
Voorzorgsmaatregelen 

De cloud 
als juridisch 

•• vacuum 
Ondernemers die hun bedrijfsprocessen en 
gegevens naar de cloud brengen, doen er goed aan 
de juridische consequenties in kaart te brengen. 
Want wie er meekijkt is niet altijd duidelijk. En dat 
geldt ook voor de van kracht zijnde wetgeving. 
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De auto de deur uit doen en voortaan per trein en taxi 
reizen: zoiets is cloud computing. Niet meer zwaar 
investeren in eigen ICT-middelen die ook nog eens 
onderhoud vergen, maar naar eigen behoefte online een 
dienst afnemen die pakweg hetzelfde doet, meestal voor 
minder geld. Waar dagelijkse reizigers zonder veel 
kopzorgen zo'n keus kunnen maken, ligt dat bij bedrij
ven die cloudopties overwegen meestal anders. Hun 
voortbestaan hangt af van hun met ICT uitgevoerde 
bedrijfsprocessen. 
Juridisch sluitende afspraken tussen leverancier en 
afnemer zijn dus belangrijk. Maar bet begint met 
nuchtere afwegingen, stelt Kees Stuurman, partner en 
advocaat bij VanDoorne iri Amsterdam en hoogleraar 
Normering Informatietechnologie aan de Tilburg 
University. 'De grootste zorg van ondernemers is waar 
de data draaien. Wilje dat supergevoelige gegevens in 
een vreemd land draaien? Na aile commotie over econo
mische spionage door de Amerikaanse inlichtingen
diensten moetje wei erg nalef zijn als je als hightech
bedrijf allerlei zaken op een Amerikaanse server zet. 
Daar staat tegenover datje in deze steeds inniger 
verknoopte wereld ook niet al te veel illusies moet heb
ben QVer de mogelijkheden om op internet gegevens 
af te schermen.' Over bet algemeen gaat bet om 
aanvaardbare risico's die juridisch te kanaliseren zijn, 
denkt Stuurman. 

Privacy 
De vraag waar de gegevens terechtkomen, is vooral 
belangrijk uit privacyoogpunt. De juridische verant
woordelijkheid voor persoonsgegevens blijft altijd bij de 
beheerder ervan: de klant die de clouddienst afneemt. 
Een Nederlands bedrijf dat met persoonsgegevens werkt 
- en in een bedrijfsadministratie is dat al snel bet geval
dient daarom te voldoen aan de Nederlandse Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp ), die extra eisen 
stelt als bet om de cloud gaat. Zo moet er met de 
cloudprovider ('bewerker') een bewerkersovereenkomst 
worden gesloten conform de Richtsnoeren Beveiliging 
van Persoonsgegevens van bet College bescherming 
persoonsgegevens (Cbp). En als er persoonsgegevens 
buiten de Europese Economische Regio (EER) ofbuiten 
de door de Europese Commissie goedgekeurde derde 
Ianden worden verwerkt, moet de gegevensbescher
ming met aanvullende bepalingen contractueel worden 
vastgelegd. 
Privacyadvocaat Elisabeth Thole, ook van VanDoorne 
in Amsterdam, ziet dat veel bedrijven zich wei realiseren 
dat de privacyregels belangrijk zijn en steeds belang
rijker worden. 'Maar waar ze van schrikken is de 
hoeveelheid werkzaamheden die daarmee getnoeid is. 
]e moet een melding bij de toezichthouder do en, je moet 
een privacystaterhent hebben en een bewerkersovereen-
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komst, je moet je beveiliging op orde hebben en 
wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven 
naar Ianden buiten de EER moetje ook iets regelen. 
Men realiseert zich te weinig dater zoveel werk bij 
komt kijken.' 
En privacy wordt nog belangrijker. Begin 2016 komt er 
definitief een meldplicht datalekken voor alle bedrijven 
en de boetebevoegdheid van de privacytoezichthouder 
wordt uitgebreid naar maximaal810.000 euro of 
10 procent van de jaaromzet van een onderneming. 
Verder werkt de EU aan haar nieuwe Privacy Verorde
ning, die te zijner tijd de Wbp zal vervangen. Daarin 
gelden nog meer privacyverplichtingen en zullen de 
boetes nog veel hoger zijn, voorspelt Thole. 

