Instructies voor de doorgifte van gegevens onder de AVG
in het geval van een no-dealbrexit
Aangenomen op 12 februari 2019
Deze instructies zijn een vrije vertaling van het officiële Engelstalige document dat door de
EDPB is opgesteld. De Engelstalige versie is leidend.

Inleiding
Mochten de EER1 en het Verenigd Koninkrijk niet tot een overeenkomst komen (een “nodealbrexit”), dan wordt het VK op 30 maart 2019 om 00.00 uur (Midden-Europese tijd) een
derde land. Dat betekent dat de doorgifte van persoonsgegevens naar het VK vanaf 30 maart
2019 moet plaatsvinden op grond van een van de volgende instrumenten2:
- Standaard- of ad-hocbepalingen voor gegevensbescherming
- Bindende bedrijfsvoorschriften
- Gedragscodes of certificeringsmechanismen
- Afwijkingen3
In dit document vindt u informatie voor commerciële en publieke organisaties over deze
instrumenten onder de AVG voor het doorgeven van persoonsgegevens naar het VK in geval
van een no-dealbrexit.
Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) maakt gebruikt van de richtsnoeren
die hierover door de toezichthoudende autoriteiten en de Europese Commissie zijn verstrekt.
EER-organisaties kunnen op hun beurt zo nodig een beroep doen op de nationale
toezichthoudende autoriteiten die bevoegd zijn om toezicht te houden op de daarmee verband
houdende verwerkingen.
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Bij de Europese Economische Ruimte (EER) horen alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
Zie hoofdstuk V van de AVG.
3
Deze kunnen uitsluitend worden gebruikt als er geen standaardbepalingen voor gegevensbescherming of
alternatieve passende waarborgen zijn.
2

I. 5 stappen die organisaties moeten zetten om zich voor te bereiden
op een no-dealbrexit
Wanneer u data doorgeeft aan het VK moet u het volgende doen om u voor te bereiden op een
no-dealbrexit:

1

• Vaststellen bij welke verwerkingsactiviteiten er persoonsgegevens aan
het VK worden doorgegeven

2

• Bepalen welk instrument voor de doorgifte van persoonsgegevens in uw
situatie van toepassing is (zie hieronder)

3

• Ervoor zorgen dat het gekozen instrument voor de doorgifte van
persoonsgegevens op 30 maart 2019 klaar is voor gebruik
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• In uw interne documenten aangeven dat er persoonsgegevens aan het
VK worden doorgegeven

5

• Uw privacyverklaring aanpassen om de lezers van de nieuwe situatie op
de hoogte te stellen

II. Doorgifte van gegevens van de EER naar het VK
1. Beschikbare instrumenten voor doorgifte
Bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit4 op het moment van Brexit, zijn de volgende
instrumenten beschikbaar voor de doorgifte van gegevens.

a. Standaard- of ad-hocbepalingen voor gegevensbescherming
U en uw tegenhanger in het VK kunnen afspraken maken over het gebruik van
standaardbepalingen voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn
goedgekeurd. Deze modelcontracten bieden de aanvullende toereikende waarborgen voor
gegevensbescherming wanneer er persoonsgegevens aan een derde land worden doorgegeven.
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Een adequaatheidsbesluit is een besluit dat door de Europese Commissie is vastgesteld op grond van artikel 45
van de AVG (bijvoorbeeld het adequaatheidsbesluit Japan, dat door de Commissie op 23 januari 2019 werd
vastgesteld). Voorheen heeft de EC ook adequaatheidsbesluiten vastgesteld voor derde landen als Argentinië,
Nieuw-Zeeland en Israël). Op dit moment is er geen adequaatheidsbesluit vastgesteld voor het VK.
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Er zijn momenteel drie categorieën standaardbepalingen voor gegevensbescherming:




EER-verwerkingsverantwoordelijke naar een verwerkingsverantwoordelijke van een
derde land (bijvoorbeeld het VK): Er zijn 2 categorieën:
o 2001/497/EC
o 2004/915/EC
EER-verwerkingsverantwoordelijke naar een verwerker van een derde land
(bijvoorbeeld het VK):
o 2010/87/EC

Belangrijk te vermelden is dat de standaardbepalingen voor gegevensbescherming niet
gewijzigd mogen worden. De bestaande tekst moet ondertekend worden. Deze overeenkomsten
mogen echter wel in een bredere overeenkomst worden opgenomen en er mogen aanvullende
bepalingen aan worden toegevoegd, mits deze niet direct of indirect in tegenspraak zijn met de
door de Europese Commissie vastgestelde standaardbepalingen voor gegevensbescherming.
Gezien de nog resterende tijd tot 30 maart heeft de EDPB aangegeven dat de
standaardbepalingen voor gegevensbescherming het snelst gereed zijn voor gebruik.
Aanvullende wijzigingen van de standaardbepalingen voor gegevensbescherming worden
beschouwd als ad-hoc contractuele bepalingen. Dit kan passende waarborgen bieden, rekening
houdend met uw specifieke situatie.
Voordat de gegevens daadwerkelijk worden doorgegeven, moeten deze op maat gesneden
contractuele bepalingen worden goedgekeurd door de bevoegde nationale toezichthoudende
autoriteit, na advies van de EDPB.

