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1. BESTUURSVERSLAG 2021 

A. Inleiding 

1.1 Stichting Take Back Your Privacy (“TBYP”) zet zich in voor privacy- en consumentenbelangen 

van mensen in Nederland en daarbuiten. TBYP is op 24 februari 2021 opgericht in reactie op 

de vervelende realiteit dat momenteel grootschalig de privacy- en consumentenrechten worden 

geschonden. TBYP komt op voor de privacy- en consumentenrechten, niet alleen van 

Nederlanders maar van betrokkenen wereldwijd.  

1.2 Om haar doelen te bereiken onderneemt TBYP verschillende activiteiten. Zo onderhandelt zij 

met partijen, treedt zij op in de media, voert zij overleg met politici en belangenbehartigers en 

procedeert zij tegen partijen die onrechtmatig handelen. De stichting heeft haar statutaire zetel 

te Amsterdam. De stichting is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. 

1.3 Via dit bestuursverslag 2021 geeft het bestuur een samenvatting en verantwoording van haar 

werkzaamheden over het jaar 2021. Dit verslag wordt ter beschikking gesteld op de website 

van de stichting: www.takebackyourprivacy.nl.  

B. Over de governance van TBYP 

1.4 TBYP heeft een bestuur en een Raad van Toezicht (“RvT”). De leden van deze organen 

beschikken over de specifieke deskundigheid die nodig is voor een adequate behartiging van 

de belangen zoals die zijn omschreven in de (statutaire) doelstelling van TBYP.1 TBYP 

onderschrijft de best practice bepalingen van de Claimcode 2019, en volgt de daarin 

opgenomen principes (waar mogelijk), zoals ook blijkt uit haar Claimcode Compliance 

Statement.2 

C. Het bestuur 

1.5 TBYP heeft ten tijde van publicatie van dit verslag drie bestuursleden: Friederike van der Jagt 

(voorzitter), Steven Prins (penningmeester) en Ben Baldwin (secretaris). De achtergrond van 

de bestuursleden is op de website van TBYP en in de dagvaarding vermeld.3 Het bestuur is 

verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het (financieel) beleid en de op 

verwezenlijking van de statutaire doelstelling gerichte strategie.  

1.6 In de loop van het jaar 2021 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Pieter Paul Saasen, 

één van de oprichtende bestuurders, is afgetreden om persoonlijke redenen. Hij was 

bestuurder van 24 februari 2021 tot aan zijn aftreden op 4 oktober 2021. De heer Saasen is 

 
1  Zie de statuten van TBYP op: https://stichtingtakebackyourprivacy.nl/documenten.  
2  De meest recente Claimcode Compliance Statement is te raadplegen via: 

https://stichtingtakebackyourprivacy.nl/documenten/.  
3  Over het bestuur: https://stichtingtakebackyourprivacy.nl/de-raad-van-bestuur/.   

De dagvaarding is beschikbaar op: https://stichtingtakebackyourprivacy.nl/documenten/.  

http://www.takebackyourprivacy.nl/
https://stichtingtakebackyourprivacy.nl/documenten
https://stichtingtakebackyourprivacy.nl/documenten/
https://stichtingtakebackyourprivacy.nl/de-raad-van-bestuur/
https://stichtingtakebackyourprivacy.nl/documenten/
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opgevolgd door de heer Steven Prins, die tot zijn aantreden lid was van de Raad van Toezicht 

van TBYP.  

1.7 Het bestuur heeft geregeld overleg, via conference calls en door middel van fysieke 

bijeenkomsten. Tijdens bestuursvergaderingen bespreekt het bestuur de strategie van TBYP, 

operationele kwesties en ook concrete lopende en mogelijke verdere acties. Het bestuur krijgt 

tijdens de bestuursvergaderingen bovendien geregeld advies van door haar ingeschakelde 

experts. 

