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KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN
TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS OP HET GEBIED
VAN GEGEVENSBESCHERMING

Het Verenigd Koninkrijk heeft zich op 1 februari 2020 uit de Europese Unie
teruggetrokken en is daarmee een “derde land”1 geworden. Het terugtrekkingsakkoord2
voorziet in een overgangsperiode die op 31 december 20203 eindigt. Tot die datum is het
EU-recht onverminderd van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk4.
Tijdens de overgangsperiode zullen de EU en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen
over een akkoord over een nieuw partnerschap, dat met name een vrijhandelsgebied
omvat. Het is echter niet zeker of dat akkoord aan het einde van de overgangsperiode is
gesloten en in werking treedt. Hoe dan ook zou dat akkoord een relatie tot stand brengen
die wat betreft de voorwaarden voor toegang tot de markt heel anders zal zijn dan de
huidige deelname van het Verenigd Koninkrijk aan de interne markt 5, de douane-unie
van de EU en het btw- en accijnsgebied.
Het is ook duidelijk dat andere doorgiften van persoonsgegevens aan het Verenigd
Koninkrijk dan die welke onder artikel 71, lid 1, van het terugtrekkingsakkoord vallen,
na het einde van de overgangsperiode niet zullen worden behandeld als het delen van
gegevens binnen de Unie en zullen moeten voldoen aan de betrokken voorschriften van
de Unie die van toepassing zijn op doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen.
1

Een derde land is een land dat geen lid is van de EU.

2

Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB L 29 van 31.1.2020, blz. 7) (hierna “het
terugtrekkingsakkoord” genoemd).

3

De overgangsperiode kan uiterlijk op 1 juli 2020 eenmalig met ten hoogste 1 of 2 jaar worden verlengd (artikel
132, lid 1, van het terugtrekkingsakkoord). De regering van het Verenigd Koninkrijk sluit een dergelijke
verlenging vooralsnog uit.

4

Behoudens enkele uitzonderingen waarin artikel 127 van het terugtrekkingsakkoord voorziet. Die uitzonderingen
zijn echter niet relevant in het kader van deze kennisgeving.

5

Een vrijhandelsakkoord kent bijvoorbeeld niet de begrippen die eigen zijn aan de interne markt (op het gebied van
goederen en diensten), zoals wederzijdse erkenning, het land-van-oorsprong-beginsel of harmonisatie. Evenmin
voorziet een vrijhandelsakkoord in de opheffing van douaneformaliteiten en -controles, waaronder die betreffende
de oorsprong van goederen en de grondstoffen ervan, of invoer- en uitvoerverboden en -beperkingen.

Alle belanghebbenden, en met name marktdeelnemers, worden daarom gewezen op de
juridische situatie die ontstaat na het einde van de overgangsperiode (deel A hierna)6. In
deze kennisgeving wordt ook nader ingegaan op enkele relevante scheidingsbepalingen
van het terugtrekkingsakkoord (deel B hierna).
A. JURIDISCHE

SITUATIE NA HET EINDE VAN DE OVERGANGSPERIODE
VAN PERSOONSGEGEVENS AAN HET VERENIGD KONINKRIJK

– DOORGIFTE

Na het einde van de overgangsperiode wordt de doorzending van gegevens uit de EU
naar het Verenigd Koninkrijk beschouwd als een “doorgifte” in de zin van hoofdstuk V
van Verordening (EU) 2016/679 (de AVG)7. Naast de mogelijkheid van een
“adequaatheidsbesluit” voorziet Verordening (EU) 2016/679 in de mogelijkheid van
doorgiften op basis van “passende waarborgen” (zie punt 1 hierna) en “afwijkingen” (zie
punt 2 hierna).
1.

PASSENDE WAARBORGEN
1.1.

Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming.
Overeenkomstig artikel 46, lid 1, en lid 2, onder c), van Verordening (EU)
2016/679 kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven op basis van door
de
Commissie
vastgestelde
standaardbepalingen
inzake
8
gegevensbescherming .

