
Mr. dr. Mirjam Elferink

Advocaat IE, ICT & Privacy

CONTRACTEREN IN DE 
CLOUD



IE, ICT-RECHT EN PRIVACY

Intellectuele eigendom (IE) ICT-recht
- octrooirecht - contracten
- merkenrecht - cloud
- auteursrecht - hosting
- tekeningen- en modellenrecht - licenties
- handelsnaamrecht - SLA’s
- domeinnamen - etc.

– Privacy
– - bewerkersovereenkomsten
– - vraagstukken op gebied van privacy
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CASUS VOORAF

Een groot museum, met miljoenen bezoekers per jaar, heeft ter verlevendiging van 
haar tentoonstellingen de nodige (audio)visuele en interactieve elementen in het 
museum geïnstalleerd. Sinds enige tijd heeft zij dat volledig uitbesteed aan een ICT-
dienstverlener die genoemde diensten op afstand levert en onderhoud. 



CASUS VOORAF

Daarmee betreft het een clouddienst. Wanneer er een storing in die dienstverlening plaatsvindt zal dat 
grote gevolgen hebben voor het museum. Tentoonstellingen worden minder interactief of kunnen zelfs 
helemaal niet plaatsvinden, bezoekers raken teleurgesteld en haken af, om over de schade die daarmee 
gemoeid is nog maar niet te spreken. 



CASUS VOORAF

• Op een gegeven moment is het Museum ontevreden over de mate van dienstverlening door de ICT-
leverancier. Daarop besluit het museum om tijdelijk haar rekeningen niet meer te betalen. De 
cloudleverancier reageert furieus en dreigt met het ‘op zwart zetten’ van de schermen in het museum.

• Vraag: Mag de ICT-leverancier dat volgens u?

• N.B. overstappen naar een andere leverancier is niet eenvoudig en snel te realiseren en is bovendien 
kostbaar.



Welke onderwerpen moeten – tenminste - in het cloudcontract? 

1. Privacyaspecten (bewerkersovereenkomst, datalekken)
2. Aansprakelijkheid: verlies/beschadiging van data 
3. Continuïteit: faillissement provider;  backup- en exit-regeling, escrow; beëindiging 

overeenkomst 



CASUS: PRIVACY

• Stel: u wilt uw werknemersregistratie, salarisverwerking en ziekteverzuim via een SaaS-applicatie laten 
opslaan bij een hostingprovider. 

Welke privacy-aspecten kleven hieraan?  



WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (WBP)

 Van toepassing bij verwerking van persoonsgegevens in het kader van activiteiten van een 
verantwoordelijke die een vestiging in Nederland heeft. 

 Ook de cloud service provider van een Nederlandse verantwoordelijke valt onder de Wbp.



BELANGRIJKE BEGRIPPEN UIT DE WBP

Persoonsgegeven:

Elk gegeven dat herleidbaar is tot een natuurlijke persoon (bijv. naam, mailadres, foto, maar soms òòk: IP-
adres).

Verwerking: 

Elke handeling m.b.t. persoonsgegevens, van het moment van verzameling tot vernietiging. Ook opslag 
door cloudleverancier.



BELANGRIJKE BEGRIPPEN UIT DE WBP

Verantwoordelijke: 

Bepaalt doel en middel van de verwerking (bijv. de klant van de cloud service leverancier).

Bewerker: 

“Verwerkt” persoonsgegevens ten behoeve van de verantwoordelijke; staat niet onder direct gezag van 
de verantwoordelijke (veelal cloud- of SaaS-dienstverlener).



UITGANGSPUNTEN WBP I

Verwerken:

- in overeenstemming met de wet

- op behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Doeleinden:

Art. 7 Wbp: Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt:

voor welbepaalde, 

- uitdrukkelijk omschreven en

- gerechtvaardigde doeleinden (= taak verantwoordelijke)

Art. 8: volgens de in de wet genoemde grondslagen

Art. 9: geen verdere verwerking indien onverenigbaar met 

doelen



UITGANGSPUNTEN WBP II

Verwerkingsgrondslagen (art. 8 Wbp):

- ondubbelzinnige toestemming

- noodzakelijk ivm uitvoering overeenkomst

- noodzakelijk ivm wettelijke verplichting

- noodzakelijk ter vrijwaring vitaal belang betrokkene

- noodzakelijk ivm goede vervulling publiekrechtelijk taak (igv bestuursorgaan)

- gerechtvaardigd belang verantwoordelijke/derde tenzij fundamentele rechten en vrijheden zich tegen
verwerking verzet.



UITGANGSPUNTEN WBP III

Overige uitgangspunten

- Niet langer bewaren dan noodzakelijk voor doeleinden

- Geheimhoudingsplicht

- Beveiligingsplicht

- Bewerker en bewerkersovereenkomst

- Bijzondere persoonsgegevens

- Meldplicht CBP

- Informatieverstrekking aan betrokkene



WBP - rechten van betrokkenen

• Recht op inzage in persoonsgegevens

• Recht op correctie en verwijdering van persoonsgegevens

• Recht op verzet



WBP IN CLOUDCONTRACTEN

1. Bewerkersovereenkomst

2. Beveiligingsplicht

- Omschrijving maatregelen

- Controle

3. Verwerken in opdracht

4. Geheimhouding / geen toegang derden

5. Subbewerkers

6. Bewaren

7. Exit

8. Inzageverzoeken

9. Informeren beveiligingsincidenten / datalekken

10.Verwerking in EU / passend beveiligingsniveau.