D. Activiteiten van TBYP in 2021 

1.8 In 2020 en begin 2021 (voorafgaand aan de formele oprichting is TBYP actief geweest als 

stichting in oprichting) heeft zij onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en eventuele 

mogelijkheden om een nieuwe belangenbehartiger op te richten op het gebied van privacy- en 

consumentenrechten. De glasheldere conclusie was dat een sterke belangenbehartiger 

noodzakelijk was (en is), in het licht van de veelvuldige en vaak grootschalige schendingen van 

de privacy- en consumentenrechten. 

1.9 Na oprichting stond het jaar 2021 van TBYP in het teken van haar collectieve actie tegen 

TikTok. Het bestuur heeft vastgesteld dat TikTok systematisch en grootschalig de privacy- en 

consumentenrechten van Nederlandse kinderen schendt, en heeft besloten daar als 

belangenbehartiger tegen op te treden. 

1.10 Voor en na oprichting van de stichting heeft TBYP overleg gevoerd met diverse partijen, en hen 

gevraagd een (collectieve) actie van TBYP tegen TikTok te steunen. Uiteindelijk bleek zeer 

brede steun beschikbaar voor de actie van TBYP. Na overleg is TBYP een samenwerking 

aangegaan met de Consumentenbond. Daarnaast hebben veel vooraanstaande 

belangenorganisaties hun steun uitgesproken voor de (collectieve) actie van TBYP tegen 

TikTok. Het gaat dan om: NOYB, Privacy International, Privacy First, de Europese 

consumentenorganisatie BEUC, Bureau Jeugd & Media, Waag Technology & Society, Bits of 

Freedom, Platform Bescherming Burgerrechten, Terre des Hommes, Defence for Children en 

KidsRights. 

1.11 Het bestuur heeft in 2021 contact onderhouden met deze organisaties. TBYP houdt hen op de 

hoogte van de ontwikkelingen in de TikTok collectieve actie, en geeft hen gelegenheid om input 

te geven.  

1.12 Alvorens de actie tegen TikTok te starten, heeft het bestuur ook onderzoek gedaan naar 

mogelijke externe financiering voor de TikTok actie. Dergelijke financiering bleek – na 

onderhandelingen – beschikbaar en is in 2021, voorafgaand aan de formele start van de TikTok 

actie, veiliggesteld door het bestuur. Door de beschikbaarheid van externe financiering hoeft 

geen bijdrage vooraf te worden gevraagd aan de benadeelde Nederlandse kinderen (of hun 

ouders). 

1.13 Na bestendige voorbereiding en diepgaand onderzoek naar het handelen van TikTok, heeft 

TBYP op 23 juni 2021 een aansprakelijkstelling aan TikTok gestuurd. In de brief stond ook een 

uitnodiging om met TBYP in overleg te treden over een oplossing buiten rechte. Tussen (het 
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bestuur van) TBYP en TikTok is vervolgens overleg geweest, maar een oplossing buiten rechte 

bleek (nog) niet mogelijk.  

1.14 Op 31 augustus 2021 is TBYP tegen TikTok bij de Rechtbank Amsterdam een rechtszaak 

gestart.4 De rechtszaak is een zogenoemde collectieve actie en is gebaseerd op de Wet 

afwikkeling massaschade in collectieve actie,5 die op 1 januari 2020 in werking is getreden. 

TBYP heeft de rechtbank verzocht haar tot exclusieve belangenbehartiger van de Nederlandse 

kinderen te benoemen. Het gaat dan om de kinderen (personen onder de 18 jaar) die gebruik 

hebben gemaakt van de TikTok applicatie (of voorlopers daarvan) na 25 mei 2018. De 

dagvaarding is op de website van de rechtspraak en op de website van TBYP gepubliceerd.6 

De huidige status van de procedure is op de actuele tijdslijn op de website van TBYP te zien.7 

1.15 De actie van TBYP (in samenwerking met de Consumentenbond) tegen TikTok kan op brede 

steun rekenen. In 2021 hebben zich tienduizenden mensen aangemeld. Er melden zich nog 

steeds mensen aan.  