Botsende wetten 
En dan is er nog de wetgeving in de Verenigde Staten, 
die de overheid in principe vrije toegang geeft 
tot informatie bij bedrijven die onder Amerikaanse 
jurisdictie vallen- dus ook het merendeel van de grote 
cloudleveranciers. Het blijftjuridisch schipperen, 
want eigenlijk verdragen de Amerikaanse wetgeving en 
de Wbp elkaar niet. De een eigent zich gegevens toe 
die volgens de ander niet mogen worden verstrekt. 
De cloudstrategie van de Nederlandse overheid is juist 
vanwege die Amerikaanse wetgeving dan ook welover
wogen gebaseerd op een 'gesloten rijkscloud', geheel op 
Nederlandse bodem. 
Toch zijn er Nederlandse publieke organisaties die hun 
data buiten Nederland hebben draaien. Hoe? Een 
Nederlandse rechter heeft bepaald dat het omstreden 
Elektronisch Patienten Dossier wel rond software van 
een Amerikaanse leverancier kon worden vormgegeven, 
want anders zou niemand meer met een Amerikaans 
bedrijf zaken kunnen doen. Thole: 'Een heel pragmati
sche benadering dus.' 
Nederlandse bedrijven kunnen tot op zekere hoogte iets 
doen om zich tegen datagraaien te beschermen. Tholes 
kantoor heeft voor SURF, de ICT-samenwerkingsorgani
satie van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen, 
zogenaamde best practices opgesteld over Amerikaanse 
opvragingen die in de bewerkersovereenkomst moeten 
worden opgenomen. De cloudprovider wordt daarin zelf 
ook verantwoordelijk gesteld en moet bel oven niet meer 
data dan nodig vrij te geven en de klant op de hoogte te 
stellen van opvragingen. 

Continmteit 
Een essentieel risico dat bedrijfsjuristen zo veel mogelijk 
contractueel moeten afdeld<en, is de greep op de 
continulteit van de betreffende clouddienst, die van 
levensbelang kan zijn voor de afnemer. Hoe vaak mag 
de clouddienst uitvallen en wat zijn de repercussies? 
Wat zijn de opschortingsrechten van de leverancier bij 

onenigheid over facturen? Dergelijke zaken moeten in 
het contract staan, hoewel Huub de jong van Louwers 
IP Technology Advocaten in Den Haag bij de standaard
diensten weinig ruimte ziet voor maatwerkcontracten. 
'Voor de kleinere, gespecialiseerde leveranciers liggen 
daar kansen, bijvoorbeeld in de zorg of de financiele 
wereld. Daar ligt een heel andere discussie op tafel dan 
bij de bald<er op de hoek die Google Apps wil gebruiken.' 
Water kan misgaan met het gebruik van cloudtoepas
singen merkte een zelfstandige zonder personeel die 
sportmassage- en blessurepreventieopleidingen ga( 
Zij had bij KPN's dienst Back-up Online al haar cursus
materiaallaten opslaan. To en haar harddislc crashte en 
ze haar inlogcodes opvroeg omdat ze niet meer bij haar 
e-mail kon, kreeg ze nieuwe codes. KPN maakte daarbij 
ook een nieuw account aan, maar vergat de bestanden 
daarop over te zetten, waardoor die alsnog verloren 
gingen. De bodemprocedure over een schadevergoeding 
van 140.000 euro loopt nog. 
Het lijkt redelijk een bedrijf op die manier aansprakelijk 
te stellen, maar bij Amerikaanse bedrijven maakt 
een klager weinig kans. Die hebben volgens Dejong de 
neiging in hun contracten 'tot op het idiote af alle 
risico's uit te sluiten, 'maar je ziet dat de grotere afnemers 
daar geen genoegen meer mee iiemen.' Microsoft, een 
grote cloudspeler met Office 365 en Azure, was een van 
de eerste die daarop reageerde, door in april2014 in 
ieder geval de privacyvoorwaarden aan de Europese 
eisen aan te passen. 

Exit 
Het belangrijkste waar afnemers van clouddiensten 
volgens Dejongvoor moeten zorgen is een exitstrategie. 
Hun contract moet dus regelen hoe beide partijen netjes 
afscheid van elkaar nemen en hoe de dienstverlening en 
de bijbehorende data aan een andere cloudprovider 
worden overgedragen. Daarbij zijn afspraken over het 
dataformaat erg belangrijk. Dejong: 'Het komt regelma
tig voor dat de leverancier een klant niet willa ten gaan. 
Een tijd geleden wilde een school in Zwolle weg bij de 
leverancier. Die weigerde medewerking en vervolgens 
heeft de rechter in Leeuwarden bepaald dat de leveran
cier alsnog de data beschikbaar moest stellen in een 
door de school aangegeven formaat. Maar ik adviseer 
clienten altijd om het niet zo ver te Iaten komen, wantje 
bent volkomen afhankelijk van de lastig te voorspellen 
uitleg van open normen door de rechter.' 
Het is volgens Dejong het beste om afspraken te maken 
over de hoofdlijnen van een afscheid en over de wijze 
waarop partijen daar invulling aan zullen geven als 
het eenmaal zover is. 'Want als je dat tot in detail 
probeert te regelen, zie je toch heel vaal< dat ze het, als 
ze het al hebben uitgewerkt, vervolgens nooft meer 
hebben geactualiseerd.' > 
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Ketens van verantwoording 

