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Verklaring over het arrest van het Hof van Justitie van de
Europese Unie in zaak C-311/18 ‒ Data Protection
Commissioner tegen Facebook Ireland Limited en

Maximillian Schrems

Vastgesteld op 17 juli 2020

Het Europees Comité voor gegevensbescherming heeft de volgende verklaring vastgesteld:

Het Comité verwelkomt het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU), waarin het
fundamentele recht op privacy in de context van de doorgifte van persoonsgegevens naar derde
landen wordt benadrukt. De beslissing van het HvJ-EU is van groot belang. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming (EDPB) heeft kennis genomen van het feit dat het Hof van Justitie
Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 betreffende de gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild
geboden bescherming, ongeldig heeft verklaard, alsook van het feit dat Besluit 2010/87/EU van de
Commissie betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan in
derde landen gevestigde verwerkers, naar het oordeel van het HvJ-EU geldig is.

Het Comité heeft de uitspraak van het Hof tijdens zijn 34e plenaire vergadering op 17 juli 2020
besproken.

Met betrekking tot het privacyschild wijst het Comité erop dat de EU en de VS overeenkomstig het
arrest een volledig en doeltreffend kader tot stand moeten brengen waarmee wordt gewaarborgd dat
het niveau van bescherming van persoonsgegevens in de VS in wezen gelijkwaardig is aan het niveau
dat binnen de EU wordt gegarandeerd.

Het Comité heeft in het verleden enkele van de belangrijke gebreken van het privacyschild vastgesteld
waarop het HvJ-EU zijn beslissing om het ongeldig te verklaren, heeft gebaseerd.



2

Het Comité heeft in zijn verslagen over de jaarlijkse gezamenlijke toetsingen van het privacyschild
vraagtekens geplaatst bij de naleving van de gegevensbeschermingsbeginselen van noodzakelijkheid
en evenredigheid bij het toepassen van de Amerikaanse wetgeving1.

Het Comité is voornemens er constructief toe bij te dragen dat voor een trans-Atlantische doorgifte
van persoonsgegevens wordt gezorgd waarbij de belangen van EER-burgers en -organisaties in acht
worden genomen en is bereid de Europese Commissie bijstand en advies te verstrekken om samen
met de VS een nieuw kader op te bouwen dat volledig in overeenstemming is met de EU-wetgeving
inzake gegevensbescherming.

Hoewel de modelcontractbepalingen geldig blijven, onderstreept het HvJ-EU de noodzaak dat deze
in de praktijk een niveau van bescherming waarborgen dat in wezen gelijkwaardig is aan het niveau
dat in overeenstemming met het Handvest wordt gewaarborgd door de AVG. De beoordeling van de
vraag of de landen waarnaar de gegevens worden verzonden passende bescherming bieden, is in de
eerste plaats de verantwoordelijkheid van de exporteur en de importeur bij de overweging of zij
modelcontractbepalingen aangaan. Bij de uitvoering van een dergelijke voorafgaande beoordeling
houdt de exporteur (indien nodig met de hulp van de importeur) verplicht rekening te houden met de
inhoud van de modelcontractbepalingen, de specifieke omstandigheden van de doorgifte en het
bestaande rechtsstelsel in het land van de importeur. Het onderzoek van dit laatste vindt plaats in het
licht van de niet-limitatieve factoren van artikel 45, lid 2, AVG.

Als uit deze beoordeling blijkt dat het land van de importeur geen beschermingsniveau biedt dat in
wezen gelijkwaardig is, kan de exporteur overwegen aanvullende maatregelen te treffen naast de
maatregelen die in de modelcontractbepalingen zijn opgenomen. Het Comité onderzoekt nader
waaruit deze aanvullende maatregelen zouden kunnen bestaan.

Het arrest van het HvJ-EU herinnert ook aan het belang voor de exporteur en de importeur om hun
verplichtingen na te leven die in de modelcontractbepalingen zijn opgenomen, met name de
informatieverplichtingen met betrekking tot de wijziging van de wetgeving in het land van de
importeur. Als deze contractuele verplichtingen niet worden nagekomen of niet kunnen worden
nagekomen, is de exporteur door de modelcontractbepalingen gebonden de doorgifte op te schorten
of deze bepalingen te beëindigen of, indien hij voornemens is de doorgifte van gegevens voort te
zetten, zijn bevoegde toezichthoudende autoriteit hiervan in kennis te stellen.

Het Comité neemt kennis van de plicht van de bevoegde toezichthoudende autoriteiten om een
doorgifte van gegevens naar een derde land op basis van de modelcontractbepalingen op te schorten
of te verbieden, wanneer, gelet op alle omstandigheden van die doorgifte, die bepalingen in dat derde
land niet worden of niet kunnen worden nageleefd en de bescherming van de doorgegeven gegevens
niet kan worden gewaarborgd met andere middelen, met name indien de
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker niet zelf de doorgifte heeft opgeschort of beëindigd.

1Zie EDPB-verslag “EU-U.S. Privacy Shield – Second Annual Joint Review”, https://edpb.europa.eu/our-work-
tools/our-documents/other/eu-us-privacy-shield-second-annual-joint-review-report-22012019_en (alleen in
het Engels); en EDPB-verslag “EU-U.S. Privacy Shield – Third Annual Joint Review”https://edpb.europa.eu/our-
work-tools/our-documents/eu-us-privacy-shield-third-annual-joint-review-report-12112019_en (alleen in het
Engels)



3

Het Comité brengt in herinnering dat het richtsnoeren inzake afwijkingen op grond van artikel 49 van
de AVG heeft opgesteld2 en dat dergelijke afwijkingen per geval moeten worden toegepast.

Het Comité zal het arrest nader bestuderen, meer duidelijkheid verschaffen aan belanghebbenden en
richtsnoeren verstrekken inzake het gebruik van instrumenten voor de doorgifte van
persoonsgegevens aan derde landen in overeenstemming met het arrest.

Het Comité en zijn Europese toezichthoudende autoriteiten staan klaar om voor de vereiste en door
het HvJ-EU benadrukte consistentie tussen de EER-landen te zorgen.

Voor het Europees Comité voor gegevensbescherming

De voorzitter

(Andrea Jelinek)

2 EDPB-richtsnoeren 2/2018 van 25 mei 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,
blz. 3.


