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Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) 

is een onafhankelijk Europees orgaan – opgericht bij de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – dat 

tot taak heeft te zorgen voor de coherente toepassing van 

de regels inzake gegevensbescherming in de hele Europese 

Economische Ruimte (EER). De EDPB bereikt dit doel door 

de samenwerking tussen de nationale toezichthoudende 

autoriteiten te bevorderen en algemene, voor de gehele EER 

geldende richtsnoeren uit te vaardigen voor de interpretatie 

en toepassing van de regels inzake gegevensbescherming.

De EDPB bestaat uit de hoofden van de nationale 

toezichthoudende autoriteiten in de EU en de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS).  Ook de 

toezichthoudende autoriteiten van de EER-landen (IJsland, 

Liechtenstein en Noorwegen) zijn lid van de EDPB, maar 

zij hebben geen stemrecht. De Europese Commissie en – 

wat betreft AVG-aangelegenheden – de Toezichthoudende 

Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie hebben het 

recht deel te nemen aan de activiteiten en vergaderingen van 

de EDPB. De EDPB is gevestigd in Brussel.

De EDPB heeft een secretariaat, dat wordt verzorgd door de 

EDPS. De voorwaarden voor de samenwerking tussen de EDPB 

en de EDPS zijn in een memorandum van overeenstemming 

opgenomen. 

 

https://edpb.europa.eu/edpb_nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/edpb-secretariat_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_nl


4

Jaarverslag 2021 van de EDPB

1. HOOGTEPUNTEN VAN 2021 

1.1. RICHTSNOEREN NAAR AANLEIDING 
VAN HET SCHREMS II-ARREST

Als onderdeel van de richtsnoeren naar aanleiding van het 

Schrems II-arrest van het Hof van Justitie van de Europese 

Unie in zaak C-311/18 heeft de EDPB aanbevelingen gedaan 

en een gezamenlijk advies met de EDPS uitgebracht. De 

bijgewerkte Aanbevelingen 01/2020 inzake maatregelen 

ter aanvulling op doorgifte-instrumenten teneinde naleving 

van het beschermingsniveau van persoonsgegevens in de 

Unie te waarborgen, vormen een aanvulling op en zijn in 

overeenstemming met de standaardcontractbepalingen 

van de Europese Commissie voor internationale 

gegevensdoorgiften. Het gezamenlijk advies 02/2021 van 

de EDPS en de EDPB inzake modelcontractbepalingen voor 

de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen geeft 

exporteurs een leidraad voor de juiste toepassing van die 

bepalingen door rekening te houden met de nieuwe vereisten 

uit hoofde van de AVG en het Schrems II-arrest.

1.2. GEZAMENLIJK ADVIES VAN DE EDPB 
EN DE EDPS OVER DE WET INZAKE 
ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

Na de publicatie van het voorstel van de Europese Commissie 

voor een verordening tot vaststelling van geharmoniseerde 

regels betreffende artificiële intelligentie (AI) hebben de 

EDPB en de EDPS het gezamenlijk advies 05/2021 vastgesteld 

over het voorstel voor een verordening van het Europees 

Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde 

regels betreffende artificiële intelligentie (wet inzake 

artificiële intelligentie). Het gezamenlijk advies behandelt 

punten binnen het toepassingsgebied van het voorstel, de 

risicogebaseerde aanpak en de afstemming op de AVG, maar 

ook niet-toegelaten toepassingen van AI, AI-systemen met 

een hoog risico, governance en het Europees Comité voor 

artificiële intelligentie, testomgevingen voor regelgeving en 

interactie met het gegevensbeschermingskader. 

1.3. BINDEND BESLUIT OVER WHATSAPP 
IRELAND OP GROND VAN ART. 65 AVG

De EDPB heeft een bindend besluit vastgesteld op grond van 

artikel 65, lid 1, punt a) AVG, waarmee werd beoogd iets te 

doen aan het gebrek aan consensus over bepaalde aspecten 

van een ontwerpbesluit van de Ierse toezichthoudende 

autoriteit (TA) als leidende toezichthoudende autoriteit 

met betrekking tot WhatsApp Ireland Ltd. (WhatsApp IE) 

en de daaropvolgende bezwaren van een aantal betrokken 

toezichthoudende autoriteiten. De EDPB heeft geconcludeerd 

dat de Ierse TA haar ontwerpbesluit inzake WhatsApp IE met 

betrekking tot inbreuken op de transparantie, de periode 

om verwerkingen in overeenstemming te brengen met de 

geldende regels en de berekening van de geldboete moet 

wijzigen.

1.4. EERSTE DRINGEND BINDEND BESLUIT 
OP GROND VAN ARTIKEL 66 AVG 

De EDPB heeft voor het eerst een dringend bindend besluit 

vastgesteld op grond van artikel 66, lid 2 AVG naar aanleiding 

van een verzoek van de TA uit Hamburg, die voorlopige 

maatregelen had genomen tegen Facebook Ireland Ltd. 

