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Gebruiksvoorwaarden en disclaimer

Het “Rapport Datacenter & Recht 2017” (hierna: ‘het Rapport’) bevat informatie en data samengesteld en/of verzameld 
door de Dutch Datacenter Association (naar alle informatie en data wordt hierna verwezen als ‘Data’). De informatie in het 
Rapport is gebaseerd op bronnen die naar onze mening betrouwbaar zijn, maar de Dutch Datacenter Association staat niet in 
voor de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. De Dutch Datacenter Association behoudt zich het recht voor op elk moment 
de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Hoewel de Dutch Datacenter Association zich inspant om ervoor te zorgen dat de samengestelde/verzamelde Data 
nauwkeurig wordt weergegeven in het Rapport, verstrekt de Dutch Datacenter Association de Data zoals deze beschikbaar 
is en zonder enige vorm van garantie met betrekking tot de inhoud of volledigheid. De Dutch Datacenter Association is nooit 
aansprakelijk voor enig gebruik of vertrouwen op de Data, inclusief, maar niet uitsluitend, voor enige interpretatie, beslissing of 
andere actie gebaseerd op de Data in het Rapport.

Het kan zijn dat andere partijen belang hebben bij een deel van de Data in het Rapport. De Dutch Datacenter Association 
staat er op geen enkele manier voor in of garandeert dat het eigendom en controle heeft op alle rechten met betrekking tot 
de Data en de Dutch Datacenter Association is niet aansprakelijk tegenover gebruikers voor claims tegen gebruikers door 
derden in verband met het gebruik van enige Data.

De Dutch Datacenter Association en zijn werknemers staan op geen enkele manier garant en bekrachtigen op geen enkele manier 
de producten of services van derden gebaseerd op de Data, het materiaal of de inhoud/verwijzingen naar inhoud van het Rapport.

De hierboven genoemde bepalingen gelden ook voor ICT Recht, voor zover zij op grond van hun bijdrage al aansprakelijk zouden zijn.
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Onze samenleving en economie zijn steeds meer gedigitaliseerd. We zijn inmiddels elke dag afhankelijk van de online 

diensten die allemaal in datacenters staan. Zonder datacenters, ook wel het nieuwe fundament genoemd, zouden we niet 

bij ons geld kunnen, geen belasting kunnen betalen of anders economisch kunnen handelen. Gezien deze belangen wil je 

zeker weten dat dit goed zit. 

 

Voor datacenters is het geven van vertrouwen core business. Immers: bedrijven ‘outsourcen’ hun kritische IT-systemen, waar 

het hele bedrijf vaak afhankelijk van is, bij datacenters. Dan is vertrouwen in het datacenter uiterst belangrijk, naast uiteraard 

zaken als veiligheid en 100% bereikbaarheid. 

 

Deze publicatie is weer een samenwerking van de Dutch Datacenter Association en ICTRecht. We behandelen hierin de 

belangrijkste juridische aspecten rondom datacenters. We geven uitleg over onderwerpen zoals contracten, continuïteit, 

privacy maar ook hoe het nu eigenlijk zit met bevoegdheden van opsporingsdiensten, GDPR en je gegevens die in de cloud 

staan. Tevens zijn er ook weer een aantal praktische, ge-update checklists toegevoegd. 

 

Dit is de tweede keer dat we deze publicatie uitbrengen als een jaarlijks terugkerende publicatie. Daar kunt u op vertrouwen. 

 

Veel leesplezier gewenst,

Stijn Grove 

Directeur  

Dutch Datacenter Association

We zitten midden in één van de grootste veranderingen die we als wereld hebben meegemaakt. Door de 

digitale transformatie verandert alles. Iedereen staat continu in contact met elkaar, data is beschikbaar over 

alles en iedereen. We zetten steeds meer van die data om in informatie. Met alle gevolgen van dien.

INLEIDING 
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TERUGBLIK 2016

AVG 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is in 
2016 definitief aangenomen en vervangt per 25 mei 2018 
de Wet bescherming persoonsgegevens. In 99 artikelen 
wordt een geheel vernieuwd regime voor de omgang met 
persoonsgegevens neergezet. Nieuwe terminologie en strenge 
nieuwe regels met hoge boetes: hoe daarmee om te gaan?

Lees hier meer over op pagina: 11

Wijziging Telecommunicatiewet 
Sinds 1 december 2011 kennen we de Wet van Dam. 
Deze wet zorgde er kort gezegd voor dat de meeste 
consumentencontracten per maand opzegbaar zijn en dat 
stilzwijgende verlenging met vaste, lange periodes (zoals een 
heel jaar) niet meer is toegestaan. Per 1 oktober 2016 treedt 
er een vergelijkbaar regime in werking voor zakelijke partijen 
die telecomdiensten afnemen.

 Lees hier meer over op pagina: 21

Privacy Shield 
Het Privacy Shield, het nieuwe dataverdrag tussen de EU 
en de VS, is vorig jaar definitief aangenomen. Dit betekent 
dat er eindelijk een vervanger is voor het Safe Harbor-
verdrag. In de VS is er een minder sterke bescherming van 
persoonsgegevens dan in de EU. Als er gegevens worden 
verwerkt buiten de EU, moet de bescherming van de 
persoonsgegevens gelijkwaardig zijn aan het Europese 
niveau. Het Privacy Shield moet deze bescherming van 
persoonsgegevens waarborgen, zodat Amerikaanse 
bedrijven en de Amerikaanse overheid zich moeten gaan 
houden aan regels over gegevensbescherming. Is dit een 
houdbare oplossing en biedt het nieuwe verdrag voldoende 
bescherming voor Europese burgers? We zullen nog even 
geduld moeten hebben om de daadwerkelijke gevolgen te 
kunnen aanschouwen. 

Lees voor een korte beschouwing van recente ontwikkelingen 
verder op pagina: 16

Terwijl we al volop met 2017 zijn begonnen, is het goed om even kort achterom te kijken naar 

de belangrijkste ontwikkelingen die we het afgelopen jaar mee hebben meegemaakt. Versnellende 

technologische innovatie brengt ook een roep om wetswijzigingen met zich mee. Hieronder een paar van 

de belangrijkste wijzigingen.
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VOORUITBLIK 2017

Blockchain 
Vrijwel overal lees je tegenwoordig iets over blockchain. 
Blockchain zou mogelijk een grotere revolutie 
teweegbrengen dan het internet. Door blockchain zou 
de hele financiële sector worden hervormd. Sterker nog: 
blockchain zou de hele wereld hervormen. And last but 
not least, blockchain zou verschillende beroepen overbodig 
maken. Kortom: blockchain zou the Next Big Thing zijn. Is het 
echt zo groot?

Lees hier meer over op pagina: 34

Contracten 
Binnen het consumentenrecht is al langere tijd een beweging 
gaande die het makkelijker moet maken om van langdurige 
contracten af te komen en overstapdrempel weg te nemen. 
In 2016 is een volgende stap gezet die nu ook invloed 
heeft op zakelijke contracten. Vooralsnog beperkt dit zich 

tot telecom gerelateerde diensten. Toch is het zeker niet 
ondenkbaar dat deze trend doorzet, en er de komende jaren 
nog meer stappen gezet gaan worden die kaders stellen voor 
(langdurige) zakelijke contractering.

 Lees hier meer over op pagina: 21

Cloud 
Er vindt een grote verschuiving plaats op het internet. Waar 
het eerder voor bedrijven en overheden gangbaar was om 
alle IT-voorzieningen on-premises te beheren, lijkt iedereen 
meer en meer overtuigd van de voordelen van de public 
cloud. De omvang van de cloud blijft groeien, de voordelen 
blijven toenemen en de kosten blijven dalen. Het gevolg is een 
enorme datamigratie van de private naar de public cloud.

Lees voor een korte beschouwing van recente ontwikkelingen 
verder op pagina: 29
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PRIVACY

Aanscherping en uitwerking 
De Verordening is geen principiële wijziging, maar vooral een 
aanscherping en uitwerking naar de internetomgeving. Zo 
kreeg het ‘recht te worden vergeten’ op internet erg veel 
aandacht. Dit is echter niet meer dan een uitwerking van het 
bestaande recht om irrelevante persoonsgegevens te laten 
verwijderen. Het is dus eigenlijk ‘niets nieuws’.

Enkele zaken zijn wél nieuw. Neem bijvoorbeeld het 
recht van dataportabiliteit: de betrokkene moet zijn 
persoonsgegevens mee kunnen nemen naar een andere 
verantwoordelijke, en wel in een standaard elektronisch 
formaat. Je moet dus tegen Face book kunnen zeggen dat 
je een export van je gegevens wil ontvangen om deze te 
kunnen verstrekken aan een ander sociaal medium. 

Daarnaast wordt direct marketing expliciet gereguleerd. 
Zo wordt gesteld dat betrokkenen altijd bezwaar mogen 
maken tegen het gebruik van hun gegevens ten behoeve 

van direct marketing. De eisen voor de (online) privacy  
verklaring zijn dat deze moet worden ontdaan van 
juridische taal en “transparant en eenvoudig toegankelijk” 
moet worden voor de leek.

Verder dwingt de Verordening tot meer accountability. 
Procesinrichting,  beheersing, compliance maar vooral ook 
documentatie zijn hierbij de toverwoorden. Organisa ties 
dienen verplicht een schriftelijk (of elektronisch) register bij te 
houden waarin alle activiteiten worden omschreven waarbij 
persoonsgegevens worden verwerkt. In een register dient 
onder andere het volgende opgeno men te worden:

• Contactgegevens;
• De doeleinden van de gegevensverwerking;
• Een beschrijving van de categorieën van betrokkenen;
• De ontvangers van de gegevens;
• Een beschrijving van de beveiligingsmaatregelen en de 

beoogde bewaartermijnen.

Wat gaat de Privacyverordening betekenen?

Op 14 april 2016  was het dan eindelijk zo ver: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 

populair de Priva cyverordening genoemd, werd aangenomen door het Europees Parlement. Daarmee 

kwam een eind aan een jarenlange lobby over de voor en tegens van strenge privacybescherming. De 

nieuwe regels voor de omgang met persoonsgegevens, het recht te worden vergeten en het kunnen 

opleggen van boetes, zijn vanaf nu bekend.

Deze Verordening zal onze huidige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), die 

is gebaseerd op een Europese richtlijn uit 1995, vervangen. De Verorde ning zal in heel Europa voor 

dezelfde regels rondom privacy gaan zorgen. Wat betekent de Verordening nu in de praktijk?

3.1 DE EUROPESE PRIVACY VERORDENING
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Dit register is niet verplicht voor organisaties met minder 
dan 250 medewerkers, tenzij er stelselmatig (bijzondere) 
persoonsgegevens worden verwerkt, of de verwerking een 
risico voor de betrokkenen inhoudt. Op verzoek van de 
toezichthouder dient het register aan de toezichthouder 
overhandigd te worden ter controle. Organisaties moeten 
kunnen verantwoorden waarom het niet een onsje minder 
kan met die persoonsgegevens. En in bepaalde gevallen dient 
er ook nog een privacy officer aangesteld te worden. 

Om dit alles kracht bij te zetten, krijgt de toezichthouder een 
boetebevoegdheid die op kan lopen tot € 20.000.000 per 
overtreding of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Wereldwijd, 
want Google, Facebook en andere Amerikaanse bedrijven 
kunnen ‘pakken’ is expliciet de bedoeling. Deze vallen volgens 
de Verordening onder Europese jurisdictie wanneer zij 
persoonsgegevens van Europese burgers verwerken door het 
leveren van goederen/diensten of door het monitoren van 
Europese burgers, ongeacht in welk land dat gebeurt.

Persoonsgegeven
Allereerst wordt het begrip ‘persoonsgegeven’ 
gemoderniseerd. Men gaat verder dan de Wbp, die enkel 
sprak van ‘gegevens betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon’. De Verordening ligt toe 
wat als identificeerbaar moeten worden beschouwd:

‘Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon 

die direct of indirect kan worden ge dentificeerd, met name 

aan de hand van een identificator zoals een naam, een 

identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator 

of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de 

fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, 

culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.’

De Verordening is wat dat betreft specifieker, maar ook breder. 
Zo worden ook locatie en online nicknames beschermde data. 
Hiermee komt er eindelijk een einde aan de discussie of een IP -
adres, kenteken, nickname of “die meneer op de achterste bank 
met dat rode shirt” nu een persoonsgegeven is. Dat zijn ze: ze 
identificeren iemand aan de hand van een bepaalde identifier, en 
dat is genoeg. Een naam is ook maar gewoon een naam.

Dit betekent ook dat de scope van de Verordening een 
stuk breder wordt. Zij is immers van toepassing op iedere 
verwerking van zulke persoonsgegevens.

Verwerkingsbeginselen
De Verordening formuleert maar liefst zes principes 
waarbinnen iedere verwerking moet blijven:

1. Rechtmatigheid: gegevens dienen op een behoorlijke en 
transparante wijze verwerkt te worden;

2. Doelbinding: gegevens dienen enkel voor een welbe paald, 
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde te 
worden verwerkt;

3. Minimalisatie: alleen de gegevens die toereikend, 
terzake dienend en niet meer dan nodig zijn, dienen 
verwerkt te worden;

4. Juistheid: gegevens dienen correct en actueel te zijn; 
5. Opslagbeperking: gegevens dienen geanonimiseerd/

verwijderd te worden zodra identificeerbaarheid niet 
meer noodzakelijk is;    

6. Integriteit en vertrouwelijkheid: passende technische 
en organisatorische maatregelen dienen gegevens te 
beveiligen en af te schermen.

De bewijslast ligt in alle gevallen bij de verantwoordelijke (de 
organisatie die het doel en de middelen bepaald). Deze moet 
kunnen aantonen dat de verwerking is gebaseerd op deze 
principes, en moet dat kunnen verantwoorden met bijvoorbeeld 
een Privacy Impact Assessment (waarover hierna meer).

Rechtmatigheid
Net als onder de Wbp zijn er zes grondslagen (toestem-
ming, overeenkomst, wettelijke plicht, vitale belangen van 
de betrokkene, overheidstaak en eigen dringend belang) 
die kunnen rechtvaardigen dat persoonsgegevens worden 
verwerkt. De Verordening stelt daarbij met name strengere 
regels aan de toestemming, en bevat uitzonderingen voor een 
eigen dringend belang in geval van direct marketing.

Eerst de toestemming. De definitie van “vrije, specifieke, 
en op informatie berustende wilsuiting” wordt uitgebreid. 
De uiting moet nu ondubbelzinnig en actief zijn, zodat er 
geen twijfel kan bestaan dat de betrokkene akkoord is 
dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt. Uit impliciet 
handelen valt dus geen toestemming meer af te leiden. De 
overwegingen noemen als voorbeelden het aanvinken van een 
vakje op een website, of het selecteren van een technische 
instelling. Deze zijn immers expliciet. Het weghalen van een 
vinkje om verwerking te stoppen, of het niet veranderen van 
een standaard instelling telt expliciet niet als toestemming.

Wordt toestemming gevraagd in combinatie met andere zaken, 
zoals algemene voorwaarden, dan moet de toestemmingsvraag 
duidelijk apart worden gepresenteerd. Dit kan door meerdere 
hokjes te plaatsen die aangevinkt dienen te worden.

Toestemming mag op ieder moment worden ingetrokken. De 
verantwoordelijke moet het verwerken dan staken, tenzij hij kan 
bewijzen dat hem nog een andere grond (zoals een wettelijke 
plicht) ter beschikking staat die voortgezette verwerking 
rechtvaardigt. Bij kinderen geven de ouders toestemming. De 
Verordening legt de leeftijds  grens bij de lidstaten: die mogen 
bepalen dat kinderen vanaf 13 jaar zélf beslissen. 
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Wanneer het verwerken van gegevens wordt gebaseerd op 
een eigen dringend belang van de verantwoordelijke, moet een 
afweging tegen het privacybelang van de betrokkene worden 
gemaakt. Dat gold onder de Wbp ook al, maar de Verordening 
biedt een afwegingskader waarin onder meer het kader van 
verkrijging, de aard van de gegevens en de mogelijkheid tot 
versleuteling of pseudo nimisering van belang zijn. Daarnaast kan 
een betrokkene bezwaar maken, waarna de verantwoordelijke 
een nieuwe afweging moet maken waarin hij het bezwaar moet 
betrekken. Het gebruik van gegevens ten behoeve van direct 
marketing kan ook een dringend eigen belang zijn. Op het 
moment dat de betrokkene echter bezwaar maakt tegen het 
gebruik van zijn gegevens ten behoeve van direct marketing dan 
hoeft er géén nieuwe afweging te worden gemaakt: bij iedere 
piep moet dit worden gestaakt.

