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1. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2021  

A. Samenstelling en taak 

1.1 De RvT bestaat uit Colette Cuijpers, Jan Schinkelshoek, Maarten Rosenberg en Jim Stolze. De 

achtergrond van de leden van de RvT is op de website van TBYP en in de dagvaarding 

vermeld.1 Per 1 november 2021 is Steven Prins als lid van de RvT afgetreden, en op hetzelfde 

moment is hij als bestuurslid benoemd. Per 9 december 2021 is Maarten Rosenberg als lid van 

de RvT van TBYP benoemd. 

1.2 De RvT heeft tot taak het toezicht houden op het beleid en de strategie van het bestuur en op 

de algemene gang van zaken in TBYP. Hieronder wordt tevens begrepen het financieel toezicht 

en het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de Claimcode 2019 en de statuten 

van TBYP aan de RvT zijn toegekend. De RvT geeft op alle belangrijke punten het bestuur van 

TBYP gevraagd en ongevraagd advies en richt zich bij de vervulling van zijn taak op de in de 

statutaire doelstelling van TBYP omschreven belangen.2 

1.3 De RvT leden staan allen pal achter het statutair doel van TBYP. Het is belangrijk dat er een 

sterke belangenbehartiger is voor de personen die worden geconfronteerd met privacy- en 

consumentenrechtenschendingen. TBYP is die sterke belangenvertegenwoordiger.  

B. Toezicht in 2021 

1.4 In 2021 is de RvT op 27 september 2021 en 9 december 2021 bijeengekomen, waarvan de 

bijeenkomst op 27 september 2021 een gemeenschappelijke vergadering met het bestuur is 

geweest. In die vergadering zijn de algemene lijnen van de strategie en het gevoerde en in de 

toekomst te voeren beleid besproken. Daarnaast hebben de leden van de RvT onderling op 

regelmatige basis contact gehad met betrekking tot hun werkzaamheden voor TBYP.  

1.5 Onderwerpen waarop de RvT in 2021 onder meer toezicht op heeft gehouden, zijn:  

(i) de governance van TBYP; 

(ii) het financiële beleid van TBYP; 

(iii) de remuneratie van de bestuursleden en de leden van de RvT;  

(iv) de procedure tegen TikTok; 

(v) overige acties van TBYP ter bescherming van de privacy- en consumentenbelangen 

van Nederlandse ingezetenen.  

 
1  Over de RvT: https://stichtingtakebackyourprivacy.nl/de-raad-van-toezicht/. De dagvaarding is  

beschikbaar op: https://stichtingtakebackyourprivacy.nl/documenten/.  
2  Zie voor de statuten van TBYP: https://stichtingtakebackyourprivacy.nl/documenten/.  
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C. Conclusie 

1.6 De RvT onderkent de toewijding van het bestuur van TBYP inzake de bescherming van de 

privacy- en consumentenbelangen. De RvT is zeer te spreken over de start van de collectieve 

actie van TBYP tegen TikTok en de overige activiteiten van TBYP in 2021, handelend in lijn 

met haar strategie en statutaire doelstelling. Deze eerste collectieve actie van de TBYP is 

precies waarvoor de stichting is opgericht: het beschermen van de privacy en 

consumentenbelangen van Nederlanders. De RvT spreekt zijn vertrouwen uit in het bestuur.  

Amsterdam, 10 oktober 2022 
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