Datalekken

• Onderwerpen

• Casus datalek

• Wettelijk kader: belangrijke begrippen Wbp

• Wet meldplicht datalekken

• Afsluiting: Wat betekent dit voor instellingen/organisaties?



Voorbeelden recente datalekken

Bron: T. Van der Kolk, www.volkskrant.nl Bron: O. Van Miltenburg, www.volkskrant.nl 



Wet meldplicht datalekken

• Voorbeelden datalekken

- Hack

- Onjuist niveau van beveiliging

- Onjuiste adressering e-mail

- Diefstal van Ipad/laptop/usb-stick/telefoon

- Diefstal (personeels)dossiers



Wet meldplicht datalekken

- Casus datalek I - Medewerker personeelszaken Universiteit verliest iPad

• iPad was ondanks voorzorgsmaatregelen niet voldoende beveiligd omdat betreffende werknemer 
protocollen in de wind had geslagen

• Gevolg:

• Tientallen personeelsdossiers en gegevens van personeelsleden liggen "op straat"

• De dief bezorgt de iPad bij TC Tubantia 



Wet meldplicht datalekken
- Casus datalek II -

• Gevolgen datalek, o.a.

• Universiteit handelt in strijd met privacywetgeving 

• Aansprakelijkheidsclaims betrokken personeelsleden? 

• Bekendheid van het lek in de markt  reputatieschade

• Wat moet de Universiteit doen?



Wet meldplicht datalekken

• Sinds 1 januari 2016 geldt de ‘Meldplicht datalekken’ in Nederland:  

• Voor wie?

• - Voor alle verantwoordelijken in de zin van de Wbp

• Wanneer?

• - Indien er een kans bestaat dat een ‘datalek’ ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming 
van persoonsgegevens 



Wet Meldplicht datalekken

• Wat betekent dit voor de Universiteit?

• 1. Indien inbreuk op de beveiliging met kans op verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van 
gegevens -> Meldplicht Universiteit bij Autoriteit Persoonsgegevens

• en, indien:

• 2. ten gevolge van de inbreuk mogelijk ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer ontstaan 
-> óók informeren betrokkene 

• Dit geldt tenzij: persoonsgegevens bv. versleuteld zijn! 



Wet Meldplicht datalekken

• Wat betekent dit voor de Universiteit?

• Verplichting tot het bijhouden van een logboek van datalekken (feiten en gegevens omtrent de aard 
van de inbreuk alsmede de tekst van de kennisgeving aan de betrokkene vermelden).

• Gevolg niet naleven meldplicht: boete van de AP tot €820.000,00. 



Wet meldplicht datalekken 
- Inhoud melding -

AP

Webformulier of per fax

Onverwijld : uiterlijk 72 uur na ontdekking

NB: Na inwerkingtreding Europese Privacy Verordening uiterlijk 24 uur (2017?)

• de aard van de inbreuk op de persoonsgegevens;

• de instanties waar meer informatie verkregen kan worden over inbreuk;

• de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken, en 

• de melding aan de toezichthouder omvat tevens de gevolgen van de inbreuk op de persoonsgegevens 
en de maatregelen die de aanbieder voorstelt of heeft getroffen om de inbreuk aan te pakken.



Wet meldplicht datalekken 
- Inhoud melding - 2

• Melding aan betrokkene

- de aard van de inbreuk, 

- de instanties waar betrokkene meer informatie over de inbreuk kan krijgen, 

- en de maatregelen die u de betrokkene aanbeveelt om te nemen om de negatieve gevolgen van de 
inbreuk te beperken.



Toekomstige wetgeving
- Europese Privacy Verordening-

• Verwachting: van toepassing omstreeks 2017/2018?

• Verplichting tot aanstellen privacyfunctionaris wanneer “de kernactiviteiten bestaan uit het 
verwerken van gezondheidsgegevens”. 

• Bij “inbreuk op persoonsgegevens” moet de Verantwoordelijke dit binnen 24 uur melden aan de 
toezichthouder (artikel 31)

• Verdergaande rechten betrokkenen (bijv. recht om vergeten te worden of de overdraagbaarheid van 
persoonsgegevens)



Wat betekent dit voor organisaties I ?

• De Wet meldplicht datalekken; veel veranderingen 
• Voor organisaties geldt dat zij: 
• de AP onverwijld melding doen van een inbreuk op de beveiliging;
• de betrokkene onverwijld kennis geven van de inbreuk indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige 

gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer;
• aan de AP en de betrokkene in ieder geval de volgende gegevens vermelden:

– de aard van de inbreuk;
– de instanties waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen;
– de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te  beperken. 

