
 

 

 

 

 

 

 
 

Instructies voor bindende bedrijfsvoorschriften (BCRs) 
voor ondernemingen die ICO als leidende 

toezichthoudende autoriteit voor BCRs hebben  
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Deze instructies zijn een vrije vertaling van het officiële Engelstalige document dat door de EDPB is 
opgesteld. De Engelstalige versie is leidend. 

 

 

In het geval van een no-dealbrexit, waarna gegevensautoriteit ICO geen rol meer heeft in de 

gemeenschap van toezichthouders, wordt ondernemingen aangeraden rekening te houden met het 

volgende:  

• Groepen die hun hoofdkwartier in het VK hebben en BCRs willen aanvragen: deze groepen moeten 

de meest geschikte leidende toezichthoudende autoriteit voor BCRs in een EU-lidstaat identificeren, 

overeenkomstig de criteria vastgelegd in punt 1.2 van WP 263.  

• Lopende aanvragen: Groepen die bij de ICO een BCR-aanvraag hebben ingediend die momenteel 

wordt beoordeeld, moeten een nieuwe leidende toezichthoudende autoriteit aanwijzen overeenkomstig 

de criteria vastgelegd in WP 263. De nieuwe leidende toezichthoudende autoriteit voor BCRs neemt de 

aanvraag over en start formeel een nieuwe procedure op ten tijde van een no-dealbrexit.  

Concept-BCRs die bij de EDPD zijn ingediend: indien een conceptbesluit van de ICO voor goedkeuring 

van BCRs bij de EDPB in behandeling is ten tijde van een no-dealbrexit, moet de groep een nieuwe 

leidende toezichthoudende autoriteit met betrekking tot BCR aanwijzen overeenkomstig de criteria 

vastgelegd in WP 263. De nieuwe leidende toezichthoudende autoriteit neemt de procedure over en 

dient opnieuw een conceptbesluit voor goedkeuring van de BCRs in bij de EDPB. 

• Gemachtigde BCR-houders: BCR-houders moeten de nieuwe leidende toezichthoudende autoriteit 

voor BCRs aanwijzen overeenkomstig de criteria vastgelegd in  WP 263.   

In alle bovengenoemde scenario’s zal de toezichthoudende autoriteit die benaderd wordt om als nieuwe 

leidende toezichthoudende autoriteit voor BCRs op te treden, samen met andere betrokken 

toezichthoudende autoriteiten per geval bekijken of zij de meest geschikte leidende autoriteit is. De 

groep wordt van de bevindingen op de hoogte gesteld. Voor vragen of nadere informatie kunnen 

groepen contact opnemen met de ICO. 
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