Rechten van betrokkenen
De betrokkene moet adequaat worden geïnformeerd over wat 
er allemaal gaat gebeuren met zijn gegevens. De privacyverklaring 
kennen we ook al natuurlijk, maar deze moet nu in een beknopte, 
transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm 
en in een duidelijke en eenvoudige taal opgesteld zijn. Het is 
gedaan dus met de wollige braaftaal, lijkt men te denken. Ook 
zijn er inhoudelijke eisen, zo moet onder andere expliciet de 
verantwoordelijke worden benoemd, de contactgegevens van 
de (indien aanwezig) privacy officer, de doeleinden waarvoor 
de gegevens verwerkt worden, de duur van de verwerking 
(bewaartermijn) en de rechten van inzage, correctie en 
verwijdering. En voor bepaalde standaard verwerkingen moeten 
voorgeschreven icoontjes worden gebruikt. 

In essentie behoudt de betrokkene onder de Verordening 
zijn recht van inzage, correctie en verwijdering. Het recht 
van verwijdering wordt ook wel het recht om vergeten te 
worden genoemd. Dit komt eigenlijk neer op hetzelfde recht 
van verwijdering als voorheen, zij het met de toevoeging 
dat de verantwoordelijke er óók voor moet zorgen dat 
de gegevens worden gewist bij andere databan  ken waar 
ze met zijn medeweten in zijn beland. Nieuw hierbij is wel 
de dataportabiliteit: de betrokkene kan zijn dossier bij de 
verantwoordelijke opvragen in een standaard formaat, zodat hij 
het bijvoorbeeld bij een andere dienstverlener kan onderbrengen.

Verplichtingen van verantwoordelijken
Tegenover rechten van betrokkenen staan plichten voor de 
verantwoordelijke. Allereerst is er de plicht te borgen en 
te kunnen aantonen dat er conform de Verordening wordt 
gewerkt. Dit betekent dus een compliance actie van jewelste: 
zo moet de verantwoordelijke aan kunnen tonen, (indien 
persoonsgegevens op grond van toestemming worden 
gewerkt) dat toestemming is verkregen, dat mensen adequaat 
zijn geïnformeerd, dat zij hun rechten daadwer kelijk kunnen 
uitoefenen en dat bezwaren serieus worden genomen.

Ook de verplichtingen omtrent gegevensbescherming 
en beveiliging worden aangescherpt. Niet alleen moet er 
passend worden beveiligd op zowel organisatorisch als 
technisch gebied, de maatregelen moeten ook zorgen 
voor minimalisatie van de verwerkte gegevens en voor het 
kunnen uitoefenen van de rechten. Gegevens mogen dus 
bijvoorbeeld niet zomaar worden opgeslagen zonder dat 
ze eenvoudig kunnen worden gewist, iets dat met name 
bij back ups nog een probleem kan geven. De maatrege len 
moeten er ook voor zorgen dat alleen gegevens worden 
verwerkt die nodig zijn voor de specifieke en vooraf 
vastgestelde doelen. Dit heet privacy by design: het systeem 
is ontworpen om de privacy van de betrokkenen te 
waarborgen. Een aanverwant begrip is privacy by default: het 
systeem handelt zo privacyvriendelijk moge lijk, tenzij er iets 
bijzonders wordt gedaan of de betrokkene zelf een instelling 
verandert. De standaardinstellingen van het systeem dienen 
echter zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld te zijn.

Werken met derden
In de praktijk zullen gegevens vaak door meerdere partijen 
worden verwerkt. Meestal zal het gaan om de relatie 
verantwoordelijke   bewerker. Denk daarbij aan partijen 
die gegevens hosten of e- mails verzenden in opdracht 
van. De Verordening bepaalt, net als de Wbp, dat er dan 
een bewerkersovereenkomst moet worden gesloten. De 
Verordening benoemt echter een aantal specifieke punten 
die opgenomen dienen te worden in deze overeenkomst, 
waaronder:    

• de doeleinden van de gegevensverwerking;
• het soort persoonsgegevens dat verwerkt wordt;
• van betrokkenen van wie de gegevens zichtbaar zijn;
• het passend beveiligen van de gegevens;
• het uitvoeren van audits;
• het na afloop vernietigen of retourneren van de gege vens 

aan de verantwoordelijke.

Bovendien zal de bewerker voortaan niet meer een externe 
partij mogen inschakelen om persoonsgegevens te verwerken 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
verantwoordelijke.

Datalekken
Nederland heeft sinds 1 januari 2016 een meldplicht voor 
datalekken in de Wbp. Deze zal komen te vervallen zodra de 
Verordening in werking treedt. Vanaf dan geldt immers de 
regeling daarover uit de Verordening. Deze komt grofweg op 
hetzelfde neer: op het moment dat er per ongeluk, of opzettelijk, 
data verloren gaan, of op straat terecht gekomen zijn, moet dit 
binnen 72 uur aan de toezichthouder gemeld worden. Als het lek 
waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de betrokkenen, dan 
moeten zij ook van het lek op de hoogte worden gesteld. 
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Nieuw is dat de bewerker verplicht is om het datalek aan 
de verantwoordelijke te melden, iets dat onder de Wbp 
niet expliciet vastligt (maar natuurlijk wel contractueel in 
iedere bewerkersovereenkomst kan worden opgenomen). 
Het belangrijkste verschil met onze huidige meldplicht is 
dat er enkel een melding bij de toezichthouder gedaan 
hoeft te worden van een lek als het lek daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden. Onze huidige meldplicht noemt een incident 
al een datalek wanneer de onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens niet uitgesloten kan worden.

Privacy officer
De privacy officer is een persoon die toeziet op de 
omgang met persoonsgegevens binnen een organisatie 
en controleert of de organisatie voldoet aan de wet 
en toepasselijke regelgeving. De privacy officer moet 
onafhankelijk kunnen functioneren als privacy vraagbaak en 
mag zowel intern als extern aangesteld worden.

De privacy officer wordt verplicht voor overheidsinstanties, 
maar ook voor organisaties die stelselmatig op grote schaal 
personen observeren of die op grote schaal bijzondere 
persoonsgegevens verwerken (zoals medische of 
strafrechtelijke gegevens).

Een lidstaat mag echter zelf de gevallen aanvullen waarin 
een privacy officer verplicht is. Dit haalt wel de kracht 
van een verordening weg. Een verordening heeft name lijk 
directe werking, wat betekent dat voor alle Europese 
lidstaten dezelfde regels gelden. Op het moment dat 
lidstaten zelf regels mogen vaststellen/aanvullen, dan komt 
dit de consistentie niet ten goede.

Privacy Impact Assessment (PIA)
Een gegevensbeschermingseffectbeoordeling oftewel een 
Privacy Impact Assessment (PIA) is een beoordeling van het 
effect dat de beoogde verwerkingsactiviteiten zal hebben 
op de bescherming van persoonsgegevens. Wanneer het 
verwerken van persoonsgegevens, in het bijzonder met 
behulp van nieuwe technologieën, risico’s voor betrokkenen 
inhoudt, is het uitvoeren van een PIA verplicht. Een PIA is in 
ieder geval verplicht bij profiling, grootschalige verwerking 
van bijzondere persoonsgegevens of monitoring van 
openbare ruimten. In de PIA wordt vastgelegd waarom, op 
welke manier en hoe lang er persoonsgegevens verwerkt 
worden. Daarbij moeten de aanwezige risico’s in kaart 
gebracht en beoordeeld worden. In sommige gevallen is het 
zelfs verplicht om de PIA met betrokkenen te bespreken.

Derde landen
Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen blijft 
een heikel punt. Zo is er in oktober 2015 een streep gezet 
door het Safe Harbor Verdrag, en is de exacte invulling van 

een opvolger nog niet geheel bekend. In de Verordening 
is gekozen voor een flexibel systeem waarbij de Europese 
Commissie bij bepaalde landen (of zelfs bij specifieke 
bedrijven in een land) kan bepalen dat sprake is van een 
adequaat niveau van bescherming. Is er geen sprake van een 
adequaat niveau van bescherming, dan kan doorgifte van 
gegevens enkel plaatsvinden indien er zogeheten passende 
waarborgen zijn genomen, zoals het modelcontract dat is 
opgesteld door de Europese Commissie.   
 

De Verordening kent nog een opmerkelijke clausule: 
wanneer een rechtbank in een derde land bepaalt dat 
persoonsgegevens moet worden afgegeven, dan mag 
dat alleen wanneer een verdrag of dergelijke regeling 
hierin voorziet. Hiermee wil men met name Amerikaans 
datagraaien in Europa blokkeren: de Amerikaanse rechtbank 
meent dat zij Amerikaanse bedrijven kan verplichten bij 
Europese dochters daarvan data op te halen. Dit is in strijd 
met Europees recht, en dat wordt nu expliciet vastgelegd.

Toezichthouders
Iedere lidstaat krijgt een privacytoezichthouder,   bij ons 
de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan alle regels 
handhaven op het gebied van persoonsgegevens die 
worden verwerkt in dat land. Wanneer een bedrijf in 
meerdere landen gevestigd is, is de toezichthouder bevoegd 
van het land waar de hoofdvestiging staat. Deze mag dan 
voor alle landen een uitspraak doen. 

Nieuw is het Europees Comité voor gegevensbescher-
ming, een Europees orgaan waarin alle toezichthouders 
opereren. Dit comité heeft vooral een adviserende taak, 
door bijvoorbeeld richtsnoeren uit te brengen en “samen  
werking te bevorderen”. Zij heeft geen eigen onderzoeks - 
of boetebevoegdheid.

Invoering en overgangsrecht
De Verordening is nu aangenomen, maar zal pas op 25 mei 
2018 in werking treden. Gedurende deze periode geldt de 
Wbp nog, maar vanaf het moment van inwer kingtreding 
moet u voor al uw processen en verwerkingen kunnen 
laten zien dat u aan de Verordening voldoet.  

En let op: toestemming die onder de Wbp rechtsgeldig is, is 
dat zeker niet automatisch ook onder de Verordening. Het 
is dus verstandig nu al langzaam maar zeker toestem ming te 
gaan vragen op de nieuwe manier.
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Wat kunt u nu al doen? 
Hoewel het nog vroeg is, zal de Verordening veel losma ken in bedrijven en instellingen. Ga dus nu al aan de slag met inventariseren 
en leg de basis voor een goede implementatie.
     

• Onderzoek hoe toestemming wordt verkregen. 
Onder de Verordening moet dit veelal apárt 
worden gevraagd, moet de toestemming 
actief worden verstrekt en ligt de bewijslast 
bij de organisatie. Hoe wordt dit bij u 
gedocumenteerd?

• Lees uw privacyverklaring nog eens kritisch door. 
Deze moet straks “transparant en eenvoudig 
toegankelijk” zijn, wat betekent dat alle juridische 
taal moet verdwijnen. Bovendien dient er 
specifieke informatie verschaft te worden aan de 
betrokkenen. En klópt de verklaring nog met hoe 
uw organisatie tegenwoordig werkt?

• Houd uw inzage , correctie  en 
verwijderingsprocedu res tegen het licht. Deze 
moeten elektronisch kunnen verlopen. Weet 
uw helpdesk wat een inzageverzoek voor 
persoonsgegevens is?

• Onderzoek hoe ‘portable’ uw opslag is. Kunnen uw 
klanten of relaties eenvoudig een kopie van hun 
data in bijvoorbeeld Microsoft Excel krijgen?

• Controleer of de bedrijfsprocessen waarbij 
persoons gegevens worden verwerkt, adequaat 
gedocumenteerd zijn. Deze documentatie wordt 
wettelijk verplicht.

De tekst van de Verordening:
http://eur-lex.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1465199664431&uri=CELEX:32016R0679
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3.2 HEEFT DONALD TRUMP HET PRIVACY SHIELD 
OPGEBLAZEN?

Er gaan geruchten dat de Amerikaanse president Donald Trump het Privacy Shield, ingevoerd in juni 

2015, alsnog heeft opgeblazen. Dankzij Privacy Shield mochten Europese bedrijven weer gewoon 

persoonsgegevens opslaan of laten verwerken in de VS. Een executive order gericht tegen illegale 

immigranten lijkt hier inderdaad een bom onder te leggen. 

Al sinds de jaren negentig schuurt het qua persoonsgegevens 
tussen de Europese Unie en de VS. De Europese regels over 
persoonsgegevens zijn de strengste ter wereld, en bepalen 
onder meer dat persoonsgegevens de EU niet uit mogen 
tenzij het derde land zelf een minstens zo goed niveau van 
bescherming heeft. Tot 2015 hadden we de Safe Harbor-
regeling, maar die werd vernietigd door het Hof van Justitie. 
Haar opvolger het Privacy Shield werd in juni aangenomen 
en bevatte iets meer waarborgen voor Europese burgers.

Het Privacy Shield heeft als doel om Amerika zich te laten 
committeren aan de Europese privacyregels wanneer 
Amerikaanse bedrijven data opslaan van Europese burgers. 
Toegang tot die data mag wel, maar alleen onder strenge 
voorwaarden en in gevallen van strafbare zaken, nationale 
veiligheid en dergelijke. Niet arbitrair of zonder reden of 
procedurele waarborgen. En daar leek de VS mee in te stemmen.

Artikel 14 van een recente Executive Order bepaalt echter 
iets vervelends voor het Privacy Shield:

“Sec. 14. Privacy Act. Agencies shall, to the extent consistent 
with applicable law, ensure that their privacy policies exclude 
persons who are not United States citizens or lawful 
permanent residents from the protections of the Privacy Act 
regarding personally identifiable information.”

Gezien de context lijkt dit te zijn geschreven voor 
overheidsinstanties die betrokken zijn bij immigratie. Deze 
mogen geen beleid maken over persoonsgegevens waarmee 
illegal aliens enige aanspraak op privacy kunnen maken. Doel 
daarvan lijkt me logisch: zo snel mogelijk al deze personen 
op te kunnen sporen, en geen last van rare privacyregels 
waarmee je niet in iemands database zou mogen.

Betekent dit nu het einde van het Privacy Shield? Immers, ook 
Europese burgers zijn “persons who are not United States 
citizens or lawful permanent residents” en die vallen nu buiten 
de Amerikaanse privacywet.

Gelukkig niet. De Europese Commissie reageerde snel 
met de toelichting dat deze wet sowieso niet bedoeld is 
voor buitenlanders. Dat was de hele reden dat de EU US 
Privacy Shield-overeenkomst moest worden gesloten, aldus 
de commissie. In combinatie met de zogeheten Umbrella 
Agreement is zo apart geregeld dat data van Europese 
burgers veilig verwerkt mag worden.

Deze executive order verandert niets aan het Privacy Shield 
of bijbehorende afspraken. Het lijkt dus een storm in een glas 
water te zijn geweest.

Door: Arnoud Engelfriet voor blog.iusmentis.com.

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/25/presidential-executive-order-enhancing-public-safety-interior-united
https://blog.iusmentis.com/2015/10/07/safe-harbor-getorpedeerd-het-einde-van-de-amerikaanse-cloud/
https://blog.iusmentis.com/2016/10/06/vergeet-al-tijd-helemaal-vinden-privacy-shield/
https://www.theregister.co.uk/2017/01/26/trump_blows_up_transatlantic_privacy_shield/
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3.3 NUT EN NOODZAAK VAN DE 
BEWERKERSOVEREENKOMST

Een bewerkersovereenkomst is wettelijk verplicht wanneer een organisatie werkzaamheden 

uitbesteed aan een andere partij, en die andere partij daarbij persoonsgegevens laat verwerken. 

De bewerkersovereenkomst is niet nieuw, maar verdient extra aandacht door de komst van de 

meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen 

het College Bescherming Persoonsgegevens). In dit artikel zal ik nut en noodzaak van de 

bewerkersovereenkomst behandelen: hoe zit die wettelijke plicht in elkaar, wanneer is een 

bewerkersovereenkomst nodig en wat moet er zoal in staan?

Achtergrond
Met de komst van de computer, en even later het internet, 
werd het steeds eenvoudiger om gegevens op te slaan en 
om iets met die gegevens te doen. Dat heeft de mensheid 
een hoop voordelen gebracht, maar hierdoor ontstonden 
ook bedreigingen voor de privacy van individuen. Zo kunnen 
tegenwoordig uitgebreide profielen worden opgebouwd, en 
kunnen gegevens over personen eenvoudig de hele wereld 
worden overgestuurd. Daarom werd in 1995 een Europese 
Richtlijn uitgevaardigd, die regels bevat om ongeoorloofd 
gebruik van persoonsgegevens tegen te gaan. Deze 
richtlijn is in Nederland uitgewerkt in de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp).

Persoonsgegevens en verwerken
In de Wbp staat een aantal begrippen centraal: het 
gaat om het ‘verwerken’ van ‘persoonsgegevens’. In dat 
verwerkingsproces spelen verschillende partijen een rol, 
zoals de ‘betrokkene’, de ‘verantwoordelijke’ en de ‘bewerker’. 
Vaak is er ook nog een ‘sub-bewerker’. Dit woud van termen 
doorlopen is niet eenvoudig. Wanneer is er precies sprake 
van een ‘persoonsgegeven’? De wettelijke omschrijving van dit 
begrip is erg ruim:   

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde 

of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 1 sub a Wbp).

