
Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media & 
Entertainment

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 6
e

nieuwsflits van onze praktijkgroep Technologie, 

Media en Entertainment. Met deze digitale nieuwsflits willen wij u graag op 

de hoogte houden van relevante ontwikkelingen op het gebied van IE & 

ICT. Wij hopen dat deze informatie van pas kan komen bij uw dagelijkse 

werkzaamheden.

Data niet veilig in de cloud

Steeds meer organisaties brengen hun gegevens naar de cloud. Daarmee verplaatsen zij hun 

gegevens van hun eigen interne bedrijfsnetwerk en -servers naar het internet. Maar is de 

veiligheid en vertrouwelijkheid van die gegevens wel gewaarborgd? Cloud computing kan op 

gespannen voet staan met de Europese privacyregelgeving. Uw gegevens staan immers niet 

meer onder volledige controle van uw bedrijf, terwijl u als bedrijf wel verantwoordelijk bent en 

blijft voor de bescherming van uw gegevens. Uit recent onderzoek van het Instituut voor 

Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat Nederlandse afnemers het risico 

lopen dat Amerikaanse opsporingsdiensten toegang hebben tot hun gegevens.

Patriot Act

De Amerikaanse Patriot Act maakt het voor de Amerikaanse overheid mogelijk om data die zijn 

opgeslagen in de cloud op te vragen. De Amerikaanse overheid heeft daarin vergaande 

bevoegdheden. Zelfs als de cloud provider alleen maar activiteiten buiten de VS ontplooit, heeft 

zij het recht om gegevens te vorderen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de cloudprovider een 

vestiging in de Verenigde Staten heeft of als het moederbedrijf is gevestigd in de Verenigde 

Staten. Maar het geldt daarnaast ook al als de cloudprovider op structurele basis zaken doet 

met Amerikaanse partijen. De reikwijdte van de Patriot Act is volstrekt onduidelijk, maar helder 

is wel dat de Amerikaanse overheid een ruime bevoegdheid heeft.

De Patriot Act conflicteert rechtstreeks met het Europese privacyrecht. Regelgeving die in 

Nederland in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is geïmplementeerd. Volgens de 

Privacyrichtlijn dient er namelijk altijd voorafgaande toestemming te worden gegeven door 

betrokkenen, voordat persoonsgegevens aan derden mogen worden geopenbaard. In het geval 

van een informatieverzoek op basis van de Patriot Act wordt in het geheel geen toestemming 

gevraagd aan betrokkenen. Sterker nog, zij weten daar vaak niets van.

Meer specifiek toegepast op de Europese Unie, heeft de Patriot Act betrekking op data die zijn 

opgeslagen op servers van elk bedrijf gevestigd in:

- de Europese Unie dat een moederbedrijf in de Verenigde Staten heeft;

- de Verenigde Staten;

- de Europese Unie en dat voor data processing gebruik maakt van de diensten van een 

dochteronderneming die gevestigd is in de Verenigde Staten;



- de Europese Unie en dat gebruik maakt van een derde partij voor data storage of data 

processing, i.e. een in de Verenigde Staten gevestigde hosting company;

- de Europese Unie, maar dat op structurele basis zaken doet met een bedrijf in de 

Verenigde Staten.

Veel Amerikaanse bedrijven zullen deze bezwaren afdoen met een beroep op de zogenaamde 

“Safe Harbor-regeling”. Deze regeling houdt in dat er gegarandeerd wordt dat het 

beschermingsniveau van de persoonsgegevens gelijk is aan het Europese 

beschermingsniveau. Dit is ons inziens echter niet voldoende. De Patriot Act geldt in deze 

situatie immers hoe dan ook. De Automatiseringsgids van 24 mei jl. berichtte over deze 

problematiek als volgt:

“ICT-leveranciers met Amerikaanse roots stellen veelal dat zij Safe Harbour gecertificeerd 

zijn en dat doorgifte aan de Amerikaanse groepsmaatschappijen daarom toegestaan zou 

zijn. Op basis van de Safe Harbour afspraken zou de Amerikaanse groepsmaatschappij 

de verkregen persoonsgegevens dan op haar beurt mogen afstaan aan Amerikaanse 

autoriteiten.

Dat een leverancier aan wie informatie wordt gevraagd, daarover niets tegen zijn 

Amerikaanse groepsmaatschappij mag zeggen, wordt daarbij gemakshalve vergeten.”

Met andere woorden, de Patriot Act gaat altijd voor. Ook al zeggen Amerikaanse bedrijven dat 

de data van Nederlandse bedrijven veilig opgeslagen staan bij hun bedrijf, zij kunnen dit niet 

waarmaken. Immers, een bedrijf dat niet voldoet aan de Patriot Act, zal strafrechtelijk vervolgd 

worden. Het spreekt voor zich dat Amerikaanse bedrijven liever niet op deze manier in de pers 

willen komen.

