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De European Data Protection Board (EDPB) is een onafhankelijk

de samenwerking tussen de EDPB en de EDPS staan in een

Europees orgaan, opgericht vanuit de Algemene verordening

memorandum van overeenstemming.

gegevensbescherming (AVG). De taak van de EDPB is ervoor te
zorgen dat de privacyregels in de hele Europese Economische
Ruimte (EER) hetzelfde worden toegepast. Dit doet de EDPB door
de samenwerking tussen de nationale privacytoezichthouders

1.

HOOGTEPUNTEN VAN 2020

1.1.

Bijdrage van de EDPB aan
de evaluatie van de AVG

te bevorderen. En door algemene, voor de gehele EER geldende
richtsnoeren te publiceren over de interpretatie en toepassing
van de regels voor gegevensbescherming.
De EDPB bestaat uit de hoofden van de nationale
privacytoezichthouders en de European Data Protection

In februari 2020 hebben de EDPB en de nationale

Supervisor (EDPS). De Europese Commissie en — als het over

privacytoezichthouders bijgedragen aan de op grond van

de AVG gaat — de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese

artikel 97 van de AVG verplichte evaluatie en toetsing van de

Vrijhandelsassociatie hebben het recht deel te nemen aan de

AVG door de Europese Commissie.

activiteiten en vergaderingen van de EDPB, maar zij hebben
geen stemrecht. Ook de privacytoezichthouders van de EERlanden (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) zijn lid van de
EDPB, maar hebben eveneens geen stemrecht.

Nadere details over de EDPB zijn te vinden op onze website edpb.europa.eu.

De EDPB is van oordeel dat de AVG gegevensbescherming als
grondrecht heeft versterkt en de interpretatie van de beginselen
voor

gegevensbescherming

heeft

geharmoniseerd.

De

privacyrechten van betrokkenen zijn versterkt en betrokkenen

De EDPB is gevestigd in Brussel. De EDPB heeft een secretariaat,

zijn steeds beter op de hoogte van hoe zij deze rechten kunnen

dat wordt verzorgd door de EDPS. De voorwaarden voor

uitoefenen. De AVG draagt ook bij aan een grotere wereldwijde
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zichtbaarheid van het Europese rechtskader en wordt buiten de
EU als lichtend voorbeeld gezien. De EDPB schrijft in zijn verslag
van mening te zijn dat de AVG met succes wordt toegepast,
maar erkent dat er nog een aantal problemen bestaat. Zo is
het gebrek aan middelen voor de privacytoezichthouders nog
steeds een punt van zorg, evenals inconsistenties in nationale
procedures die van invloed zijn op het mechanisme voor
samenwerking tussen de toezichthouders.

1.3.

Internationale stromen
van persoonsgegevens na
het Schrems II-arrest

Op 16 juli 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese
Unie (het Hof) uitspraak gedaan in zaak C-311/18 (Schrems
persoonsgegevens vanuit de EER naar niet-EER-landen
(derde landen) door te geven, namelijk het EU-VS Privacy
Shield en modelcontractbepalingen. Het Hof verklaarde het

tussen

problemen,

adequaatheidsbesluit waarop het EU-VS Privacy Shield berust

zal bijdragen aan een gemeenschappelijke cultuur van

ongeldig, waardoor het Privacy Shield zijn geldigheid als

gegevensbescherming en aan het ontstaan van coherente

doorgiftemechanisme heeft verloren.

toezichthouders,

ondanks

deze

praktijken.
Verder meent de EDPB dat een herziening van de AVG voorbarig
is.

1.2.

Ook oordeelde het Hof dat Besluit 2010/87/EU van de Europese
Commissie betreffende modelcontractbepalingen voor de
doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde

Kwesties over COVID-19

verwerkers geldig is. En dat modelcontractbepalingen dus nog

Tijdens de COVID-19-pandemie zijn de lidstaten van de EER
begonnen met het treffen van maatregelen voor het monitoren,
bedwingen en inperken van de verspreiding van het virus. Bij
veel van deze maatregelen was sprake van verwerking van
persoonsgegevens, zoals bij apps voor contactonderzoek,
het gebruik van locatiegegevens of de verwerking van
gezondheidsgegevens

voor

onderzoeksdoeleinden.

