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Onderzoek cloud computing in Nederland (5)

Nog veel te winnen bij

contractering
Voor cloud computing bestaat geen speciﬁeke wet- en regelgeving. Dit betekent dat de
rechtsverhouding tussen de aanbieder en de afnemer van clouddiensten vrijwel geheel
wordt bepaald door het contract dat beide partijen zijn aangegaan. Maar waar moet een
afnemer van cloud-computingdiensten zoal rekening mee houden en dus afspraken over
maken? Is algemeen bekend wat in een contract over clouddiensten zoal zou moeten worden vastgelegd, of moet er nog een en ander aan de bewustwording worden gedaan?
Afgelopen najaar voerde CloudWorks, in samenwerking met het organisatieadviesbureau
Quint Wellington Redwood en het advocatenkantoor Hogan Lovells, een onderzoek uit
naar het gebruik en de acceptatie van cloud computing in ons land. Hierin werden zowel
IT- als ﬁnanciële en juridische aspecten aan de orde gesteld. De onderzoekers bespreken
in een aantal artikelen de uitkomsten van het onderzoek. In deze vijfde aﬂevering worden
een aantal aspecten rondom contracteren nader belicht.
DOOR RIK ZAGERS EN FRANK DE VRIES
Bij het aangaan van de contractuele relatie over clouddiensten is het van belang wat de onderhandelingspositie is
van partijen. Zo zal een kleinere partij
vaak genoegen moeten nemen met het
standaardcontract of de standaardbepalingen van een grotere partij. Daarbij
speelt overigens ook de inrichtingsvorm
een rol (private, hybride, public) maar
ook de mate van standaardisatie van de
geboden dienst. Hoe meer men neigt
naar een private cloud, hoe meer men
contractueel sturing kan geven. Hoe
meer gestandaardiseerd de dienst, hoe
minder men kan sturen. Regelmatig
zijn het overigens de bepalingen van
de aanbieder van de clouddiensten die
standaard worden overgenomen.

STANDAARDCONTRACT
Bij het afnemen van clouddiensten geeft
29,6 procent van de respondenten van
het onderzoek aan gebruik te maken van
een standaardcontract dat afkomstig is
van de cloudleverancier. 31,4 procent
vult een dergelijk standaardcontract aan
met maatwerk, en in 33,3 procent van de
gevallen komt de overeenkomst geheel
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als maatwerk tot stand. Ongeveer een
derde van de afnemers van clouddiensten, al met al een groot deel, laat zich
dus geheel leiden door de leverancier.
Op zichzelf hoeven standaardcontracten
niet per deﬁnitie nadelig te zijn, maar de
opsteller van de standaardtekst – doorgaans de aanbieder van de clouddienst –
zal zich vooral door zijn eigen belang
hebben laten leiden, en niet zozeer zijn
afgegaan op het belang van de andere
partij.

BELANG VAN HET CONTRACT
Als er sprake is van het verwerken van
persoonsgegevens in de cloud, is de afnemer van de dienst doorgaans verantwoordelijk voor het in acht nemen van
de privacywetgeving. Dit betekent in
gevallen van verwerking van persoonsgegevens dat de afnemer van de clouddienst bij het aangaan van een contract
aandacht moet besteden aan het vraagstuk of hij aan alle wettelijke plichten ten
aanzien van de privacywetgeving kan
voldoen. Maar ook als er geen sprake is
van het verwerken van persoonsgegevens is het voor de afnemer van belang

op een aantal algemene aspecten goed
te letten. Het belang van een evenwichtige overeenkomst is uiteraard groter
naarmate het belang van de in de cloud
ondergebrachte toepassing groter is,
laat staan als de toepassing bedrijfskritisch is.
Het verdient aanbeveling om bij het opstellen of het beoordelen van een contract advies in te winnen bij een ter zake
kundige jurist. Als er door de aanbieder
van de clouddiensten een mogelijkheid
wordt geboden de standaardovereenkomst aan te passen, verdient het aanbeveling het contract als geheel mee te
laten wegen in de keuze voor een bepaalde leverancier en toepassing.

