Informatie over gegevensdoorgifte krachtens de AVG bij
een no deal-Brexit
Vastgesteld op 12 februari 2019

Inleiding
Als tussen de EER en het VK geen overeenkomst wordt bereikt (de zogenoemde no dealBrexit), dan wordt het VK op 30 maart 2019 om 00.00 uur CET een derde land. Doorgifte van
persoonsgegevens naar het VK moet dan per 30 maart 2019 plaatsvinden op basis van een van
de volgende instrumenten1:
- Standaard- of ad-hocbepalingen inzake gegevensbescherming
- Bindende bedrijfsvoorschriften
- Gedragscodes en certificering
- Uitzonderingen2
Dit document bevat informatie voor commerciële en overheidsorganisaties over deze
doorgifte-instrumenten krachtens de AVG voor de doorgifte van persoonsgegevens naar het
VK in het geval van een no deal-Brexit.
Het EDPB gaat uit van de richtsnoeren op dit gebied van toezichthoudende autoriteiten en de
Europese Commissie (EC). Indien nodig kunnen organisaties uit de EER zich wenden tot de
nationale toezichthoudende autoriteiten die bevoegd zijn voor het toezicht op de desbetreffende
verwerkingsactiviteiten.
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Zie hoofdstuk V van de AVG.
Alleen als standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere alternatieve passende waarborgen
ontbreken.
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I. Bereid uw organisatie in 5 stappen voor op een no deal-Brexit
Wat u moet doen als u gegevens naar het VK doorgeeft:
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• Inventariseren bij welke verwerkingsactiviteiten persoonsgegevens naar
het VK worden doorgegeven
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• Vaststellen welk instrument voor gegevensdoorgifte passend is voor uw
situatie (zie onder)
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• Het gekozen instrument voor gegevensdoorgifte vóór 30 maart 2019
implementeren
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• In uw interne documentatie vermelden dat gegevens naar het VK zullen
worden doorgegeven
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• Uw privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen om betrokkenen te
informeren

II. Gegevensdoorgifte vanuit de EER naar het VK
1. Beschikbare doorgifte-instrumenten
Indien op het moment van de Brexit geen adequaatheidsbesluit voorhanden is 3, zijn de
volgende instrumenten voor gegevensdoorgifte beschikbaar.

a. Standaard- en ad-hocbepalingen inzake gegevensbescherming
U en uw partner in het VK kunnen besluiten gebruik te maken van standaardbepalingen inzake
gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Deze
overeenkomsten voorzien in de aanvullende passende waarborgen met betrekking tot
gegevensbescherming die nodig zijn bij de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde
land.
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Een adequaatheidsbesluit is een besluit van de Europese Commissie op grond van artikel 45 AVG (bijvoorbeeld
het adequaatheidsbesluit van de Commissie over Japan van 23 januari 2019. Eerder heeft de EC al
adequaatheidsbesluiten vastgesteld over een aantal derde landen, waaronder Argentinië, Nieuw-Zeeland en
Israël). Op dit moment bestaat een dergelijk besluit voor het VK niet.
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Op dit moment zijn er drie series standaardbepalingen inzake gegevensbescherming
beschikbaar:




Van verwerkingsverantwoordelijke in de EER naar verwerkingsverantwoordelijke in
derde land (bijvoorbeeld VK): 2 series beschikbaar:
o 2001/497/EC
o 2004/915/EC
Van verwerkingsverantwoordelijke in de EER naar verwerker in derde land
(bijvoorbeeld VK)
o 2010/87/EU

Opgemerkt moet worden dat de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming niet mogen
worden gewijzigd en ongewijzigd moeten worden ondertekend. Deze overeenkomsten kunnen
echter worden opgenomen in grotere overeenkomsten en worden voorzien van aanvullende
bepalingen voor zover deze niet rechtstreeks of indirect strijdig zijn met de
standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die de Europese Commissie heeft
vastgesteld. Gezien de tijd die nog beschikbaar is tot 30 maart erkent het EDPB dat de
standaardbepalingen inzake gegevensbescherming een kant-en-klaar instrument vormen.
Bij verdere wijzigingen van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming zullen zij
worden beschouwd als ad-hoc contractbepalingen. Dit kan voor uw specifieke situatie passende
waarborgen bieden.
Voordat doorgifte van gegevens plaatsvindt, moeten deze aangepaste contractbepalingen na
advies van het EDPB worden goedgekeurd door de bevoegde nationale toezichthoudende
autoriteit.

b. Bindende bedrijfsvoorschriften
Onder bindende bedrijfsvoorschriften wordt beleid voor de bescherming van
persoonsgegevens verstaan dat door een groep ondernemingen (bijvoorbeeld een
multinational) is vastgesteld om passende waarborgen te bieden voor de doorgifte van
persoonsgegevens binnen de groep, ook naar buiten de EER.
Wellicht hebt u zelf al BBV ingevoerd of werkt u samen met verwerkers die gebruikmaken van
BBV voor verwerkers. Organisaties mogen nog steeds gebruikmaken van deze BBV die waren
toegestaan onder de oude Richtlijn 95/46/EG en geldig blijven onder de AVG 4. Deze BBV
moeten echter wel worden bijgewerkt om volledig te voldoen aan de eisen van de AVG.
Werkt u niet met BBV, dan moeten zij na advies van het EDPB worden goedgekeurd door de
bevoegde nationale toezichthoudende autoriteit.
Ga voor meer informatie over de voorwaarden voor bindende bedrijfsvoorschriften naar de
website van het EDPB.

