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Vóór het verstrijken van de overgangsperiode voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit
de Europese Unie op 31 december 2020 hebben de EU en het VK op 24 december 2020 een akkoord
bereikt (de “handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK” of de “overeenkomst”)1.
De overeenkomst is door de EU en het VK op 30 december 2020 ondertekend. De handels- en
samenwerkingsovereenkomst EU-VK is op 1 januari 2021 voorlopig in werking getreden tot en met
28 februari 2021, om het Europees Parlement de tijd te geven de overeenkomst goed te keuren en
om de Raad van de EU de tijd te geven het besluit betreffende de sluiting van de overeenkomst vast
te stellen.
In de handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK is bepaald dat doorgiften van
persoonsgegevens tussen belanghebbenden die aan de AVG zijn onderworpen en entiteiten uit het
Verenigd Koninkrijk gedurende een bepaalde periode, en op voorwaarde dat de huidige
gegevensbeschermingsregeling van het VK van kracht blijft, niet worden beschouwd als doorgiften
naar een derde land waarop de bepalingen van hoofdstuk V van de AVG van toepassing zijn.2 Deze
Zie de handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
2
Zie artikel FINPROV.10A (“Tijdelijke bepaling inzake de doorgifte van persoonsgegevens aan het Verenigd
Koninkrijk”) van de handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK. Zie ook de “Vragen & antwoorden” van de
Europese Commissie: Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, zie het deel over
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in
strafzaken”https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/qanda_20_2532
1

Vastgesteld

1

tijdelijke bepaling is van toepassing vanaf de inwerkingtreding van de ontwerp-handels- en
samenwerkingsovereenkomst EU-VK en geldt voor een periode van maximaal zes maanden (d.w.z.
uiterlijk tot en met 30 juni 2021).
Dit betekent dat organisaties die onder de AVG vallen, gegevens kunnen doorgeven aan organisaties
in het VK zonder dat een instrument voor doorgifte overeenkomstig artikel 46 van de AVG moet
worden ingevoerd of een beroep hoeft te worden gedaan op een afwijking op grond van artikel 49
van de AVG.
Indien niet uiterlijk op 30 juni 2021 een adequaatheidsbesluit als bedoeld in artikel 45 van de AVG is
vastgesteld voor het VK, zullen alle doorgiften van persoonsgegevens tussen belanghebbenden die
aan de AVG zijn onderworpen en entiteiten in het VK worden aangemerkt als een doorgifte van
persoonsgegevens naar een derde land en derhalve onder de bepalingen van hoofdstuk V van de AVG
komen te vallen. Daarom zullen voor dergelijke doorgiften passende waarborgen nodig zijn (zoals
standaardbepalingen inzake gegevensbescherming , bindende bedrijfsvoorschriften3, gedragscodes
enz.) die in overeenstemming met artikel 46 van de AVG moeten voorzien in afdwingbare rechten en
doeltreffende rechtsmiddelen voor betrokkenen.
Mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan het nog wel mogelijk zijn om persoonsgegevens door
te geven op grond van een van de in artikel 49 van de AVG genoemde afwijkingen. Artikel 49 van de
AVG heeft echter een uitzonderlijk karakter en de daarin vervatte afwijkingen moeten restrictief
worden geïnterpreteerd en voornamelijk betrekking hebben op incidentele en niet-repetitieve
verwerkingsactiviteiten.4
Bovendien kunnen in gevallen waarin persoonsgegevens naar het VK worden doorgegeven op basis
van de waarborgen van artikel 46 van de AVG, aanvullende maatregelen nodig zijn om het niveau van
bescherming van de doorgegeven gegevens in overeenstemming met Aanbevelingen 01/2020 over
maatregelen ter aanvulling van de overdrachtinstrumenten gelijk te trekken met dat van de EU-norm
inzake essentiële gelijkwaardigheid, teneinde ervoor te zorgen dat de bescherming voldoet aan het in
de EU geldende niveau van bescherming van persoonsgegevens.5
Verwerkingsverantwoordelijken en/of verwerkers zullen ook moeten voldoen aan andere
verplichtingen die voortvloeien uit de AVG, met name wat betreft de noodzaak om registers van de
verwerkingsactiviteiten en privacyverklaringen zodanig bij te werken dat doorgiften naar het VK
daarin worden vermeld.
Het EDPB herinnert aan 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.

Zie de door het EDPB gepubliceerde “Informatie over bindende bedrijfsvoorschriften voor groepen van
ondernemingen
met
de
ICO
als
leidende
toezichthoudende
autoriteit”,
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_informationnoteforgroupswithicoasbcrleadsa_20200
722_nl.pdf
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Zie Richtsnoeren 2/2018 inzake afwijkingen op grond van artikel 49 van Verordening 2016/679,
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_nl.pdf
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Zie Aanbevelingen 01/2020 inzake maatregelen ter aanvulling op doorgifte-instrumenten teneinde naleving
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het
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van
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in
de
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te
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https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasu
restransferstools_nl.pdf
3

Vastgesteld

2

Voor wat betreft gegevensdoorgiften van het VK naar de EER beveelt het EDPB aan om regelmatig de
website van de regering van het VK en de website van de ICO te raadplegen voor actuele richtsnoeren.

Voor het Europees Comité voor gegevensbescherming
De voorzitter

(Andrea Jelinek)

_________________________
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