De

EDPB heeft daarom advies gegeven over de verwerking
van persoonsgegevens tijdens de COVID-19-pandemie. In
die periode heeft de EPDB ook gereageerd op brieven van
leden van het Europees Parlement waarin werd gevraagd om
verduidelijking van kwesties over COVID-19.

adviesdocumenten gepubliceerd over het arrest en de

uitgebracht. Het merendeel van deze adviezen ging ofwel over

uitvoering daarvan, waaronder een lijst van veelgestelde vragen

ontwerpaccreditatievereisten van een orgaan dat toezicht houdt

en enkele aanbevelingen.

op een gedragscode of van een certificeringsorgaan, ofwel over
binding corporate rules (bindende bedrijfsvoorschriften) voor

1.4.

II). Het Hof heeft twee mechanismen onderzocht om

De EDPB is ervan overtuigd dat de bestaande samenwerking
de
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voor internationale doorgiften van persoonsgegevens kunnen
worden gebruikt. Dit is op voorwaarde dat de gegevensexporteur
(zo nodig met hulp van de gegevensimporteur) voorafgaand
aan de doorgifte het in de context van dergelijke doorgiften
geboden beschermingsniveau beoordeelt. Daarbij moet
de gegevensexporteur rekening houden met zowel de
modelcontractbepalingen als de relevante aspecten van het

Eerste bindende besluit op
basis van artikel 65 AVG

Op 9 november 2020 heeft de EDPB zijn eerste besluit

3.

ACTIVITEITEN VAN DE
TOEZICHTHOUDERS IN 2020

voor geschillenbeslechting op basis van artikel 65 AVG
vastgesteld. Met het bindende besluit is een oplossing

Nationale

gevonden voor het geschil dat was ontstaan door een

overheidsinstanties die toezicht houden op de toepassing

ontwerpbesluit van de privacytoezichthouder van Ierland, die

van de privacywetgeving. Deze toezichthouders spelen een

als leidende toezichthouder onderzoek deed naar Twitter. Een

belangrijke rol bij het waarborgen van de privacyrechten van

aantal betrokken toezichthouders uitte hierop relevante en

mensen. Hiertoe kunnen de toezichthouders hun corrigerende

gemotiveerde bezwaren.

bevoegdheden uitoefenen.
Op

2.

ACTIVITEITEN VAN DE
EDPB IN 2020

de

privacytoezichthouders

website

van

de

EDPB

zijn

staat

onafhankelijke

een

selectie

toezichtsmaatregelen van privacytoezichthouders waarmee zij
de AVG op nationaal niveau handhaven.

In 2020 heeft de EDPB tien richtsnoeren vastgesteld, over

De EDPB heeft op zijn website een register met besluiten van

onderwerpen als de begrippen ‘verwerkingsverantwoordelijke’

de nationale toezichthouders gepubliceerd, overeenkomstig de

en ‘verwerker’ en de targeting van gebruikers van sociale media.

éénloketsamenwerkingsprocedure (artikel 60 van de AVG).

Daarnaast heeft de EDPB drie richtsnoeren vastgesteld na een
openbare consultatie. De EDPB heeft ook twee aanbevelingen
gepubliceerd.

rechtsstelsel van het land van de gegevensimporteur voor

Verder hield de EDPB toezicht op procedures voor op consistentie

eventuele inzage in de gegevens door de overheidsinstanties

gerichte activiteiten, zowel om het proces te verduidelijken als

van dat derde land. De factoren die in deze beoordeling

met het oog op de efficiëntie ervan voor de toezichthouders.

in overweging moeten worden genomen, staan op niet-

De EDPB heeft in 2020 32 adviezen krachtens artikel 64 AVG

uitputtende wijze vermeld in artikel 45, lid 2, AVG.

verwerkingsverantwoordelijken van diverse ondernemingen.

3.1.

