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Samenvatting
DE REGULERING VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE GEGEVENSSTROMEN:
VERZOENING VAN EU-GEGEVENSBESCHERMING EN HET INTERNATIONALE
HANDELSRECHT

In dit proefschrift wordt onderzocht hoe twee belangrijke beleidsdoelstellingen van
de Europese Unie juridisch met elkaar kunnen worden verenigd. Enerzijds garandeert het
EU-Handvest van de grondrechten (EU-Handvest) de bescherming van het recht op
privacy en de bescherming van persoonsgegevens als grondrechten. Anderzijds streeft de
EU er in haar externe handelsbeleid naar de grensoverschrijdende gegevensstromen te
liberaliseren en een wereldwijd bindend, op regels gebaseerd handelssysteem in stand te
houden en verder te ontwikkelen waarmee EU-bedrijven een passende toegang tot
buitenlandse markten wordt gegarandeerd. Tot voor kort bestonden beide doelstellingen in
het externe beleid van de EU naast elkaar zonder met elkaar in conflict te komen. Meer
recent zijn de grensoverschrijdende gegevensstromen het 'lifeblood’ van de internationale
handel geworden waardoor conflicten wel ontstaan. De digitale handel neemt immers een
steeds groter deel van de wereldhandel in beslag. Het verzamelen en commercieel
gebruiken van persoonsgegevens heeft echter ook een essentiële niet-economische waarde.
Deze waarde is de reden waarom persoonsgegevens door het EU-Handvest worden
beschermd en waarom dit is bevestigd met de invoering van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). In dit proefschrift wordt onderzocht hoe deze uiteenlopende
doelstellingen met elkaar kunnen worden verzoend.
Hoewel individuen kunnen profiteren van de vrije stroom en de alomtegenwoordige
monetisatie van hun gegevens door bedrijven - bijvoorbeeld in de vorm van
gepersonaliseerde diensten - hebben zij ook veel te verliezen. Op mondiaal niveau is de
massale grensoverschrijdende toe-eigening van persoonsgegevens ook wel vergeleken met
de winning van natuurlijke hulpbronnen: de potentiële schade voor individuen en voor de
samenleving als geheel is veel groter dan de directe economische verliezen die worden
geleden door gegevensinbreuken en identiteitsdreigingen.
Sinds 2009 is het recht op bescherming van persoonsgegevens erkend als een
zelfstandig grondrecht in de EU naast het (eveneens fundamentele) recht op privacy. Net
zoals persoonsgegevens zowel een economische als een maatschappelijke waarde hebben,
heeft de Europese gegevensbeschermingsregeling een tweeledig doel: enerzijds de
bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van personen (met name hun recht
op bescherming van persoonsgegevens), anderzijds het waarborgen van het vrije verkeer
van persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Echter, de
constitutionalisering van de EU en de vaststelling van Europese wetgeving inzake
gegevensbescherming, heeft deze niet-economische doelstelling op de voorgrond geplaatst
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en prevaleert deze boven de economische doelstelling. Sterker nog: vanwege de
toenemende bezorgdheid over de eigen technologische of digitale 'soevereiniteit' ten
opzichte van de groeiende economische en sociale invloed van technologiebedrijven van
buiten de EU (voornamelijk Amerikaanse) ligt de laatste tijd meer nadruk op de
bescherming van privacy en de bescherming van gegevens.
Er is echter ook kritiek: beperkingen van internationale gegevensstromen meer in het
bijzonder van persoonlijke gegevensstromen zouden een vorm van ongewenst
'protectionisme' zijn. Nu het zwaartepunt van de internationale handelsbesprekingen
verschuift naar de digitale handel, is dit een centraal punt in het academische, publieke en
politieke debat. De trend in het internationale handelsrecht om internationale stromen van
(persoons)gegevens te liberaliseren, kan worden gezien als strijdig met wettelijke
regelingen, zoals die van de EU, die dergelijke stromen om privacy- en
gegevensbeschermingsredenen aan banden willen leggen. Liberalisering van digitale
handel binnen de EU is vanwege de harmonisatie van het EU-kader voor
gegevensbescherming echter niet langer een probleem omdat de normatieve waarde van
grondrechtenbescherming in evenwicht is gebracht met de economische waarde die aan de
liberalisering van digitale handel ten grondslag ligt. Bij de externe digitale handel zijn
beide waarden nog niet met elkaar in evenwicht; er is immers geen sprake van een
geharmoniseerd kader voor gegevensbescherming, terwijl dit voor de EU een voorwaarde
is voor liberalisering.
