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1. Inleiding

Op 29 mei 2020 is de Stichting The Privacy Collective (hierna: ‘TPC’) opgericht. Het vestigingsadres is
Catharijnesingel 73 te Utrecht. Het doel van de stichting -zoals opgenomen in de statuten- is:

Het behartigen van belangen van natuurlijke personen die gebruikmaken van het internet door te
surfen op het internet en/of door gebruik te maken van producten en/of diensten die
persoonsgegevens in digitale vorm kunnen opslaan, overdragen of verwerken, waardoor jegens die
internetgebruikers op enig moment een schending van hun recht op bescherming van hun privacy of
hun recht op bescherming van hun persoonsgegevens plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.

In het kader van dit doel is TPC in augustus 2020 een juridische procedure gestart bij de rechtbank
Amsterdam tegen twee bedrijven die - naar het oordeel van TPC - niet goed omgaan met de
persoonsgegevens van burgers in Nederland. TPC wil deze bedrijven aansprakelijk stellen voor de
schade die zij door hun handelwijze aan Nederlandse internetgebruikers toebrengen.

2. Bestuur

De start met het stichtingsbestuur is op 29 mei 2020 gemaakt door Jan Willem Broekema (voorzitter)
en Joris van Hoboken (lid). Beide bestuursleden hebben kennis van het privacy- en
gegevensbeschermingsrecht  (als voormalig toezichthouder en als hoogleraar).

Op 24 juni 2020 is Hugo Hollander (accountant) tot het bestuur toegetreden met als bijzonder
aandachtsgebied financiën.

Wegens persoonlijke omstandigheden moest Jan Willem Broekema op 2 juli 2020 terugtreden als
bestuurslid en heeft Hugo Hollander zijn rol als voorzitter overgenomen.

Per 22 juli 2020 is Annelies van der Ploeg toegetreden tot het bestuur. Zij brengt als advocaat
relevante juridische kennis in. Sinds haar toetreding is het bestuur compleet.

3. Raad van Toezicht

Per 26 juni 2020 zijn mw. Wil Tonkens en mw. Inge-Lisa Toxopeus toegetreden als toezichthouders bij
TPC. Mw Tonkens vervult de functie van voorzitter en mw Toxopeus is aangesteld als lid met
financiële achtergrond en op voorspraak van de financier van de 1e zaak van de stichting.

Per 27 oktober 2020 is de heer Egbert Dommering aangesteld als het 3e lid van de Raad van Toezicht
waarna de raad compleet was. Om gezondheidsredenen is Wil Tonkens per 20 april 2021
teruggetreden. In de daardoor ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.



4. Vergaderingen

Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn op meerdere momenten formeel en informeel bijeen
geweest. Onderwerpen van gesprek en discussie zijn onder meer de governance van de stichting
welke moet voldoen aan de Claimcode, de financiering van de Stichting, de voorbereiding van
stukken naar de Rechtbank en de dagvaarding die is uitgebracht op 14 augustus 2020.

Het bestuur constateert dat de discussies met de raad constructief zijn geweest en heeft bijgedragen
aan de totstandkoming van de dagvaarding en de wijze van opereren van de stichting.

5. Aangebrachte rechtszaak

Op 14 augustus 2020 heeft TPC een tweetal bedrijven gedaagd in een massaclaim. The Privacy
Collective dient een massaclaim in tegen Oracle en Salesforce, de dagvaarding vindt u onder
‘Documenten’ op deze website.

6. Activiteiten TPC

TPC heeft in 2020 de volgende activiteiten ontplooid:

- Oprichting stichting 29 mei 2020;

- Het sluiten van een financieringsovereenkomst met een procesfinancier;

- Het verrichten van technisch en juridisch onderzoek;

- Het overleggen met diverse organisaties die actief zijn op het gebied van privacy;

- Overleg voeren met Oracle en Salesforce om te zien of een gang naar de rechter kan worden
voorkomen;

- Aansturen advocaten en het uitbrengen van de dagvaarding aan Oracle en Salesforce 14
augustus 2020, overleg en bepalen van de juridische strategie, het verzamelen en
overleggen van nader bewijs;

- Actief deelnemen aan discussies in diverse fora en sociale media om de naamsbekendheid
van de stichting te vergroten en het publiek te informeren over de doelen van de stichting en
de rechtszaak.

7. Verwachting over 2021

In maart 2021 heeft TPC de Conclusies van Antwoord van de wederpartijen ontvangen en heeft de
Rechtbank de datum voor een zitting bepaald. Namens TPC zal tijdens dit pleidooi worden
beargumenteerd dat de Stichting in staat moet worden gesteld de procedure te vervolgen. In de
tussentijd wordt nog nader technisch en juridisch onderzoek gedaan.

TPC zal de periode tot de zitting gebruiken om aandacht te blijven vragen voor privacy vraagstukken,
met name gerelateerd aan internetgebruik. TPC zal direct contact onderhouden met de achterban en
samenwerken met privacy organisaties. Hierover zal op de site verslag worden gedaan.


