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Samenvatting 
 

 
In dit advies geeft de Groep gegevensbescherming artikel 29 een analyse van alle 
vraagstukken die van belang zijn voor aanbieders van "cloud computing"-diensten die in 
de Europese Economische Ruimte (EER) opereren en hun klanten, waarbij de Groep 
uitgaat van alle relevante beginselen uit de EU-richtlijn betreffende gegevensbescherming 
(Richtlijn 95/46/EG) en de e-privacyrichtlijn (Richtlijn 2002/58/EG, als gewijzigd bij 
Richtlijn 2009/136/EG). 

 
Hoewel de voordelen van cloud computing in zowel economisch en maatschappelijk 
opzicht buiten kijf staan, wordt in dit advies beschreven hoe de brede invoering van 
clouddiensten een aantal risico's met zich brengt op het vlak van gegevensbescherming, 
voornamelijk een gebrek aan controle over persoonsgegevens en onvoldoende informatie 
over hoe, waar en door wie gegevens direct of indirect worden verwerkt. Zowel overheden 
als particuliere ondernemingen moeten deze risico's zorgvuldig beoordelen wanneer zij 
overwegen van de diensten van een cloudprovider gebruik te maken. In dit advies worden 
vraagstukken bestudeerd die verband houden met het delen van bronnen met andere 
partijen, het gebrek aan transparantie van een outsourcingketen die uit meerdere 
verwerkers en onderaannemers bestaat, het ontbreken van een gemeenschappelijk 
wereldwijd kader voor de portabiliteit van gegevens en onzekerheid over de 
toelaatbaarheid van de doorgifte van persoonsgegevens aan cloudproviders die buiten de 
EER zijn gevestigd. Een gebrek aan transparantie als het gaat om de informatie die een 
voor de gegevensverwerking verantwoordelijke aan een betrokkene kan verstrekken over 
hoe diens persoonsgegevens worden verwerkt, wordt in het advies eveneens als een 
ernstige bron van zorg aangemerkt. Betrokkenen moeten1 worden ingelicht door wie en 
voor welk doel hun gegevens worden verwerkt en moeten de rechten die hun in dit 
verband zijn verleend, kunnen uitoefenen. 
 
Een belangrijke conclusie van dit advies is dat bedrijven en overheden die gebruik willen 
maken van cloud computing, om te beginnen een uitgebreide, grondige risicoanalyse 
moeten uitvoeren. Alle cloudproviders die in de EER hun diensten aanbieden, moeten de 
cloudklant alle informatie verstrekken die nodig is om de voors en tegens van 
gebruikmaking van een dergelijke dienst goed te kunnen beoordelen. Beveiliging, 
transparantie en rechtszekerheid voor klanten moeten centraal staan in het aanbod van 
cloudcomputingdiensten. 
 
Wat betreft de aanbevelingen in dit advies wordt nadruk gelegd op de 
verantwoordelijkheden van de cloudklant als voor de verwerking verantwoordelijke. De 
klant wordt dan ook aanbevolen een cloudprovider te kiezen die naleving van de EU-
wetgeving inzake gegevensbescherming garandeert. In het advies komen passende 
contractuele waarborgen aan bod met de eis dat elk contract tussen cloudklant en 
cloudprovider voldoende garanties moet bieden in de vorm van technische en 
organisatorische maatregelen. Een verdere belangrijke aanbeveling is dat de cloudklant 

                                                 
1  De sleutelwoorden "MOETEN" (MUST, SHALL), "NIET MOGEN" (MUST NOT, SHALL NOT), 

"VERPLICHT" (REQUIRED), "ZOUDEN MOETEN" (SHOULD), "ZOUDEN NIET MOGEN" 
(SHOULD NOT), "AANBEVOLEN" (RECOMMENDED), "KUNNEN" (MAY) en "FACULTATIEF" 
(OPTIONAL) en daarvan afgeleide woordvormen moeten worden uitgelegd zoals beschreven in RFC 2119. 
Dit document is beschikbaar op http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt. Omwille van de leesbaarheid worden 
deze woorden in deze specificatie echter niet in hoofdletters weergegeven. 

http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
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moet nagaan of de cloudprovider de rechtmatigheid van internationale doorgiften van 
gegevens kan garanderen. 
 