De Wereldhandelsorganisatie (WTO) is het belangrijkste orgaan dat de
internationale handelsregels beheert. Zowel de EU als haar lidstaten zijn lid van de WTO.
De rol van de WTO is de laatste tijd echter afgenomen als gevolg van politieke
omstandigheden waardoor het aantal regionale en bilaterale handelsovereenkomsten is
toegenomen. De zogenaamde 'nieuwe generatie' vrije handelsovereenkomsten (zoals de
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), de
handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Mexico/Canada (USMCA) en de
digitale handelsovereenkomst tussen de VS en Japan), die door de belangrijkste
handelspartners van de EU, Canada, Japan en de VS, zijn gemaakt, bevatten bepalingen
die partijen verplichten om vrije grensoverschrijdende informatiestromen, met inbegrip
van persoonsgegevens, toe te staan. Het faciliteren van deze gegevensstromen is ook een
belangrijk thema bij de onlangs gestarte onderhandelingen over e-handel in de WTO.
Het opheffen van de beperkingen op gegevensstromen was onlangs een van de meest
omstreden onderwerpen in handelsbesprekingen in Azië, Europa en Noord-Amerika. Nu
de internationale handelsregeling steeds meer tendeert naar vrije digitale handel en het Hof
van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) de effectieve bescherming van de grondrechten
van de EU als voorwaarde voor dergelijke overdrachten stelt, is het een logisch gevolg dat
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de ambitie van de EU voor de liberalisering van het grensoverschrijdende dienstenverkeer
in het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten (GATS)
enerzijds en het recht op de bescherming van persoonsgegevens anderzijds met elkaar in
conflict komen. Dit is op zich geen reden tot bezorgdheid. Zowel het EU-Handvest als het
internationale handelsrecht bevatten immers uitzonderingen die het mogelijk maken dat
elk systeem binnen bepaalde grenzen inbreuken op de respectieve regels van de andere
systemen tolereert. De meeste internationale handelsovereenkomsten, waaronder de
GATS, voorzien in een zogenaamde 'algemene uitzondering'. Deze uitzondering
garandeert dat partijen bij een internationale handelsovereenkomst maatregelen kunnen
nemen en handhaven die ten behoeve van de verwerking en verspreiding van
persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van personen (de handelsnoodzakelijkheidstoets), zelfs als dergelijke maatregelen in strijd
zijn met de internationale verbintenissen van de deelnemers. Op grond van artikel 52, lid
2, van het EU-Handvest kan ook de EU grondrechten beperken indien dit noodzakelijk is
om doelstellingen van algemeen belang te verwezenlijken of om de rechten en vrijheden
van anderen te beschermen (de noodzakelijkheidstoets van het EU-Handvest). In
hoofdstuk 2 wordt echter geconcludeerd dat de handelsnoodzakelijkheidstoets, zoals door
de WTO-onderzoeksinstanties geïnterpreteerd, onvoldoende is om te garanderen dat de EU
het grondrecht op privacy en gegevensbescherming afdoende kan beschermen.
Ten behoeve van haar toekomstige digitale handelsovereenkomsten heeft de EU in
2018 alternatieve zogenoemde 'horizontale bepalingen' ontwikkeld inzake
grensoverschrijdende gegevensstromen en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
en persoonsgegevens ontwikkeld. Sindsdien heeft de EU deze modelclausules in
handelsbesprekingen over digitale handel (bijvoorbeeld met Australië, Indonesië, NieuwZeeland, Tunesië en het Verenigd Koninkrijk) op tafel gelegd. Ook heeft de EU deze
clausules opgenomen in het EU-voorstel voor de WTO-regels inzake elektronische handel
(e-commerce). De voorgestelde modelclausules van de EU bevatten enerzijds een
gelimiteerder verbod op beperkingen van grensoverschrijdende gegevensstromen dan de
VS voorstaat (dat ten uitvoer is gelegd in de CCTPP, de USMCA en de digitale
handelsovereenkomst tussen de VS en Japan), anderzijds een ruimere uitzondering voor
binnenlandse privacy- en gegevensbeschermingsregels dan de eerder genoemde algemene
uitzondering (die ook in het VS-model is overgenomen).
