
 

 

Brexit zonder deal; wat betekent dit voor uw bedrijf 

Nog een paar maanden te gaan voordat u met mogelijke consequenties te maken krijgt. Heeft u een 

partner gevestigd in de United Kingdom en die persoonsgegevens verwerkt, dan zult u bepaalde 

zaken in gang moeten zeten. 

Als de aankomende onderhandelingen op niets uitlopen en er komt een “No-deal” Brexit;. In dit 

geval zijn er geen afspraken over uitwisseling data van persoonsgegevens dan is de United Kingdom  

geen onderdeel meer van de Interne Markt of de Douane Unie. Consequentie is dan dat de UK gezien 

wordt als “een derde land”, zoals bijvoorbeeld: Australië, de USA of China. 

Daarna wordt misschien nog onderhandeld over een “adequaatheidsbesluit”. Hier kan de EU kiezen 

of de UK gezien wordt als een land dat de bescherming van persoonsgegevens (AVG) op 

gelijkwaardige hoogte heeft als de EU of dat er meer maatregelen genomen moeten worden.  

De Britse Overheid heeft wel te kennen gegeven dat ze de Privacy Wetgeving willen door voeren in 

hun wetgeving.  

Nu moet ik zeggen dat ik door recente ontwikkelingen in de UK hier helemaal geen vertrouwen meer 

in heb; Britse minister geeft expliciet toe: met de nieuwe wet kan de Britse regering het 

scheidingsakkoord met de EU over Noord-Ierland negeren en Internationaal recht schenden. 

Lijkt me ook gezien het “afschieten” van de Patriot-Act (overeenkomst EU/USA) door de EU; dat de 

bedrijven in de United Kindom verder reikende maatregelen moeten nemen. Dit heeft vanwege de 

GDPR/AVG dan natuurlijk gelijk invloed op uw manier van samenwerken en uitwisselen van 

persoonsgegevens. 

In bovenstaand scenario zullen bedrijven clausules/overeenkomsten moeten afsluiten om er zorg 

voor te dragen dat het opslaan van persoonsgegevens op een juiste manier uitgevoerd wordt, 

conform de wetgeving die nu geldt voor “niet” EU landen. 

De bestaande mogelijkheden hiervoor zijn de SCC, (Standard Contractual Clauses) of de BCR (Binding 

Corporate Rules) en zijn alternatieven voor een Verwerkersovereenkomst.  

Bent u er klaar voor: 

 Zorg dat u weet hoe de datastromen bewegen 

 Uw partner in de UK moet volgens de GDPR/AVG wetgeving werken 

 Overleg met uw Britse Partner hoe zij denken hiermee om te gaan 

 En kies 1 van de 2 bovenstaande mogelijkheden van samenwerken (SCC/BCR) 

 

Ook hebben bovenstaande onderwerpen en de recente ontwikkelingen: In de “scheiding”  UK en de 

EU, misschien invloed op uw ISO certificaat. Dus kiest u voor Certificerende Instelling die een RvA 

(Raad van Accreditatie/NL) accreditatie heeft of UKAS (Britse United Kingdom Accreditation Service).; 

de standaard die de United Kingdom hanteert. 
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