Zoals ieder evolutionair proces vormt de opkomst van cloud computing als wereldwijd 
technologisch paradigma een uitdaging. Dit advies, zoals het er nu ligt, kan als een 
belangrijke stap worden beschouwd in het bepalen van wat de 
gegevensbeschermingsgemeenschap de komende jaren te doen staat in dit opzicht.  
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1. Inleiding  
 
Sommigen zien cloud computing als een van de grootste technologische revoluties van de 
afgelopen tijd. Voor anderen is het niet meer dan een natuurlijke evolutie van een verzameling 
technologieën ter verwezenlijking van de lang gekoesterde droom van ict als nutsmiddel 
(utility computing). Hoe het ook zij, vele belanghebbenden hebben in de ontwikkeling van 
hun technologische strategieën een belangrijke plaats ingeruimd voor cloud computing.  
 
Cloud computing behelst een verzameling technologieën en dienstverleningsmodellen gericht 
op het gebruik en de verstrekking van IT-applicaties, verwerkingscapaciteit, opslag en 
geheugenruimte via internet. Cloud computing kan aanzienlijke economische voordelen 
opleveren vanwege het gemak waarmee on-demandbronnen op het internet kunnen worden 
geconfigureerd en uitgebreid en toegankelijk zijn. Behalve economische voordelen kan cloud 
computing ook voordelen met zich brengen op beveiligingsgebied: ondernemingen, en met 
name kleine en middelgrote ondernemingen, kunnen tegen geringe kosten de beste 
technologieën verwerven, terwijl deze anders buiten hun financiële bereik zouden liggen.  

Er wordt door cloudproviders een breed scala aan diensten aangeboden, uiteenlopend van 
virtuele verwerkingssystemen (als vervanging van en/of aanvulling op conventionele servers 
die onder de rechtstreekse controle van de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke 
staan) tot diensten ter ondersteuning van applicatieontwikkeling en geavanceerde hosting, en 
zelfs webgebaseerde softwareoplossingen die applicaties die conventioneel op de pc's van 
eindgebruikers zijn geïnstalleerd, kunnen vervangen. Het gaat hierbij om 
tekstverwerkingsapplicaties, agenda's en kalenders, archiefsystemen voor online opslag van 
documenten en geoutsourcete e-mailoplossingen. Een aantal van de gangbaarste definities 
voor deze verschillende soorten diensten zijn in de bijlage bij dit advies opgenomen. 
 
In dit advies geeft de Groep gegevensbescherming artikel 29 (hierna "de Groep" genoemd) 
een analyse van de geldende wetgeving en verplichtingen voor voor gegevensverwerking 
verantwoordelijken in de Europese Economische Ruimte (hierna "EER" genoemd) en voor 
cloudproviders met klanten in de EER. In dit advies wordt uitgegaan van de situatie waarin 
sprake is van een relatie tussen een voor de verwerking verantwoordelijke (de klant) en een 
verwerker (de cloudprovider). In gevallen waarin de cloudprovider ook als voor de 
verwerking verantwoordelijke optreedt, moet deze aan aanvullende eisen voldoen. Alvorens 
op cloudcomputingovereenkomsten te vertrouwen is het dan ook een eerste vereiste dat de 
voor de verwerking verantwoordelijke een passende risicobeoordeling uitvoert, waarbij onder 
meer gekeken wordt naar de locaties van de servers waar de gegevens worden verwerkt, en de 
risico's en voordelen in het opzicht van gegevensbescherming worden afgewogen aan de hand 
van de in onderstaande paragrafen beschreven criteria.  
 
In dit advies worden de relevante beginselen beschreven voor zowel voor de verwerking 
verantwoordelijken als verwerkers, volgens de algemene richtlijn betreffende 
gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG), zoals doelomschrijving en doelbinding, de 
uitwissing van gegevens en technische en organisatorische maatregelen. Het advies reikt 
richtsnoeren aan voor de beveiligingsvoorschriften, zowel als structurele als procedurele 
waarborg. Speciale nadruk wordt gelegd op de contractuele afspraken die de relatie tussen 
verantwoordelijke en verwerker in dit verband moeten regelen. De klassieke doelen van 
gegevensbeveiliging zijn beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid, maar omdat 
gegevensbescherming meer is dan gegevensbeveiliging alleen, worden deze aangevuld met de 
specifieke gegevensbeschermingsdoelen transparantie, afscherming, mogelijkheden tot 
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interveniëren en portabiliteit als basis voor het recht van eenieder op bescherming van de hem 
betreffende persoonsgegevens, zoals vastgelegd in artikel 8 van het EU-Handvest van de 
grondrechten. 
 