Tegen deze achtergrond is de primaire onderzoeksvraag die in dit proefschrift
wordt beantwoord:
Hoe kunnen de afspraken inzake grensoverschrijdende gegevensstromen in
toekomstige handelsovereenkomsten van de EU juridisch worden verenigd met
de bescherming van de fundamentele rechten op privacy en persoonsgegevens?
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Deze onderzoeksvraag valt uiteen in vier subvragen die achtereenvolgens in de
hoofdstukken 2-5 worden beantwoord.
In hoofdstuk 2 wordt de belangrijkste kwestie die aan deze stelling ten grondslag
ligt, geïdentificeerd en uiteengezet: namelijk de toenemende spanning tussen het beheer
van grensoverschrijdende doorgiften van persoonsgegevens door de EU en het
internationale handelsrecht. In dit hoofdstuk wordt de stelling ontwikkeld dat de
beperkingen van de EU op de doorgifte van persoonsgegevens in strijd zijn met de
verbintenissen en verplichtingen die op de EU rusten uit hoofde van de GATS en de postGATS-handelsovereenkomsten. Volgens deze stelling voldoen dergelijke beperkingen niet
aan de handelsnoodzakelijkheidstest, zelfs niet in de meest milde interpretatie ervan, omdat
zij de grenzen van de GATS-bepalingen en de algemene uitzondering voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens overschrijden. Tegelijkertijd kunnen,
volgens de strikte noodzakelijkheidstoets in het EU-Handvest (zoals geïnterpreteerd door
het HvJEU), de juridische mogelijkheden om af te wijken van de bescherming van het
recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens onvoldoende zijn om te voldoen
aan de internationale handelsverplichtingen waar het gaat om grensoverschrijdend verkeer
van persoonsgegevens. De sequentiële toepassing van deze twee 'noodzakelijkheidstests'
brengt het risico met zich dat beide met elkaar in conflict komen, waardoor de EU in een
catch-22-nalevingsimpasse terecht komt tussen de schending van het handelsrecht en een
ongerechtvaardigde afwijking van het recht op bescherming van persoonsgegevens.
In de context van de lopende handelsbesprekingen over digitale handel die de EU
met haar handelspartners voert over grensoverschrijdende gegevensstromen, privacy en
gegevensbescherming, is deze stand van zaken niet houdbaar. Volgens het primaire recht
van de EU mogen de EU-instellingen niet onderhandelen over internationale handelsregels
zo lang die strijdig zijn met het EU-acquis. Tegelijkertijd kan de EU, ondanks het feit dat
internationale handelsovereenkomsten, hiërarchisch bezien, onder het primaire recht van
de EU staan, niet worden ontheven van haar internationale handelsverplichtingen om de
enkele reden dat deze strijdig zijn met het primaire recht van de EU. Daarom moet de EU
het EU-Handvest en haar internationale handelsverplichtingen tegelijkertijd naleven. De
in dit proefschrift voorgestelde en in de hoofdstukken drie en vier verder uitgewerkte
uitweg uit deze impasse is gebaseerd op drie belangrijke overwegingen. Ten eerste is een
proactieve houding van de EU te prefereren omdat wachten riskant kan zijn: de EU kan
immers door een handelsrechtelijke instantie onder hevige tijdsdruk worden gedwongen
om de beperkingen op te heffen. Ten tweede, en daarmee samenhangend, kan de
aanhoudende onzekerheid over de rechtmatigheid van de doorgifte van persoonsgegevens
buiten de EER enerzijds, en de naleving van de beperkingen op dergelijke doorgiften van
de internationale handelsverplichtingen van de EU anderzijds, de handelsrelaties bekoelen,
ten nadele van het bedrijfsleven in de EU. Ten derde zou het laten prevaleren van
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'doeltreffende en volledige' bescherming van het recht op privacy en op bescherming van
persoonsgegevens een totaalverbod op de doorgifte van persoonsgegevens tot gevolg
kunnen hebben hetgeen de digitale grensoverschrijdende handel met de EU zou
ondermijnen en om die reden onacceptabel is.