Het komt erop neer dat er sprake is van een 
persoonsgegeven, indien het gegeven is te herleiden tot 
een persoon. Men hoeft echter niet met 100% zekerheid 
een specifiek individu aan te kunnen wijzen, om van een 
persoonsgegeven te spreken. De context en de samenhang 
met andere gegevens zijn van belang.   

Ook gegevens die indirect herleidbaar zijn tot een persoon, 
zijn persoonsgegevens. Een voorbeeld: u heeft een gegeven 
dat zegt ‘een persoon heeft een blauwe trui aan’. Omdat 
er op de wereld veel mensen zijn die een blauwe trui aan 
hebben, is dit gegeven niet herleidbaar tot een specifiek 
persoon. Het is daarom geen persoonsgegeven. Maar 
als het gegeven ‘een persoon heeft een blauwe trui aan’ 
gekoppeld wordt aan een groep, waarin maar één persoon 
een blauwe trui aanheeft, dan kan dit gegeven herleid 
worden tot een specifiek persoon. Het gegeven is dan een 
persoonsgegeven.

Verwerking van persoonsgegevens
Het begrip ‘persoonsgegeven’ is erg breed. Maar hetzelfde 
mag gezegd worden van het begrip ‘verwerken’ van 
persoonsgegevens. De Wbp geeft namelijk de volgende 
definitie:

Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling 

of elk geheel van handelingen met betrekking tot 

persoonsgegevens [...] (art. 1 sub b Wbp).

De Wbp noemt een aantal voorbeelden, waaronder : 
verzamelen, bewaren, wijzigen, gebruiken, afschermen 
en wissen. Gezien de wettelijke definitie gaat het feitelijk 
om alles wat met een persoonsgegeven gedaan wordt. 
De handeling die wordt uitgevoerd hoeft geen actieve 
handeling te zijn: ook wanneer gegevens staan opgeslagen 
op een server en er verder niets wordt gedaan met die 
gegevens, is er sprake van een verwerking.
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•	 Bepaalt doel en middelen van de verwerking van 
persoonsgegevens;

•	 kan verwerkingen (deels) laten uitvoeren door een bewerker;
•	 is verantwoordelijk voor naleving Wbp en dient erop toe te 

zien dat bewerkers en sub-bewerkers dat ook doen.

•	 Verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de 
verantwoordelijke;

•	 verantwoordelijke ziet toe op naleving Wbp en bewerkers-
overeenkomst door bewerker;

•	 kan verwerkingen (deels) plaats laten vinden bij/door sub-
bewerkers.

•	 Wordt ingeschakeld door bewerker, met toestemming van 
verantwoordelijke;

•	 verantwoordelijke ziet toe op naleving Wbp en sub-
bewerkers-overenkomst door sub-bewerker;

•	 kan verwerkingen (deels) plaats laten vinden bij/door sub-
bewerker.

VERANTWOORDELIJKE

BEWERKER

SUB-BEWERKER

PAYMENT

Verantwoordelijke

HOSTING

Bewerker

PAYMENT

Bewerker

POSTBEZORGING

Verantwoordelijke

PAYMENT

Verantwoordelijke

FIGUUR 2: SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE 
VERWERKINGSKETEN

FIGUUR 1: DE KETEN VAN VERANTWOORDELIJKE
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Rollen in het verwerkingsproces
Bij het verwerken van persoonsgegevens zijn vaak 
meerdere partijen betrokken (zie figuur 1). Allereerst is er 
de betrokkene: dit is de persoon wiens persoonsgegevens 
worden verwerkt. De verantwoordelijke is de organisatie 
die bepaalt met welk doel persoonsgegevens worden 
verwerkt, en welke middelen daarvoor worden gebruikt. De 
verantwoordelijke kan alle verwerkingen zelf uitvoeren, of 
(een deel daarvan) uitbesteden aan een externe organisatie, 
de bewerker. De bewerker kan op zijn beurt een sub-
bewerker inschakelen.

Een voorbeeld (zie Figuur 2): wanneer een klant een 
bestelling plaatst bij een webshop, voert hij zijn gegevens in. 
De webshop huurt servers bij een hostingpartij, waarop de 
gegevens worden opgeslagen. Betaling gaat via een payment-
module van een derde partij. De bestelling wordt vervolgens 
bij de klant afgeleverd door een postbezorgingsdienst, die 
zzp-ers inschakelt om de pakketjes bezorgen. Iedere partij in 
dit voorbeeld verwerkt persoonsgegevens.

Nut en noodzaak bewerkersovereenkomst
De verwerking van persoonsgegevens moet in de gehele 
keten voldoen aan de eisen die de wet daaraan stelt. Aan het 
hoofd van de keten staat de verantwoordelijke. Die naam 
is veelzeggend: de verantwoordelijke moet er namelijk op 
toezien dat iedere partij in de keten zich aan de regels houdt. 
Dat betekent echter niet, dat bewerkers en sub-bewerkers 
geen enkele verantwoordelijkheid hebben. Iedereen moet 
zich immers aan de wet houden. Maar de Wbp legt wel een 
extra verantwoordelijkheid bij de verantwoordelijke: hij moet 

contractueel met zijn bewerkers borgen dat de wet ook 
werkelijk wordt nageleefd.

Artikel 14 Wbp schrijft voor dat de afspraken tussen 
verantwoordelijke en bewerker(s) moeten worden 
vastgelegd in een bewerkersovereenkomst. Hierdoor 
wordt duidelijk wat het kader is waarbinnen de bewerker 
mag opereren. Als de bewerker buiten dat kader opereert 
en daarmee feitelijk het doel en de middelen van de 
gegevensverwerking gaat bepalen, gedraagt hij zich als een 
verantwoordelijke. De wet (en de toezichthouder) zullen 
hem dan ook als verantwoordelijke behandelen. En omdat hij 
dan vrijwel zeker niet aan de wet zal voldoen, hangen hem 
hoge boetes boven het hoofd.

Zo zal deze pseudo-verantwoordelijke bijvoorbeeld geen 
toestemming hebben van de betrokken personen voor het 
gebruik van de gegevens. Het is daarom ook voor bewerkers 
van groot belang om duidelijke afspraken te maken en deze 
vast te leggen.

Ook de afspraken tussen bewerker en sub-bewerker(s) 
moeten in een (sub-)bewerkersovereenkomst worden 
vastgelegd. Hiermee kan de verantwoordelijke in de gehele 
keten toezien op de naleving van de afspraken en wettelijke 
regels die voor de verschillende partijen gelden. Voor 
bewerkers is het belangrijk om de beloftes die zij aan de 
verantwoordelijke hebben gemaakt, door te zetten naar de 
sub-bewerkers. Anders kunnen bewerkers die beloftes niet 
waarmaken. Tot slot is het voor sub-bewerkers belangrijk om 
te bepalen binnen welk kader zij mogen opereren.
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CONTRACTEN

Per 1 oktober 2016 kunnen zakelijke klanten makkelijker van telecomcontracten af. Een wetswijziging 

maakt het onderscheid tussen consumenten en zakelijke gebruikers kleiner door een einde te maken aan 

stilzwijgende verlengingen en lange opzegtermijnen voor zakelijk afnemers van telecommunicatiediensten. 

De wijziging vormt de volgende stap in het wegnemen van overstapdrempels. Een proces dat voor 

consumenten al langer aan de gang is.

Per 1 oktober 2016 is artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet (Tw) gewijzigd. De wijziging beoogt 

overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees gelijk te trekken met consumenten. Dit betekent dat 

onder andere de duur van contracten, de opzegtermijnen en de mogelijkheden tot stilzwijgende verlenging 

op de schop gaan. Aangezien deze wijziging verstrekkende gevolgen kan hebben, leggen we in dit artikel uit 

wat de wijziging precies inhoudt en wat de gevolgen voor de praktijk (kunnen) zijn.

4.1 LOOPTIJD EN OPZEGTERMIJNEN ZAKELIJKE 
TELECOMDIENSTEN AANGEPAST

Wat voor contracten gaat het over?
De wetswijziging raakt niet alle zakelijke overeenkomsten. 
Het moet gaan om een elektronische communicatiedienst of 
programmadienst. Hoewel de wet dit helaas niet concreet 
definieert, kunnen we aan de hand van de terminologie wel 
een aantal kenmerken afleiden. De programmadienst heeft 
betrekking op een dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat 

uit het aanbieden van programma’s aan het algemene publiek 

of een deel daarvan. In de regel betekent dit televisie of radio. 
Daarnaast vallen ook elektronische communicatiediensten 
onder de wet. Dit heeft kort gezegd betrekking op een dienst 

die geheel of hoofdzakelijk bestaat uit het overbrengen van 

signalen via elektronische communicatienetwerken. Het gaat 
hier bijvoorbeeld om internettoegang. Gezien het taalgebruik 
lijkt het hier niet te gaan over diensten als (e-mail)hosting, 

domeinnamen of muziek en streamingdiensten. Er lijken een 
aantal randgevallen te ontstaan die in een grijs gebied vallen. 
Afhankelijk van de interpretatie kan bijvoorbeeld colocatie1 
hoofdzakelijk bestaan uit het overbrengen van signalen via een 
elektronisch communicatienetwerk.

Voor 1 oktober 2016
Op grond van het oude art. 7.2a Tw konden zakelijke 
contracten na het aflopen van de initiële periode stilzwijgend 
worden verlengd met eenzelfde periode. Dit betekende dat 
een overeenkomst van twee jaar die niet tijdig is opgezegd, 
stilzwijgend kon worden verlengd met nogmaals twee jaar. 
Tevens kon er een lange opzegtermijn overeengekomen 
worden. Op het gebied van de hierboven beschreven diensten 
is deze werkwijze inmiddels niet meer toegestaan.

1 Het in een datacenter-omgeving onderbrengen van eigen servers
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Na 1 oktober 2016
In het kader van het wegnemen van overstapdrempels voor 
zakelijke klanten spreekt het nieuwe artikel 7.2a Tw van 
een ‘eindgebruiker’ in plaats van een ‘consument’. De Tw 
definieert eindgebruikers kort gezegd als natuurlijke personen 
of rechtspersonen. Dit betekent dat de reikwijdte van de 
bepaling breder wordt en het artikel nu ook van toepassing 
is op zakelijke gebruikers. Hoewel de wijziging volgens de 
memorie van toelichting vooral voor klein zakelijke klanten is 
bedoeld, wordt in de wet geen onderscheid gemaakt tussen 
grote en kleine zakelijke klanten. Dit omdat de grens tussen 
groot en klein moeilijk te bepalen zou zijn. Dit betekent dat 
het doel van overstap vrijheid voor het MKB verderstrekkende 
gevolgen heeft dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Voor zakelijke partijen zijn uit het nieuwe artikel een aantal 
belangrijke conclusies af te leiden:

• Stilzwijgende verlenging voor eenzelfde termijn is niet 
toegestaan.

• Na het aflopen van de eerste termijn moet de 
overeenkomst te allen tijde kosteloos kunnen worden 
opgezegd.

• De opzegtermijn mag ten hoogste 1 maand bedragen.
• Op uitdrukkelijk verzoek van de abonnee kan 

een opzegtermijn van maximaal drie maanden 
overeengekomen worden.

Specifiek voor consumenten geldt (art. 7.2a lid 7 Tw) dat zij 
ook een overeenkomst kunnen aangaan met een duur van 
24 maanden. Een aanbieder moet de consument echter 
wel de mogelijkheid bieden om ook voor 12 maanden een 
overeenkomst aan te kunnen gaan. In de praktijk ontvangt 
de consument vaak een voordeel voor het aangaan van een 
langere commitment.

Dwingend recht
In het contractenrecht wordt onderscheid gemaakt tussen 
regelend en dwingend recht. Van regelend recht mag, in het 
kader van contractsvrijheid, worden afgeweken. Afwijking van 
dwingend recht is niet toegestaan en resulteert in nietigheid 
van de overeenkomst en/of de strijdige bepaling(en) daarin. 
De bepaling waar we het nu over hebben is dwingend recht, 

hier mag in overeenkomsten dus niet van afgeweken worden. 
Natuurlijk kunnen partijen wel iets anders op papier zetten. 
Als de wederpartij geen bezwaar maakt tegen de gestelde 
looptijd, stilzwijgende verlenging en/of opzegtermijn, zal de 
overeenkomst prima kunnen functioneren. Echter, een partij 
die op de hoogte is van deze wijziging en de beperkingen die 
het creëert, kan zijn recht laten gelden en paal en perk stellen 
aan langdurige en verstrekkende verplichtingen.

Hoe verder met lopende contracten
Een dergelijke wijziging roept natuurlijk veel vragen op onder 
marktpartijen die dergelijke diensten leveren of afnemen. Tast 
dit bijvoorbeeld lopende contracten aan? Hoe nu verder met 
contracten die zijn aangegaan voor twee jaar of zelfs langer? 
Deze vragen zijn begrijpelijk, zo vond ook minister Kamp van 
Economische Zaken die in een brief2 aan de Tweede Kamer 
een aantal vragen ophelderde. De volgende uitsnede is met 
name relevant:

“Dit betekent dat de zakelijke abonnee contracten die voor 

1 oktober 2016 zijn aangegaan voor bepaalde duur en die 

reeds stilzwijgend zijn verlengd of vernieuwd, contracten die 

na 1 oktober 2016 zijn aangegaan en stilzwijgend worden 

verlengd of vernieuwd, alsook contracten die zijn of worden 

aangegaan voor onbepaalde duur, te allen tijde kosteloos 

kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een 

maand.”

Contracten die dus voor 1 oktober al een keer verlengd 
zijn, kunnen door de wetswijziging dus te allen tijde worden 
opgezegd (met inachtneming van de opzegtermijn van een 
maand), ook al is de verlenging aangegaan voor bijvoorbeeld 
12 maanden. Nu is voor te stellen dat zakelijke afnemers 
van diensten in de telecomsector niet constant willen 
overstappen voor een paar euro’s winst. Hierin verschilt de 
zakelijke gebruiker van de consument. De beschikbaarheid 
en continuïteit van de dienst is vaak iets belangrijker. Toch kan 
deze wijziging voor sommige partijen wel degelijk gevolgen 
hebben. Houd deze wijzigingen daarom goed in de gaten in 
verband met gehanteerde voorwaarden, overeenkomsten 
en overige (juridische) documenten. Deze zullen aangepast 
moeten worden. Ook als u in de rol van de klant verkeert, kan 
deze wijziging nieuwe vrijheid en mogelijkheden creëren

2 Kamerbrief over het wegnemen van overstapdrempels voor zakelijke abonnees van telecommunicatiediensten

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/05/17/kamerbrief-over-het-wegnemen-van-overstapdrempels-voor-zakelijke-abonnees-van-telecommunicatiediensten
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4.2 WAT BETEKENT DE #BREXIT VOOR 
ICT-CONTRACTEN?

Het Brexit-kamp heeft gewonnen in het Britse referendum over lidmaatschap van de Europese Unie. 

Het Verenigd Koninkrijk zal haar lidmaatschap van de Europese Unie gaan opzeggen. Wanneer is nog 

niet duidelijk, maar het lijkt politiek onvermijdelijk dat het gaat gebeuren. Dat roept de vraag op: wat 

zal dit voor ICT-contracten betekenen?

In principe verandert er voorlopig niets. Immers, totdat de artikel 50-procedure tot uittreding 

volledig is afgerond, gelden alle Europese regels nog gewoon voor het Verenigd Koninkrijk.

Verenigd Koninkrijk buiten EU wordt per 
definitie ‘onveilig’ qua persoonsgegevens
De belangrijkste verandering betreft persoonsgegevens. 
Wanneer het Verenigd Koninkrijk buiten de Europese 
Unie staat, is zij per definitie een ‘onveilig’ land net zoals de 
Verenigde Staten. Daar mogen dus geen persoonsgegevens 
worden opgeslagen of verwerkt zonder modelcontract met 
de Engelse partij. (Misschien dat de Europese Unie ooit 
een Privacy Shield United Kingdom sluit met het Verenigd 
Koninkrijk, maar dat lijkt onwaarschijnlijk.)

Licentie-, distributie- en 
resellingovereenkomsten komen mogelijk op 
de tocht
Een contract dat rechten (bijvoorbeeld het recht van 
wederverkoop of een gebruiksrecht) verleent voor “de 
Europese Unie”, wordt nu immers onduidelijk. Komen die 
rechten nu voor het Verenigd Koninkrijk te vervallen? Dat lijkt 
de meest logische interpretatie van deze term. Maak dus snel 
nieuwe afspraken waarin het Verenigd Koninkrijk expliciet 
wordt benoemd.

Belastingregels worden meer complex
Belastingregels gaan een stuk complexer worden. Lang niet 
elk contract regelt wie de btw of andere rechten moet 
betalen. Dat wordt dus nog een puzzel als straks de Engelse 
belastingdienst een naheffing doet. Btw is vaak wel terug te 
vorderen.

IT-dienstverleners die op detacheringsbasis werken, krijgen 
ook nog een stevige puzzel: zij werken straks ineens buiten 
de Europese Unie als zij een paar maanden bij een klant in 
Londen gaan werken. Dit kan gevolgen hebben voor hun 
inkomstenbelasting, AOW en ziektekosten.