Wat betreft de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER, worden 
instrumenten als de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, vaststellingen van 
gepastheid en mogelijke toekomstige bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkers 
geanalyseerd, evenals de gegevensbeschermingsrisico's die voortvloeien uit internationale 
verzoeken van rechtshandhavingsinstanties. 
 
Tot besluit van dit advies worden aanbevelingen gedaan voor cloudklanten als zijnde voor de 
verwerking verantwoordelijken, cloudproviders als zijnde verwerkers en de Europese 
Commissie, voor toekomstige wijzigingen in het Europese gegevensbeschermingskader. 
 
De Internationale Werkgroep van Berlijn voor gegevensbescherming in de telecommunicatie 
heeft in april 2012 het Memorandum van Sopot2 aangenomen. In dit memorandum worden de 
privacy- en veiligheidsvraagstukken met betrekking tot cloud computing geanalyseerd en 
wordt benadrukt dat cloud computing niet mag leiden tot een verlaging van de 
gegevensbeschermingsnormen in vergelijking met conventionele gegevensverwerking. 

 

2. Gegevensbeschermingsrisico's van cloud computing 
 
Omdat dit advies gericht is op verwerkingen van persoonsgegevens met gebruik van 
cloudcomputingdiensten, worden alleen de specifieke risico's in dit verband besproken3. De 
meeste van deze risico's vallen in twee brede categorieën, te weten gebrek aan controle over 
de gegevens en onvoldoende informatie over het verwerkingsproces zelf (gebrek aan 
transparantie). Specifieke risico's in verband met cloud computing die in dit advies aan bod 
komen, zijn onder meer: 

Gebrek aan controle 

Door persoonsgegevens toe te vertrouwen aan de systemen die worden beheerd door een 
cloudprovider, hebben cloudklanten mogelijk niet meer de exclusieve controle over deze 
gegevens en kunnen ze niet de technische en organisatorische maatregelen treffen die 
nodig zijn om de beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid, transparantie, 
afscherming4, mogelijkheden tot interveniëren en portabiliteit van deze gegevens te 
waarborgen. Dit gebrek aan controle kan zich op de volgende manieren voordoen: 

o Gebrek aan beschikbaarheid als gevolg van tekortschietende interoperabiliteit (vendor 
lock-in): indien de cloudprovider gebruikmaakt van eigen technologie, kan het voor de 
cloudklant moeilijk blijken te zijn om gegevens en documenten te verplaatsen tussen 
verschillende op cloud computing gebaseerde systemen (gegevensportabiliteit) of om 
informatie uit te wisselen met gebruikers van clouddiensten die door andere providers 
worden beheerd (interoperabiliteit).  

                                                 
2  http://datenschutz-berlin.de/attachments/873/Sopot_Memorandum_Cloud_Computing.pdf. 
3  Naast de risico's in verband met de verwerking van persoonsgegevens "in the cloud" die expliciet in dit 

advies worden vermeld, moeten alle andere risico's die verband houden met het uitbesteden van de 
verwerking van persoonsgegevens eveneens in aanmerking worden genomen. 