NADENKEN OVER
BEËINDIGING
Aangezien veel van de geschillen over
een contract gaan over de toestand die
ontstaan is vlak na of door de (wens tot)
beëindiging van de contractuele relatie,
is het van het grootste belang tevoren
al na te denken over hoe de overeenkomst kan worden beëindigd. Het contract moet waarborgen bieden dat aan

het eind van de relatie de continuïteit
van de activiteiten van de afnemer van
de dienst is gegarandeerd. Het is dus
raadzaam vooraf al stil te staan bij een
exitstrategie en hoe de afhankelijkheid
van de aanbieder van de clouddienst
beperkt wordt (zie het kader ‘Vragen
omtrent exitstrategie’).

AFSPRAKEN GEMAAKT?
50 procent van de respondenten van
het onderzoek geeft aan dat er niet is
nagedacht hoe in geval van een dispuut
de uitbestede diensten en data (snel) bij
een andere aanbieder van clouddiensten zou kunnen worden ondergebracht.
44 procent van de respondenten heeft
hierover wel afspraken gemaakt.
Het spreekt verder voor zich dat als er
eigen functionaliteit wordt ontwikkeld,
dat de afnemer van de clouddiensten
ook waarborgen zou moeten afspreken
over de continuïteit van deze functionaliteit. Doet bijvoorbeeld de functionaliteit

het nog steeds als het platform van de
aanbieder een upgrade krijgt? 33 procent van de respondenten geeft aan dat
er voor dit soort gevallen afspraken zijn
gemaakt, maar een even grote groep
van 35 procent geeft aan dat dergelijke
afspraken er niet zijn.

RISICO’S EN
AANSPRAKELIJKHEDEN
Een ander belangrijk aspect betreft risico’s en aansprakelijkheden. Dit is door-

gaans maatwerk en hangt af van de
wederzijdse belangen die er bij de betreffende clouddienst zijn. Stel bijvoorbeeld dat in de cloud een bedrijfskritieke toepassing wordt ondergebracht:
Wat gebeurt er als deze toepassing voor
een bepaalde periode niet toegankelijk
is of – erger nog – als er bijvoorbeeld
gegevens in handen van derden raken,
verdwijnen of beschadigd raken door
toedoen van de aanbieder? Wat als de
afnemer van de clouddiensten aanspra-

Vragen omtrent exitstrategie
Enkele vragen die men zich kan stellen met betrekking tot de exitstrategie:
- Is duidelijk in welke gevallen, op welke manier en binnen welke termijnen er
een einde gemaakt kan worden aan de contractuele relatie?
- Is duidelijk bepaald wie deze relatie kan beëindigen?
- Zijn er aan het beëindigen kosten verbonden of nadere voorwaarden?
- Kan de afnemer van de clouddiensten aan het einde van de contractuele
relatie beschikken over zijn gegevens en de functionaliteit?
- In welke vorm, binnen welke termijn en tegen welke kosten krijgt hij daar dan
de beschikking weer over of kan hij bij een ander terecht?
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kelijk wordt gesteld door zijn klanten,
kan hij op zijn beurt de aanbieder van
de clouddiensten aansprakelijk stellen?
En neemt de aanbieder dan mogelijk de
vergoeding van de gehele schade op
zich, of wordt dat door een contractbepaling gelimiteerd, of zelfs geheel uitgesloten? Er kunnen hierbij grote belangen en bedragen op het spel staan, en
vaak kan tevoren al een goede inschatting worden gemaakt over hoe groot de
waarde van een aansprakelijkheidsbepaling is.
En wat zijn de verplichtingen van de
aanbieder van de diensten bij kleine en
grotere storingen of ten aanzien van onderhoud? Hoe is de bereikbaarheid van
de aanbieder van de diensten? Heeft
de aanbieder van de diensten bepaalde
inspannings- of resultaatverplichtingen,
bijvoorbeeld ten aanzien van de bevei-

de andere kant geeft nog steeds een
aanzienlijk deel van de respondenten
aan dat dit niet het geval is (zie ﬁguur
1). De afnemer doet er goed aan hier op
zijn minst heldere afspraken over te maken, en – beter nog – te bedingen dat
de intellectuele eigendom alleen hem
toekomt.
Er kunnen ook werken waarop een recht
van intellectuele eigendom rust, worden ondergebracht in de cloudtoepassing – zo kan een bepaalde innovatieve
functionaliteit, door de klant ontwikkeld,
worden gekoppeld aan een cloudplatform van de leverancier. Vooral bij IaaS
en PaaS zal dat het geval kunnen zijn.
De afnemer moet zich in dat geval ervan
verzekeren dat zijn rechten worden gerespecteerd zonder dat daarbij op het
kwaliteitsniveau wordt ingeboet.

