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ICT-DIENSTEN

Inleiding
Zoals gezegd brengen steeds meer organi-

saties hun data naar de cloud. De cloud kan 

allerlei voordelen opleveren op het gebied 

van kostenbesparingen en eenvoudiger 

beheer van software en data. De ‘cloud’ staat 

symbool voor het internet. Cloud Computing 

is een volwassen techniek die het mogelijk 

maakt om via het internet computerkracht 

of -ruimte en applicaties snel en veilig te ge-

bruiken, zonder dat de gebruikers deze zelf 

op de computer hebben staan of onderhou-

den.
1
 Het begrip ‘cloud computing’ is in feite 

een paraplubegrip voor allerlei vormen van 

ICT-dienstverlening via het internet. Denk bij-

voorbeeld aan het gebruik van Gmail, Google 

Apps of andere clouddiensten. 

Deze nieuwe techniek brengt mee dat er 

een nieuwe leveringswijze van ICT-diensten 

plaatsvindt. Dit brengt op zijn beurt juridische 

vraagstukken met zich, zoals hoe voorkomt u 

dat u de grip verliest op uw eigen data? En wie 

is er eigenlijk verantwoordelijk als er privacy 

gevoelige en / of bedrijfsinformatie wordt ge-

lekt? Welk recht is van toepassing als de data 

verspreid over de wereld worden opgeslagen? 

En wat gebeurt er met deze informatie als de 

provider bijvoorbeeld failliet gaat? Een andere 

valkuil die op de loer ligt is dat u afhankelijk 

wordt van de leverancier. Dit wordt ook wel een 

zogenaamde vendor lock-in genoemd. Hoe 

kunt u het ontstaan hiervan voorkomen? Voor-

dat ik aan de bespreking hiervan toekom, zal ik 

allereerst ingaan op een aantal kenmerken en 

vormen van cloud computing. 

Kenmerken
Kenmerkend voor cloud computing is dat het 

beheer van ICT diensten en het beheer van 

data wordt uitbesteed aan derden. Hierdoor 

worden data verspreid over verschillende 

Juridische aspecten 
van cloud computing 

Steeds meer organisaties en instellingen maken gebruik van 
‘cloud computing’ of overwegen hier gebruik van te maken. Maar 
wat houdt dit fenomeen in? En welke juridische aspecten kleven 
hieraan? In dit artikel wordt ingegaan op een aantal belangrijke 
kenmerken van ‘cloud computing’. Daarnaast bespreekt de 
auteur een aantal juridische do’s en dont’s bij het contracteren 
over de voorwaarden.

locaties opgeslagen. Vaak is daarbij niet 

duidelijk op welke locatie welke data staan. 

Een ander belangrijk kenmerk is dat de data 

toegankelijk zijn via het internet. Bij cloud 

computing wordt vaak onderscheid gemaakt 

tussen vier soorten cloud-omgevingen: de 

public cloud, de community cloud, de private 

cloud en de hybrid cloud.
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In een public cloud worden generieke dien-

sten aangeboden voor algemeen gebruik. In 

die gevallen heeft de gebruiker vrijwel geen 

invloed op of controle over de wijze waarop 

de dienst wordt geleverd (bijvoorbeeld 

Google, Microsoft of Drop Box). 

In een community cloud is sprake van ge-

meenschappelijke diensten voor een groep 

(community) organisaties met een gedeeld 

belang.

Daarnaast kennen we de private cloud. 

Hierbij is de infrastructuur van de clouddien-

sten uitsluitend bestemd voor een specifi eke 

organisatie of gebruiker. 

Tenslotte bestaat nog de hybrid cloud. 

Een hybrid cloud is een combinatie van de 

private cloud voor bijvoorbeeld kritieke data 

zoals medische gegevens en een public 

cloud voor minder gevoelige data. 

Privacy aspecten
Cloud computing staat soms op gespan-

nen voet met Europese privacyregelgeving. 

Op de geautomatiseerde verwerking van 

persoonsgegevens is namelijk de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) van 

toepassing. Onder het begrip persoonsge-

gevens wordt verstaan: alle gegevens die 

te herleiden zijn tot een (natuurlijk) per-

soon, waaronder naam, adres, woonplaats, 

e-mailadres, maar ook foto’s en in sommige 

gevallen ook IP-adressen. De Wbp legt 

een aantal algemene verplichtingen op bij 

verwerking van persoonsgegevens. Het 
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