c. Gedragscodes en certificering
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Volgens artikel 46, lid 5 AVG. Let op: BBV die waren toegestaan onder de oude Richtlijn 95/46/EG zijn onder
de AVG geldig gebleven maar moeten wel worden bijgewerkt om volledig te voldoen aan de eisen van de AVG.
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Een gedragscode of certificering kan passende waarborgen voor de doorgifte van
persoonsgegevens bieden indien zij voorzien in bindende en afdwingbare toezeggingen van de
organisatie in het derde land ten behoeve van de betrokkenen.
Deze instrumenten zijn nieuw in de AVG en het EDPB werkt aan richtsnoeren met meer
informatie over de geharmoniseerde voorwaarden en procedure voor het gebruik van deze
instrumenten.

2. Uitzonderingen
Benadrukt moet worden dat gegevens in geval van uitzonderingen onder bepaalde voorwaarden
mogen worden doorgegeven en dat het uitzonderingen betreft op de regel dat er passende
waarborgen moeten zijn (zie bovengenoemde instrumenten als BBV, standaardbepalingen
inzake gegevensbescherming enz.) of dat doorgifte plaatsvindt op grond van een
adequaatheidsbesluit. Daarom moeten zij restrictief worden geïnterpreteerd en hoofdzakelijk
betrekking hebben op incidentele en niet-herhalende verwerkingsactiviteiten5.
Volgens artikel 49 AVG is onder meer sprake van een uitzondering:
 wanneer de betrokkene uitdrukkelijk met de voorgestelde doorgifte heeft ingestemd na
volledig te zijn ingelicht over de risico's die dergelijke doorgiften voor hem kunnen
inhouden;
 wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering of ondertekening van een
overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke of de
overeenkomst wordt gesloten in het belang van betrokkene;
 indien de doorgifte van gegevens noodzakelijk is om gewichtige redenen van algemeen
belang;
 indien de doorgifte van gegevens noodzakelijk is vanwege dwingende
gerechtvaardigde belangen van de organisatie.
Ga voor meer informatie over beschikbare uitzonderingen en de manier waarop zij moeten
worden toegepast naar de EDPB-informatie over artikel 49 van de AVG.

3. Instrumenten die uitsluitend
overheidsinstanties of -organen

beschikbaar

zijn

voor

Overheidsinstanties kunnen overwegen gebruik te maken van de regelingen die volgens de
AVG passender voor hun situatie zijn.
Een mogelijke oplossing is het gebruik van een juridisch bindend en afdwingbaar instrument,
waaronder een administratieve overeenkomst of een bilaterale of multilaterale internationale
overeenkomst. De overeenkomst moet voor de ondertekenende partijen bindend en
afdwingbaar zijn.
Een tweede mogelijkheid is het gebruik van administratieve regelingen, waaronder
convenanten, die weliswaar niet juridisch bindend zijn maar wel moeten voorzien in
afdwingbare en effectieve rechten voor betrokkenen. Administratieve regelingen moeten na
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Zie overweging 113 en artikel 49, lid 1 AVG.
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advies van het EDPB worden goedgekeurd door de bevoegde nationale toezichthoudende
autoriteit.
Verder zijn bovengenoemde uitzonderingen ook beschikbaar voor doorgifte door
overheidsinstanties mits de relevante voorwaarden worden toegepast.
Voor overheidsinstanties met een strafrechtelijke handhavingsfunctie 6 zijn aanvullende
hulpmiddelen voor overdracht beschikbaar7.

III. Doorgifte van gegevens vanuit het VK naar EER-lidstaten

Volgens de Britse regering zal bij een no deal-Brexit de huidige praktijk van vrij verkeer van
persoonsgegevens vanuit het VK naar de EER blijven voortbestaan8.
Met het oog daarop moet de website van de regering van het VK en de ICO geregeld worden
geraadpleegd.

Europees Comité voor gegevensbescherming
De voorzitter
(Andrea Jelinek)
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Deze vallen binnen de werkingssfeer van de richtlijn Gegevensbescherming opsporing en vervolging.
Zie artikel 37 en 38 van de richtlijn Gegevensbescherming opsporing en vervolging. Zo kan doorgifte
bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer de EU-autoriteit na een (zelf-)beoordeling van alle omstandigheden waaronder
doorgifte plaatsvindt concludeert dat in het derde land passende waarborgen bestaan. Bovendien kunnen
aanvullende uitzonderingen voor specifieke situaties gelden (zie artikel 38 van de richtlijn Gegevensbescherming
opsporing en vervolging).
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https://www.gov.uk/government/publications/data-protection-if-theres-no-brexit-deal/data-protection-if-theresno-brexit-deal
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