b. Bindende bedrijfsvoorschriften
Onder bindende bedrijfsvoorschriften (oftewel Binding Corporate Rules, BCRs) wordt
verstaan het eigen beleid voor de bescherming van persoonsgegevens dat een groep
ondernemingen (d.w.z. multinationale ondernemingen) hanteert om passende waarborgen te
bieden voor de doorgifte van persoonsgegevens binnen de groep, zowel binnen als buiten de
EER.
Mogelijk heeft u al bindende bedrijfsvoorschriften of werkt u samen met verwerkers die
gebruikmaken van BCRs voor verwerkers. Sommige organisaties maken wellicht nog gebruik
van BCRs die zijn goedgekeurd op grond van de voormalige Richtlijn 95/46/EG. Deze BCRs
blijven weliswaar geldig onder de AVG5, maar moeten wel worden geactualiseerd om volledig
te voldoen aan de bepalingen van de AVG.
Maakt u op dit moment geen gebruik van BCRs en wilt u deze invoeren, dan moeten deze
worden goedgekeurd door de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteit, na advies van de
EDPB.
Meer informatie over de voorwaarden voor het aanvragen van bindende bedrijfsvoorschriften
vindt u op de EDPB-website.
5

Volgens artikel 46.5 AVG. Houd er rekening mee dat BCRs die op grond van de voormalige Richtlijn 95/46 /
EG zijn toegelaten, nog steeds geldig zijn volgens de AVG, maar wel moeten worden bijgewerkt om volledig in
overeenstemming te zijn met AVG-bepalingen.
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c. Gedragscodes of certificeringsmechanismen
Een gedragscode of een certificeringsmechanisme kan passende waarborgen bieden voor de
doorgifte van persoonsgegevens wanneer deze bindende en afdwingbare toezeggingen bevatten
van de organisatie in het derde land in het belang van natuurlijke personen.
Deze gereedschappen zijn nieuw binnen de AVG en het EDPB werkt aan richtsnoeren om meer
uitleg te geven over de geharmoniseerde voorwaarden en procedure om deze gereedschappen
te gebruiken.

2. Afwijkingen
Belangrijk om te melden is dat wanneer er sprake is van een ‘afwijking’ de doorgifte van
gegevens onder bepaalde omstandigheden is toegestaan. Afwijkingen vormen echter een
uitzondering op de regel dat er passende waarborgen moeten zijn (zie de bovengenoemde
instrumenten zoals BCRs, standaardbepalingen voor gegevens-bescherming...) of dat de
gegevens op basis van een adequaatheidsbesluit worden doorgegeven. Afwijkingen moeten
daarom restrictief worden geïnterpreteerd en hebben hoofdzakelijk betrekking op
verwerkingsactiviteiten die incidenteel en niet repetitief zijn.6
Volgens artikel 49 van de AVG kunnen deze afwijkingen onder andere in de volgende gevallen
van toepassing zijn:
 wanneer een natuurlijke persoon uitdrukkelijk met de voorgestelde doorgifte heeft
ingestemd na te zijn ingelicht over de risico's die aan de doorgifte verbonden zijn;
 wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor het uitvoeren of sluiten van een
overeenkomst tussen de natuurlijke persoon en de verwerkingsverantwoordelijke of de
overeenkomst wordt gesloten in het belang van de natuurlijke persoon;
 wanneer de doorgifte van gegevens noodzakelijk is gelet op zwaarwegende redenen
van algemeen belang;
 wanneer de doorgifte van gegevens noodzakelijk is in verband met dwingende
gerechtvaardigde belangen van de organisatie.
Meer uitleg over de beschikbare afwijkingen en hoe daar gebruik van kan worden gemaakt
vindt u in de EDPB Guidelines on Article 49 of GDPR.

3. Specifieke instrumenten voor publieke autoriteiten
Publieke autoriteiten kunnen overwegen om mechanismen te gebruiken die volgens de AVG
beter bij hun omstandigheden passen.
Een optie is om een juridisch bindend en afdwingbaar instrument te gebruiken, zoals een
administratieve overeenkomst of een bilaterale of multilaterale internationale overeenkomst.
Deze overeenkomst moet voor alle ondertekenaars bindend en afdwingbaar zijn.
6

Zie overweging 113 en artikel 49.1 AVG

4

De tweede optie is gebruik te maken van administratieve regelingen, zoals memoranda van
overeenstemming, die weliswaar niet juridisch bindend zijn, maar waarin wel afdwingbare en
bruikbare effectieve rechten moeten zijn opgenomen voor de betrokkenen. Deze
administratieve regelingen moeten worden goedgekeurd door de bevoegde nationale
toezichthoudende autoriteit, na advies van de EDPB.
Aanvullend zijn ook de eerder genoemde ‘afwijkingen’ beschikbaar voor publieke autoriteiten,
met inachtneming van de relevante voorwaarden.
Voor publieke autoriteiten met handhavingsbevoegdheden op het gebied van strafrecht7 zijn er
aanvullende tools beschikbaar8.

III. Doorgifte van gegevens van het VK naar EER-lidstaten
Volgens de Britse regering zal aan de huidige praktijk, waarin persoonsgegevens vrijelijk van
het VK naar de EER kunnen stromen, niets veranderen in geval van een no-dealbrexit.
Daartoe wordt aangeraden de website van de Britse regering en die van de ICO regelmatig te
raadplegen9.

Voor het Europees Comité voor gegevensbescherming
De Voorzitter
(Andrea Jelinek)
_________________________
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Die vallen onder de scope van de Politie & Justitie Richtlijn.
Zie artikel 37 en 38 van de Politie & Justitie Richtlijn. Doorgiften kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer de
EU autoriteit concludeert dat er in dat derde land passende waarborgen bestaan, volgend uit de (eigen) beoordeling
van alle omstandigheden rondom de doorgifte. Daarnaast kunnen in specifieke situaties aanvullende afwijkingen
van toepassing zijn (zie artikel 38 van de Politie & Justitie Richtlijn).
9
https://www.gov.uk/government/publications/data-protection-if-theres-no-brexit-deal/data-protection-iftheresno-brexit-deal
8
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