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Verklaring over de terugtrekking van het Verenigd
Koninkrijk uit de Europese Unie
Vastgesteld op 15 december 2020

Bijgewerkt op 13 januari 2021

Het Europees Comité voor gegevensbescherming heeft de volgende verklaring vastgesteld:

- Het Comité wil alle belanghebbenden eraan herinneren dat de terugtrekking van het Verenigd
Koninkrijk uit de Europese Unie in werking is getreden op 1 januari 2021. Sinds die datum is
het Verenigd Koninkrijk in alle opzichten geen lidstaat meer van de EU.

- Op 24 december 2020 hebben de EU en het VK echter een akkoord (de “Handels- en
samenwerkingsovereenkomst EU-VK” of “de overeenkomst”)1 bereikt, dat op 1 januari 2021
voorlopig in werking is getreden tot en met 28 februari 2021, in afwachting van ratificatie door
het Europees Parlement en de Raad van de EU. In de overeenkomst is bepaald dat gedurende
een periode van maximaal zes maanden vanaf de inwerkingtreding ervan – d.w.z. tot uiterlijk
30 juni 2021 – en op voorwaarde dat de huidige gegevensbeschermingsregeling van het VK
van kracht blijft, alle gegevensstromen van persoonsgegevens tussen belanghebbenden die
onderworpen zijn aan de AVG, en organisaties uit het VK niet worden beschouwd als
doorgiften aan een derde land.

- Dit betekent dat organisaties die onderworpen zijn aan de AVG, gegevens kunnen doorgeven
aan organisaties in het VK zonder dat een instrument voor doorgifte op grond van artikel 46
van de AVG moet worden ingesteld of een beroep hoeft te worden gedaan op een afwijking
op grond van artikel 49 van de AVG. Specifieke richtsnoeren zijn beschikbaar op de website
van het EDPB
(https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_informationnote_20201215_trans
ferstoukaftertransitionperiod_updated20210113_en.pdf, alleen beschikbaar in het Engels).

- Het EDPB wil ook herinneren aan de gevolgen voor het toezicht van de bevoegde autoriteiten
op lopende grensoverschrijdende verwerkingen en daarmee verband houdende klachten,
waarvoor de AVG voorziet in het éénloketmechanisme. Het éénloketmechanisme voorziet in
één toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor grensoverschrijdende verwerkingen,

1 De overeenkomst is op 30 december 2020 ondertekend.
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namelijk de toezichthoudende autoriteit van de hoofdvestiging of de enige vestiging van de
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker in de EER (de leidende toezichthoudende
autoriteit), overeenkomstig de AVG.

- Met ingang van 1 januari 2021 is het éénloketmechanisme niet langer van toepassing op het
VK en maakt de gegevensbeschermingsautoriteit (“Information Commissioner’s Office”, ICO)
van het VK er niet langer deel van uit. De afgelopen maanden heeft het Comité samengewerkt
met de ICO om een soepele overgang naar deze nieuwe situatie mogelijk te maken door te
waarborgen dat de autoriteiten in de EER een gezamenlijke en efficiënte aanpak volgen bij de
behandeling van bestaande klachten en grensoverschrijdende verwerkingen waarbij de ICO
betrokken is, en tegelijkertijd vertragingen en mogelijke ongemakken voor de betrokken
klagers tot een minimum te beperken.

- Het Comité wenst te benadrukken dat het aan de individuele verwerkingsverantwoordelijken
en verwerkers is om te beslissen of zij een beroep doen op het gemeenschappelijke
aanspreekpunt (de leidende toezichthoudende autoriteit) waarin het éénloketmechanisme
voorziet bij grensoverschrijdende verwerkingen. Met het oog hierop kunnen zij besluiten om
een nieuwe hoofdvestiging in de EER op te richten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4,
punt 16, van de AVG.

- Het Comité herinnert er in dit verband aan dat verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers
die niet in de EER zijn gevestigd, maar wier verwerkingsactiviteiten op grond van artikel 3,
lid 2, van de AVG onderworpen zijn aan de toepassing van de AVG, een vertegenwoordiger in
de Unie moeten aanwijzen op grond van artikel 27 van de AVG. De vertegenwoordiger kan
door toezichthoudende autoriteiten en betrokkenen over alle kwesties die verband houden
met verwerkingsactiviteiten worden benaderd om naleving van de AVG de waarborgen.

Voor het Europees Comité voor gegevensbescherming
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