Rechts- en forumkeuze  
Vaak zult u met Engelse partijen een rechts- en forumkeuze 
hebben gemaakt, bijvoorbeeld een contract naar Nederlands 
recht en de rechtbank in Amsterdam. Of juist het recht van 
Engeland en Wales en de Engelse rechtbank. Als recht van 
een Europees land is gekozen, is er niets aan de hand. Koos 
u Engels recht, dan wordt het iets complexer. Formeel is 
die keuze gebaseerd op Europese regels, maar de Engelse 
rechtbank zal er geen moeite mee hebben die in stand te 
laten als de Europese regels komen te vervallen. Deze keuze 
zal dus een geldig deel van het contract blijven.

Wel kan de uitleg van het contract anders worden als Engels 
recht gekozen is. Als de #brexit is voltooid, dan vervalt het 
deel van het Engelse recht dat gebaseerd is op Europese 
regels. Het wordt nog een héle grote puzzel voor de Engelse 
wetgever om nieuwe eigen regels daarvoor in te voeren.

Kan ik een contract opzeggen op basis van 
#brexit?
Een contract opzeggen op grond van #brexit is moeilijk 
denkbaar. Heel misschien biedt de definitie van overmacht een 
gaatje. Vaak staat daar iets als “omstandigheden buiten de macht 
van partijen waardoor nakoming niet meer volledig mogelijk is”. 
Met een beetje goede wil zou de #brexit hieronder te lezen zijn.

Ook kennen internationale contracten vaak een material 
adverse change clausule. Daarmee kan een contract worden 
opgezegd bij een grote negatieve gebeurtenis. Denk aan een 
fusie die niet wordt goedgekeurd door de toezichthouder, 
of een vergunning die niet wordt verkregen. Maar het uit de 
Europese Unie stappen van het land van een der partijen, of 
het land waar zal worden geleverd, zou daar ook best onder 
kunnen vallen.
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4.3 CLOUDDIENSTEN OP ZWART ZETTEN VOOR 
WANBETALENDE KLANTEN, MAG DAT ZOMAAR?

Iedere leverancier van clouddiensten krijgt weleens te maken met klanten die niet willen of 

kunnen betalen voor de geleverde diensten (wanbetalers). Als dienstverlener staat u altijd sterk, bij 

wanbetaling kunt u de dienstverlening immers gewoon stopzetten, toch? Maar nee: als dienstverlener 

mag	u	uw	diensten	niet	zomaar	’op	zwart’	zetten.

Wanneer een klant te laat is met betalen, is de normale 
praktijk dat u als dienstverlener eerst een betalingsherinnering 
stuurt. Indien een herinnering er niet voor zorgt dat de klant 
betaalt, dan kunt u een aanmaning sturen. Wanneer betaling 
uitblijft, kunt u (als laatste optie) de vordering overdragen aan 
een incassobureau of naar de rechter stappen. Deze aanpak 
levert echter lang niet altijd soelaas op.

Als leverancier van cloud diensten, zoals hosting en Software 
as a Service (SaaS) providers, heeft u echter een mooie 
stok achter de deur. U kunt bijvoorbeeld een website van 
de betreffende klant op zwart zetten of de klant zijn e-mails 
blokkeren. Juridisch wordt dit ook wel ‘opschorting’ van 
uw dienstverlening genoemd. Opschorten is een zwaar 
pressiemiddel om klanten te dwingen tot betaling. Dit heeft 
tot gevolg dat u, als leverancier van clouddiensten, voorzichtig 
om dient te gaan met uw opschortingsrecht. Hoe zit het nu 
juridisch?

Opeisbaarheid  
Volgens de wet mogen diensten pas opgeschort worden 
wanneer er sprake is van een zogeheten opeisbare vordering. 
Dit houdt in dat u een factuur, met een bepaalde betaaltermijn, 
heeft verstuurd naar uw klant en dat deze betaaltermijn is 
verstreken zonder dat de klant heeft betaald. Indien u klanten 
een betaaltermijn van 30 dagen gunt, dan mag u uw diensten 
pas opschorten na afloop van deze 30 dagen. Voordat u mag 
opschorten moet een klant dus te laat zijn met betalen. Indien 
er geen betalingstermijn is afgesproken, dan is een vordering 
direct opeisbaar en is er voldaan aan deze eis.

Echter, de wet zou de wet niet zijn als er geen uitzonderingen 
zouden bestaan. Ook op de voornoemde regel bestaan er 
dan uitzonderingen. Wanneer de gegunde betaaltermijn nog 
niet is verstreken, mag u als dienstverlener onder andere tóch 
opschorten wanneer u:

I. uit een mededeling van de klant kunt afleiden dat deze 
klant niet zal betalen; of 

II. goede gronden heeft om te vrezen dat de klant niet zal 
betalen.

Deze uitzondering wordt door juristen ook wel de 
‘onzekerheidsexceptie’ genoemd. In de praktijk is het ook vrij 
logisch dat u geen diensten gaat leveren wanneer u weet dat 
de klant niet zal betalen.

Voldoende samenhang
Naast de eis dat er sprake moet zijn van een opeisbare 
vordering, moet er ook sprake zijn van voldoende samenhang 
tussen de (geld)vordering van u als dienstverlener en de 
vordering van de klant inzake het geleverd krijgen van de 
diensten. Juristen noemen dit ook wel ‘connexiteit’.

Van voldoende samenhang tussen twee vorderingen is 
bijvoorbeeld sprake wanneer het leveren van een dienst 
tegenover een betaling voor die dienst staat. Maar het kan ook 
breder: bij websites is er bijvoorbeeld samenhang tussen de 
hosting van de site en de bijbehorende domeinnaam. Betaalt 
de klant de domeinnaam-kosten niet, dan zou u dus hosting 
van de site mogen opschorten.

Voldoende samenhang tussen twee vorderingen kan ook 
aanwezig zijn indien partijen regelmatig met elkaar zaken 
doen. Levering van diensten onder een nieuw contract 
mogen dan opgeschort worden totdat de rekeningen van 
geleverde diensten onder het oude contract zijn betaald. 
Denk hierbij aan een website ontwikkelaar die regelmatig 
websites ontwikkelt voor een bepaalde klant. Het ontwikkelen 
of opleveren van nieuwe websites mag deze ontwikkelaar 
opschorten totdat de klant de websites heeft betaald die de 
ontwikkelaar op basis van een eerdere overeenkomsten met 
deze klant heeft ontwikkeld.
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Proportionaliteit
Naast het feit dat er sprake moet zijn van voldoende 
samenhang tussen uw vordering en de vordering van de klant, 
moet de omvang van de opschorting van diensten ook in 
verhouding staan met het tekortschieten in de betaling door 
de klant. Dit wordt door juristen ook wel ‘proportionaliteit’ 
genoemd.

Het volledig stopzetten van een dienst nadat de klant 
één factuur niet op tijd betaalt, zal in veel gevallen niet 
proportioneel zijn. Helemaal wanneer het gaat om diensten 
die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering van een klant, 
zal u terughoudend gebruik moeten maken van het 
opschortingsrecht. Een essentiële dienst is bijvoorbeeld: het 
beschikbaar houden van de website van een webwinkelier of 
toegang tot een onlineboekhoudprogramma voor accountants. 
Dergelijke diensten kunt u niet direct ‘op zwart’ zetten 
wanneer een factuur te laat betaald wordt.

Bij SaaS-diensten en hosting is het vaak mogelijk de opschorting 
zelf proportioneel uit te voeren. U sluit de klant dan niet volledig 
af, maar blokkeert bepaalde opties of knijpt dingen af. Dat biedt 
ook al een dwangmiddel maar het is minder ernstig dan het 
volledig ‘op zwart’ zetten van uw diensten.

Periode     
Stel dat u uw diensten gaat opschorten, voor hoe lang mag 
u dan opschorten? De regel is dat u uw dienstverlening 
mag opschorten tot aan het moment dat alle openstaande 
rekeningen of facturen voor de betreffende diensten zijn 
voldaan. Tevens is het zo dat de klant aan zijn lopende 
verplichtingen moet blijven voldoen. Dit betekent dat uw klant 
ook gewoon moet betalen voor de periode waarin u uw 
diensten had opgeschort.

Aansprakelijk voor klantschade
Indien u als dienstverlener toch een belangrijke dienst 
volledig stopzet nadat er één factuur niet op tijd is betaald, 
is het mogelijk dat deze opschorting wordt aangemerkt 
als onrechtmatig. In dit geval is het mogelijk dat u een 
schadevergoeding moet betalen aan de klant en dat kan flink 
in de kosten lopen. Denk aan de omzet die een webwinkelier 
misloopt wanneer zijn website onbereikbaar is. U loopt zelfs 
risico wanneer u een aansprakelijkheidsbeperking in uw 
algemene voorwaarden hebt opgenomen. Onrechtmatig 
opschorten wordt namelijk gezien als opzettelijk handelen, 
waardoor een overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking 
niet van toepassing zal zijn. Het gevolg is dat u volledig 
aansprakelijk bent voor alle schade die uw klant lijdt.
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Werkwijze    
Wat nu te doen als een klant niet op tijd betaalt? Een goede 
werkwijze bestaat in ieder geval uit de volgende drie onderdelen:

Herinneren   

Wanneer een klant zijn rekening of factuur niet betaalt, dan 

is het verstandig om eerst een betalingsherinnering te sturen. 

Verzoek uw klant om de rekening of factuur alsnog binnen 

één of twee weken te betalen en stop niet direct met het 

leveren van uw diensten. Vooral bij diensten die essentieel 

zijn voor de bedrijfsvoering van een klant, zoals een online 

relatiemanagement systeem, is het niet verstandig om de 

dienstverlening direct volledig stop te zetten.

Informeren

Het is aan te raden om uw klant in de betalingsherinnering 

tevens te informeren over wat de gevolgen zullen zijn 

als de klant wéér niet betaalt. U kunt bijvoorbeeld 

specifieke diensten of onderdelen van uw diensten 

noemen die stopgezet zullen worden indien de klant de 

genoemde bedragen niet betaalt. Voor de duidelijkheid 

kunt u verschillende datums noemen waarop u specifieke 

onderdelen van uw diensten gaat opschorten. Indien u 

specifieke bepalingen omtrent opschorting heeft staan in 

uw algemene voorwaarden, kunt u daar natuurlijk ook naar 

verwijzen.

Opschorten (gefaseerd)

Wanneer uw klant na het ontvangen van een 

betalingsherinnering wéér niet betaalt, dan kunt u gaan 

opschorten zoals u heeft aangekondigd. Bij opschorting is 

het belangrijk om rekening te houden met de belangen 

van de klant en de hoogte van de wanbetaling. Een nette 

oplossing kan zijn om de dienstverlening gefaseerd op 

te schorten. Zorg er bijvoorbeeld voor dat een klant, bij 

een betalingsachterstand van één maand, nog wel bij zijn 

gegevens kan, maar geen nieuwe gegevens meer kan 

opslaan. Op een later moment kan de dienst altijd nog 

volledig op zwart. Bij e-maildiensten kan gedacht worden aan 

het verhinderen van uitgaande e-mails, maar het doorlaten 

van inkomende e-mails.

Bij voorkeur wordt in uw algemene voorwaarden aangegeven 
wanneer en op welke manieren u zal opschorten. Dit 
zorgt voor een sterke positie indien een klant claimt dat 
de opschorting buiten proportie is. De klant is namelijk zelf 
akkoord gegaan met uw voorwaarden.

Belangrijk is dat u een klant zo weinig mogelijk schade 
toebrengt. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de gegevens van 
de wanbetalende klant niet worden gewist. Wanneer de 
klant netjes al zijn openstaande facturen voldoet, moet u de 
dienstverlening weer direct kunnen hervatten zoals vóór 
de wanbetaling. In de praktijk wordt ook nog wel eens een 
website ontoegankelijk gemaakt met een melding dat de 
website niet beschikbaar is omdat die betreffende klant 
zijn factuur niet heeft betaald. Dit is ook geen verstandige 
oplossing.

Consumenten & bedrijven
De wet maakt nog onderscheid tussen consument 
klanten (b2c) en zakelijke klanten (b2b). De regels zijn het 
strengst bij consumenten: u mag niet zomaar opschorten 
zonder aanmaning en als u opschort dan moet dat zeer 
proportioneel zijn.

Wanneer u echter zaken doet met een bedrijf, kunt u wel 
afwijken van de wettelijke regels omtrent opschorting. Zo 
is het mogelijk om de bevoegdheid tot opschorting van uw 
wederpartij te beperken of uit te sluiten en om uw eigen 
bevoegdheid tot opschorting juist uit te breiden. In de praktijk 
komt dit veel voor. Voor u als dienstverlener is het voordelig 
om te bepalen dat uw zakelijke klanten hun betaling niet 
mogen opschorten. Nog voordeliger is als u bepaalt dat u uw 
dienstverlening wel mag opschorten wanneer de zakelijke 
klant niet betaalt.

Het is mogelijk dat u verschillende diensten levert aan uw 
zakelijke klanten. In dit geval is het aan te raden om te bepalen 
dat u alle diensten mag opschorten indien de zakelijke klant 
niet betaalt. Dit maakt het opschortingsrecht als pressiemiddel 
extra zwaar. Indien de klant in dit geval namelijk één van 
de meerdere diensten niet betaalt, mag u alle diensten 
opschorten, zelfs wanneer de klant wel heeft betaald voor de 
andere diensten. 

Conclusie   
Het opschortingsrecht is een mooie stok achter de deur 
voor dienstverleners. Het belangrijkste om hierbij in de gaten 
te houden is dat wanneer de klant te laat is met betalen, dat 
deze (te late) betaling verband houdt met uw dienstverlening 
en dat de opschorting proportioneel is. In dit kader is het 
aan te raden om uw klant goed te informeren en om niet 
direct de volledige dienstverlening stop te zetten, maar om 
dit gefaseerd te doen.
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CLOUD

Er vindt een grote verschuiving plaats op het internet. Waar het eerder voor bedrijven en 

overheden gangbaar was om alle IT-voorzieningen on-premise te beheren, lijkt iedereen meer en 

meer overtuigd van de voordelen van de public cloud. De omvang van de public cloud blijft groeien, 

de voordelen blijven toenemen en de kosten blijven dalen. Het gevolg is een enorme datamigratie 

van de private naar de public cloud.

5.1 DE GROTE DATAMIGRATIE NAAR DE CLOUD: 
WAAR MOET JE AAN DENKEN?

Wat is het verschil tussen de public en private 
cloud eigenlijk?
In het geval van de private cloud hebben bedrijven in grotere 
mate controle over resources als rekenkracht, opslag en 
bandbreedte. Dit wordt vaak niet gedeeld en staat volledig 
ter beschikking van de gebruiker. Dit biedt veel mogelijkheden 
maar betekent ook dat er snel sprake is van overcapaciteit, wat 
niet kostenefficiënt is. Daarnaast moet de hardware speciaal 
voor deze gebruiker onderhouden worden.

De public cloud daarentegen wordt gedeeld door velen 
en is daardoor beter in staat om snel in te spelen op de 
directe wensen van klanten. Hierdoor heeft elke klant 
praktisch onbeperkte capaciteit tot zijn beschikking die kan 
worden ingezet wanneer dit nodig is. Wanneer het niet 
nodig is, staat het ter beschikking van anderen en wordt er 
ook niet voor betaald.

In korte tijd zijn een aantal grote public cloud-aanbieders 
opgestaan. ‘De grote vier’ van dit moment zijn Amazon AWS, 
Microsoft Azure, Google Cloud Platform en IBM Cloud. Samen 
beheersen deze partijen een enorm en groeiend deel van het 
hele internet. Klanten kunnen instappen bij een gigantische 
resourcepool en daar afnemen wat zij nodig hebben.

Met dalende prijzen en altijd toenemende resources trekken 
ze steeds meer partijen over de streep. Amazon heeft onlangs 
notabene vrachtwagens geïntroduceerd om met 100PB (een 
petabyte is 1000 terabytes!) tegelijk data over te hevelen naar 
zijn eigen public cloud.

Belangrijke vragen om te stellen vóór 
overgang naar de public cloud
De voordelen zijn inmiddels wel bekend (lagere kosten, 
oneindige schaalbaarheid, stabiliteit, etc.). Zitten er ook 
nadelen aan? Natuurlijk, anders was iedereen al overgestapt. 
Uiteindelijk staan gebruikers een stukje controle af. Controle 
over hardware, beheer, beveiliging en privacy. Met name deze 
laatste twee punten zorgen nog voor terughoudendheid:

• Wat als er bijvoorbeeld dataverlies of corruptie optreedt, 
wie is daarvoor verantwoordelijk?

• Kunnen overheden straks makkelijker toegang tot 
gegevens verkrijgen?

• Ben je nog steeds eigenaar van de gegevens?
• Zit mijn hele bedrijf strak vast aan één aanbieder?

Al deze vragen zijn volstrekt legitiem en moeten bij dit soort 
ingrijpende wijzigingen gesteld worden.

