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2. 

Het Verenigd Koninkrijk heeft als resultaat van een referendum onder het volk in 2017 

aangegeven zich te willen terugtrekken uit de Europese Unie (EU). Daarmee zal alle Europese 

wet- en regelgeving die van toepassing is op de lidstaten van de EU vanaf de datum van 

terugtrekking niet meer van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk 

wordt daarmee een zogenaamd ‘derde land’ zoals bedoeld in de Algemene verordening 

gegevensbescherming (Avg). Het Verenigd Koninkrijk heeft in maart 2019 ‘terugtrekkings-

uitstel’ gekregen en daarmee is de datum van terugtrekking opgeschoven naar 31 oktober 2019.  

 

Het is mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk met de EU een terugtrekkingsovereenkomst zal 

sluiten om de terugtrekking geleidelijk te laten verlopen. In zo’n terugtrekkingsovereenkomst 

kan het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld met de overige lidstaten van de EU overeenkomen dat 

de Avg nog voor een bepaalde periode van toepassing zal zijn op het Verenigd Koninkrijk. 

Daarmee zou het Verenigd Koninkrijk voor de daarin bepaalde periode nog geen ‘derde land’ 

worden. Lees hier meer over de mogelijke uitkomsten. De onderhandelingen lopen echter stroef 

en het zou zo kunnen zijn dat het Verenigd Koninkrijk en de overige lidstaten van de EU niet tot 

overeenstemming komen.  

 

Als er geen terugtrekkingsovereenkomst wordt gesloten (no-deal Brexit/harde Brexit) dan is het 

Verenigd Koninkrijk niet langer meer een EU lidstaat en wordt het Verenigd Koninkrijk vanaf de 

datum dat het uitstel afloopt van de een op de andere dag een ‘derde land’. Derde landen zijn de 

landen die niet behoren tot de EU/EER. Tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoren 

alle EU lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. 

 

Doorgifte van persoonsgegevens naar ‘derde landen’ is onder de Avg niet toegestaan, tenzij aan 

een van de waarborgen voor een passende bescherming is voldaan zoals opgenomen bij stap 2 

van het bijgaande stappenplan. 

 

Om tijdig voorbereidingen te treffen op deze situatie biedt Nederland ICT aan leden een Brexit 

toolkit aan. Deze bestaat uit een stappenplan en een conceptbrief Inventarisatie 

(sub)verwerkers.  

  

https://www.bbc.com/news/uk-politics-46393399
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3. 

 

Stap 1: Vaststellen of je persoonsgegevens:  

- doorgeeft aan (sub)verwerkers in het Verenigd Koninkrijk (subverwerkers die in het VK 

zijn gevestigd/verwerkingshandelingen verrichten in het VK). Hiervoor kan de 

conceptbrief ‘Inventarisatie (sub)verwerkers’ worden gebruikt die is toegevoegd aan de 

Helpdesk Avg in mijnNederlandICT. 

- intern doorgeeft aan medewerkers op locatie in het Verenigd Koninkrijk en/of doorgeeft 

aan een bijkantoor in het Verenigd Koninkrijk.  

 

Stap 2: Bepalen welke waarborgen getroffen moeten worden. 

 

Waarborgen voor een passende bescherming:  

1. De Europese Commissie neemt een zogenaamd adequaatheidsbesluit waarin is 

bepaald dat het Verenigd Koninkrijk een met de Avg vergelijkbare passende 

bescherming biedt. De volgende landen hebben volgens de Europese commissie op dit 

moment een passend beschermingsniveau: Andorra, Argentinië, Canada (let op: dit 

geldt alleen voor commerciële organisaties), Faroe Eilanden, Guernsey, Isle of Man, 

Israël, Japan, Jersey, Nieuw Zeeland, Zwitserland, Uruguay en de Verenigde Staten (let 

op: dit geldt alléén als de verwerkende partij zich heeft aangesloten bij EU-VS Privacy 

Shield; of als het gaat om Passenger Name Records).  

De huidige lijst van adequaatheidsbesluiten tref je hier. Het ziet er nu nog niet naar uit dat 

een adequaatheidsbesluit door de Europese Commissie genomen zal worden. Als een no-

deal Brexit werkelijkheid wordt en een adequaatheidsbesluit van de Europese 

Commissie inderdaad uitblijft, zal doorgifte van persoonsgegevens naar Engeland in 

veel gevallen moeten plaatsvinden op basis van een van de andere mogelijkheden zoals 

hieronder opgenomen bij punt 2 tot en met 5. 

2. Binding Corporate Rules (BCR’s), hiermee worden bindende bedrijfsvoorschriften op het 

gebied van privacy beleid bedoeld die door een groepsmaatschappij tussen de diverse 

onderdelen van de groep worden gehanteerd om passende bescherming 

persoonsgegevens te borgen.  