Nogal eens worden de bepalingen
van de aanbieder standaard
overgenomen
liging van de cloud? Het is zaak heldere
en gedetailleerde afspraken te maken
over het niveau van de dienstverlening
(‘service level agreement’).

INTELLECTUELE EIGENDOM
Het is ook noodzakelijk in het contract
afspraken te maken op wie de intellectuele eigendom rust, vooral als er een
nieuw recht van intellectuele eigendom
kan voortvloeien uit de clouddienst. Dit
kan bijvoorbeeld het geval zijn als de
afnemer zelf functionaliteit ontwikkelt
(platform as a service), of als de verzameling gegevens door een verwerking
in de cloud een toegevoegde waarde
krijgt waarop een recht van intellectuele eigendom rust. 44 procent van de
respondenten geeft aan dat de intellectuele eigendom van zelfontwikkelde
functionaliteit goed is beschermd, aan
Ja

44.4%

Nee

24.0%

Anders

20.3%

Geen antwoord

11.1%

Het contract is bij voorkeur ook duidelijk over wie verantwoordelijk is voor
het respecteren van de (intellectuele
eigendoms-) rechten van derden. In de
praktijk betekent dat: wie neemt waarop
de benodigde licenties. De afnemer van
diensten zal bijvoorbeeld onaangenaam
verrast zijn door een derde te worden
aangesproken op inbreuk voor (onderdelen van) diensten die hij afneemt van
de aanbieder van de clouddiensten, die
daar kennelijk geen licentie voor heeft.
Dergelijke situaties kunnen overigens
ook omgekeerd voorkomen.

VERTROUWELIJKHEID
Ook de vertrouwelijkheid speelt een rol.
Wat als de aanbieder, bedoeld of onbedoeld, iets openbaar maakt wat de afnemer van de clouddiensten als vertrouwelijk in de cloud heeft gestopt? En wat

Figuur 1. Is de intellectuele eigendom van door de klant zelf op een platform van de
cloudprovider ontwikkelde functionaliteit goed beschermd?
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gebeurt er bij overtreding van de vertrouwelijkheidsbepaling? Staat daar een
boete op? Welke maatregelen worden
er getroffen ter bescherming en beveiliging van de gegevens in de cloud? Bij
de hierna te bespreken persoonsgegevens komt daar nog eens de mogelijkheid van aansprakelijkheidsstelling door
overheden of de betrokken personen in
kwestie bij.

LOCATIE
Het is van groot belang om te weten
waar de (onderliggende hardware van
de) clouddienst feitelijk is ondergebracht
en waar gegevens in de cloud feitelijk
worden opgeslagen, en dat ook contractueel vast te leggen. Er kan immers
wet- en regelgeving van toepassing zijn
van de landen waar de servers van de
clouddiensten feitelijk staan. In sommige sectoren, denk bijvoorbeeld aan
de ﬁnanciële sector, kan dat gaan om
uiteenlopende en verstrekkende weten regelgeving. Pas als bekend is welke
landen betrokken zijn, kan bepaald worden welke wet- en regelgeving voor alle
relevante jurisdicties van toepassing is.
In dit algemene artikel zal verder niet
op sectorspeciﬁeke voorwaarden worden ingegaan, maar het onderstreept
de noodzaak om juridisch kundig advies in te winnen bij het afnemen van
een clouddienst. Het kennen van de
landen waar de clouddienst daadwerkelijk plaatsvindt, geldt overigens in het
bijzonder voor de verwerking van persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS
Een bijzondere, maar wel zeer gangbare
categorie van gegevens zijn de zogenaamde persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die zijn te
herleiden tot natuurlijke personen. Op
het verwerken van persoonsgegevens is
privacywetgeving van toepassing. In het
vorige artikel is hierop al uitvoerig ingegaan (zie CloudWorks #3, april 2011).
De Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) legt de meeste verplichtingen
ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens op aan de zogenaamde
verantwoordelijke, en daarnaast ook enkele verplichtingen aan de zogenaamde
bewerker. De verantwoordelijke is degene die het doel en de middelen van
de verwerking van persoonsgegevens
vaststelt. Bij cloud computing is dat
doorgaans de afnemer van de dienst.