4  In Duitsland is het bredere begrip "onlinkbaarheid" geïntroduceerd. Zie voetnoot 24. 
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o Gebrek aan integriteit door gedeelde bronnen: een cloud is opgebouwd uit gedeelde 
systemen en infrastructuren. Cloudproviders verwerken persoonsgegevens die 
afkomstig zijn van zeer diverse betrokkenen en organisaties, en de mogelijkheid 
bestaat dat zich botsende belangen en/of uiteenlopende doelstellingen voordoen. 

o Gebrek aan vertrouwelijkheid in het geval van rechtstreeks aan de cloudprovider 
gerichte verzoeken van rechtshandhavingsinstanties: persoonsgegevens die in de cloud 
worden verwerkt, kunnen het voorwerp zijn van verzoeken van 
rechtshandhavingsinstanties van de EU-lidstaten en van derde landen. Er is een risico 
dat persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan (buitenlandse) 
rechtshandhavingsinstanties zonder dat daar een geldige EU-rechtsgrondslag voor is, 
hetgeen een inbreuk op het EU-recht inzake gegevensbescherming zou betekenen.  

o Gebrek aan mogelijkheden om te interveniëren als gevolg van de complexiteit en 
dynamiek van de outsourcingketen: de clouddienst die door een provider wordt 
aangeboden, kan worden verricht door een combinatie van diensten van diverse andere 
providers, die gedurende de looptijd van het contract van de klant kunnen wisselen. 

o Gebrek aan mogelijkheden om te interveniëren (rechten van betrokkenen): een 
cloudprovider zorgt niet altijd voor de benodigde maatregelen en instrumenten om de 
voor de werking verantwoordelijke te helpen de gegevens te beheren, ten behoeve van 
o.a. de toegang tot of het wissen of corrigeren van gegevens. 

o Gebrek aan afscherming: een cloudprovider kan zijn fysieke controle over gegevens 
van verschillende klanten gebruiken om persoonsgegevens te linken. Beheerders die 
voldoende uitgebreide toegangsrechten krijgen (rollen met hoog risico), zouden 
informatie van verschillende klanten kunnen linken.  

Gebrek aan informatie over de verwerking (transparantie): 

Onvoldoende informatie over de verwerkingsactiviteiten van de clouddienst vormt niet 
alleen een risico voor voor de verwerking verantwoordelijken maar ook voor betrokkenen, 
omdat zij zich mogelijk niet bewust zijn van de potentiële dreigingen en risico's en 
daarom geen passende maatregelen kunnen treffen.  

Sommige potentiële dreigingen kunnen voortkomen uit het feit dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke niet weet dat: 

o de verwerking plaatsvindt in een keten van meerdere verwerkers en onderaannemers;  

o persoonsgegevens op verschillende geografische locaties binnen de EER worden 
verwerkt, hetgeen rechtstreekse gevolgen heeft voor de wetgeving die van toepassing 
is op eventuele geschillen betreffende gegevensbescherming tussen de gebruiker en de 
provider; 

o persoonsgegevens worden overgedragen naar derde landen buiten de EU; derde landen 
bieden mogelijk onvoldoende gegevensbescherming en er zijn mogelijk geen passende 
maatregelen getroffen om de doorgiften te beveiligen (bv. modelcontractbepalingen of 
bindende bedrijfsvoorschriften), hetgeen kan betekenen dat deze onrechtmatig zijn. 

Het is een vereiste dat betrokkenen wier persoonsgegevens worden verwerkt in de cloud, 
op de hoogte worden gesteld van de identiteit van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en het doeleinde van de verwerking (een bestaande vereiste voor alle 
verantwoordelijken uit hoofde van de richtlijn betreffende gegevensbescherming 
(Richtlijn 95/46/EG)). Vanwege de potentiële complexiteit van de verwerkingsketens in 
een cloudcomputingomgeving moeten voor de verwerking verantwoordelijken bovendien, 
bij wijze van goede praktijk, nadere informatie verstrekken over de (sub-)verwerkers die 
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de clouddiensten verstrekken, teneinde tegenover de betrokkene een eerlijke verwerking te 
waarborgen (artikel 10 van Richtlijn 95/46/EG).  

 

3. Wettelijk kader 

3.1 Gegevensbeschermingskader 
Het relevante wettelijk kader is de gegevensbeschermingsrichtlijn (Richtlijn 95/46/EG). Deze 
richtlijn is van toepassing op elk geval waarin persoonsgegevens worden verwerkt met 
gebruikmaking van cloudcomputingdiensten. Op de verwerking van persoonsgegevens bij de 
verstrekking van algemeen beschikbare elektronischecommunicatiediensten via 
elektronischecommunicatienetwerken (telecombedrijven) is de e-privacyrichtlijn (Richtlijn 
2002/58/EG, als gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG) van toepassing en deze is dus relevant 
wanneer dergelijke diensten worden verstrekt door middel van een cloudoplossing5.  