In hoofdstuk 3 wordt een stap terug gedaan en onderzocht wat de term
'protectionisme' inhoudt en of EU-beperkingen op doorgiften van persoonsgegevens buiten
de EER protectionistisch zijn. Door de inzichten uit het werk van Michel Foucault over de
relatie tussen discours en macht toe te passen, toont dit hoofdstuk aan dat het niet mogelijk
is een goede balans te vinden tussen liberalisering van de digitale handel en bescherming
van privacy en persoonsgegevens door eenvoudigweg de optie van 'protectionisme' uit te
sluiten. Hoofdstuk 3 stelt dan ook dat het onderscheid tussen bescherming en
protectionisme niet helder is: het trekken van de grens tussen bescherming en
protectionisme is onder de streep arbitrair. Binnen dit spectrum is er een grijs gebied aan
maatregelen, waaronder ook binnenlandse maatregelen kunnen vallen, waarbij het onzeker
is welk soort reguleringsdoel eigenlijk speelt: een vermomde vorm van protectionisme of
echte bescherming die incidenteel ook in het voordeel kan zijn van binnenlandse partijen.
Of maatregelen in dit grijze gebied onder de noemer 'bescherming' dan wel 'protectionisme'
vallen - met andere woorden: of handelsrechtelijke instanties bij hun keuze voor
'bescherming' gaan of voor 'protectionisme' - hangt in wezen af van het discours. Binnen
een economisch discours, waar de vrije handel hoog in het vaandel staat, zou een dergelijke
regeling als protectionisme zijn uitgesloten. In een pluralistisch discours daarentegen,
waarin de vrije handel en de bescherming van privacy en data evenveel waarde krijgen,
zou het de voorkeur verdienen om staten eigen beleidsruimte toe te staan om een aantal
licht protectionistische maatregelen aan te nemen teneinde beide grondrechten te
beschermen.
In het kader van de onderhandelingen over en de interpretatie van het internationale
handelsrecht is de keuze van het juiste discours over privacy en de bescherming van
persoonsgegevens van cruciaal belang. Bij het opstellen en interpreteren van bepalingen in
internationale handelsovereenkomsten bepalen onderliggende waardenstructuren waar de
grens ligt tussen legitieme bescherming van privacy en van persoonsgegevens aan de ene
kant en onrechtmatig protectionisme aan de andere kant. Tegen deze achtergrond wordt in
hoofdstuk 3 gesteld dat landen zich bewust moeten zijn van de waardenstructuren die bij
een bepaald discours horen. Landen moeten ervoor zorgen dat zij het eerst eens worden
over welke waardenstructuur de voorkeur verdient en vervolgens die structuur leidend te
laten zijn bij de keuze van het discours in plaats van andersom. In dit hoofdstuk wordt
gesteld dat het onderscheid tussen privacy en bescherming van persoonsgegevens enerzijds
en protectionisme anderzijds deels een morele kwestie is, dus niet alleen een kwestie van
economische efficiëntie. Dit impliceert dat wanneer het debat over grensoverschrijdende
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stromen van persoonsgegevens raakt aan niet-economische waarden, zoals individuele
rechten, dat debat niet moet worden beperkt tot de handelseconomie maar moet
plaatsvinden in een breder normatief kader.
In hoofdstuk 3 wordt voorts gesteld dat beperkingen van het grensoverschrijdend
verkeer van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Tenzij de aanpak van
gegevensbescherming en privacy wordt geharmoniseerd, hebben landen meer
beleidsruimte nodig om eigen gegevensbeschermingsregelingen op te stellen. Juist omdat
het gegevensbeschermingsniveau in sommige landen laag kan zijn (misschien strategisch
laag), zouden landen met een hoger beschermingsniveau de doorgifte van
persoonsgegevens moet kunnen beperken.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op enkele specifieke aspecten van het internationaal
handelsrecht die in hoofdstuk 2 aan de orde kwamen. Het bestaat uit drie delen. In het
eerste deel wordt de vraag gesteld of de door de Europese Commissie in 2018 voorgestelde
modelclausules inzake grensoverschrijdende gegevensstromen en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens de EU in staat stellen om de potentiële
catch-22-nalevingsimpasse in toekomstige handelsovereenkomsten te doorbreken en
tegelijkertijd de doelstellingen na te streven van het versoepelen van handel in
grensoverschrijdende gegevensstromen en het bevorderen van een op regels gebaseerd
multilateraal handelsstelsel. Het wordt gesteld dat de 2018-clausules op het eerste gezicht
enerzijds ruime autonomie geven om privacy en persoonsgegevens als grondrechten te
beschermen en anderzijds beperking van grensoverschrijdende gegevensstromen
verbieden. Vergeleken met het Amerikaanse model is het verbod op beperkingen van
grensoverschrijdende gegevensstromen nauwer geformuleerd. Voorts wordt in de
voorgestelde clausules gesteld dat de bescherming van persoonsgegevens en van de
persoonlijke levenssfeer de bescherming van de grondrechten als normatief uitgangspunt
heeft. Bovendien waarborgt de ruime formulering van de voorgestelde uitzondering voor
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens (de zogenaamde
'digitale handelsuitzondering'), die is gemodelleerd naar de nationale
veiligheidsuitzonderingen in de WTO-overeenkomsten, de mogelijkheid voor de EU om
beperkingen op de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER in het kader van de
AVG te handhaven. De voorgestelde uitzondering voor de digitale handel erkent expliciet
de regels voor grensoverschrijdende doorgiften van persoonsgegevens als voorbeeld van
maatregelen die in het kader van de uitzondering zouden moeten worden toegestaan.