1.2.

Bindende bedrijfsvoorschriften
Overeenkomstig artikel 46, lid 1, en lid 2, onder b), van Verordening (EU)
2016/679 kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven op basis van
bindende bedrijfsvoorschriften.
De bindende bedrijfsvoorschriften moeten worden goedgekeurd door de
bevoegde toezichthoudende autoriteit van een EU-lidstaat overeenkomstig de
desbetreffende bepalingen van Verordening (EU) 2016/6799. Bindende
bedrijfsvoorschriften die zijn goedgekeurd sinds de datum van toepassing van
Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. 25 mei 201810, zijn in de hele EU geldig.
Bindende bedrijfsvoorschriften die sinds 25 mei 2018 door de bevoegde
toezichthoudende autoriteit van het Verenigd Koninkrijk zijn goedgekeurd,

6

Deze kennisgeving heeft alleen betrekking op uitwisselingen die onder het toepassingsgebied van
Verordening (EU) 2016/679 vallen.

7

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 (algemene
verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

8

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contractstransfer-personal-data-third-countries_en

9

Artikel 47 van Verordening (EU) 2016/679.

10

Artikel 99, lid 2, van Verordening (EU) 2016/679.
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bieden na het einde van de overgangsperiode geen passende waarborgen
meer, tenzij deze bindende bedrijfsvoorschriften een nieuwe goedkeuring van
een bevoegde autoriteit van een EU-lidstaat krijgen waarbij wordt bevestigd
dat zij passende waarborgen bieden voor de internationale doorgifte van
persoonsgegevens na het einde van de overgangsperiode11.
De bindende bedrijfsvoorschriften die vóór 25 mei 2018 door de bevoegde
toezichthoudende autoriteit in het Verenigd Koninkrijk zijn goedgekeurd,
kunnen na het einde van de overgangsperiode alleen als geldig
doorgiftemechanisme in het kader van Verordening (EU) 2016/679 worden
gebruikt indien elke band met de rechtsorde van het Verenigd Koninkrijk,
zoals de aangewezen vennootschapsrechtelijke entiteit, de bevoegde
rechtbanken of de bevoegde toezichthoudende autoriteit, wordt vervangen
door een gelijkwaardige rol voor vennootschapsrechtelijke entiteiten en
bevoegde autoriteiten in de EU12.13
1.3.

Gedragscodes en certificering
Overeenkomstig artikel 46, lid 1, en lid 2, onder e), van Verordening (EU)
2016/679 kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven op basis van
overeenkomstig artikel 40 van Verordening (EU) 2016/679 goedgekeurde
gedragscodes, samen met bindende en afdwingbare toezeggingen van de
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker in het derde land (hierna
“gedragscodes voor doorgifte” genoemd).
Overeenkomstig artikel 46, lid 1, en lid 2, onder f), van Verordening (EU)
2016/679 kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven op basis van
overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EU) 2016/679 goedgekeurde
certificeringsmechanismen, samen met bindende en afdwingbare
toezeggingen van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker in het
derde land.
Het gebruik van gedragscodes en certificering als doorgiftemechanismen zal
verder worden verduidelijkt in richtsnoeren van het Europees Comité voor
gegevensbescherming14.

11

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) zal binnenkort een informatienota
publiceren over de manier waarop in de praktijk moet worden omgegaan met bindende
bedrijfsvoorschriften die zijn goedgekeurd door het Information Commissioner's Office van het
Verenigd Koninkrijk.

12

Wat betreft de identificatie van de bevoegde toezichthoudende autoriteit in de Europese Economische
Ruimte die als primaire toezichthoudende autoriteit voor de bindende bedrijfsvoorschriften zal
optreden, zie werkdocument 263 rev.01 van de Groep artikel 29, waarin een samenwerkingsprocedure
is
vastgesteld
voor
de
goedkeuring
van
bindende
bedrijfsvoorschriften
voor
verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers in het kader van Verordening (EU) 2016/679. Het
document is goedgekeurd door het Europees Comité voor gegevensbescherming.