• de AP tevens kennis geven van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de  inbreuk voor 
de verwerking van persoonsgegevens en de maatregelen die de verantwoordelijke heeft getroffen of 
voorstelt te treffen om deze gevolgen te verhelpen;

• een logboek bijhouden van alle inbreuken. Dit overzicht bevat in elk geval de feiten en de gegevens, 
zoals hiervoor weergegeven, alsmede de tekst van de kennisgeving aan de betrokkene. 

• aspecten rondom beveiliging, datalekken en privacy vóóraf in een bewerkersovereenkomst regelen!



Wat betekent dit voor instellingen en organisaties II ? 

• Kortom……

• Informatiebeveiligingsbeleid inrichten en implementeren naar nieuwe regels op gebied van privacy;  

• Maken van richtlijnen over hoe te handelen als zich een datalek voordoet: maak een datalek
draaiboek!;

• Neem maatregelen met betrekking tot cybersecurity-incidenten op basis van een risicoanalyse;

• Zorg dat beveiliging op orde is, zowel technisch als ook organisatorisch (NEN normen);

• Directie als eindverantwoordelijke aanwijzen voor het beveiligingsbeleid

• Stel contractueel aanvullende eisen vast omtrent informatiebeveiliging voor medewerkers;

Risico bij niets doen: Verantwoordelijke aansprakelijk! Gevolg: hoge boetes, reputatieschade en claims

Maak gebruik van de Privacy Compliance Check voor een snelle scan!



OPSCHORTING

• Terug naar de museumcasus van het begin van de presentatie

• Wanneer is opschorting van de clouddienst toegestaan?

• Continuiteit bedrijfsvoering klant

• Dienstverlening essentieel?

• Proportionaliteit (ingebrekestelling/aankondiging, ernst tekortkoming)

• Redelijkheid en billijkheid

• (Europsyche / Fides Vzr. Rb Rotterdam 8 mei 2012, LJN BW5386).



OPSCHORTING

• Evt: HR 20-3-1981, NJ 1981, 640 (inzake nutsvoorzieningen)

• Opschortingsrecht kan worden uitgeoefend

• Uitzondering: als opschorting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

• Verregaande afhankelijkheid bedrijfsvoering van klant.



SAMENVATTING: AANDACHTSPUNTEN PRIVACY

• Wbp: verantwoordelijke, bewerker

• Verantwoordelijke: bepaalt doel en middel; klant cloud service provider / soms cloud service provider 
zelf bij SaaS (zeggenschap bij dataverwerking)

• Bewerkersovereenkomst: verantwoordelijke moet waarborgen opleggen: Informatiebeveiliging

• Toepasselijk recht: Wbp als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in het kader van 
activiteiten van een vestiging van een verantwoordelijke in Nederland. Ook de cloud service provider 
van een Nederlandse verantwoordelijke valt onder de Wbp

• Echter ook lokale wetgeving, bijvoorbeeld USA Patriot Act.



SAMENVATTING: AANDACHTSPUNTEN 
CLOUDOVEREENKOMST (1)

Continuïteit van de dienstverlening
• dienstverlener en toeleverancier en onderaannemers
• back-ups
• Escrow.

Toegang tot de applicatie / fysiek gescheiden omgeving

Kwaliteit: - controle over fysieke locatie data 
dienstverlening: - veiligheid (inzien, manipuleren etc.) data

- snelheid
- toegankelijkheid data.



SAMENVATTING: AANDACHTSPUNTEN 
CLOUDOVEREENKOMST (2)

SLA

Maak goede afspraken over het dienstenniveau in een SLA.

Voorkom een zgn. “vendor-lock-in” door heldere afspraken te maken over:

• Eigendom van de data; wie is eigenaar? Wat te doen met data na einde ovk?

• Bij wie rusten de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de data?

• Exit regeling: medewerkingsplicht aan migratie data naar andere cloudleverancier
(mogelijkheden verhuizen systeem) 

• Eigendom servers (in geval van private cloud)



SAMENVATTING: AANDACHTSPUNTEN 
CLOUDOVEREENKOMST (3)

• Aansprakelijkheid
Regel wie waarvoor aansprakelijk is. Denk m.n. aan:  
- dataverlies, datalekken en recovery

- beschikbaarheid en bereikbaarheid
- boete en schade 
- sole remedy.

• Meldplicht datalekken
Anticipeer op de wettelijke ontwikkelingen m.b.t. de 
datalekmeldplichten. Deze meldplicht rust op u als verantwoordelijke. 



SAMENVATTING: AANDACHTSPUNTEN 
CLOUDOVEREENKOMST (3)

Continuïteit van de dienstverlening
Voorkom een ‘vendor lock-in’: zorg ervoor dat de data ook beschikbaar zijn 
na het einde van de overeenkomst. 

Toepasselijk recht
Cloud ≠ grensgebonden. 
Wellicht contracteert u met buitenlandse partijen. Weet op grond van welk 
recht de eventuele geschillen zullen worden beslecht! Let op: 
persoonsgegevens mogen niet zonder meer buiten de EU worden 
opgeslagen. 



HARTELIJK DANK VOOR 
UW AANDACHT

EN GRAAG TOT ZIENS!
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