Uiteraard speelt bovenstaande problematiek niet in het geval u uw hostingactiviteiten 

onderbrengt bij een Nederlands bedrijf dat niet onder een van de hiervoor genoemde 

categorieën valt en waar de Patriot Act derhalve niet op van toepassing is. Dit geldt tenzij het 

betreffende bedrijf in de toekomst zou worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. In 

dat geval kan het dus weer wel onder het bereik van de Patriot Act komen te vallen. Voor een 

dergelijke omstandigheid raden wij u aan om een specifieke contractuele beperking op te 

nemen ten aanzien van een overname door een Amerikaans bedrijf.

Risico-analyse

Mocht u overwegen om diensten af te nemen bij een cloudprovider dan raden wij u aan om een 

goede risico-analyse te maken van de diverse soorten gegevens binnen uw bedrijf die het 

onderwerp zouden kunnen zijn van een informatieverzoek van de Amerikaanse overheid.

In het geval deze gegevens van dusdanige privacygevoelige aard zijn dat bescherming daarvan 

evident nodig is, raden wij aan om niet voor een Amerikaanse cloudprovider te kiezen. Indien 

sprake is van privacygevoelige informatie en u al wel bij een Amerikaanse cloudprovider zit, dan 

raden wij u aan om over te stappen naar een cloudprovider die niet onder de reikwijdte van de 

Patriot Act valt, of om bepaalde data bij de cloudprovider weg te halen.

Het risico van de overgang naar een cloud die onder de jurisdictie van de Verenigde Staten valt 

is dat de Amerikaanse overheid zich toegang kan verschaffen tot deze informatie. Deze immer 

aanwezige mogelijkheid tot toegang kan afbreuk doen aan de communicatie van het bedrijf. 

Immers, werknemers zouden zich bezwaard kunnen voelen bepaalde gegevens te 

communiceren, wetende dat de Amerikaanse overheid als een soort van ‘Big Brother’ meekijkt. 



Werknemers hoeven daarbij ook niet gewaarschuwd te worden of te worden beschermd met 

betrekking tot het opvragen van persoonsvertrouwelijke informatie door de Amerikaanse 

overheid. Het is de cloudprovider die de informatie aan de Amerikaanse overheid zal prijsgeven 

zonder dat uw bedrijf daar weet van heeft.

Om de positie van uw bedrijf met betrekking tot de toepasselijkheid van de Patriot Act en de 

mogelijke risico’s te onderzoeken raden wij u in ieder geval aan om het antwoord op de 

volgende vragen duidelijk voor ogen te hebben:

1. Valt de aanbieder onder de Amerikaanse jurisdictie?

2. Worden delen van de dienstverlening uitbesteed aan derden (bijvoorbeeld voor het maken 

van back-ups, of wordt gebruik gemaakt van de infrastructuur van derden)?

3. Hoe worden gegevens weer uit de cloud verwijderd?

4. Wat gebeurt er bij ontbinding van de overeenkomst met de in de cloud verwerkte 

gegevens?

5. Wat gebeurt er met de gegevens in geval van faillissement van de cloud provider?

6. En last but not least: wat gebeurt er met diezelfde gegevens bij een overname door een 

andere cloud provider?

ICT-Protocol werknemers

Bovenstaande risico-analyse, hoe nuttig deze ook is, werkt niet indien werknemers binnen uw 

bedrijf zelf gebruik maken van een cloud, zoals Hotmail, G-mail, Google Docs en Dropbox voor 

de opslag van bedrijfsgerelateerde informatie. Het verdient dan ook aanbeveling om uw 

werknemers een ICT-protocol te laten ondertekenen, waarin de werknemer verklaart 

bedrijfsgerelateerde informatie niet in een cloud te zetten, en in het algemeen geen gebruik te 

maken van clouddiensten binnen de onderneming. De praktijkgroepen TME en Arbeidsrecht 

van KienhuisHoving hebben een standaard ICT-protocol ontwikkeld dat toepasbaar is binnen 

elke organisatie en dat onder andere dit risico voor u afdekt.

Contact

Mocht u vragen hebben over een van de bovengenoemde onderwerpen, of over het standaard 

ICT-protocol, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de Praktijkgroep TME van 

KienhuisHoving. Dit kan telefonisch op nummer: 053 – 480 42 67, u kunt dan vragen naar 

Mirjam Elferink of Reinout van Malenstein. Wij zijn ook bereikbaar via de e-mail: 

mirjam.elferink@kienhuishoving.nl / reinout.vanmalenstein@kienhuishoving.nl.

Praktijkgroep TME

KienhuisHoving

Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media & Entertainment, KienhuisHoving 

N.V., www.kienhuishoving.nl”). 
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De informatie in deze nieuwsbrief, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving 

geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).
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