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Het Europees Comité voor gegevensbescherming
Gezien artikel 63, artikel 64, lid 1, onder f), en artikel 47 van Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “de AVG”),
Gezien de EER-overeenkomst en met name bijlage XI en Protocol 37 daarbij, zoals gewijzigd bij Besluit
nr. 154/2018 van het Gemengd Comité van de EER van 6 juli 2018,
Gezien de artikelen 10 en 22 van zijn reglement van orde van 25 mei 2018, zoals laatstelijk gewijzigd
op 10 september 2019,

Overwegende hetgeen volgt:
(1) De voornaamste taak van het Europees Comité voor gegevensbescherming (hierna “het EDPB”)
bestaat erin toe te zien op de consistente toepassing van de AVG binnen de gehele Europese
Economische Ruimte. Daartoe volgt uit artikel 64, lid 1, onder f), van de AVG dat het EDPB een advies
zal uitbrengen indien een toezichthoudende autoriteit (toezichthouder) van plan is bindende
bedrijfsvoorschriften op te stellen in de zin van artikel 47 van de AVG.
(2) Het EDPB verwelkomt en erkent de inspanningen die ondernemingen zich getroosten om de
normen van de AVG wereldwijd na te leven. Voortbouwend op de in het kader van Richtlijn 95/46/EG
opgedane ervaringen bevestigt het EDPB de belangrijke rol van bindende bedrijfsvoorschriften om
internationale doorgiften te omkaderen, alsook zijn streven om dergelijke ondernemingen daarin te
ondersteunen. Dit advies gaat uit van deze doelstelling en houdt rekening met het feit dat de AVG
heeft gezorgd voor een grotere mate van bescherming, zoals blijkt uit de vereisten van artikel 47 van
de AVG, en tevens het EDPB de taak heeft toebedeeld advies uit te brengen over de ontwerpbesluiten
van bevoegde toezichthoudende autoriteiten gericht op de goedkeuring van bindende
bedrijfsvoorschriften. Deze taak van het EDPB moet een consistente toepassing van de AVG
waarborgen, ook door de toezichthoudende autoriteiten, verwerkingsverantwoordelijken en
verwerkers.
(3) Ingevolge artikel 46, lid 1, van de AVG mag, bij ontstentenis van een besluit uit hoofde van
artikel 45, lid 3, een doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale
organisatie door een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker alleen plaatsvinden mits deze
laatste passende waarborgen biedt en de betrokkenen over afdwingbare rechten en doeltreffende
rechtsmiddelen beschikken. Een groep ondernemingen of een groep bedrijven die zich richt op een
gezamenlijke economische activiteit mag dergelijke waarborgen bieden met behulp van wettelijk
bindende bedrijfsvoorschriften, die uitdrukkelijk aan betrokkenen afdwingbare rechten toekennen en
voldoen aan een reeks vereisten (artikel 46 van de AVG). De specifieke vereisten die zijn vastgelegd in
de AVG, vormen de minimale elementen die in de bindende bedrijfsvoorschriften moeten worden
vastgelegd (artikel 47, lid 2, van de AVG). De bindende bedrijfsvoorschriften zijn onderhevig aan
goedkeuring van de bevoegde toezichthoudende autoriteit (“bevoegde toezichthouder”),
Vastgesteld

3

overeenkomstig het coherentiemechanisme dat wordt genoemd in artikel 63 en artikel 64, lid 1,
onder f), van de AVG, op voorwaarde dat de bindende bedrijfsvoorschriften voldoen aan de
voorwaarden die zijn neergelegd in artikel 47 van de AVG, tezamen met de vereisten die zijn
uiteengezet in de relevante werkdocumenten van de Werkgroep artikel 291, zoals bekrachtigd door
het EDPB.
(4) WP256 rev.01 van de Werkgroep artikel 292, zoals bekrachtigd door het EDPB, voorziet in de
vereiste elementen voor bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkingsverantwoordelijken, met
inbegrip van de overeenkomst inzake activiteiten binnen één onderneming, voor zover van toepassing,
en het aanvraagformulier. WP264 van de Werkgroep artikel 29, zoals bekrachtigd door het EDPB,
voorziet in aanbevelingen aan aanvragers, die hen moeten helpen aan te tonen hoe zij aan de vereisten
van artikel 47 van de AVG en WP256 rev01 voldoen. Daarnaast informeert WP264 de aanvragers dat
alle ingediende documentatie onderhevig is aan verzoeken om toegang tot de documenten
overeenkomstig de nationale wetgeving van de toezichthoudende autoriteiten. Ingevolge artikel 76,
lid 2, van de AVG is het EDPB gehouden aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1049/2001.
(5) Rekening houdend met de specifieke kenmerken van bindende bedrijfsvoorschriften die worden
opgesteld ingevolge artikel 47, leden 1 en 2, moet elke aanvraag afzonderlijk worden behandeld,
onverminderd de beoordeling van alle overige bindende bedrijfsvoorschriften. Het EDPB brengt in
herinnering dat bindende bedrijfsvoorschriften specifiek moeten worden toegesneden op en rekening
moeten houden met de structuur van de groep ondernemingen waarop ze van toepassing zijn, de
verwerking die deze ondernemingen verrichten en de beleidsmaatregelen en procedures die deze
ondernemingen hebben ingevoerd ter bescherming van persoonsgegevens.3
(6) Het advies van het EDPB zal overeenkomstig artikel 64, lid 3, van de AVG in samenhang met
artikel 10, lid 2 van het reglement van orde van het EDPB worden vastgesteld binnen acht weken nadat
de voorzitter heeft besloten dat het dossier volledig is. De voorzitter van het EDPB kan besluiten deze
termijn met zes weken te verlengen, rekening houdend met de complexiteit van de aangelegenheid.