Niet aileen de juridische omgeving 
van de cloudleverancier waarmee 
een bedrijf zaken doet is relevant, 
ook die van de bedrijven waarmee 
de dienstverlener zaken doet. 
Oat betoogt Kees Stuurman van 
advocatenkantoor Van Doorne. 
'Veel bedrijven denken: ik regel 
het met een IT-Ieverancier en dan 
is het klaar. Op !wee manieren is 
dat niet waar. Ten eerste zijn ze 
niet de enige klan!. En die leveran
cier opereert ook nog eens in 
een keten. Oat betekent dat je 
een contract kunt hebben met 
een partij die mogelijk aan de 
achterkant zaken doet met onder
aannemers, bijvoorbeeld voor 
gegevensopslag. Af en toe blijken 
grote partijen ook zaken te doen 
met een opslag leverancier in 
India, terwijl dat vanuit privacy-
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oogpunt niet zonder meer mag.' 
Wat betekent die onzichtbare 
keten van cloudpartijen voor het 
toezicht op bedrijven? Volgens 
advocaat Huub de Jong van 
Louwers IP Technology Advocaten 
is dat een bijkomend probleem. 
'Kun je als bank wei naar de cloud 
als je niet de garantie hebt dat de 
toezichthouder, bijvoorbeeld de 
Autoriteit Financiele Markten, ook 
bij de cloudleverancier kan gaan 
kijken? Die toezichthouders 
benaderen het vrij eenvoudig. Of 
je het nu zelf doet of in de cloud 
zet, dat maakt voor hen niet uit, als 
zij hun toezichttaak maar kunnen 
uitoefenen.' 
A Is Google een bank niet wil 
zeggen waar zijn data staan, kan 
die bank daar dus simpelweg 
geen gegevens opslaan. 

En dan is er ook nog de gedwongen exit- een faillisse
ment. Er zijn nog maar weinig cloudleveranciers failliet 
gegaan, maar DeJong kent wei bet voorbeeld uit 2011 
van InfoTechnology, een bed~ijf dat voor huisartsen 
1,5 a 2 miljoen elektronische patientendossiers bijhield. 
PvdA-Kamerlid Attje Kuiken stelde daar destijds zelfs 
Kamervragen over. Tijdens de afwikkeling bleeker een 
gegadigde om de dienstverlening over te nemen, 
waardoor de patientendossiers niet in gevaar kwamen. 
Maar minister Schippers drukte de zorgverleners wei 
op bet hart dat bet hun verantwoordelijkheid is de 
continui:teit te waarborgen en dat dat dus in de contrac
ten zou moeten staan. 

Oplossing 
Met name bij een kleinere cloudleverancier die failliet 
gaat, kan de continui:teit een probleem worden. Om dat 
risico te ondervangen zouden bedrijven volgens DeJong 
gebruik kunnen maken van een zogeheten escrow
oplossing. Daarbij wordt een kopie van de gegevens 
of de applicaties door een onafhankelijke derde partij 
in bewaring genomen en actueel gehouden - tegen 
beta ling uiteraard. 
Niet aileen de cloudprovider, maar ook de klant kan 
natuurlijk failliet gaan. Oat is vooral lastig voor de curator 
die een administratie ~it de cloud moet zien terug 
te halen. In een recente uitspraak besloot een rechter 
in kort geding dat hostingbedrijfDetron tegen een 
redelijke vergoeding de curatoren van een failliete 
onderneming onverwijld digitaal toegang moest geven 
tot de informatie. Software!everancier Exact heeft in zijn 
contracten een bepaling staan die zoiets bij voorbaat 
mogelijk maakt, maar dat geldt niet voor aile leveranciers. 

Kosten 
Louis Jonker van VanDoorne merkt in de praktijk dat 
ook kosten injuridische kwesties een rol spelen. 
Daarbij komt de online kantoorsoftware Office 365 van 
Microsoft nogal eens voorbij. 'Een Office 365-contract 
sluitje gewoon voor een of drie jaar afvoor een 
minimaal aantal abonnementen, maar a is je minder 
gebruikt gaat de prijs niet naar beneden.' Het wordt 
'software uit de kraan' genoemd, maar die kraan gaat 
dus gemakkelijker open dan dicht. 
Onenigheid over water is verbruikt kan oak later nag 
ontstaan, merkte Dejong. Hij geeft bet voorbeeld van 
een financieel softwarepakket uit de cloud waarvoor 
een klant een tijd is afgerekend op basis van bet aantal 
transacties. Die klant kreeg opeens een nacalculatie 
over een peri ode van meerdere jaren, omdat hij bet op 
voorhand bepaalde maximale aantal transacties met 
een factor vijf zou hebben overschreden. 'Het hangt 
feitelijk op de definitie van een transactie, naast de vraag 
of je daar na zo vee! tijd nog op kunt terugkomen.' (FB) 
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