(Facebook IE) op grond van artikel 66, lid 1 AVG. De voorlopige 

maatregelen verbieden Facebook IE om gedurende drie 

maanden de gegevens van Duitse ingezetenen die WhatsApp 

gebruiken, te verwerken voor de eigen doeleinden van 

Facebook IE, na een wijziging in de gebruiksvoorwaarden 

en het privacybeleid die van toepassing zijn op Europese 

gebruikers van WhatsApp IE.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_nl
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De EDPB heeft besloten dat niet was voldaan aan de 

voorwaarden om aan te tonen dat er sprake was van een 

inbreuk op de AVG en dat er dringend definitieve maatregelen 

zouden moeten worden genomen, en stelde bijgevolg dat 

de Ierse TA geen definitieve maatregelen tegen Facebook 

IE hoefde vast te stellen. De EDPB heeft de Ierse TA echter 

verzocht om als eerste prioriteit een wettelijk onderzoek 

uit te voeren om te bepalen of dergelijke verwerkingen al 

dan niet hebben plaatsgevonden en, zo ja, of zij een juiste 

rechtsgrondslag hebben op grond van artikel 5, lid 1, punt a) 

en artikel 6, lid 1 AVG, en om verder onderzoek te doen naar 

de rol van Facebook IE.

1.5. ADVIEZEN VAN DE EDPB OVER 
ONTWERPADEQUAATHEIDS 
BESLUITEN VAN HET VK 

In 2021 heeft de EDPB twee adviezen uitgebracht over de 

ontwerp-uitvoeringsbesluiten van de Europese Commissie 

betreffende de passende bescherming van persoonsgegevens 

in het VK en aanbevelingen over de adequaatheidsreferentie 

in het kader van de richtlijn gegevensbescherming bij 

rechtshandhaving.

Advies 14/2021 heeft betrekking op de passende bescherming 

van persoonsgegevens in het VK overeenkomstig de 

AVG. In het advies worden aspecten op het vlak van 

algemene gegevensbescherming van het Britse rechtskader 

beoordeeld. Er wordt ook ingegaan op de toegang van 

Britse overheidsinstanties tot persoonsgegevens die vanuit 

de EER naar het VK worden doorgegeven, met het oog op 

rechtshandhaving en nationale veiligheid. Advies 15/2021 

heeft ook betrekking op de passende bescherming van 

persoonsgegevens in het VK, maar is gebaseerd op de 

richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving. Het 

biedt een analyse van het ontwerpadequaatheidsbesluit 

in het licht van de Aanbevelingen 01/2021 en de relevante 

jurisprudentie die in de Aanbevelingen 02/2020 over de 

Europese essentiële garanties voor surveillancemaatregelen is 

weergegeven. Dit was het eerste ontwerp-uitvoeringsbesluit 

over de adequaatheid van een derde land in het kader van 

de richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving dat 

door de Europese Commissie werd ingediend en door de 

EDPB werd beoordeeld. De Aanbevelingen 01/2021 over 

de adequaatheidsreferentie in het kader van de richtlijn 

gegevensbescherming bij rechtshandhaving bieden de 

Europese Commissie richtsnoeren over het niveau van 

gegevensbescherming in derde landen en internationale 

organisaties.

2.             EUROPEES COMITÉ VOOR 
GEGEVENSBESCHERMING 
– ACTIVITEITEN IN 2021

Om de consistente toepassing van de AVG in de hele EER 

te waarborgen, geeft de EDPB algemene richtsnoeren 

om de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming 

te verduidelijken. In 2021 heeft de EDPB 14 richtsnoeren 

en aanbevelingen vastgesteld over onderwerpen zoals 

meldingen van inbreuken in verband met persoonsgegevens, 

gedragscodes als instrumenten voor gegevensdoorgiften, de 

opslag van creditcardgegevens, virtuele spraakassistenten 

en de betekenis van specifieke termen in de AVG. Naast 

die richtsnoeren en aanbevelingen heeft de EDPB ook zes 

documenten vastgesteld na een openbare raadpleging.

De EDPB heeft ook 15 wetgevingsraadplegingen of 

verklaringen voor de EU-wetgever of de lidstaten vastgesteld.