Cloud aanbieders zijn zich bewust van de aarzelingen die 
gebruikers hebben en proberen hier oplossingen voor te 
ontwikkelen. Mocht u zelf deze overstap overwegen en wilt u 
geadviseerd worden over de juridische consequenties, dan kan 
ICTRecht daarbij helpen. Zij kunnen u begeleiden, adviseren 
en voor u onderhandelen over de toepasselijke voorwaarden. 
Ook kunnen ze meedenken bij grote migratietrajecten waarbij 
het belang van privacy, beveiliging en integriteit altijd een 
belangrijke rol spelen.

Bekijk voor meer informatie: www.ictrecht.nl

https://aws.amazon.com/ru/blogs/aws/aws-snowmobile-move-exabytes-of-data-to-the-cloud-in-weeks/
http://www.ictrecht.nl
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Een slepend conflict tussen Microsoft en de Amerikaanse overheid heeft een nieuwe fase bereikt. 

The Court of Appeals for the Second Circuit in New York heeft bepaald dat Microsoft geen 

e-maildata hoeft af te staan als deze data buiten de Verenigde Staten zijn opgeslagen. Maar wat was 

er	nu	precies	aan	de	hand	in	deze	zaak	en	waarom	dit	is	zo’n	belangrijke	uitspraak?

5.2 MICROSOFT HOEFT E-MAILDATA NIET 
AF TE STAAN

De aanleiding     
Microsoft Outlook biedt gebruikers de mogelijkheid om via 
het internet overal ter wereld toegang te krijgen tot hun 
e-mailbox. Dit doet Microsoft door deze e-mails op te slaan in 
databases over de hele wereld, waaronder in Dublin, Ierland.

In het kader van een drugssmokkel onderzoek had de 
Amerikaanse overheid toegang nodig tot e-mailverkeer 
van een Microsoft Outlook gebruiker. Om Microsoft te 
dwingen deze e-mails af te staan aan de autoriteiten is er een 
dwangbevel uitgevaardigd door de Amerikaanse overheid. 
Deze vordering kwam tot stand op basis van de Stored 
Communications Act en niet op de veelbesproken USA 
Freedom Act. In de Stored Communication Act staat echter 
niet met zoveel woorden dat een organisatie gedwongen 
kan worden om gegevens te verstrekken die buiten het 
Amerikaanse grondgebied zijn opgeslagen. De vraag rees dan 
ook snel of Microsoft wel verplicht was om de gegevens te 
verstrekken die in Dublin waren opgeslagen.

Microsoft weigerde de gevraagde data af te staan van het 
Ierse dochterbedrijf, omdat de gegevens in Ierland waren 
opgeslagen. Het verstrekken van de data zou een ernstige 
inbreuk op de privacy van de betrokkenen opleveren. 
Microsoft tekende verzet aan tegen het dwangbevel, omdat 
er geen rechtsmacht zou zijn om gegevens te vorderen die 
buiten Amerika zijn opgeslagen.

Eerste slag voor de Amerikaanse overheid  
Uiteraard kwam deze zaak uiteindelijk voor de rechtbank. De 
rechtbank stelde de Amerikaanse overheid in het gelijk. Het 
maakt niet uit waar de opgevraagde gegevens zijn opgeslagen. 
Van belang is dat een Amerikaans bedrijf het beheer had 
over deze gegevens. Als Amerikaans bedrijf moet Microsoft 
voldoen aan de bevelen van de Amerikaanse overheid, aldus 
de rechtbank.

Hoger beroep voor Microsoft
De uitspraak van de rechtbank had wereldwijd gevolgen en 
was dan ook veelbesproken. De cloud zoals wij die omarmd 
hebben zou niet meer hetzelfde kunnen zijn. Veel Europeanen 
willen niet dat hun data in handen komt van de Amerikaanse 
overheid, nog afgezien van de strenge wetgeving die in Europa 
van kracht is omtrent gegevensdoorgifte naar Amerika.

Het zal daarom geen verbazing wekken dat Microsoft in beroep 
ging tegen deze uitspraak. 14 juli 2016 kwam dan eindelijk de 
langverwachte uitspraak door The Court of Appeals for the 
Second Circuit in New York (hierna; The Court).

The Court overweegt dat Microsoft niet verplicht is om mee 
te werken aan het verstrekken van de data die buiten de 
Verenigde Staten stond opgeslagen.The Court had hiervoor 
een principiële stelling:

“When, in 1986, Congress passed the Stored Communications 

Act as part of the broader Electronic Communications Privacy 

Act, its aim was to protect user privacy in the context of new 

technology that required a user’s interaction with a service 

provider. Neither explicitly nor implicitly does the statute 

envision the application of its warrant provisions overseas. ree 

decades ago, international boundaries were not so routinely 

crossed as they are today, when service providers rely on 

worldwide networks of hardware to satisfy users’ 21st–century 

demands for access and speed and their related, evolving 

expectations of privacy.”

Uit deze wet blijkt op geen enkele manier dat het de 
bedoeling was om een bevoegdheid te creëren om data te 
vorderen buiten de Verenigde Staten. Het doel van de wet 
was juist het beschermen van privacy! Het doorgeven van de 
Europese gegevens aan de Amerikaanse overheid is dan ook 
niet verplicht.
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Inbreuk op privacy door gegevensdoorgifte? 
Maar waarom verzet Microsoft zich zo tegen het verstrekken 
van gegevens aan de Amerikaanse overheid? De principiële 
vraag hierachter is natuurlijk: waarom is het zo problematisch 
als deze gegevens afgestaan worden aan de Amerikaanse 
overheid?

Het grote probleem zit vooral in het beschermingsniveau 
van persoonsgegevens in Amerika. In Europa kennen wij 
zeer strenge privacywetgeving. Wij hechten een groot belang 
aan deze fundamentele rechten. Buiten Europa ontbreekt 
zulke strenge privacywetgeving vaak, waardoor wij in onze 
wetgeving regels hebben opgenomen over het delen van 
persoonsgegevens met dergelijke landen. Doorgifte van 
persoonsgegevens naar Amerika is alleen mogelijk als 
wordt voldaan aan de voorwaarden van hoofdstuk 11 Wet 
bescherming persoonsgegevens. Deze wet geeft bijvoorbeeld 
de mogelijkheid gebruik te maken van een modelcontract, 
waarin afspraken worden gemaakt tussen de ontvanger en 
de verzender over de omgang met persoonsgegevens.

En dat de omgang met persoonsgegevens door de 
Amerikaanse overheid anders is dan wij in Europa als 
passend zien, blijkt wel uit de onthullingen van Edward 
Snowden. Door de openbaringen van Snowden is gebleken 
dat de Amerikaanse overheid massasurveillance uitvoert 
op persoonsgegevens en de privacy van burgers op grove 
manieren schendt. Dit was één van de redenen voor het 
Hof van Justitie van de Europese Unie om het Safe Harbor-
verdrag, een veelgebruikte basis om persoonsgegevens te 
delen met Amerikaanse organisaties, te vernietigen.

In Europa wordt grootschalig gebruik gemaakt van 
Amerikaanse bedrijven om gegevens op te slaan. Microsoft 
is hierin een grote speler. Microsoft verwerkt enorme 
hoeveelheden data van Europese partijen en dus ook 
personen. Deze data wordt massaal in de cloud opgeslagen, 
maar vaak wordt vergeten dat er altijd ergens een fysieke 
plaats is waar de cloud-data wordt opgeslagen. Microsoft 
heeft bewust een Ierse dochtermaatschappij uitgekozen, 
zodat de Europese data ook in Europa zelf opgeslagen blijft. 
Op die manier kan namelijk de privacy van Europese burgers 
worden gewaarborgd.

Als The Court had geoordeeld dat Microsoft in Amerika 
verplicht was geweest om de gegevens van zijn Ierse 
dochtermaatschappij te verstrekken, dan had dit een 
bom gelegd onder de cloud zoals wij die nu kennen. Op 
basis van die uitspraak had de Amerikaanse overheid een 
mogelijkheid gehad om toch in het bezit te komen van 
talloze persoonsgegevens uit Europa.

Wie maakt er immers anno 2016 geen gebruik van een 
cloud die in eigendom is van een Amerikaanse partij? Dit 
kan een uitgebreid CRM-systeem zijn, een mailsysteem, 
maar ook een simpele app op een smartphone van een 
Amerikaanse partij. Deze systemen kunnen een schat 
aan informatie opleveren voor de Amerikaanse overheid, 
maar veel organisaties voelen zich terecht niet goed bij 
het verstrekken van deze gegevens. Als The Court had 
overwogen dat Microsoft gedwongen was om de gegevens 
af te staan, dan kwam Microsoft voor een duivels dilemma te 
staan. Aan de ene kant bestaat dan de plicht om de gegevens 
te verstrekken aan de Amerikaanse overheid, maar aan de 
andere kant wordt daarmee de privacy van Europeanen 
ernstig geschonden. Dit dilemma is zo complex dat het de 
cloud zoals wij die nu iedere dag gebruiken ingrijpend zou 
hebben veranderd.

Brengt de uitspraak van The Court nu 
definitief veiligheid?
Hoewel The Court heeft geoordeeld dat Microsoft niet 
hoeft mee te werken aan de gegevensverstrekking van de 
Europese data, geeft dit nog geen verdere garanties. De zaak 
is van groot belang voor zowel de Amerikaanse overheid 
als alle Amerikaanse bedrijven die persoonsgegevens in 
opslag hebben in Europa. Veel grote bedrijven hebben 
zich geschaard achter het standpunt van Microsoft, zoals 
Apple, Amazon en Verizon Communications. Het is zeer 
waarschijnlijk dat de Amerikaanse overheid in beroep zal 
gaan en deze zaak zal voorleggen aan de Supreme Court, 
het hoogste rechterlijke college van de Verenigde Staten.

Al oordeelt de Supreme Court dat Microsoft niet hoeft 
mee te werken aan de vordering op basis van de Stored 
Communications Act, dan nog kan de Amerikaanse overheid 
de wet aanpassen zodat er wél een grondslag wordt gegeven 
aan de Amerikaanse overheid om beslag te leggen op 
persoonsgegevens. De uitkomst van dit privacy conflict is dan 
ook allerminst zeker!
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In	onze	wet	staat	geen	bepaling	als	“voor	of	bij	het	einde	van	de	overeenkomst	draagt	de	

clouddienstverlener de data over aan de klant en helpt hij de klant over te stappen naar een 

nieuwe	dienstverlener”.	Ook	hebben	onze	rechters	een	dergelijke	regel	nog	niet	weten	af	te	

leiden uit de redelijkheid en billijkheid.

5.3 IN DE CLOUD, WAAR IS DE UITGANG?

Rechters hebben zich (nog) niet vaak over de cloud 
en de grenzen van vendor lock in mogen uitspreken. 
In de literatuur1 wordt aan de hand van uitspraken2 
voorzichtig geconcludeerd dat rechters gevoelig zijn voor 
hoe afhanke lijk de klant is van zijn cloud dienstverlener. 
Redelijkheid en billijkheid lijken in de weg te staan van het 
al te vrijelijk uitoefenen door de cloud dienstverlener van 
opschortingsrechten en van afspraken uit de overeenkomst 
op grond waarvan de cloud dienstverlener onomkeerbaar 
data kan verwijderen.

Binnen het kader van het insolventierecht worden stappen 
gezet naar een recht op een weg naar buiten, maar dan wel 
enkel voor de curator. Rechters hebben aangegeven dat 
er recht is op voortzetting van de clouddienst3 of afgifte 
van (administratie) data4. Beide in ruil voor een redelijke 
vergoeding.

Bij de herijking van het faillissementsrecht vervalt het recht 
op de redelijke vergoeding mogelijk. Er ligt nu een voorstel 
om een artikel op te nemen in de Faillissementswet op 
grond waarvan de curator toegang moet krijgen tot digitale 
administratie5. In de Memorie van Toelichting staat dat de 
dienstverlener een redelijke vergoeding mag vragen maar 
daar geen recht op heeft indien de boedel niet voldoende 
middelen bevat.

Al met al biedt één en ander nog geen zekerheid op een weg 
naar buiten of migratie.

Exit regeling   
Wat wel? Een klant en de cloud dienstverlener kunnen 
afspraken maken over hoe partijen uit elkaar gaan op het 
moment dat het “huwelijk” nog goed is.

Vanuit het oogpunt van de klant moeten in ieder geval 
afspraken gemaakt worden over de volgende punten:

• De exit bepaling moet werken bij het einde van de over-
eenkomst om welke reden dan ook, dus ook bij dispuut 
over betaling.

• De overeenkomst (en eventuele bewerkersovereenkomst) 
moet bij voorkeur voortduren totdat de exit regeling 
helemaal is uitgevoerd.

• De opzegtermijn dient bij voorkeur voldoende tijd te geven 
om te migreren.

• Data en configuratiegegevens (indien relevant) mogen 
niet verwijderd worden, totdat de migratie succesvol is 
uitgevoerd. Er kunnen ook afspraken gemaakt worden over 
hoe gecontroleerd wordt dat alle data is aangeleverd.

• De exit regeling moet anders ingevuld worden al naar gelang 
welke software er gebruikt wordt voor de clouddienst.

Toelichting:    
Is het open source software? Wordt de software aan de klant 
overgedragen of behoudt zij een gebruiksrecht na het einde 
van de overeenkomst? Is het standaard software die ook 
elders kan worden ingekocht? Of gaat het om software van 
de dienstverlener en kan de klant daar na het einde van de 
overeenkomst geen gebruik meer van maken?6

Indien de klant later geen gebruik meer kan maken van de 
software dan heeft de klant ook de datamodellen nodig zodat 
de data in het nieuwe systeem weer voor dezelfde doeleinden 
uitgelezen kan worden.
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• Zorg dat de kosten en de duur van de migratie vooraf 
inzichtelijk zijn (uiteraard met een marge). Bij voor keur 
moet ook bekend zijn welk “soort” personeel voor 
hoeveel uren er nodig is. De prijs kan namelijk nogal 
verschillen. Mogelijk moet de exit regeling gedurende de 
overeenkomst op voornoemde punten aangepast worden 
indien de clouddienst significant wijzigt.

• De dienstverlener moet beloven dit personeel onverwijld 
beschikbaar te stellen voor de overdracht van data en 
eventuele migratie.

• Het moet bekend zijn wie de kosten draagt van de 
migratie. In de meeste gevallen zal dit de klant zijn. 

Als de dienstverlener niet of maar beperkt wil helpen bij 
de migratie dan zijn mogelijk de volgende aanvullende 
afspraken nodig.

• De dienstverlener moet de ondersteuning en met name 
informatie leveren welke nodig zijn om een nieuwe 
leverancier te kunnen selecteren en daarna te kunnen 
migreren. Denk hierbij ook aan de eerder genoemde 
datamodellen.  

• De dienstverlener dient de documentatie op een 
gestruc tureerde wijze aan te leveren, waaronder 
vaak documen tatie over de configuratie. Maak hierbij 
afspraken over het format van de data en de drager 
waarop het verstrekt wordt. 

• Ten slotte, de klant doet er goed aan een 
vangnetbepaling op te nemen waarin staat dat 
dienstverlener zal meewerken. Men kan nooit alles 
vooraf voorzien. Zeker niet daar de technologie snel 
vooruit gaat.

Vanuit het oogpunt van de dienstverlener spelen er met name 
de volgende belangen.

• Mogelijk is het verdienmodel van de dienstverlener 
gebaseerd op vendor lock in. Een exit regeling is dan in 
zijn nadeel.

• De dienstverlener zal in veel gevallen geen intellectuele 
eigendomsrechten en datamodellen willen overdragen, 
dat zijn essentiële onderdelen van zijn bedrijf.

• Tegen vergoeding van zijn inspanningen is hij mogelijk wel 
bereid mee te werken aan de migratie of aanlevering van 
data.

• Voor een dienstverlener is het belangrijk dat hij 
(uitein delijk) betaald krijgt voor zijn inspanningen. Als 
opschorting van de dienst of van de ondersteuning bij 
de migratie niet tot de mogelijkheden behoort, is het in 
escrow laten geven van de betaling een optie.

Bronnen  
• Zie bijvoorbeeld L. Jonker De cloud in de rechtspraak 

(IR2015/05/06).

• Met name van belang zijn: Europsyche/Fides; Telfort/XB 
Managed Services; Insinger de Beaufort/Centric.

• Rb. Amsterdam 9 april 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ5559.

• Hof ’s-Hertogenbosch 26 maart 2013, 
ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ5770.

• Kamerstukken II 2012/13, 29 911, nr. 77.

• Uiteraard kan hierop ook geselecteerd worden
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TOEKOMST

Vrijwel overal lees je tegenwoordig iets over blockchain. Blockchain zou mogelijk een grotere revolutie 

teweegbrengen dan het internet. Door blockchain zou de hele financiële sector worden hervormd. 

Sterker nog: blockchain zou de hele wereld hervormen. And last but not least, blockchain zou verschillende 

beroepen overbodig maken. Kortom: blockchain zou the Next Big Thing zijn.

