Handelingsperspectief
Persoonsgegevens verwerken in
het VK na de Brexit
Tot 31-12-2020
De bestaande Europese wetgeving blijft in 2020 van kracht. De wettelijke eisen
(AVG/GDPR) voor de verwerking van persoonsgegevens in het VK veranderen dus
nog niet.
Kijk voor nadere informatie in de AVG/GDPR en de beschikbare informatie van de
toezichthouders.

Na 31-12-2020
Op 31 december 2020 eindigt de transitieperiode, tenzij er vóór 1 juli 2020 is beslist
deze (éénmalig, met maximaal 2 jaar) te verlengen. Na deze datum is het EU-recht
dus niet meer van toepassing in het Verenigd Koninkrijk en kunt u zich daar niet meer
op de AVG beroepen.
U kunt kiezen over te stappen naar een verwerker binnen de Europese Unie, te
wachten op de adequaatheidsbesluit van de EU, of over te stappen op
modelcontracten.

Adequaatheid
Onderdeel van de transitieperiode van 1 februari tot 31 december 2020 is het streven
om zo snel mogelijk tot een adequaatheidsbesluit te komen voor wat betreft het
Verenigd Koninkrijk. Als dat er is, kunt u - vergelijkbaar met de VS onder Privacy
Shield - gegevens exporteren naar het Verenigd Koninkrijk.
Een adequaatheidsbesluit wordt éénzijdig door de Europese Commissie genomen.
Afgezien van of het V.K. inhoudelijk voldoet aan de eisen (wat verwacht zou mogen
worden gezien hun ex-lidmaatschap), is het tijdspad krap: het vorige besluit over
Japan nam meer dan twee jaar in beslag.

Modelcontracten
Als er (nog) geen adequaatheidsbesluit van de EU is over het Verenigd Koninkrijk kun
je alsnog persoonsgegevens exporteren. Dat kan met gebruikmaking van de
modelcontracten van de Europese Commissie, of via goedgekeurde Binding
Corporate Rules (binnen een ondernemingsgroep). Zie voor meer informatie de site
van de Europese Commissie.
Houd hierbij de lopende zaken over de geldigheid van modelcontracten bij het
Europees Hof in de gaten: het lijkt er op dat deze de geldigheid van modelcontracten
bevestigen maar de verantwoordelijkheid voor compliance met de AVG/GDPR bij de
verwerkingsverantwoordelijke houden.