In hoofdstuk 4 wordt echter ook beargumenteerd dat de voorgestelde modelclausules
ten minste drie essentiële gebreken vertonen die ertoe kunnen leiden dat zij het
fundamentele recht op privacy en op bescherming van persoonsgegevens niet kunnen
garanderen en de doelstellingen van het digitale handelsbeleid van de EU ondermijnen.
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Ten eerste leidt de onduidelijke verhouding tussen de voorgestelde digitale
handelsvrijstelling voor privacy en gegevensbescherming (bedoeld voor de digitale
hoofdstukken van handelsovereenkomsten) en de algemene uitzondering (die doorgaans is
opgenomen in het hoofdstuk over uitzonderingen van dezelfde voorgestelde
handelsovereenkomsten) tot rechtsonzekerheid over de materiële werkingssfeer van de
voorgestelde uitzondering. Ten tweede is de voorgestelde digitale uitzondering voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens zodanig ruim
geformuleerd dat die het effect van de voorgestelde bepaling op grensoverschrijdende
gegevensstromen in dezelfde modelclausules teniet doet. Meer in het algemeen wordt in
hoofdstuk 4 gesteld dat de stabiliteit die de op regels gebaseerde internationale handelsorde
kenmerkt, verder zou kunnen worden ondermijnd wanneer, zoals in de 2018-clausules
wordt voorgesteld, de zeer lage drempel die de uitzondering van 'nationale veiligheid' kent,
gebruikt wordt als model voor de digitale handelsuitzondering. Ten derde zijn de
voorgestelde modelclausules te EU-gericht in die zin dat zij een erkenning van de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens als fundamentele
rechten vereisen - een verbintenis die wellicht niet alle handelspartners van de EU bereid
zijn te aanvaarden of in de praktijk ten uitvoer te leggen.
In het tweede deel van hoofdstuk 4 worden drie manieren voorgesteld om de
modelclausules te verbeteren. Ten eerste zouden toekomstige handelsovereenkomsten
ofwel een bepaling moeten bevatten die de relatie tussen de algemene en de digitale
handelsuitzonderingen voor privacy en gegevensbescherming verduidelijkt, ofwel één
enkele uitzondering voor privacy en gegevensbescherming moeten bevatten die voor de
hele overeenkomst zou gelden (waarbij wordt erkend dat deze laatste in de praktijk
problematisch zou kunnen zijn). Ten tweede zou de EU moeten overwegen om een
drempel voor de digitale handelsuitzondering te formuleren die het midden houdt tussen
de door de EU voorgestelde 'die het passend acht' drempel en de noodzakelijkheidstoetsing
van de algemene uitzondering. Ten derde moet de bepaling op grond waarvan partijen
erkennen dat de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer een
grondrecht is, zodanig worden geherformuleerd dat enerzijds de autonomie van de EU om
haar grondrechten te beschermen is gewaarborgd maar dat anderzijds andere
handelspartners desgewenst een lager beschermingsniveau (binnen de grenzen van de
internationale mensenrechtenwetgeving) kunnen hanteren.