Als de aanbieder van de dienst zelf nog
verwerkingen uitvoert op de persoonsgegevens van de afnemer, dan is de
aanbieder voor die verwerkingen ook
verantwoordelijk in de zin van de Wbp,
met alle verplichtingen van dien. Doorgaans zal de aanbieder van clouddiensten alleen als bewerker moeten worden
beschouwd, dat wil zeggen degene die
de verwerking van persoonsgegevens
voor de verantwoordelijke uitvoert, zonder aan diens directe gezag te zijn onderworpen.

WELKE BEPALINGEN?
Zoals eerder al gememoreerd maakt
liefst 30 procent van de respondenten
gebruik van een standaardcontract van
de aanbieder van clouddiensten. Op
welke bepalingen moet de verantwoordelijke, dus de afnemer van de diensten,
toezien?
In de eerste plaats op een passend beschermingsniveau. Gaat het in de cloud
mis met de persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat zij door een hack bij een
derde terechtkomen, of doordat de bewerker de persoonsgegevens onzorgvuldig behandelt, dan is de verantwoordelijke daar in beginsel voor aansprakelijk.
Voor het bieden van een passend beschermingsniveau moeten er afdoende
organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Het
is zaak dat in het contract hier expliciet
aandacht aan wordt besteed en dat de
feitelijke situatie ook voldoet aan deze
bepalingen. De afnemer van de clouddienst moet zich er zeker van kunnen
stellen dat deze maatregel in acht worden genomen. Het verdient daarom
aanbeveling om een mogelijkheid tot
het doen van een audit vast te leggen
in het contract.
Bij het afsluiten van het contract met de
aanbieder van de diensten, zal de afnemer zich dus van zijn verantwoordelijke
rol bewust moeten zijn. Het verdient
daarom aanbeveling dat de afnemer
juist over het privacybeleid sturend optreedt in de onderhandelingen over het
contract. Maar alhoewel de afnemer van
de clouddiensten veelal de verantwoordelijke is in de zin van de Wbp, en er
daarom op de afnemer van de clouddiensten de meeste verplichtingen rusten die voortvloeien uit de Wbp, geeft
een krappe meerderheid van 52 tegen
46 procent van de respondenten aan

niet eens te weten wat het privacybeleid
is van hun aanbieder van clouddiensten.
Hoe concreter de afspraken over de beveiliging van de persoonsgegevens, hoe
beter. Toch geeft 41 procent van de respondenten aan niet te weten of er sprake is van passende maatregelen in geval
van een incident dat de privacy of de
veiligheid beïnvloedt. 37 procent is hier
wel zeker van, en van deze groep heeft
de helft een inspanningsplicht afgespro-

ken met hun aanbieder. De andere helft
heeft een resultaatverplichting. De Wbp
eist overigens dat de privacy wordt gewaarborgd; een inspanningsverplichting
volstaat niet!

MODELCONTRACTEN EU
Overigens heeft de EU modelcontracten
opgesteld voor wat betreft de waarborging van de privacy in de relatie tussen
de verantwoordelijke en de bewerker.1
In de cloud komt dat doorgaans neer op

Safe harbor
Het nevenstaande aangaande het privacybeleid is helemaal van belang als de
verwerking van de persoonsgegevens
buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt, en ook buiten het kleine
aantal landen waarvan de EU verder
nog heeft bepaald dat deze landen een
voldoende beschermingsniveau voor
de bescherming van de persoonsgegevens bieden (zie CloudWorks #3, april
2011). Worden de persoonsgegevens
buiten dit territorium gebracht en verder
verwerkt, dan zal de verantwoordelijke
ervoor moeten zorgen dat hij over de
eventueel benodigde toestemming dan