1.16 TBYP zet zich ook buiten de TikTok actie in voor de bescherming van het recht op privacy van 

mensen in Nederland en daarbuiten. In 2021 zijn drie concrete andere mogelijke collectieve 

acties bestudeerd door het bestuur. In twee van de drie gevallen heeft het bestuur besloten, na 

beraad, de betreffende acties niet te starten. In het derde geval besloot het bestuur wel actie 

te ondernemen: dit betreft een thans nog vertrouwelijke zaak. TBYP probeert in overleg met de 

betrokken organisatie tot een oplossing te komen. 

1.17 Het bestuur heeft in 2021 verschillende formele bestuursvergaderingen gehouden, en wel op 

15 januari 2021, 21 juni 2021, 27 september 2021 en 13 december 2021. Naast deze formele 

bestuursvergaderingen heeft het bestuur ook informeel (telefonisch) overleg gehad om lopende 

zaken te bespreken en strategie te bepalen. Tijdens de gezamenlijke vergadering op 27 

september 2021 heeft het bestuur aan de RvT conform Principe V van de Claimcode 2019 

verantwoording afgelegd. Los van de bestuursvergaderingen hebben de bestuursleden ook 

onderling op regelmatige basis contact gehad.  

E. Financieel 2021 

1.18 TBYP heeft geen winstoogmerk. Alle kosten van TBYP, inclusief de kosten voor de TikTok 

collectieve actie, worden door TBYP gedragen.  

1.19 Wat betreft de TikTok collectieve actie, heeft het bestuur externe financiering gezocht en 

gevonden. BPGL Funding I Limited, gevestigd te Jersey, is de financier van de TikTok-actie. 

De financier zorgt ervoor dat de zaak gedaan kan worden op basis van een no cure, no pay-

afspraak. Dat wil zeggen dat de financier alleen iets krijgt wanneer de TikTok-actie slaagt. Als 

 
4  Gedaagde partijen zijn: TikTok Technology Limited, TikTok Information Technologies UK Limited,  

TikTok Inc., ByteDance Ltd., Beijing ByteDance Technology Co. Ltd. en TikTok Pte. Limited. 
5  Voluit: Wet van 20 maart 2019 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van  

Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie  
mogelijk te maken, Stb. 2019, 130. 

6  Zie: https://stichtingtakebackyourprivacy.nl/documenten/. 
7  Zie: https://stichtingtakebackyourprivacy.nl/tijdslijn/.  

https://stichtingtakebackyourprivacy.nl/documenten/
https://stichtingtakebackyourprivacy.nl/tijdslijn/
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een vergoeding wordt toegewezen, dan heeft de financier recht op 22% van de opbrengst, en 

een compensatie van de kosten die zijn gemaakt voor de TikTok-actie, waarbij geldt dat de 

financier nooit meer dan 25% kan krijgen van de totale opbrengst. Overigens stelt TBYP dat 

TikTok ook de financieringskosten van de TikTok collectieve actie dient te betalen, en dat dus 

100% van de schadevergoeding zou moeten gaan naar de benadeelde kinderen. In de 

collectieve actie vordert TBYP dan ook de financieringskosten van TikTok.  

1.20 Het bestuur bevestigt dat de financiële positie van TBYP gezond is, en dat TBYP over 

voldoende middelen beschikt om de TikTok actie en haar verdere activiteiten te kunnen voeren. 

F. Conclusie 

1.21 2021 was een belangrijk jaar voor de stichting: TBYP is opgericht en de TikTok collectieve actie 

is succesvol van start gegaan. De stichting heeft grote steun weten te verzamelen van andere 

belangenbehartigers en individuen, en die steun groeit nog steeds.  

1.22 TBYP houdt de ontwikkelingen op het gebied van privacy- en consumentenbelangen 

nauwlettend in de gaten en onderneemt actie waar zij dit nodig acht.  

 

Amsterdam, 10 oktober 2022 

Friederike van der Jagt   (voorzitter) 

Ben Baldwin    (secretaris) 

Steven Prins    (penningmeester) 


