Handelingsperspectief
Persoonsgegevens verwerken in
het VK na de Brexit
Tot uiterlijk 30-06-2021
Mits de regels voor bescherming van persoonsgegevens in het VK niet veranderen
mag doorgifte van persoonsgegevens naar het VK in de eerste 4 maanden van 2021
op dezelfde manier plaatsvinden als voorheen. Deze periode kan maximaal tot 6
maanden worden verlengd.
Kijk voor nadere informatie in de AVG/GDPR en de beschikbare informatie van de
toezichthouders.

In de loop van 2021...
Op 31 december 2020 eindigde de Brexit-transitieperiode. Formeel is na deze datum
het EU-recht niet meer van toepassing in het Verenigd Koninkrijk en kunt u zich daar
niet meer op de AVG/GDPR beroepen. In afwachting van een besluit over de
'adequaatheid' van de bescherming van persoonsgegevens in het VK zijn er op dit
moment nog geen significante wijzigingen maar in de loop van 2021 kan de situatie
veranderen.
U kunt ervoor kiezen om over te stappen naar een verwerker binnen de Europese
Unie, wachten op het adequaatheidsbesluit van de EU of gebruik maken van
modelcontracten of Binding Corporate Rules (BCR) van uw verwerker in het VK.

Adequaatheid
Een positieve uitkomst van een adequaatheidbesluit staat niet op voorhand vast en
het is ook nog niet zeker of alle betrokken EU-instanties dit besluit binnen 4 - of 6
maanden zullen nemen. Pas als dat besluit er is kunt u persoonsgegevens zonder
modelcontracten of gebruikmaking van BCR na de grace period van 4-6 maanden,
laten verwerken in het Verenigd Koninkrijk. Als een dergelijk besluit negatief uitvalt
gelden de regels voor doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.
Een adequaatheidsbesluit wordt éénzijdig door de Europese Commissie genomen.
Zelfs als het VK inhoudelijk blijft voldoen aan de eisen is het tijdspad krap: een eerder
besluit over Japan nam meer dan twee jaar in beslag.

Modelcontracten
Als er (nog) geen adequaatheidsbesluit van de EU is kun je alsnog
persoonsgegevens exporteren naar het VK. 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 of de Autoriteit Persoonsgegevens.
Houd hierbij de lopende zaken over de geldigheid van modelcontracten bij het
Europees Hof in de gaten. Er wordt doorlopend gesproken over aanpassingen
(aanscherpingen) om ervoor te zorgen dat deze model contracten toereikend zijn en
blijven. Het lijkt er op dat het regime van modelcontracten geldig blijft maar de
verantwoordelijkheid voor compliance met de AVG/GDPR wel bij de
verwerkingsverantwoordelijke houden.
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