3.2 Toepasselijk recht 
De criteria om te bepalen welke wetgeving van toepassing is, staan in artikel 4 van Richtlijn 
95/46/EG. Dit artikel betreft het toepasselijke recht voor zowel voor de verwerking 
verantwoordelijken6 met een of meer vestigingen binnen de EER, als voor de verwerking 
verantwoordelijken die buiten de EER gevestigd zijn maar voor de verwerking van 
persoonsgegevens gebruikmaken van middelen die zich op het grondgebied van de EER 
bevinden. De Groep heeft hier een analyse aan gewijd in zijn Advies 8/2010 over toepasselijk 
recht7. 
 
In het eerste geval is de bepalende factor voor de toepassing van de EU-wetgeving op de voor 
de verwerking verantwoordelijke, de locatie van zijn of haar vestiging en de activiteiten die 
deze uitvoert, volgens artikel 4, lid 1, onder a), van de richtlijn, waarbij het type 
clouddienstverleningsmodel niet relevant is. De toepasselijke wetgeving is het recht van het 
land van vestiging van de voor de verwerking verantwoordelijke met wie het contract voor 
cloudcomputingdiensten wordt gesloten, en niet de plaats waar de cloudcomputingproviders 
zijn gevestigd.  
 
Indien de voor de verwerking verantwoordelijke in verschillende lidstaten is gevestigd en in 
deze landen de gegevens als onderdeel van zijn activiteiten verwerkt, dan is het toepasselijk 
recht het recht van elk van de lidstaten waar deze verwerking plaatsvindt. 
 

                                                 
5  Richtlijn 2002/58/EG betreffende e-privacy (als gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG): Richtlijn 2002/58/EG 

betreffende privacy en elektronische communicatie is van toepassing op leveranciers van openbare 
elektronischecommunicatiediensten en legt hun verplichtingen op ten aanzien van het communicatiegeheim 
en de bescherming van persoonsgegevens, alsmede rechten en verplichtingen met betrekking tot 
elektronischecommunicatienetwerken en -diensten. Deze richtlijn geldt voor cloudproviders in gevallen 
waarin zij optreden als leveranciers van een openbare elektronischecommunicatiedienst.  

6  Het begrip "voor de verwerking verantwoordelijke" wordt gedefinieerd in artikel 2, onder h), van deze 
richtlijn. De Groep wijdde er een analyse aan in zijn Advies 1/2010 over de begrippen "voor de verwerking 
verantwoordelijke" en "verwerker". 

7  http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp179_nl.pdf. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp179_nl.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp179_nl.pdf
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Artikel 4, lid 1, onder c),8 heeft betrekking op de gegevensbeschermingswetgeving die van 
toepassing is op voor de verwerking verantwoordelijken die niet gevestigd zijn in de EER 
maar die gebruikmaken van al dan niet geautomatiseerde middelen die zich op het 
grondgebied van een lidstaat bevinden, behalve indien deze middelen slechts voor doorvoer 
worden gebruikt. Dit betekent dat als een cloudklant buiten de EER is gevestigd, maar een in 
de EER gevestigde cloudprovider inschakelt, de provider de gegevensbeschermingswetgeving 
naar de klant exporteert. 
 

3.3 Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de verschillende spelers  
Zoals hierboven aangegeven zijn bij cloud computing veel verschillende spelers betrokken. 
Om vast te stellen wat hun specifieke verplichtingen zijn in het kader van de huidige 
wetgeving inzake gegevensbescherming, is het van belang dat van elk van deze spelers de rol 
wordt beoordeeld en verduidelijkt.  
 
In zijn Advies 1/2010 over de begrippen "voor de verwerking verantwoordelijke" en 
"verwerker" heeft de Groep erop gewezen dat "met het begrip 'voor de verwerking 
verantwoordelijke' allereerst wordt bepaald wie verantwoordelijk is voor de naleving van de 
regelgeving voor gegevensbescherming en de manier waarop betrokkenen de rechten in de 
praktijk kunnen uitoefenen. Met andere woorden: het toekennen van verantwoordelijkheid." 
Betrokken partijen moeten tijdens de betreffende analyse voortdurend deze twee algemene 
criteria, naleving en toekenning van de verantwoordelijkheid, in het achterhoofd houden.  
 