6.1 BLOCKCHAIN TECHNOLOGIE: EEN “BLOCK” 
AAN HET BEEN VAN DE JURIST?

Maar is dat wel zo? En wat betekent blockchain nou echt 
voor de juridische praktijk in de (nabije) toekomst. Op PLEIT 
2016 besprak Wouter Dammers dit in twee sessies. De eerste 
sessie was een inleidende sessie over wat blockchain is, hoe 
het werkt, en wat de mogelijkheden en risico’s zijn. De tweede 
sessie was ingericht als een discussiegroep, waarbij meer 
diepgaand op de gevolgen van blockchain voor de juridische 
beroepsgroepen werd ingegaan. Dit artikel is ingestoken aan 
de hand van deze twee sessies.

Allereerst zal kort worden uitgelegd wat blockchain is en 
hoe het werkt. Vervolgens zal worden ingegaan op een 
aantal denkbare toepassingen van blockchain. Hierbij zullen 
zowel bestaande toepassingen als eventueel toekomstige 
toepassingen worden behandeld. Daarna zal worden 
besproken wat de impact is van deze toepassingen voor een 
juridische beroepen. Vervolgens geven we onze visie op de 
vraag of het verstandig is zo snel mogelijk in te spelen op 
blockchain, of dat beter kan worden afgewacht tot blockchain 
helemaal is doorontwikkeld. Tot slot zullen wij afsluiten met het 
antwoord op de vraag: “Hoe waarschijnlijk is het dat juridische 
beroepen gaan verdwijnen door blockchain?”

Wat is blockchain en hoe werkt het?
Blockchain is een gedistribueerd onveranderlijk digitaal 
registratiesysteem van data, waarvoor tussenkomst van een 
vertrouwde derde partij (trusted third party) niet is vereist. 
Blockchain is vooral bekend als de technologie achter 

bitcoin. Bitcoin is een cryptografische munteenheid die niet 
wordt aangestuurd door banken of de overheid. Bitcoin is 
een interessante eerste toepassing van blockchain, maar in 
potentie zijn de mogelijkheden van blockchain veel groter. In dit 
registratiesysteem kunnen immers niet enkel bitcoin transacties 
worden opgenomen, maar in principe kunnen alle soorten data 
worden geregistreerd en worden overgedragen in een blockchain.

Een blockchain is als het ware één gedistribueerd en 
gedeeld digitaal grootboek, waarin iedere transactie vanaf 
het allereerste begin van de desbetreffende blockchain 
(het zogenaamde genesis block) staat geregistreerd. Iedere 
gebruiker van die blockchain heeft een persoonlijke kopie 
van het digitale grootboek op zijn computer. Elke keer dat 
een transactie in de blockchain plaatsvindt, wordt deze 
allereerst geverifieerd. De verificatie vindt plaats doordat alle 
aangesloten computers controleren of de informatie van de 
transactie in de blockchain juist is – en terug te herleiden is tot 
het genesis block.

De transacties in blockchain zijn dus openbaar, zodat ze 
gecontroleerd kunnen worden, maar dit betekent niet per 
definitie dat de inhoud van de transacties ook openbaar is. De 
data in blockchain worden immers opgeslagen in pakketjes 
die “blocks” worden genoemd. De inhoud van deze blocks 
wordt cryptografisch gehashed (gepseudonimiseerd naar een 
versleutelde code) en opgenomen in de keten. Het is juist met 
deze gehashte code dat de verificatie plaatsvindt.
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Pas wanneer een meerderheid van de kopieën aangeven dat 
de informatie van de transactie juist is, slaagt de verificatie. 
Deze verificatie is mogelijk doordat iedere gebruiker een 
kopie van het grootboek op zijn computer heeft. Indien de 
verificatie slaagt wordt de transactie ook opgenomen in de 
blockchain, en dus bij iedereen in het gedeelde grootboek 
bijgeschreven. De blockchain wordt dus na elke transactie 
steeds langer.

Vanwege het feit dat de code in elk block aansluit op de 
code uit het vorige block in de keten, kunnen de data in 
de keten niet worden gewijzigd en zijn deze onveranderlijk. 
Dat de data in de keten niet kunnen worden gewijzigd 
en dat er verificatie van de transacties plaatsvindt, maken 
blockchain in beginsel een veilige en betrouwbare 
technologie.

Wat zijn toepassingen waarbij de blockchain 
een rol kan spelen?
Na kort te hebben behandeld wat blockchain inhoudt en hoe 
de technologie werkt, zal worden besproken waar blockchain 
voor kan worden gebruikt. In deze paragraaf zullen de meest 
in het oog springende toepassingen worden besproken 
waarbij een blockchain kan worden gebruikt, of waarvoor 
reeds een blockchain wordt gebruikt.

• Cryptocurrency    
Het traditionele monetaire systeem werkt met papieren 
geld of met trusted third parties, zoals banken. Blockchain 
maakt het mogelijk om geld van de ene partij naar de andere 
te laten overgaan zonder dat daarbij papieren geld of een 
trusted third party is betrokken. Vanwege de encryptie en 
het onveranderlijke karakter van blockchain is het geld veilig 
en is er geen centrale partij nodig die het geld beheert. De 
bitcoin is momenteel de meest bekende “cryptocurrency” die 
gebruikmaakt van blockchain.

• Slimme contracten   
Blockchain maakt het mogelijk dat twee bij elkaar onbekende 
partijen, zonder tussenkomst van een derde partij, een slim 
contract (smart contract) kunnen afsluiten. Een slim contract 
is een computerprogramma’s dat automatisch uitvoering geeft 
aan een contract. Een slim contract krijgt de controle over een 
bepaald geldbedrag. Het slimme contract controleert aan de 
hand van zijn programmering of de prestatie is geleverd, en zo 
ja, aan wie er moet worden betaald. De prestatie is wel of niet 
geleverd en daar verbindt het slimme contract dan één van de 
geprogrammeerde gevolgen aan.

Dit wordt “code as law” genoemd. Juridische taal maakt bij 
code as law plaats voor programmeertaal. Vanwege het feit 
dat de mogelijke uitkomsten zijn voorgeprogrammeerd, 

zal er bij partijen achteraf weinig tot geen verwarring 
ontstaan over wie het geld hoort te krijgen. Aangezien een 
computerprogramma en niet een persoon de controle 
krijgt over (de uitvoering van) het contract en data in 
de blockchain niet kunnen worden gewijzigd, is een slim 
contract betrouwbaar. De schuldenaar kan immers niet 
ineens besluiten om niet te betalen, terwijl door de 
andere partij wel is gepresteerd. Slimme contracten staan 
echter op gespannen voet met hoe overeenkomsten in 
het handelsverkeer worden geëffectueerd. Zo wordt er 
bijvoorbeeld geen rekening gehouden met enige wet- en 
regelgeving: dwingend recht wordt buiten spel gezet, uitleg 
van contracten volgens de Haviltex-norm kan niet tot 
nauwelijks plaatsvinden, en een toetsing aan redelijkheid 
en billijkheid blijft buiten toepassing. Ook kunnen 
‘normale’ rechtsgevolgen zoals “vernietiging”, waarbij een 
rechtshandeling nooit geacht te hebben plaatsgevonden, 
heel lastig feitelijk worden ingekleurd met slimme contracten 
(immers: niets is onherroepelijk). Bovendien kan men 
vraagtekens zetten bij de (ethische) wenselijkheid van de 
oncontroleerbaarheid van slimme contracten.

• Proof of Existence
De blockchain technologie kan ook een rol spelen bij het 
bewijzen van het bestaan van een bepaald document – 
bijvoorbeeld een contract – op een bepaald tijdstip. Bij invoer 
in de blockchain wordt dit document gehashed. De hash 
die dit document krijgt toegewezen is uniek, waardoor het 
document in de blockchain bekend staat onder deze hash. 
Wanneer het document nogmaals wordt gepresenteerd, 
heeft deze dezelfde hash. Indien het document tussentijds is 
gewijzigd, zal het document een andere hash krijgen. Aan de 
hash is dus te zien of het gaat om een origineel document of 
om een kopie en veelal ook wanneer het document voor het 
eerst is gepresenteerd in de blockchain. In de praktijk kan je 
bijvoorbeeld denken aan het Kadaster, of het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel.

• Identiteit    
De blockchain technologie kan bijdragen aan het efficiënt en 
veilig bewaren en beheren van gegevens met betrekking tot 
digitale identiteiten. Momenteel is de digitale authenticatie 
en autorisatie van identiteit een lastig onderwerp, vanwege 
de (privacy-)risico’s. Databases kunnen worden gehackt en 
accountgegevens kunnen lekken. De blockchain technologie 
kan deze risico’s beperken. In blockchain kunnen gegevens 
die betrekking hebben op de identiteit worden geverifieerd 
in een onveranderlijk systeem. In de huidige situatie wordt 
voor de authenticatie en autorisatie van digitale identificatie 
gebruik gemaakt van gebruikersnamen en wachtwoorden, 
deze worden vervolgens in veel gevallen op onveilige 
systemen opgeslagen.
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De systemen die gebruik maken van blockchain controleren 
de digitale identiteit niet met behulp van gebruikersnamen 
en wachtwoorden, maar maken gebruik van digitale 
handtekeningen op basis van “public key cryptografie”. Bij 
public key cryptografie (ook wel asymmetrische cryptografie 
genoemd) wordt bij de versleuteling van gegevens gebruik 
gemaakt van twee soorten sleutels.

Eén van deze sleutels wordt gebruikt om de gegevens te 
coderen (de “public key”), terwijl de andere sleutel nodig 
is om de gegevens weer te decoderen (de “private key”). 
Deze techniek maakt het mogelijk dat personen versleutelde 
berichten kunnen sturen naar elkaar door middel van de 
(openbare) public key die bij de desbetreffende persoon hoort. 
De enige die deze berichten vervolgens kan ontsleutelen, 
is degene die beschikt over de private key. Door de van 
blockchain gebruikmakende systemen wordt gecontroleerd of 
de transactie werd ondertekend door de juiste private key. Er 
wordt van het vermoeden uitgegaan dat degene die toegang 
heeft tot deze private key, de eigenaar is. De exacte identiteit 
van de eigenaar is bij deze systemen niet relevant.

Deze vorm van identificatie is met name interessant voor 
partijen die digitale diensten aanbieden en te maken hebben met 
(gevoelige) persoonsgegevens, zoals banken, de gezondheidszorg, 
het onderwijs en de overheid (DigiD, eHerkenning).

• Internet-of-Things
Het “Internet-of-Things” (hierna: “IoT”) is een netwerk van 
alledaagse objecten (bijvoorbeeld voertuigen, apparaten en 
gebouwen) die zijn aangesloten op een netwerk en op deze 
manier met elkaar, en met personen die een verbinding hebben 
met dit netwerk, kunnen communiceren. Het IoT is een 
infrastructuur die is samengesteld uit fysieke en virtuele objecten 
die met elkaar communiceren door middel van sensoren en 
computerprogramma’s, waarbij vereist menselijk handelen tot 
een minimum wordt gebracht. Het idee is dat het IoT het leven 
voor de mens gemakkelijker maakt, doordat objecten onderling 
met elkaar kunnen communiceren. Een voorbeeld dat het IoT 
illustreert is het volgende. In de toekomst bevatten misschien 
vrijwel alle producten een speciale chip. Via deze chip kan 
bijvoorbeeld het bijna lege melkpak in de koelkast communiceren 
met de koelkast dat het bijna leeg is. Vervolgens communiceert 
de koelkast dit met de supermarkt, waarna er met een drone een 
nieuw vol pak melk wordt bezorgd. Dit voorbeeld (met name 
de bezorging door de drone) is enigszins gechargeerd. Het geeft 
echter wel goed de mogelijkheden van het IoT weer: “On the 
Internet of Things, no one knows you’re a fridge!”

Eén van de rollen die blockchain hierbij speelt, is dat door middel 
van slimme contracten de overeenkomst tussen verschillende 
entiteiten automatisch – in bovenstaand voorbeeld het contract 
tussen koelkast en supermarkt – kan worden uitgevoerd.

Het IoT brengt in potentie verschillende problemen met 
zich. De communicatie vindt plaats door middel van data op 
het internet. Aangezien alle communicatie tussen apparaten 
en producten onderling via het internet zal lopen, dienen 
deze data goed te zijn beveiligd. Beveiligingslekken kunnen 
gevaren opleveren voor de veiligheid en privacy van personen, 
bedrijven of organisaties. Blockchain zou in de toekomst een 
belangrijke rol kunnen spelen in het verkleinen van deze 
risico’s. In blockchain kunnen de data immers cryptografisch 
worden gehashed, waardoor deze gehashte code niet te 
herleiden is naar de oorspronkelijke data. Dit zal bevorderlijk 
zijn voor de veiligheid en privacy binnen het IoT. De gehashte 
code kan worden verwerkt en geanalyseerd zonder dat daarbij 
kennis wordt genomen van de oorspronkelijke data.

• Royaltybetalingen muziekindustrie  
In oktober 2016 kwam het nieuws naar buiten dat de 
Nederlandse dj Hardwell gebruik gaat maken van een 
blockchain platform om zijn rechten en betalingen te beheren. 
Dit blockchain platform – ontwikkeld door het Nederlandse 
Rightsshare – zou het beheren van muziekrechten 
betrouwbaarder, eerlijker en transparanter moeten maken. 
Door gebruik te maken van dit platform worden de rechten 
niet beheerd door Buma/Stemra, maar in plaats daarvan wordt 
iedere aankoop in de blockchain geregistreerd. De dj verkoopt 
het nummer op zijn website en treedt daarbij op als digital 
service provider, die de vergoeding vervolgens aan zichzelf 
uitkeert. Indien er meerdere personen hebben meegewerkt 
aan een nummer (bijvoorbeeld een producer, componist en/
of vocalist) kunnen er meerdere rechthebbenden worden 
toegevoegd aan de blockchain en worden uitbetaald bij de 
verkoop van een nummer. Iedere keer dat een betaling voor 
een nummer wordt ontvangen, wordt deze automatisch 
verdeeld over de rechthebbenden, op de wijze die in de 
blockchain is afgesproken.

Zullen beroepen als notaris en advocaat 
verdwijnen door blockchain?
Enkele van bovengenoemde toepassingen lijken in potentie 
de juridische sector op zijn kop te kunnen zetten, maar in 
hoeverre zal dit daadwerkelijk gebeuren? In deze paragraaf 
zullen wij hierop onze visie geven.

In blockchain wordt recht omgezet in code: rechtsregels 
worden teruggebracht naar “nulletjes en eentjes” (“code as 

law”). Het recht wordt hierdoor als een exacte wetenschap 
weggezet. Het probleem is echter dat het recht geen 
exacte wetenschap is, maar hoogstens (de discussie of recht 
überhaupt een wetenschap is, zullen we hier niet voeren) 
een hermeneutische wetenschap. In het recht worden regels 
geïnterpreteerd, hierbij worden onder meer de omstandigheden 
van het geval en de redelijkheid en billijkheid meegenomen. Het 
recht heeft een bepaalde mate van flexibiliteit.
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Code as law – zoals we in blockchain zien – is daarentegen 
niet flexibel: als actie A, dan volgt actie B. En daar zal je het dan 
mee moeten doen, wat de omstandigheden van het geval ook 
zijn, wat de wet ook zegt, en wat de redelijkheid en billijkheid 
ook met zich brengen. De blockchain is immers onveranderlijk.

Je zou kunnen zeggen dat deze omstandigheden en 
uitzonderingen ook in de code kunnen worden verwerkt. 
Dit is vooralsnog lastig: uitzonderingen (en al helemaal 
de redelijkheid en billijkheid, die van geval tot geval een 
verschillende uitwerking kunnen hebben) zijn moeilijk vast te 
leggen in harde regels en dus in code. Hoe implementeer je 
bijvoorbeeld dat je mag afspreken wat je wil, tenzij dit niet 
door de beugel kan gezien alle relevante omstandigheden 
van het geval. Hoe definieer je dat niet-limitatief in code, 
zodat het resulteert in een limitatieve uitkomst? Kortom: het 
automatiseren van de exibiliteit van het recht naar code is 
(vooralsnog) lastig.

Dit is waarom wij van mening zijn dat juridische beroepen 
niet zomaar zullen verdwijnen door blockchain. Ze zullen 
hooguit veranderen. Mogelijk zullen de juristen van de 
toekomst kennis moeten hebben van programmeren, zodat 
zij bijvoorbeeld in staat zijn slimme contracten op te stellen 
en te beoordelen. Maar ook daar kun je vraagtekens bij 
zetten: er is wellicht eerder een (nieuwe) rol weggelegd 
voor legal engineers. Naast het opstellen en beoordelen 
van deze slimme contracten zal de adviserende taak van 
de jurist blijven bestaan. Dat de functie van trusted third 
party mogelijk verdwijnt door blockchain betekent niet dat 
ook de adviserende taak van juristen wordt overgenomen. 
Sterker nog: als mensen juridische toepassingen van 
blockchain zelf gaan gebruiken, zullen deze mensen juist 
behoefte hebben aan juridisch advies en aan de jurist 
als trusted third party die ervoor zorgt dat e.e.a. in de 
blockchain wordt opgenomen. De adviserende rol van 
juristen zou dan zelfs groter kunnen worden.
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Wat is de positie van juridische 
beroepsgroepen in dit geheel?
Wat is nu de rol van juridische beroepsgroepen in dit geheel? 
Kunnen zij beter de ontwikkelingen afwachten of moeten zij 
hier juist nu al op inspelen?