Deze bindende bedrijfsvoorschriften moeten worden voorgelegd aan en zijn 

goedgekeurd door de Europese privacy toezichthouder(s) voordat je deze mag 

gebruiken. In het algemeen zijn het grote internationale organisaties met vestigingen in 

de hele wereld in Europa die bindende bedrijfsvoorschriften hebben opgesteld en 

goedgekeurd hebben gekregen. 

3. Als geen van de voorgaande onderdelen van toepassing is, dan kan ook gekozen 

worden voor het gebruiken van goedgekeurde Standaard Europese Modelcontract 

https://mijn.nederlandict.nl/portal-dienstverlening/helpdesk-avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internationaal-gegevensverkeer/doorgifte-binnen-en-buiten-de-eu
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
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bepalingen (in het Engels de ‘Standard Contractual Clauses’ – SCC’s - genoemd). Er zijn 

momenteel twee varianten: een variant voor doorgifte van persoonsgegevens van een 

verwerkingsverantwoordelijke in de EU naar een verwerkingsverantwoordelijke buiten 

de EU (hiervan zijn twee verschillende versies, beide bruikbaar) en een variant voor 

doorgifte van persoonsgegevens van een verwerkingsverantwoordelijke in de EU naar 

een verwerker buiten de EU. Er bestaat op het moment van publicatie van dit artikel nog 

geen variant voor doorgifte van persoonsgegevens van een verwerker in de EU naar een 

verwerker buiten de EU. Onze leden helpen we graag verder hoe dit in de praktijk te 

ondervangen. De Europese Commissie is nu de SCC’s aan het moderniseren, wellicht 

dat er (eindelijk) een variant verwerker in de EU naar een verwerker buiten de EU komt. 

We houden je hiervan op de hoogte.  

4. Onder de Avg kan een (sub)verwerker zich aansluiten bij een door een toezichthouder 

goedgekeurde gedragscode en een door een toezichthouder goedgekeurd certificaat. 

De Data Pro Code van NLdigital zit in het proces ter goedkeuring bij de AP (de Data Pro 

Code is in eerste instantie alleen van toepassing op Nederland). 

5. Als geen van bovenstaande waarborgen mogelijk is, zijn er nog een aantal 

uitzonderingssituaties beschreven in de Avg (denk hier bijvoorbeeld aan doorgifte op 

basis van toestemming van de betrokkene, noodzakelijk voor de uitvoering van een 

contract waarbij de betrokkene partij is of noodzakelijk voor het instellen van een 

rechtsvordering). Deze uitzonderingen zijn met name bedoeld voor 

verwerkingsactiviteiten die incidenteel en niet repetitief zijn. 

 

Stap 3. Zorgen dat de gekozen waarborg tijdig is geïmplementeerd. 

Dat is voor de datum dat het uitstel afloopt in geval van een no deal/harde Brexit.  

 

Stap 4. Updaten van het verwerkingsregister. 

Neem hierin op dat er persoonsgegevens aan het Verenigd Koninkrijk worden doorgegeven, aan 

wie in het Verenigd Koninkrijk en van welke waarborg sprake is/is geïmplementeerd. 

 

Stap 5. Jouw klanten informeren over de nieuwe door Brexit ontstane situatie.  

Verantwoordelijken moeten hun privacyverklaring aan kunnen passen op de nieuwe situatie. 

Informeer hen daarom zo uitgebreid mogelijk over veranderingen.  

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
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Wil je ondersteuning bij het opvragen van gegevens bij (sub)verwerkers? Maak dan gebruik van 

de conceptbrief Inventarisatie (sub)verwerkers. Deze brief is voor leden van Nederland ICT te 

vinden op mijnNederlandICT. 

Via de Helpdesk Avg geven onze juristen onder meer advies en ondersteuning bij vraagstukken 

op het gebied van de Avg. Heb je vragen over het toepassen van deze toolkit binnen jouw 

organisatie? Neem dan contact op met de juristen van Nederland ICT. Zij kunnen je voorzien van 

advies en ondersteuning. Wil je regelmatig een update ontvangen met nieuws, publicaties en 

andere informatie over de Avg? Meld je dan aan voor onze Avg nieuwsbrief. 

 

Nederland ICT organiseert ook verschillende workshops en bijeenkomsten op het gebied van de 

Avg. Houd hiervoor de agenda op onze website in de gaten. Leden van Nederland ICT kunnen 

hier kosteloos aan deelnemen. Ben je nog geen lid en wil je ook profiteren van deze en vele 

andere mogelijkheden van het lidmaatschap? Bekijk de voordelen! 

 

Wil je aan je klanten laten zien dat je Avg-proof bent? Meld je dan aan voor ons onafhankelijke 

Data Pro Certificate. Bij aanmelding ontvang je direct relevante tools en toegang tot workshops 

om je optimaal voor te bereiden. 

 

https://mijn.nederlandict.nl/portal-dienstverlening/helpdesk-avg
mailto:jurhelp@nederlandict.nl
https://bit.ly/nieuwsbriefNLICT
https://www.nederlandict.nl/actueel/?filter-type=event
https://www.nederlandict.nl/lid-worden/
https://www.nederlandict.nl/dataprocertificate/

