfde aanbieder worden geleverd.51 Als de aanbieder
gegevensdelingsdiensten levert aan individuen geldt er
een bijkomende fiduciaire plicht om in het belang van
de individuen te handelen bij het faciliteren van de uit-
oefening van hun rechten. Dit houdt met name in dat
advies verstrekt moet worden aan individuen over
potentieel gebruik van de gegevens en de standaardvoor-
waarden voor dergelijk gebruik.52

De neutraliteitseis komt tegemoet aan de bezorgdheid
over praktijken van verticaal geïntegreerde platforms die
een dubbelrol vervullen door op te treden als tussenper-
soon voor zakelijke gebruikers en consumenten, en daar-
naast tegelijkertijd met diezelfde zakelijke gebruikers te
concurreren op een aanverwante markt.53 Precies deze
zorgen staan centraal in de bovengenoemde Amazon- en
Facebook-mededingingsonderzoeken van de Europese
Commissie over de mogelijke zelfbegunstiging van deze
platforms door middel van hun preferentiële toegang tot
data. Deze risico’s, die voortkomen uit de verticaal geïn-
tegreerde aard van platforms, worden voorkomen door
het neutraliteitsvereiste dat de voorgestelde DGA oplegt
aan aanbieders van gegevensdelingsdiensten.
Hoewel dit een welkome ontwikkeling is, lijkt er zo een
ongelijk speelveld te ontstaan tussen de gegevensde-
lingsdiensten die onder de neutraliteitseis in de DGA
vallen en de bigtechplatforms die alleen in specifieke

47. Art. 9 lid 1 onder c DGA.
48. Zie https://mydata.org/.
49. Art. 11 lid 1 en overweging 26 DGA.
50. Art. 11 lid 2 en overweging 26 DGA.
51. Art. 11 lid 1 en overweging 26 DGA.
52. Art. 11 lid 10 en overweging 26 DGA.
53. Zoals beschreven in J. Crémer, Y.-A. de Montjoye & H. Schweitzer,

Competition Policy for the digital era, rapport voor DG Concurrentie
2019, p. 61.

omstandigheden door het mededingingsrecht en de
DMA (met name art. 5 onder a en artikel 6 lid 1 onder a
DMA) beperkt worden in hun mogelijkheden tot zelfbe-
gunstiging. Voor poortwachters die kernplatformdien-
sten aanbieden, geldt onder het mededingingsrecht en
de DMA geen eis van volledige neutraliteit, terwijl een
structurele scheiding van gegevensdelingsdiensten ver-
eist is onder de DGA. Deze situatie roept de vraag op of
de gegevensdelingsdiensten waarop de DGA van toe-
passing is wel een kans maken tegen de bigtechplatforms
die in toenemende mate zelf ook soortgelijke diensten
aan individuen aanbieden. Een voorbeeld is het Data
Transfer-project dat is ontwikkeld door Apple, Face-
book, Google, Microsoft en Twitter, en dat individuen
in staat stelt persoonsgegevens over te dragen tussen
diensten.54 De techbedrijven bieden dus zelf ook een
vorm van PIM’s aan als onderdeel van de andere dien-
sten gericht op consumenten.
Er zijn inderdaad al twijfels geuit over de vraag of gege-
vensdelingsdiensten, en dan met name PIM’s die
gericht zijn op natuurlijke personen, een kans van slagen
hebben op de markt als neutraal alternatief voor de
diensten die door de grote techbedrijven worden aange-
boden. Zolang er geen algemene standaarden zijn om
persoonsgegevens van verschillende diensten samen te
voegen en zolang de PIM’s geen duurzame inkomsten-
bron vinden die afwijkt van het gangbare bedrijfsmodel
van de techbedrijven dat gebaseerd is op het te gelde
maken van persoonsgegevens, zullen de gegevensde-
lingsdiensten onder de DGA wellicht geen significante
impact hebben.55 Het succes van de gegevensdelings-
diensten uit de DGA hangt af van de mate waarin de
markt deze opneemt, terwijl techbedrijven ook dit seg-
ment van de markt al beginnen te betreden onder – voor
hen – gunstigere omstandigheden.
Hoewel de voorgestelde DGA en DMA afzonderlijke
instrumenten zijn die hun eigen doelstellingen nastre-
ven, moet er samenhang zijn in de algemene beleidsaan-
pak voor de digitale strategie van de Europese Unie. Om
een dergelijke afstemming te bereiken lijkt het wenselijk
om in het kader van de voorgestelde DMA verdergaan-
de neutraliteitsvereisten voor het gebruik van data op te
leggen aan poortwachters die kernplatformdiensten aan-
bieden, bijvoorbeeld in de vorm van Chinese walls, om
een gelijker speelveld te bieden aan de nieuwe gegevens-
delingsdiensten die de DGA voorziet.

Conclusie

Hoewel de DMA nieuwe verplichtingen en verboden
oplegt aan poortwachters die kernplatformdiensten aan-
bieden, betoogt deze bijdrage dat de bepalingen met
betrekking tot het gebruik van data niet ver genoeg gaan
met het oog op de verhouding met andere wetgeving die

54. Zie https://datatransferproject.dev/.
55. Zie J. Krämer, ‘Personal Data Portability in the Platform Economy: Eco-

nomic Implications and Policy Recommendations’, Journal of Competi-
tion Law & Economics 2021, p. 281-290.
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parallel van toepassing is. Deze bijdrage heeft zich
beperkt tot twee bepalingen van de DMA, namelijk arti-
kel 5 onder a over het samenvoegen van persoonsgege-
vens tussen verschillende diensten en artikel 6 lid 1
onder a over het gebruik van gegevens in concurrentie
met zakelijke gebruikers.
Om te zorgen voor consistentie tussen de verschillende
vormen van regulering en om de Europese data-econo-
mie werkelijk concurrerend te maken, is de conclusie
van deze bijdrage dat het noodzakelijk is dat de bepalin-
gen van de DMA aangescherpt worden. In plaats van
het combineren van persoonsgegevens tussen verschil-
lende diensten toe te staan onder de voorwaarde dat
eindgebruikers daarmee instemmen, zou artikel 5
onder a DMA kunnen verwijzen naar het uitvoeren van
een overeenkomst als enige uitzondering waar het
samenvoegen van persoonsgegevens nog mogelijk is.
Deze grondslag biedt sterkere garanties voor betwistbare
en eerlijke markten en perkt de mogelijkheden van
poortwachters daadwerkelijk in ten opzichte van de al
geldende interpretatie voor wat betreft het profileren en
volgen van gebruikers voor marketing- of reclamedoel-
einden onder de AVG.
Aangezien de voorgestelde DGA gegevensdelingsdien-
sten een strikte eis van neutraliteit oplegt, zou artikel 6
lid 1 onder a DMA op eenzelfde manier Chinese walls
moeten vereisen tussen de activiteiten van poortwach-
ters om een gelijker speelveld te creëren tussen de
bestaande diensten van de big techs en de nieuwe gege-
vensdelingsdiensten die de DGA probeert te stimule-
ren. Zonder dergelijke aanpassingen aan de bepalingen
van de DMA bestaat het risico dat techbedrijven alsnog
hun sterke concurrentievoordeel uit data kunnen blijven
uitbuiten ten nadele van consumenten, zakelijke gebrui-
kers en de Europese digitale markt.
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