In het derde en laatste deel van hoofdstuk 4 wordt ingegaan op andere drempels dan
de 'die het passend acht' toets, waarop de EU zou kunnen terugvallen zonder afbreuk te
doen aan de fundamentele rechten op privacy en gegevensbescherming. Er wordt gekeken
naar alternatieven uit WTO-overeenkomsten en bilaterale en regionale
handelsovereenkomsten die zich bevinden op het continuüm tussen de 'noodzaak' in de
algemene uitzondering (de huidige test voor privacy en gegevensbescherming) en de 'die
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het passend acht'-drempel uit het voorstel. Als haalbare alternatieven worden genoemd de
tests inzake 'niet-omzeiling', 'niet-vermijding' en 'redelijkheid', mits zij vergezeld gaan van
mechanismen die de discretionaire bevoegdheid van de handelsrechtelijke instanties
beperken en dat zij op een genuanceerde manier worden toegepast.
Voortbouwend op de conclusies van hoofdstukken 2 t/m 4 wordt in hoofdstuk 5 het
probleem aan de orde gesteld van de 'twee noodzakelijkheden' uit hoofdstuk 2. Dit gebeurt
zowel vanuit het perspectief van het EU-Handvest als vanuit dat van de EU-regelgeving
inzake gegevensbescherming. De analyse in dit hoofdstuk is gestructureerd aan de hand
van drie algemene kwesties: (1) de grondwettelijke grenzen die het EU-Handvest stelt aan
het secundaire EU-recht inzake gegevensbescherming en met name de mate waarin het
EU-kader voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER in de AVG binnen die
grenzen kan worden gewijzigd; (2) het vermogen van dit EU-kader om zijn constitutionele
functie te vervullen teneinde te voorkomen dat het hoge niveau van bescherming van
persoonsgegevens in de EU wordt omzeild en uiteindelijk te zorgen voor een 'doeltreffende
en volledige' bescherming van grondrechten; en (3) het hervormingsvoorstel voor een
dergelijk kader als reactie op de veranderde politieke, geopolitieke en economische
omstandigheden.
Wat het eerste punt betreft, wordt in hoofdstuk 5 betoogd dat er een dynamisch
verband bestaat tussen de AVG (als secundair EU-rechtsinstrument) en het EU-Handvest
(als primair rechtsinstrument). Tegelijkertijd toont dit hoofdstuk aan dat het kader voor de
doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER in hoofdstuk V van de AVG slechts één
mogelijke opzet van een dergelijk kader in het licht van de vereisten van het EU-Handvest
is. Alleen de aanwezigheid van enkele beperkingen en enkele aspecten van dergelijke
beperkingen, vormen de essentie van de grondrechte, op privacy, bescherming van
persoonsgegevens en het recht op effectieve rechtsbescherming (in de context van de eerste
twee rechten) en kunnen daarom niet worden gewijzigd door het afgeleide recht van de
EU. Andere elementen van een dergelijk kader kunnen door de secundaire wetgever van
de EU worden vastgesteld op basis van een strikte noodzakelijkheids- en
evenredigheidstoetsing, waarvan het doel zou zijn de grondwettelijke functie ervan,
namelijk het voorkomen van omzeiling van het hoge niveau van bescherming van
persoonsgegevens in de EU, te waarborgen. Het begrip 'passend beschermingsniveau', dat
volgens het Schrems II-arrest van het HvJEU kan worden beschouwd als het
constitutionele ijkpunt voor het secundaire rechtskader voor de doorgifte van
persoonsgegevens, maakt geen deel uit van de essentie van de bovengenoemde
grondrechten. In plaats daarvan regelt het de afweging van de bovengenoemde
grondrechten tegen concurrerende beleidsdoelstellingen: aan de ene kant de economische
voordelen die inherent zijn aan onbeperkte grensoverschrijdende stromen van
persoonsgegevens en aan de andere kant de nationale veiligheidsbelangen van het
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buitenland. In hoofdstuk 5 wordt dan ook gesteld dat de EU-wetgever voldoende
speelruimte heeft om de opzet van de thans in hoofdstuk V van de AVG gecodificeerde
regels te wijzigen.