13

Meer details, onder meer over de te volgen procedure, zullen worden opgenomen in de volgende
informatieve nota van de EDPB.

14

Indien deze voor het einde van de overgangsperiode beschikbaar waren, worden de belanghebbenden
ervan in kennis gesteld dat:
3

2.

AFWIJKINGEN
Overeenkomstig artikel 49 van Verordening (EU) nr. 2016/679 kan, bij ontstentenis
van een adequaatheidsbesluit van de Commissie of van passende waarborgen in de
zin van artikel 46, een doorgifte of een reeks van doorgiften op basis van
zogenoemde “afwijkingen” toch plaatsvinden in specifieke gevallen, bijvoorbeeld
wanneer de betrokkene daarmee heeft ingestemd of wanneer de doorgifte
noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, voor de uitoefening van
een rechtsvordering of wegens gewichtige redenen van algemeen belang15.

B. RELEVANTE SCHEIDINGSBEPALINGEN VAN HET TERUGTREKKINGSAKKOORD
In artikel 71, lid 1, van het terugtrekkingsakkoord is bepaald dat de verwerking van
persoonsgegevens van betrokkenen buiten het Verenigd Koninkrijk die
-

voor het einde van de overgangsperiode naar het Verenigd Koninkrijk zijn
doorgezonden of anderszins in het Verenigd Koninkrijk zijn verwerkt, of

-

na het einde van de overgangsperiode op grond van het terugtrekkingsakkoord
naar het Verenigd Koninkrijk zijn doorgezonden of anderszins in het Verenigd
Koninkrijk zijn verwerkt,

na het einde van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk onder Verordening
(EU) 2016/679 blijft vallen16.
Dit zorgt voor de doorlopende bescherming van de persoonsgegevens van betrokkenen
die naar het Verenigd Koninkrijk zijn doorgezonden in de periode dat het Verenigd
Koninkrijk een lidstaat was en in de overgangsperiode. Het zorgt tevens voor de
doorlopende bescherming van de persoonsgegevens van betrokkenen buiten het Verenigd
Koninkrijk die op basis van het terugtrekkingsakkoord na het einde van de
overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk worden verwerkt.
Algemene informatie over de EU-regels en -wetgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens is te vinden op de volgende website van de Commissie:
-

gedragscodes die door de bevoegde toezichthoudende autoriteit van het Verenigd Koninkrijk zijn
goedgekeurd en

-

een certificering die is goedgekeurd door certificeringsorganen die zijn geaccrediteerd door de
toezichthoudende autoriteit van het Verenigd Koninkrijk of door accreditatie-instanties van het
Verenigd Koninkrijk

na het einde van de overgangsperiode geen passende waarborgen meer bieden.

15

Zie ook de richtsnoeren 2/2018 van 25 mei 2018 van het Europees Comité voor gegevensbescherming.

16

Indien de Commissie echter bij een adequaatheidsbesluit vaststelt dat het Verenigd Koninkrijk een
passend gegevensbeschermingsniveau biedt overeenkomstig artikel 45, lid 3, van Verordening (EU)
2016/679, zal Verordening (EU) 2016/679 niet langer van toepassing zijn (zie artikel 71, lid 2, van het
terugtrekkingsakkoord). Indien dat adequaatheidsbesluit vervolgens niet langer van toepassing is
(bijvoorbeeld vanwege intrekking uit hoofde van artikel 45, lid 5, van Verordening (EU) 2016/679 of
nietigverklaring door het Hof), is artikel 71, lid 3, van het terugtrekkingsakkoord van toepassing.
4

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_nl.
webpagina’s worden zo nodig geactualiseerd.
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