3.3.1 Cloudklant en cloudprovider 
De cloudklant bepaalt het uiteindelijke doel van de verwerking en besluit over de uitbesteding 
van deze verwerking en de uitbesteding van alle of een deel van de verwerkingsactiviteiten 
aan een externe organisatie. De cloudklant treedt dus op als voor de gegevensverwerking 
verantwoordelijke. In de richtlijn wordt een voor de verwerking verantwoordelijke 
gedefinieerd als "de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig 
ander lichaam die, respectievelijk dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de 
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt". De cloudklant moet, als voor 
de verwerking verantwoordelijke, de verantwoordelijkheid aanvaarden voor de naleving van 
de wetgeving inzake gegevensbescherming en is verantwoordelijk voor en onderworpen aan 
alle wettelijke verplichtingen die in Richtlijn 95/46/EG worden beschreven. De cloudklant 
kan de keuze voor de methoden en technische of organisatorische maatregelen voor het 
bereiken van de doelen van de voor de verwerking verantwoordelijke aan de cloudprovider 
overlaten.  
 
De cloudprovider is de entiteit die de uiteenlopende vormen van cloudcomputingdiensten, 
zoals hierboven beschreven, levert. Wanneer de cloudprovider de middelen en het platform 
levert namens de cloudklant, wordt de cloudprovider beschouwd als een gegevensverwerker, 
d.w.z. volgens Richtlijn 95/46/EG "de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de 

                                                 
8  Artikel 4, lid 1, onder c), bepaalt dat de wetgeving van de lidstaat van toepassing is indien "de voor de 

verwerking verantwoordelijke persoon niet gevestigd is op het grondgebied van de Gemeenschap en voor de 
verwerking van persoonsgegevens gebruik maakt van al dan niet geautomatiseerde middelen die zich op het 
grondgebied van genoemde lidstaat bevinden, behalve indien deze middelen op het grondgebied van de 
Europese Gemeenschap slechts voor doorvoer worden gebruikt". 
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dienst of enig ander lichaam die, respectievelijk dat ten behoeve van de voor de verwerking 
verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt"910. 
 
Zoals beschreven in Advies 1/2010 kan er een aantal criteria11 worden gebruikt om vast te 
stellen wie voor de verwerking verantwoordelijk is. Er kunnen namelijk situaties zijn waarin 
de cloudprovider kan worden beschouwd als gezamenlijk verantwoordelijke of als op zichzelf 
staande verantwoordelijke, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de provider gegevens verwerkt voor zijn eigen 
doeleinden. 
 
Er zij op gewezen dat ook in complexe gegevensverwerkingsomgevingen, waarbij 
verschillende voor de verwerking verantwoordelijken een rol spelen bij de verwerking van 
persoonsgegevens, duidelijk moet worden vastgesteld wie verantwoordelijk is als het gaat om 
de naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming en in het geval van inbreuken op 
deze regels, om te voorkomen dat de bescherming van persoonsgegevens erop achteruitgaat of 
dat een "negatief competentieconflict" en lacunes ontstaan waarbij bepaalde verplichtingen of 
rechten op grond van de richtlijn aan geen van de partijen zijn toegewezen.  
 