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT:

1 SAMENVATTING VAN DE FEITEN
1.

Overeenkomstig de in WP263 rev.01 omschreven samenwerkingsprocedure is de ontwerpversie van
de
bindende
bedrijfsvoorschriften
van
ExxonMobil
beoordeeld
door
de

De Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zoals
ingesteld op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG.
2
Werkgroep artikel 29, "Working Document setting up a table with the elements and principles to be found in
Binding Corporate Rules" (Werkdocument met een overzicht van de elementen en beginselen voorkomend in
bindende bedrijfsvoorschriften), zoals laatstelijk herzien en vastgesteld op 6 februari 2018, WP256 rev.01.
3
Deze opvatting is verwoord door de Werkgroep artikel 29 in haar "Working Document setting up a table with
the elements and principles to be found in Binding Corporate Rules" (Werkdocument met een overzicht van de
elementen en beginselen voorkomend in bindende bedrijfsvoorschriften), zoals vastgesteld op 24 juni 2008,
WP154.
1
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gegevensbeschermingsautoriteit van België (hierna “Belgische toezichthoudende autoriteit”
genoemd) als de voornaamste toezichthouder met betrekking tot de bindende bedrijfsvoorschriften.
2.

De Belgische toezichthoudende autoriteit heeft haar ontwerpbesluit inzake de ontwerpen van de
bindende bedrijfsvoorschriften van ExxonMobil Corporation op 15 oktober 2019 overeenkomstig
artikel 64, lid 1, onder f), van de AVG voor advies voorgelegd aan het EDPB. De beslissing ten aanzien
van de volledigheid van het dossier werd genomen op 16 oktober 2019.

2 BEOORDELING
3.

De ontwerpen van de bindende bedrijfsvoorschriften van ExxonMobil Corporation zijn van toepassing
op de verwerking binnen de groep ondernemingen van persoonsgegevens die onder het beheer van
de verwerkingsverantwoordelijke vallen en persoonsgegevens die vóór de doorgifte ervan aan een
buiten de EER gevestigde groepsmaatschappij onder diens beheer vielen. De ontwerpen van de
bindende bedrijfsvoorschriften van ExxonMobil Corporation hebben betrekking op de wereldwijde
doorgifte van de hierboven bedoelde persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen en de verwerking
daarvan door groepsmaatschappijen waar ook ter wereld. De ontwerpen van de bindende
bedrijfsvoorschriften van ExxonMobil Corporation maken deel uit van een overkoepelend wereldwijd
gegevensbeschermingsbeleid dat van toepassing is op de verwerking van alle persoonsgegevens
binnen de groep, ongeacht de oorsprong ervan. Zij gelden voor de persoonsgegevens betreffende
werknemers en vroegere werknemers, sollicitanten, contractanten, vertegenwoordigers, klanten en
andere zakelijke partners, en consumenten.

4.

De ontwerpen van bindende bedrijfsvoorschriften van ExxonMobil Corporation zijn grondig
doorgelicht overeenkomstig de daartoe door het EDPB opgestelde procedures. De toezichthouders die
zijn samengekomen binnen het EDPB zijn van oordeel dat de ontwerpen van bindende
bedrijfsvoorschriften van ExxonMobil Corporation alle op grond van artikel 47 van de AVG en
WP256 rev.01 verplichte elementen bevatten, zulks overeenkomstig het voor advies van het EDPB
ingediende ontwerpbesluit van de Belgische toezichthoudende autoriteit. Daarom heeft het EDPB
geen bezwaren waarmee rekening moet worden gehouden.

3 CONCLUSIES / AANBEVELINGEN
5.

Rekening houdend met het voorgaande en de toezegging dat de groepsmaatschappijen zich door
ondertekening van de overeenkomst inzake activiteiten binnen één onderneming van ExxonMobil
Corporation onderwerpen aan de bindende bedrijfsvoorschriften, is het EDPB van oordeel dat het
ontwerpbesluit van de Belgische toezichthoudende autoriteit inzake de bindende
bedrijfsvoorschriften van ExxonMobil Corporation kan worden vastgesteld in zijn huidige vorm,
aangezien deze voorschriften passende waarborgen bevatten om te zorgen dat het door deze
verordening gegarandeerde niveau van bescherming van natuurlijke personen niet wordt ondergraven
wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt door de groepsmaatschappijen die
zijn gevestigd in derde landen. Tot slot brengt het EDPB de bepalingen in herinnering die zijn vervat in
artikel 47, lid 2, onder k), van de AVG en WP256 rev.01 en die voorzien in de voorwaarden op grond
waarvan de aanvrager de bindende bedrijfsvoorschriften kan wijzigen of aanpassen, met inbegrip van
wijzigingen in de lijst met groepsmaatschappijen met betrekking tot de bindende bedrijfsvoorschriften.

Vastgesteld

5

4 SLOTOPMERKINGEN
6.

Dit advies is gericht tot de Belgische toezichthoudende autoriteit en wordt bekendgemaakt op grond
van artikel 64, lid 5, onder b), van de AVG.

7.

Overeenkomstig artikel 64, leden 7 en 8, van de AVG, deelt de Belgische toezichthoudende autoriteit
binnen twee weken na ontvangst van het advies zijn antwoord mee aan de voorzitter van het EDPB.

8.

Ingevolge artikel 70, lid 1, onder y), van de AVG zal de Belgische toezichthoudende autoriteit het
uiteindelijke besluit aan het EDPB meedelen zodat het kan worden opgenomen in het register van
besluiten die onderworpen zijn aan het coherentiemechanisme.

Voor het Europees Comité voor gegevensbescherming
De voorzitter

(Andrea Jelinek)
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