Blockchain bestaat in vele soorten en maten. Het 
bovenstaande is slechts een algemeen kenmerkende schets 
van hoe de meest gebruikte blockchains werken. Blockchain is 
dan ook meer een (in meer of mindere mate) vaag concept, 
waardoor beroepsgroepen misschien niet direct zullen 
inspelen op blockchain. Aan de andere kant dreigt het gevaar 
dat wanneer blockchain daadwerkelijk is doorgedrongen in 
de praktijk, zij te laat zullen zijn om adequaat op blockchain te 
anticiperen.

Het loont voor beroepsgroepen zich daarom nu al in 
blockchain te verdiepen. Zij kunnen dan begrijpen hoe zij 
blockchain zelf kunnen toepassen in de praktijk. Verwacht 
wordt dat over niet al te lange tijd cliënten naar advocaten, 
notarissen en juristen zullen komen met vragen over 
blockchain gerelateerde toepassingen. Dit geldt met name 
voor diegenen die veel cliënten hebben onder banken, 
verzekeraars, accountants of andere financiële partijen. Deze 
informatie- en cijfergedreven sectoren zullen de blockchain 
technologie naar verwachting omarmen, omdat blockchain 
de bedrijfsvoering in hoge mate verder kan automatiseren en 
de kosten kan drukken. Om adequaat te handelen naar deze 
behoefte van cliënten is kennis van blockchain vereist.

Daarnaast denken een aantal beroepsgroepen eraan om een 
eigen blockchain te ontwikkelen.

Het notariaat zou een eigen Proof of Existence blockchain 
kunnen ontwikkelen waarmee bepaalde standaardzaken 
kunnen worden afgewikkeld. De advocatuur zou bijvoorbeeld 
een slimme contracten blockchain kunnen ontwikkelen. 
Het voordeel van deze door beroepsgroepen opgerichte 

blockchains boven blockchains opgericht door niet-autoritaire 
derden is dat de trusted third party niet meteen in zijn geheel 
verdwijnt, maar een meer faciliterende rol krijgt. Bij de cliënt 
zorgt dit toch voor meer vertrouwen en meer zekerheid. 
Daarnaast kan zo’n blockchain de efficiëntie van juristen 
bevorderen en zo ook kosten bij de klant drukken.

Conclusie     
In de inleiding van dit artikel stelden wij de vraag: “Hoe 
waarschijnlijk is het dat juridische beroepen gaan verdwijnen 
door blockchain?”

Ons antwoord hierop is dat wij het niet waarschijnlijk 
achten dat in de nabije toekomst juridische beroepen zullen 
verdwijnen door blockchain. De aard van het recht brengt met 
zich dat het terugbrengen van recht tot code (vooralsnog) 
niet altijd mogelijk is. Het recht is – in tegenstelling tot code – 
flexibel en geen exacte wetenschap.

Dit wil niet zeggen dat blockchain helemaal geen waarde heeft 
voor juristen. Blockchain is geschikt voor simpelere juridische 
toepassingen. Een simpele transactie kan in een blockchain 
worden vastgelegd. Bij grotere transacties is het de vraag of 
dit wel wenselijk is. Naar verwachting zal de jurist hierbij haar 
adviserende taak behouden, en er bovendien een faciliterende 
taak bij krijgen.

Beroepsgroepen doen er goed aan nu al stappen te 
ondernemen met betrekking tot blockchain. Beroepsgroepen 
moeten zich verdiepen in blockchain, zodat zij cliënten 
kunnen informeren en adviseren over blockchain gerelateerde 
toepassingen. Beroepsgroepen kunnen een eigen blockchain 
ontwikkelen, zodat zij de rol als trusted third party meer 
kunnen benutten. Voor de cliënt zal dit meer zekerheid bieden 
dan een blockchain die is ontwikkeld door een niet-autoritaire 
partij. 

Door: Wouter Dammers, ICT-advocaat bij LAWFOX
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6.2 NEDERLAND, SURVEILLANCESTAAT?

De	tijd	van	de	“surveillancestaat”	is	aangebroken!	Afgelopen	dinsdag	14	februari	is	in	de	Tweede	

Kamer	het	wetsvoorstel	‘Wet	op	de	inlichtingen-	en	veiligheidsdiensten	20..’	met	een	grote	

meerderheid aangenomen. De nieuwe wet moet de verouderde wet uit 2002 gaan vervangen, welke 

diensten als de AIVD en MIVD een grondslag biedt om met terroristische dreigingen om te gaan.

Met het aannemen van het wetsvoorstel, geeft de regering een duidelijke boodschap af: veiligheid 

boven	privacy,	of	het	nu	“Straatsburg	proof”	is	of	niet.	De	vraag	is	nu	of	–	gelet	op	de	juridische	

gevolgen	–	de	nieuwe	wet	eigenlijk	wel	zo	goed	uitpakt	voor	de	burgers	die	zij	juist	wilt	beschermen.	

Wat betekent deze wet voor uw privacy?

OOG-interceptie (artikel 48)
De meest controversiële wijziging uit het wetsvoorstel is de 
uitbreiding van de bevoegdheid om communicatie te mogen 
onderscheppen. Voorheen mocht alleen niet-kabelgebonden 
telecommunicatie – bijvoorbeeld satellietverbindingen, 
draadloze verbindingen en radiofrequenties – ongericht 
worden ontvangen en opgenomen. Bij communicatie via 
de kabel mocht dit alleen gericht. Nu zou echter élke vorm 
van telecommunicatie mogen worden afgetapt, met een 
bewaartermijn van maar liefst drie jaar. Het wetsvoorstel is 
namelijk technologieonafhankelijk, waarbij onderschepping 
gericht of “onderzoeksopdrachtgericht” (OOG) kan 
plaatsvinden. Hoe breed een dergelijke opdracht zou 
zijn wordt in de wet niet begrensd. Hiermee zou dus 
bijvoorbeeld al het internetverkeer in een stad of via 
een chatdienst worden afgetapt onder het mom van een 
“onderzoeksopdracht”.

Hackbevoegdheid (artikel 45)
Ook de bevoegdheid om apparaten binnen te dringen is 
uitgebreid. Nu zouden diensten dit niet alleen gericht mogen 
doen, maar ook computers van derden mogen binnendringen, 
bijvoorbeeld   aan de hand van malware. Zo kan de 
computer van een verdachte burger via de computer van 
de onschuldige buren worden bereikt. Voor aanbieders van 
communicatiediensten wordt medewerking hieraan verplicht 
gesteld (artikel 53). Waar het voorheen nog ging om een 
enkel verzoek, wordt dit nu aangevuld met een opdracht en 
verplichting om medewerking te verlenen.

Doorgifte (artikel 89)
OOG-interceptie heeft bovendien nog een andere 
consequentie: doorgifte. Zowel geanalyseerde gegevens 
(artikel 89) als verzamelde gegevens waarvan de inhoud 
nog niet bekend (artikel 64) is mogen worden verstrekt 
aan buitenlandse inlichtingendiensten. Dit kan in de praktijk 
dus inhouden dat ook gegevens die irrelevant zijn en 
bijzondere persoonsgegevens in internationale handen 
terecht kunnen komen. Én dat gevoelige informatie over 
iemand uit een bepaald land, zijn weg terugvindt naar de 
diensten in dat betreffende land. Op bescherming van de 
Autoriteit Persoonsgegevens hoeft de burger hierbij trouwens 
niet te rekenen; de bevoegdheden van de Nederlandse 
toezichthouder strekken zich niet uit tot de verwerking van 
persoonsgegevens door de diensten en blijft hiermee buiten 
toepassing.

Toezicht (artikel 32)
Voor toezicht op de bevoegdheden, wordt een onafhankelijke 
commissie in het leven geroepen, de Toetsingscommissie inzet 
bevoegdheden (TIB). De minister die vooraf bijvoorbeeld 
toestemming moet verlenen voor de OOG-interceptie, moet 
de rechtmatigheid hiervan laten toetsen door de TIB. Het 
toezicht op de werkelijke invulling van de bevoegdheden 
wordt overgelaten aan de reeds bestaande Commissie van 
Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). 
Hoe effectief dit toezicht in de praktijk zal zijn, moet zich nog 
uitwijzen, maar hier kunnen zeker al enkele vraagtekens bij 
worden gezet.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2016Z19831&dossier=34588
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2016Z19831&dossier=34588
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/10/28/voorstel-van-wet-inzake-wijziging-wet-op-de-inlichtingen-en-veiligheidsdienten
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2016-2017&nr=50&version=2
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2016-2017&nr=50&version=2
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Zo is van geen van de drie leden van de TIB vereist dat 
zij relevante technische kennis hebben om de impact van 
de toestemming te kunnen beoordelen. Het wetsvoorstel 
geeft slechts de mogelijkheid tot benoeming van een lid met 
andersoortige kennis en expertise. Bovendien zal de toetsing 
door de TIB zich enkel richten op hetgeen door de minister 
wordt verschaft; de TIB krijgt geen rechtstreekse toegang tot 
gegevens bij de diensten. Hierdoor lijkt de toetsing toch meer 
te lijken op een formaliteit, waar grenzeloos toezicht toch 
doorheen kan glippen.

Afsluiting
Wat de nieuwe wet dus betekent voor uw privacy? Teveel. 
Of de nieuwe wet de balans tussen de nationale veiligheid 
en het privéleven van burgers zal kunnen waarborgen, 
valt nog te bezien. Hoewel de diensten zoveel mogelijk 

moeten kunnen doen om terroristische dreigingen te 
voorkomen, zit de wet nog te vol met grove inbreuken op 
de persoonlijke levenssfeer van burgers. Het gebrek aan 
wettelijk vastgelegde grenzen aan de bevoegdheden duidt 
daarnaast ook niet op grenzen die in de praktijk wel zullen 
worden gerespecteerd.

Bovendien hebben verschillende partijen, zoals de Autoriteit 
Persoonsgegevens, Raad van State, Raad voor de Rechtspraak 
en Bits of Freedom zich vanaf het begin uitgesproken tegen 
de wet. Zo zou er sprake zijn van een sleepnet met een 
onbeperkt grote hoeveelheid informatie, zonder dat dit leidt 
tot een gewenste vangst. Maar ondanks de geuite kritiek, lijkt 
niets de wet meer tegen te houden. De vraag is nu alleen of 
de regering hiermee echt de nationale veiligheid bevordert, of 
net achter het (sleep)net vist.
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CHECKLIST

Tegenwoordig wordt steeds meer informatie online verwerkt. Daarbij wordt gretig gebruik gemaakt 

van software-as-a-service en cloud-diensten. Dergelijke diensten, zoals een online klantenadministratie 

(‘customer	relation	management-’	of	‘CRM-systeem’),	hebben	belangrijke	voordelen.	Gebruikers	van	de	

diensten kunnen in principe op ieder moment van de dienst gebruik maken en vanaf iedere locatie. Bij 

een storing kan de klant de dienst niet meer gebruiken en bij kritieke applicaties kunnen werkzaamheden 

zelfs stilvallen. Dit kan aanzienlijke schade opleveren, bijvoorbeeld als het gevolg van het niet kunnen 

halen van belangrijke deadlines. Het is dan ook van groot belang dat storingen worden beperkt en de 

beschikbaarheid van de dienst en de data zo hoog mogelijk is.

7.1 CHECKLIST: SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

 � Zorg ervoor dat duidelijk is wie welke 
verantwoordelijkheden heeft;

 � Geef duidelijk aan wat onder ‘ondersteuning’ valt en voor 
welke werkzaamheden kosten in rekening worden gebracht;

 � Maak ook afspraken over de kosten voor eventueel 
meerwerk;

 � Maak afspraken over het maken van back-ups (hoe vaak, 
wanneer, waarvan), het bewaren en het terugzetten 
daarvan;

 � Neem een bepaling over de beschikbaarheid op, 
eventueel gedifferentieerd op type beschikbaarheid 
(dienst, netwerk, stroom);

 � Maak een scheiding tussen de impact en urgentie van de 
verschillende storingen en verwerk dit in een impact en 
urgentie matrix;

 � Verbind acties aan de storingen op basis van de impact en 
urgentie niveaus;

 � Geef duidelijk aan welke responstijden gehanteerd dienen 
te worden bij de verschillende impact- en urgentie niveaus;

 � Neem eventueel oplostijden op;

 � Neem de contactgegevens op van de verantwoordelijke 
die op de hoogte gesteld dient te worden van de 
storingen en zorg ervoor dat wijzigingen tijdig bekend 
zullen worden gemaakt;

 � Maak afspraken over het monitoren van de 
beschikbaarheidsgaranties en de periodieke rapportage 
van die cijfers;

 � Zorg voor een boeteclausule en een duidelijke 
omschrijving van wanneer de boete is verschuldigd;

 � Maak duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het claimen 
van de verschuldigde boete;

 � Neem een bepaling op over de evaluatie van een 
bepaalde periode en de bijbehorende rapportages;

 � Maak afspraken over de kosten voor het in stand houden 
van de SLA;

 � Zorg ervoor dat de leverancier de SLA niet eenzijdig, 
zonder toestemming van de klant, kan wijzigen;

 � Stel de duur van de SLA gelijk aan de (mantel- of 
raam)overeenkomst waar de SLA bij hoort en zorg 
ervoor dat de SLA eindigt wanneer de onderliggende 
overeenkomst eindigt.
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De Wbp schrijft voor dat in de bewerkersovereenkomst wordt vastgesteld voor welk doel de gegevens 

worden verwerkt, en welke beveiligingsmaatregelen de (sub-)bewerker moet treffen. Het is verstandig om 

naast de verplichte afspraken, ook te kijken naar aanvullende afspraken.

7.2 CHECKLISTS: BEWERKERSOVEREENKOMST

De belangrijkste zaken op een rijtje:

 � Maak duidelijk voor welk doel de gegevens worden 
verwerkt;

 � Zorg ervoor dat de gegevens niet buiten de EU 
worden verwerkt door de (sub-)bewerker. Gebeurt 
dit toch, maak hier dan duidelijke afspraken over;

 � Maak afspraken over het gebruik van de gegevens 
door de (sub-)bewerker voor kwaliteitsdoeleinden;

 � Stel regels omtrent de beveiliging van de 
persoonsgegevens;

 � Neem een bepaling op over welke beveiligingsnormen 
de bewerker moet aanhouden (bijvoorbeeld ISO- en 
NEN-normen);

 � Zorg voor duidelijke afspraken omtrent verzoeken van 
betrokkenen, zodat duidelijk is bij wie de betrokkene 
terecht kan;

 � Zorg voor een recht op het uitvoeren van een audit 
bij de (sub-)bewerker en maak duidelijk waarop deze 
audit zich richt;

 � Maak duidelijk wanneer een audit mag worden 
uitgevoerd en door wie;

 � Zorg ervoor dat duidelijk is wie de kosten van de 
audit betaalt;

 � Zorg voor een meldplicht bij datalekken bij de 
(sub-)bewerker, en laat deze aansluiten bij uw eigen 
meldprocedures;

 � Geef duidelijk aan wat er bij een datalek moet worden 
gemeld en wanneer;

 � Overweeg een boeteclausule op te nemen voor 
overtreding van de (sub-) bewerkersovereenkomst;

 � Zorg ervoor dat duidelijk is wie aansprakelijk is bij 
overtreding van de wet (Wbp) en onder welke 
voorwaarden;

 � Overweeg in de (sub-)bewerkersovereenkomst op 
te nemen dat de (sub-)bewerker verplicht is tot het 
afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering en stel 
een minimale dekking vast;

 � Neem in dat geval in de overeenkomst op dat u de 
verzekeringspolis in mag kijken;

 � Zorg ervoor dat er geheimhouding is, zowel tijdens de 
uitvoering van de overeenkomst als na beëindiging van 
de overeenkomst;

 � Neem een exitregeling op, zodat u bij beëindiging van 
de overeenkomst de gegevens terugkrijgt.



44

Ook al treedt per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, tot die tijd zijn we 

nog aangewezen onze eigen privacywetgeving. Op 1 januari 2016 trad de Wet Datalek meldplicht in 

werking. Vanaf dat moment moeten bedrijven bij de toezichthouder én de consument melding doen 

van datalekken, oftewel inbraken en beveiligingslekken waardoor persoonsgegevens zijn ontvreemd. 

Wordt er niet gemeld, of blijkt na melding dat een bedrijf nalatig was, dan kunnen tot acht ton 

aan bestuurlijke boetes worden opgelegd. De hoogste tijd dus om beleid in te voeren, zodat uw 

organisatie klaar is voor deze nieuwe plicht.