Grensoverschrijdende samenwerking

Om te zorgen voor een consistente toepassing van de AVG
en de bescherming van de privacyrechten van personen in
de gehele EER, zijn de toezichthouders van de EER-landen op
grond van de AVG verplicht nauw met elkaar samen te werken.
Een van hun taken is het coördineren van de besluitvorming bij
grensoverschrijdende gegevensverwerking.
In de periode van 1 januari tot en met 31 december 2020 waren
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Dit arrest heeft verstrekkende gevolgen voor in de EER

er 628 grensoverschrijdende gevallen, waarvan 461 naar

gevestigde entiteiten die deze mechanismen gebruiken om

aanleiding van een klacht en 167 met een andere reden, zoals

persoonsgegevens door te geven naar de Verenigde Staten

onderzoeken, wettelijke verplichtingen en/of berichten in de

en andere derde landen. De EDPB heeft derhalve meerdere

media.

5

EDPB Samenvatting 2020

Het éénloketsysteem vereist dat de leidende toezichthouder
en de betrokken toezichthouders samenwerken. De leidende
toezichthouder leidt het onderzoek, speelt een sleutelrol bij het
bereiken van consensus tussen de betrokken toezichthouders
en zet zich daarnaast in voor een gecoördineerd besluit over
de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker. Van 1 januari
tot en met 31 december 2020 waren er 203 ontwerpbesluiten,
die uitmondden in 93 definitieve besluiten die in een openbaar
register zijn gepubliceerd.

2020 heeft de EDPB zeven consultaties gestart en afgerond.
Als onderdeel van de jaarlijkse bij artikel 71, lid 2, AVG
voorgeschreven evaluatie van de activiteiten van de EDPB,
heeft de EDPB voor het derde achtereenvolgende jaar een
enquête gehouden. In de vragen stonden de werkzaamheden
en de output van de EDPB in 2020 centraal, waarbij de nadruk
lag op de richtsnoeren en aanbevelingen. De bedoeling van dit
alles was om te weten te komen in hoeverre belanghebbenden
de richtsnoeren nuttig vinden om de bepalingen van de

Dankzij de procedure voor wederzijdse bijstand kunnen de

AVG te interpreteren. En ook om toekomstige trajecten te

toezichthouders andere toezichthouders vragen om informatie

inventariseren om personen en organisaties die zich met

of om andere maatregelen voor doeltreffende samenwerking,

gegevensbescherming gaan bezighouden beter te kunnen

zoals voorafgaande toestemming of onderzoek. In de periode

ondersteunen.

van 1 januari tot en met 31 december 2020 hebben de
toezichthouders 246 formele procedures voor wederzijdse
bijstand in gang gezet en 2.258 informele procedures. De
toezichthouders benutten de wederzijdse bijstand ook om

5.

STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN
VOOR 2021

de bevoegde toezichthouder te vragen om binnengekomen

De EDPB heeft zijn strategie voor 2021-2023 geformuleerd.

klachten te behandelen die volgens de definitie van de AVG niet

Daarin staan de vier belangrijkste pijlers van de strategische

over grensoverschrijdende verwerking gaan.

doelstellingen van de EDPB. En per pijler drie kernactiviteiten
om die doelstellingen te bereiken. Begin 2021 heeft de EDPB

4.

OVERLEG MET
BELANGHEBBENDEN EN
TRANSPARANTIE

overeenkomstig artikel 29 van het reglement van orde van
de EDPB zijn tweejarige werkprogramma voor 2021-2022
vastgesteld. Het werkprogramma volgt de prioriteiten van de
EDPB-strategie voor 2021-2023 en vertaalt de strategische

Tijdens de COVID-19-pandemie heeft de EPDB gereageerd op
brieven van leden van het Europees Parlement waarin werd
gevraagd om verduidelijking van kwesties over COVID-19. Om
toekomstige richtsnoeren op te stellen, heeft de EDPB een
evenement voor belanghebbenden georganiseerd over het
begrip ‘gerechtvaardigd belang’, om input en standpunten over
deze specifieke kwestie te verzamelen.
Na de voorlopige vaststelling van richtsnoeren organiseert de
EDPB openbare consultaties om belanghebbenden en burgers
de gelegenheid te geven aanvullende inbreng te leveren, die
wordt meegenomen in de daaropvolgende ontwerpfase. In
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doelstellingen van de EDPB naar praktische maatregelen.
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