De EDPB heeft coherentieadviezen uitgebracht om de 

consistente toepassing van de AVG door de nationale 

toezichthoudende autoriteiten te waarborgen. In 2021 

heeft de EDPB 35 adviezen op grond van artikel 64 

AVG uitgebracht. Deze adviezen hadden voornamelijk 

betrekking op ontwerpbesluiten met betrekking tot 

bindende bedrijfsvoorschriften, ontwerpeisen inzake 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-art-70/opinion-142021-regarding-european-commission-draft_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-led/opinion-152021-regarding-european-commission-draft_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/recommendations_nl
https://edpb.europa.eu/positions-edpb-legislative-proposals_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/statements_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/opinion-board-art-64_nl
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accreditatie van een orgaan voor het toezicht op een 

gedragscode of een certificerende instantie, alsook 

ontwerpmodelcontractbepalingen.

3.             ACTIVITEITEN VAN DE 
TOEZICHTHOUDENDE 
AUTORITEITEN IN 2021

Nationale toezichthoudende autoriteiten zijn onafhankelijke 

overheidsinstanties die de consistente toepassing van de 

wetgeving inzake gegevensbescherming waarborgen.  Zij 

spelen een belangrijke rol bij de bescherming van de rechten 

van personen op het gebied van gegevensbescherming, 

met name door corrigerende bevoegdheden uit te 

oefenen. Op de website van de EDPB staat een selectie van 

toezichtsmaatregelen van toezichthoudende autoriteiten met 

betrekking tot de handhaving van de AVG op nationaal niveau. 

De EDPB onderhoudt ook een register met besluiten van de 

nationale toezichthoudende autoriteiten, overeenkomstig de 

éénloketsamenwerkingsprocedure (artikel 60 AVG).

3. 1.        GRENSOVERSCHRIJDENDE 
SAMENWERKING

Een van de taken van de toezichthoudende autoriteit is 

het coördineren van de besluitvorming in gevallen van 

grensoverschrijdende gegevensverwerking.

Tussen 1 januari en 31 december 2021 waren er 506 

meldingen van grensoverschrijdende gevallen in de databank, 

waarvan er 375 afkomstig waren van een klacht en 131 een 

andere oorsprong hadden, zoals onderzoeken, wettelijke 

verplichtingen en/of mediaberichten.

Het éénloketmechanisme vereist samenwerking 

tussen de leidende toezichthoudende autoriteit en de 

betrokken toezichthoudende autoriteiten. De leidende 

toezichthoudende autoriteit leidt het onderzoek, speelt 

een sleutelrol bij het bereiken van een consensus tussen 

de betrokken toezichthoudende autoriteiten, en zet zich 

daarnaast in voor een gecoördineerd besluit over de 

verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker. Tussen 

1 januari 2021 en 31 december 2021 waren er 209 

ontwerpbesluiten, die hebben geresulteerd in 141 definitieve 

besluiten.

Dankzij de procedure voor wederzijdse bijstand kunnen de 

toezichthoudende autoriteiten andere toezichthoudende 

autoriteiten om informatie of om andere maatregelen voor 

doeltreffende samenwerking verzoeken, zoals voorafgaande 

toestemming of onderzoek. In de periode van 1 januari 2021 

tot en met 31 december 2021, hebben de toezichthoudende 

autoriteiten 243 formele procedures voor wederzijdse 

bijstand en 2418 procedures voor vrijwillige wederzijdse 

bijstand in gang gezet.

4.                RAADPLEGING VAN 
BELANGHEBBENDEN

Als onderdeel van de jaarlijkse bij artikel 71, lid 2, AVG 

voorgeschreven evaluatie van de activiteiten van de 

EDPB heeft de EDPB een enquête gehouden. In de vragen 

stonden de werkzaamheden en de output van de EDPB in 

2021 centraal, waarbij de nadruk lag op de richtlijnen en 

aanbevelingen. De bedoeling van dit alles was om te weten te 

komen in hoeverre belanghebbenden de richtsnoeren van de 

EDPB nuttig vinden voor het interpreteren van de bepalingen 

van de AVG alsook om toekomstige trajecten te inventariseren 

om personen en organisaties die zich met het EU-kader voor 

gegevensbescherming gaan bezighouden beter te kunnen 

ondersteunen.

https://edpb.europa.eu/news/news_nl?news_type=2&field_edpb_member_state_target_id=All
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_nl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_nl
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5.            STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN 
VOOR 2022

De strategie voor 2021-2023 van de EDPB bevat vier belangrijke 

pijlers, alsmede per pijler een drietal kernactiviteiten 

die moeten bijdragen tot het verwezenlijken van die 

doelstellingen. Begin 2021 heeft de EDPB overeenkomstig 

artikel 29 van het reglement van orde van de EDPB zijn 

tweejarige werkprogramma voor 2021-2022 vastgesteld. 

Het werkprogramma volgt de prioriteiten van de strategie en 

vertaalt die in praktische maatregelen.

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_en.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/strategy-work-programme/edpb-work-programme-20212022_en
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CONTACTGEGEVENS

Postadres
Wiertzstraat 60, 1047 Brussel

Kantooradres
Montoyerstraat 30, 1000 Brussel