wel vergunning voor de verwerking in
dat buitenland beschikt, of in het geval
van verwerkingen in de Verenigde Staten, dat hij een bewerker inschakelt die
beschikt over een ‘Safe Harbor’-verklaring, afgegeven door het Amerikaanse
ministerie van Handel. Bij de aanvraag
voor een dergelijke vergunning, wordt
concreet gekeken naar de maatregelen
en afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van de privacy. Overigens kan het
ook nog eens zo zijn dat naast de Nederlandse wetgeving, ook nog de privacywetgeving van toepassing is van het
land waar de verwerking plaatsvindt.
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de relatie tussen de afnemer en de aanbieder van de clouddiensten. Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag
wordt nauwkeurig gekeken in hoeverre
de gemaakte afspraken afwijken van
die in de door de EU opgemaakte standaardcontracten. Om het verkrijgen van
een vergunning zo soepel mogelijk te
maken wordt daarom aangeraden deze
contracten zoveel als mogelijk over te
nemen. Ook als er geen vergunning
nodig is, is het raadzaam deze contracten in ieder geval erop na te slaan en
als mogelijk ook te gebruiken, omdat de
bepalingen van deze contracten in ieder geval waarborgen bieden voor een
voldoende beschermingsniveau van de
privacy bij de verwerking van persoonsgegevens.

GESCHILLEN
Als er een geschil ontstaat tussen de
aanbieder en de afnemer van de clouddienst dat voorgelegd zou moeten worden aan een rechter (of arbiter), is de
vraag aan welke instantie het geschil
moet worden voorgelegd en volgens
welk recht het geschil zal moeten worden beslecht. Cloud computing wordt
beschouwd als een dienst en als hierover niets is afgesproken, zal volgens het
Nederlandse (en overigens Europese)
recht de bevoegde rechter de rechter
zijn van de plaats waar de kenmerkende
prestatie van die clouddienst wordt geleverd. Zonder duidelijke afspraken zou
zomaar de rechter van de plaats waar de

Het is raadzaam tevoren stil te
staan bij de exitstrategie
servers staan zichzelf bevoegd kunnen
achten voor een geschil en dat kan niet
in het belang zijn van de afnemer van
de clouddiensten. Het is zaak om in het
contract een bepaling over forum- en
rechtskeuze op te nemen.

CONCLUSIE
De relatie tussen de aanbieder en de
afnemer van de clouddienst wordt voor
een groot deel beheerst door de afspraken tussen beide. Het aangaan van een

Publicaties
De onderzoekers bespreken in een aantal artikelen de uitkomsten van het onderzoek naar cloud computing in Nederland.
Artikel 1 – verschenen in CloudWorks
nr. 6/2010
De achtergrond van de respondenten,
de status van de introductie van cloud
computing in hun organisaties en bijbehorende investeringsplannen.

Artikel 3 – verschenen in CloudWorks
nr. 2/2011
Waarom overweegt men cloud computing? Welke drempels zijn er als het
gaat om de toepassing van cloud computing?

Artikel 2 – verschenen in CloudWorks
nr. 1/2011
De keuzes van de respondenten waar
het gaat om de inrichtingsvormen public, hybride versus private cloud en de
dienstverleningsmodellen SaaS, PaaS
en IaaS.

Artikel 4 – verschenen in CloudWorks
nr. 3/2011
Juridische aspecten van de bescherming van persoonsgegevens in de
cloud.
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Artikel 5 – in dit nummer
Over de contractuele aspecten van
cloud computing.

standaardcontract is soms de enige optie, zeker waar het cloud computing in
zijn puurste, publieke vorm betreft. Dit
heeft het voordeel van eenvoud. Maar
er is een aantal aspecten, met name ten
aanzien van de beëindiging, de continuïteit, de aansprakelijkheid, het dienstverleningsniveau en de intellectuele eigendom dat in het algemeen bijzondere
aandacht verdient. Als er sprake is van
de verwerking van persoonsgegevens,
dienen de partijen er acht op te slaan
dat voor de privacy een passend beschermingsniveau wordt geboden.
Een grote groep respondenten blijkt in
de praktijk al afspraken te maken over
deze onderwerpen, maar daarnaast is er
een aanzienlijke groep die nog niet op
deze aspecten let. Er is dus nog veel te
winnen. CW
Rik Zager (Rik.Zagers@hoganlovells.com)
is advocaat bij advocatenkantoor Hogan
Lovells.
Frank de Vries (F.de.Vries@quintgroup.com)
is partner bij Quint Wellington Redwood,
een bureau voor organisatieadvies op
het raakvlak van organisatie en IT.
Noten:
1
Zie beschikkingen van de Europese
Commissie 2002/16/EG, 2004/915/EG
en 2010/87/EU met modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens.
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faciliteren van opslag, delen en distribueren van data, content, applications en
media mogelijk is.