7.3 CHECKLIST: MELDPLICHT DATALEKKEN

Datalekken
Datalekken, oftewel inbreuken op de beveiliging van 
persoonsgegevens, zijn al een paar jaar een hot item 
in de pers. Nu bedrijven en instellingen steeds meer 
persoonsgegevens opslaan en daarbij steeds vaker deze via 
internet toegankelijk blijken, is de kans steeds groter dat 
persoonsgegevens worden ontvreemd, misbruikt of per 
abuis worden gepubliceerd. Vandaar dat de Wet bescherming 
persoonsgegevens is gewijzigd en een meldplicht over 
datalekken heeft opgenomen. Zo weten mensen wanneer zij 
hier nadeel van kunnen ondervinden, zodat zij maatregelen 
kunnen nemen zoals het wijzigen van hun creditcard of extra 
aandachtig zijn bij phishing-mails of andere oplichterstrucs die 
met deze persoonsgegevens kunnen worden uitgehaald.

Wellicht denkt u bij de term ‘datalek’ aan een grootschalige 
inbraak waarbij alle klantgegevens worden gedownload, of een 
publicatie op een Russische hackersite van patiëntdossiers. 
De wettelijke de definitie is echter veel breder. Iedere inbreuk 
op de beveiliging van persoonsgegevens wordt gezien als een 
datalek. En de wet (art. 13 Wbp) noemt “verlies of enige vorm 
van onrechtmatige verwerking” als een inbreuk. Ook wanneer 
gegevens binnen uw organisatie dus op te vragen zijn door 
ongeautoriseerde medewerkers, is strikt gesproken sprake van 
een datalek. Voor webwinkels of sites met online inschrijf- of 
bestelformulieren zou al sprake zijn van een datalek wanneer 
deze formulieren niet over een beveiligde verbinding (SSL) 
worden verzonden.

Hierbij geldt wel de grens dat uw beveiliging niet 
perfect hoeft te zijn. De wet spreekt van een “passend 
beveiligingsniveau” gelet op de risico’s die de verwerking 
en de aard van te beschermen gegevens met zich 

meebrengen. Voor patiëntendossiers moeten dus strengere 
beveiligingsmaatregelen worden genomen dan voor het 
adressenbestand van de nieuwsbrief. Een zeer geavanceerde 
inbraak op dit laatste bestand zou dan géén datalek zijn, omdat 
de kosten en complexiteit om u daartegen te wapenen niet 
opwegen tegen de aard van deze gegevens. Eenzelfde inbraak 
op patiëntendossiers zou dan wel een datalek zijn, omdat 
men bij dergelijke gegevens nu eenmaal meer beveiliging mag 
verwachten.

Meldplicht
Datalekken moeten worden gemeld. Hiermee weten 
betrokkenen dat er een probleem is, en ook de 
toezichthouder kan dan optreden. Er zijn dan ook twee 
meldplichten:

1. Melding aan de toezichthouder. Een datalek moet 
worden gemeld wanneer deze “leidt tot de aanzienlijke 
kans op ernstige nadelige gevolgen” of daadwerkelijk 
die gevolgen heeft. Meldingen aan de toezichthouder 
zijn vertrouwelijk.  

2. Melding aan betrokkenen. Consumenten moeten 
worden geïnformeerd over een datalek dat hen aangaat 
wanneer dit lek “waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal 
hebben voor diens persoonlijke levenssfeer”.  

 Voor beide meldingen moet u zelf de afweging maken 
of deze noodzakelijk is. Maakt u echter geen zorgvuldige 
afweging, dan kan dat tot een boete leiden. Het motto zal 
wat ons betreft dus zijn, liever drie keer nodeloos melden 
dan één keer een serieuze melding nalaten. Overigens kan 
de toezichthouder u opdragen alsnog een melding aan 
betrokkenen te doen.
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Beide meldingen moeten vermelden om wat voor soort 
lek het gaat, waar meer informatie over het lek kan worden 
verkregen en wat u aanraadt om de negatieve gevolgen van 
het datalek te beperken. Aan de toezichthouder moet u 
aanvullend nog melden welke gevolgen het datalek zal hebben 
en wat u heeft gedaan (en gaat doen) om het lek te dichten 
en de gevolgen te beperken.

 Voor de duidelijkheid: een melding moet óók worden 
gedaan wanneer u meent dat de inbraak niet te voorkomen 
was en uw beveiliging passend was gezien de aard van 
de gegevens en de te verwachten risico’s. Het gaat er bij 
melding immers om dat toezichthouder en betrokkenen 
actie kunnen ondernemen tegen de te verwachten negatieve 
gevolgen.

Informatievoorziening
De wet eist dat de melding een “behoorlijke en zorgvuldige 
informatievoorziening” realiseert. Daarbij moet u rekening 
houden met het soort datalek en het soort gegevens maar 
ook vooral met “de kring van betrokkenen”. Dit betekent dat 
de taal van de melding afgestemd moet zijn op de ontvanger. 
In het algemeen mag dus niet volstaan worden met een 
formele brief in juridische taal die de ontvanger informeert 
over “een potentiële schending van beveiligingsplichten ex 
artikel 13 Wbp krachtens welke wij u hierbij informeren dat 
mogelijk sprake kan zijn van ongunstige gevolgen voor uw 
persoonlijke levenssfeer”; u moet mensen melden “Er is een 
inbraak in onze administratie geweest en daarbij zijn uw naam 
en adresgegevens gekopieerd”.

Geen meldplicht
Geen meldplicht bestaat wanneer de gelekte 
persoonsgegevens onbegrijpelijk of ontoegankelijk waren 
voor de ontvreemder. Dit zal met name spelen wanneer 
de persoonsgegevens middels versleuteling (encryptie) zijn 

beveiligd. Zulke beveiliging maakt gegevens immers onleesbaar 
wanneer men de sleutel niet kent. Ook andere vormen van 
onbegrijpelijk of ontoegankelijk maken, vallen hieronder. 
Vervoert u bijvoorbeeld papieren dossiers in een plofkoffer 
(die de dossiers onleesbaar maakt door er verf overheen te 
lekken bij ontvreemding), dan voldoet u ook aan deze eis.

Boetebevoegdheid
Handhaving van de Wet bescherming persoonsgegevens is 
altijd een beetje een ondergeschoven kindje gebleven. De 
reden hiervoor lag met name in de zeer beperkte 
boetebevoegdheid van de toezichthouder. De nieuwe wet 
brengt hier verandering in. Op overtreding van vrijwel elke 
plicht uit de Wbp komt nu een boete te staan. Dit geldt ook 
voor het niet hebben van een adequate beveiliging en voor 
het niet melden wanneer men daartoe verplicht was. Deze 
boete kan in theorie oplopen tot € 810.000, de hoogste 
categorie uit het bestuursrecht. Echter, de toezichthouder zal 
wel eerst beleid moeten publiceren over welke soort boetes 
worden gesteld op welke soorten overtredingen.

In beginsel kunnen overtredingen pas worden beboet nadat 
een bindende aanwijzing is opgelegd die niet wordt opgevolgd. 
Een bindende aanwijzing is een last (art. 5:2 Awb) die is 
opgelegd na een overtreding, bijvoorbeeld hoe de beveiliging 
moet worden aangescherpt.

Echter, wanneer de overtreding opzettelijk is begaan of het 
gevolg is van “ernstig verwijtbare nalatigheid”, mag de 
toezichthouder direct een boete opleggen. Wanneer van dit 
laatste sprake is, is nog niet duidelijk. De term lijkt op het 
civielrechtelijke begrip “grove nalatigheid” maar in de context 
van bestuursrecht is dit geen gebruikelijke constructie. Het 
lijkt ons echter dat wanneer u geen beleid heeft omtrent het 
signaleren en melden van datalekken, er al snel sprake kan zijn 
van ernstig verwijtbare nalatigheid.
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Praktische aanpak
De hoogste tijd dus om uw organisatie datalek-aware te 
maken. In de checklist hierna vindt u een aantal praktische 
punten. Het belangrijkste is dat mensen beseffen wanneer 
sprake is van een datalek. Dat hoeft zoals gezegd geen 
complexe inbraak of grootschalige publicatie van gestolen 
gegevens te zijn. Het kwijtraken van een USB-stick met 
persoonsgegevens, of het in de oud papierbak doen van 
uitgeprinte persoonsgegevens is ook al een datalek. Besef in 
combinatie met een duidelijk protocol waar meldingen te 
doen, is voor veel organisaties al genoeg zich te wapenen 
tegen de meeste datalekken.

Overweeg enkele zichtbare maatregelen in te voeren die 
concreet het probleem aanstippen, zoals het verstrekken van 
beveiligde USB-sticks zodat gegevens alleen met een 
wachtwoord toegankelijk zijn. Of plaats shredders naast de 
oudpapierbak. Sommige organisaties identificeren snel zwakke 
punten met een prijsvraag “Spot het datalek”: laat mensen 
situaties aandragen waarbij persoonsgegevens zichtbaar of 
kwetsbaar zijn waar dat niet de bedoeling is.

CHECKLIST

 � Communiceer het bestaan van de datalekmeldplicht 
binnen de organisatie. Gebruik concrete voorbeelden 
die binnen uw organisatie kunnen voorkomen, zoals 
diefstal van laptops, ongeautoriseerde toegang tot 
klanten- of werknemersbestanden of het per abuis 
versturen van Excel-bestanden met persoonlijke 
informatie.  

 � Stel een protocol op waarbij duidelijk is aan wie 
intern moet worden gemeld, en wie vervolgens beslist 
over melding naar toezichthouder of betrokkenen. 
Bijvoorbeeld:

o  Iedere werknemer die een datalek vermoedt, dient 
dit te melden bij zijn direct leidinggevende.  

o  Indien een leidinggevende van mening is dat 
het vermoeden serieus is, meldt het datalek bij de 
functionaris gegevensbescherming (FG) of bedrijfsjurist 
en bij de eindverantwoordelijke voor het betreffende 
bedrijfsproces.

o  De FG, bedrijfsjurist en eindverantwoordelijke 
beslissen gezamenlijk of een melding wordt gedaan. 
Dit besluit wordt gemeld aan de directie, die 
uiteindelijk de knoop doorhakt om te melden (of niet).

 � Stel standaardteksten op over datalekken, die 
kunnen worden gebruikt om snel een melding naar 
betrokkenen te kunnen doen. Houd daarbij de 
doelgroep voor ogen en vermijd juridisch jargon.

 � Registreer intern alle inbreuken op de beveiliging die 
als datalek kunnen kwalificeren. U bent dit wettelijk 
verplicht, los van of u deze inbreuken moet melden.

 � Neem in uw bewerkersovereenkomsten een regeling 
op over het melden van datalekken die bij een 
bewerker optreden. U kunt daarbij kiezen voor : 

o  De bewerker verstrekt de verantwoordelijke alle 
informatie, waarna deze de melding doet;

o  De bewerker meldt zelf bij de toezichthouder en 
betrokkenen;

o  De bewerker en de verantwoordelijke overleggen 
na een datalek wie de melding zal doen.

 � Werk in bewerkersovereenkomsten uit wie opdraait 
voor een eventuele boete. Volgens de wet kan zowel 
de verantwoordelijke als de bewerker worden beboet, 
maar de bewerker alleen voor zover het datalek hem 
kan worden toegerekend.

 � Neem in ICT-leveringsovereenkomsten garanties tegen 
datalekken op, waarbij de leverancier aansprakelijk 
wordt voor schade en boetes wanneer zijn software 
of diensten bij u tot datalekken leidt.

 � Organiseer een ‘brandoefening’ waarbij een actief 
datalek optreedt om na te gaan of de organisatie hier 
werkelijk mee om kan gaan.
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7.4 CHECKLIST: AANSPRAKELIJKHEIDSBEDING

CHECKLIST

 � Is de financiële grens eenvoudig objectief vast te stellen? 
Welke facturen tellen mee, over welke periode wordt 
gekeken en speelt btw op de factuur een rol of niet?

 � Staat de financiële grens in een reële verhouding tot 
de waarde van de overeenkomst?

 � Als de grens wordt bepaald als een x aantal facturen, 
moeten deze dan ook betaald zijn om mee te tellen?

 � Heeft de ICT-leverancier een verzekering voor de 
schade?

 � Dekt deze expliciet beroeps aansprakelijkheid?

 � Is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen de 
verzekering uitkeert of wordt een financiële grens 
getrokken en moet de leverancier los daarvan een 
verzekering hebben?

 � Worden eisen gesteld aan de inhoud van de 
verzekering?

 � Is de polis opvraagbaar? Wilt u weten wat er in de 
polis staat en daar iets van vinden?

 � Wordt expliciet vermeld dat de verzekering in 
stand moet blijven gedurende de looptijd van de 
overeenkomst?

 � Als directe en indirecte schade wordt onderscheiden, 
is dan een definitie van beiden opgenomen? En 
dekken deze definities tezamen alle vormen van 
schade?

 � Is een uitzondering gemaakt voor opzet en bewuste 
roekeloosheid?

 � Binnen welke termijn moeten 
aansprakelijkheidsstellingen worden gedaan?

 � Wordt hierbij te allen tijde een expliciete 
ingebrekestelling geëist of wordt aangesloten bij het 
wettelijk systeem waarbij dit soms niet nodig is?
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OVER DE DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

Dutch Datacenter Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland, 

fundament van de digitale economie. DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met 

een missie: het versterken van de economische groei en het profileren van de datacenter sector naar 

de overheid, media en samenleving.

DDA verwoordt standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties. Het toont leiderschap door leden te 
faciliteren en te stimuleren tot operationele verbetering in de vorm van ‘best practices’. DDA bevordert onderwijs en levert een bijdrage 
aan technische normen waarmee de datacenter industrie zich in Nederland en daarbuiten verder kan onderscheiden.

De Dutch Datacenter Association is één van de oprichters van de koepel Digitale Infrastructuur Nederland, DINL. Deze koepel verenigt 
de organisaties die de digitale infrastructuur mogelijk maken in Nederland. Ook werkt de DDA intensief samen met Digital Gateway 
to Europe, de organisatie ter promotie van de digitale mainport van Nederland. DDA werkt daarnaast actief samen met marktpartijen, 
overheid en andere belangenorganisaties.

Dutch Datacenter Association

Contact: Stijn Grove, Managing Director
Tel.: +31 650 439 288
Email: sgrove@dutchdatacenters.nl
Website: www.dutchdatacenters.nl

http://www.dutchdatacenters.nl
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OVER ICTRECHT

ICTRecht levert deskundig en praktisch juridisch advies. Onze ambitie is hét juridisch adviesbureau van Nederland te zijn als het 
gaat om ICT en recht. Wij zijn pragmatisch, flexibel en kundig en bieden veel ruimte voor originaliteit en eigen initiatief. Door 
samenwerking met partnerkantoren bieden wij complete diensten (full-service) aan de klant. 
 
ICTRecht heeft twee vestigingen (Amsterdam en Groningen) en vier kernactiviteiten, opgezet in aparte bedrijfsafdelingen: juridische 
advisering, trainingen, juridische detachering en overeenkomstenverkoop (via juridische automatisering).

ICTRECHT

ICTRecht B.V.

Contact: Arend Jan Wiersma, Juridisch adviseur
Tel.: + 31 20 663 1941
Email: info@ictrecht.nl
Website: https://ictrecht.nl

https://ictrecht.nl/
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2016
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Handboek

2016
Datacenter
Migratie:
Handleiding

IN EN ROND  
HET DATACENTER

1 RISICOPERSPECTIEVEN VOOR DE DIGITALE SAMENLEVING|

2017
Risicoperspectieven voor 
de digitale samenleving

2017
Economic impact 
Dutch Data Centers

Welke kansen op subsidiegebied ziet Hezelburcht voor de leden en partners van de DDA in 2017? 

Genoeg! Het budget voor verschillende subsidies en fiscale regelingen wordt in 2017 verhoogd.  

Hierdoor zijn er diverse extra financieringsmogelijkheden voor innovatieve,  

duurzame en energiezuinige projecten.

SUBSIDIEVISIE 2017

In samenwerking met:

2017

The time that businesses let their location choice depend upon national tax laws has already been banned 

to the past for a long time. Nowadays, the really interesting and valuable good seems to be the protection 

of privacy and personal data. The aim of this factsheet is, therefore, to provide (potentially) interested 

companies with a short overview of the most important topics within current and upcoming  

Dutch and European data protection legislation.

THE VALUE PROPOSITION OF  
DUTCH AND EUROPEAN DATA 

PROTECTION LEGISLATION

ICTRECHT

In cooperation with

2017

2016
State of the Dutch
Data Centers

The new foundation

2015
State of the Dutch
Data Centers

Dutch Digital Infrastructure 2016
Enabling the Digital Economy and Society

Deloitte Consulting, November 2016

DRAFT PREVIEW VERSION

NOT FOR DISTRIBUTION

2015
Green IT

State of the Dutch
Data Centers

Room for Growth

2017
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Meer informatie: 

@DutchDatacenter 

www.dutchdatacenters.nl
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