In het tweede deel van hoofdstuk 5 worden vier gebreken in het EU-kader
vastgesteld. Het eerste zwakke punt is dat er, ondanks het recente Schrems II-arrest een
hardnekkige kwalitatieve kloof bestaat tussen de adequaatheidsbesluiten enerzijds en de
passende waarborgen op grond van artikel 46 van de AVG anderzijds (die beide dienen als
mechanismen voor systematische doorgiften). De EU moet het probleem van het
buitenlands toezicht op internationaal niveau aanpakken in plaats van via haar eigen
secundaire recht. Het buitenlands toezicht was de voornaamste reden waarom kwesties in
verband met de doorgifte van persoonsgegevens naar het HvJEU worden verwezen. Het
tweede gebrek is dat adequaatheidsbesluiten vatbaar zijn voor politieke druk in het kader
van het EU-handelsbeleid. Het derde gebrek houdt in dat adequaatheidsbesluiten niet in
staat zijn hun grondwettelijke functie te vervullen omdat de beoordeling waarop de
besluiten inzake gepastheid zijn gebaseerd, niet regelmatig wordt herzien (het 'snapshot'probleem) omdat het moeilijk is individuele rechten in andere jurisdicties af te dwingen
(het 'zware last'-probleem) en omdat het mechanisme voor verdere doorgifte dat in de
besluiten inzake gepastheid is opgenomen, ontoereikend is (het 'doorgifte'-probleem). Het
vierde en laatste zwakke punt is, op een meer abstract niveau, de beperkte schaalbaarheid
van de huidige regeling voor de doorgifte van persoonsgegevens in hoofdstuk V van de
AVG in het licht van de technologische ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds
de jaren negentig, toen de kern van het kader voor het eerst werd ontworpen.
In het derde en laatste deel van hoofdstuk 5 worden drie denkrichtingen voorgesteld
om het kader van hoofdstuk V van de AVG binnen de door het EU-Handvest vastgestelde
grenzen te verbeteren waarbij mogelijke korte-, middellange- en langetermijnstrategieën
voor de EU op dit gebied in aanmerking worden genomen.
De eerste en meest gematigde denkrichting stelt voor om specifieke elementen van
de mechanismen voor de overdracht van persoonsgegevens te verbeteren zonder de opzet
en de inhoud van het kader te wijzigen. Zo wordt bijvoorbeeld voorgesteld een transparante
procedure goed te keuren die de mate waarin het adequaatheidsmechanisme vatbaar is voor
politieke beïnvloeding aanpakt en de beoordeling van de adequaatheid overzet van een
eenzijdig instrument naar een wederkerige overeenkomst. In een tweede denkrichting
wordt voorgesteld om het kader meer schaalbaarheid te geven en tegelijkertijd de
bijzonderheden ervan te verbeteren. Dit vereist een substantiëlere herziening van de AVG
en zou daarom realistisch gezien pas op middellange termijn kunnen worden aangepakt bijvoorbeeld bij de volgende herziening van hoofdstuk V van de AVG op grond van artikel
97 van de AVG in 2024. Naast de in de eerste denkrichting geschetste
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hervormingsvoorstellen worden in de tweede denkrichting twee principiële aanpassingen
van hoofdstuk V van de AVG voorgesteld: (1) soepeler regels voor de overdracht van nietgevoelige gepseudonimiseerde gegevens en (2) het geven van juridische betekenis aan
technologische middelen voor de bescherming van persoonsgegevens. In de derde
denkrichting wordt een meer fundamentele herziening van het EU-kader voor de doorgifte
van persoonsgegevens voorgesteld. Een manier om dit te doen, zou zijn de huidige 'onesize-fits-all'-aanpak, waarbij de verschillende mechanismen voor de doorgifte van
persoonsgegevens die geen rekening houden met de context en de parameters van de
doorgifte, te vervangen door regels die zijn ontworpen op basis van een risicogebaseerde
aanpak, die al in sommige AVG-bepalingen ten uitvoer is opgenomen.
In Hoofdstuk 6 wordt de hoofd onderzoeksvraag beantwoord aan de hand van
een overzicht van de antwoorden op de hiervoor beschreven subvragen. Het proefschrift
concludeert dat, om grensoverschrijdende gegevensstromen te verenigen met
gegevensbescherming en privacy zonder de grondrechten te ondermijnen, een hervorming
van de handelsrechtelijke regels in de toekomstige handelsovereenkomsten van de EU en
de AVG-regels voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER noodzakelijk is.
Dit hoofdstuk voorziet tevens in richtingen voor verder onderzoek dat nodig is om een
volwaardig hervormingsvoorstel van het EU-kader voor de doorgifte van
persoonsgegevens buiten de EER op te stellen. Daarnaast stelt hoofdstuk 6 een onderzoek
voor naar de kwesties van sociale rechtvaardigheid in de context van commercieel gebruik
van persoonsgegevens en van de steeds meer met elkaar verweven relatie tussen nationale
veiligheid, staatstoezicht, gegevensbescherming en internationale handel.
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