In het huidige scenario van cloud computing, kan het voorkomen dat cloudklanten geen 
enkele onderhandelingsruimte hebben over de contractuele gebruiksvoorwaarden van de 
clouddiensten, aangezien veel cloudcomputingdiensten gekenmerkt worden door een 
gestandaardiseerd aanbod. Toch is het uiteindelijk de klant die beslist om voor specifieke 
doeleinden een deel van of al zijn verwerkingsactiviteiten toe te vertrouwen aan 
clouddiensten; de cloudprovider heeft dan de rol van een contractant ten opzichte van de 
klant, en dat is waar het in dit geval om gaat. In Advies 1/201012 over de begrippen "voor de 
verwerking verantwoordelijke" en "verwerker" heeft de Groep gesteld dat "ook de 
onevenwichtigheid in de contractuele macht van een kleine voor de verwerking 
verantwoordelijke ten opzichten van grote dienstverleners niet [behoort] te worden 
beschouwd als een rechtvaardiging voor de voor de verwerking verantwoordelijke om 
contractbepalingen te accepteren die niet in overeenstemming met de wetgeving voor 
gegevensbescherming zijn". Daarom moet de voor de verwerking verantwoordelijke een 
cloudprovider kiezen die ervoor instaat de wetgeving inzake gegevensbescherming te zullen 
naleven. Er moet dan ook speciale nadruk worden gelegd op de kenmerken van de 
toepasselijke contracten – deze moeten een reeks gestandaardiseerde 
gegevensbeschermingswaarborgen bevatten, waaronder de waarborgen die door de Groep 
worden beschreven in de paragrafen 3.4.3 (Technische en organisatorische maatregelen) en 
3.5 (grensoverschrijdende gegevensstromen) – en op alle aanvullende mechanismen die 
geschikt kunnen zijn voor het bevorderen van zorgvuldigheid en verantwoording (zoals 
controles door onafhankelijke derde partijen en certificeringen van de diensten van een 
provider – zie paragraaf 4.2).  
 

                                                 
9  Dit advies is uitsluitend gericht op de gebruikelijke verhouding tussen voor de verwerking 

verantwoordelijke en verwerker. 
10  De cloudcomputingomgeving kan ook worden gebruikt door natuurlijke personen (gebruikers) voor 

activiteiten die louter persoonlijk of huishoudelijk van aard zijn. In dergelijke gevallen moet grondig worden 
geanalyseerd of de zogenaamde vrijstelling voor huishoudelijk gebruik van toepassing is, waaronder 
gebruikers niet als voor de verwerking verantwoordelijke hoeven te worden aangemerkt. Deze kwestie valt 
evenwel buiten de reikwijdte van dit advies. 

11  Bv. uitvoerigheid van de opdracht, toezicht door de cloudklant, deskundigheid van de partijen. 
12  Advies 1/2010 over de begrippen "voor de verwerking verantwoordelijke" en "verwerker" – 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_nl.pdf. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_nl.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_nl.pdf
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Cloudproviders hebben als verwerkers de plicht om vertrouwelijkheid te waarborgen. 
Richtlijn 95/46/EG bepaalt dat: "Een ieder die handelt onder het gezag van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of van de verwerker alsmede de verwerker zelf, die toegang 
heeft tot persoonsgegevens, mag deze slechts in opdracht van de voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerken, behoudens op grond van wettelijke verplichtingen." Bovendien 
geldt voor de toegang tot gegevens door de cloudprovider tijdens zijn dienstverlening in 
beginsel de verplichting dat wordt voldaan aan de bepalingen van artikel 17 van de richtlijn – 
zie paragraaf 3.4.2.  
 
Verwerkers moeten er rekening mee houden om welk type cloud het gaat (publiek, privaat, 
community of hybride / IaaS, SaaS of PaaS [zie Bijlage a) Uitrolmodellen – b) 
Dienstverleningsmodellen]) en voor welk type dienst de klant een contract heeft gesloten. Het 
is de verantwoordelijkheid van verwerkers dat zij beveiligingsmaatregelen nemen die voldoen 
aan de EU-wetgeving zoals deze geldt in de rechtsgebieden van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker. Bovendien moeten verwerkers de voor de verwerking 
verantwoordelijke ondersteunen en bijstaan in de naleving van de (uitgeoefende) rechten van 
de betrokkenen.  
 

3.3.2 Onderaannemers 
Bij cloudcomputingdiensten kunnen meerdere gecontracteerde partijen betrokken zijn die als 
verwerkers optreden. Ook is het gebruikelijk dat verwerkers activiteiten uitbesteden aan 
subverwerkers die daarmee toegang krijgen tot persoonsgegevens. Als verwerkers diensten 
uitbesteden aan subverwerkers, zijn zij verplicht deze informatie beschikbaar te maken voor 
de klant, waarbij zij bijzonderheden verstrekken over het type uitbestede dienst, de 
kenmerken van de huidige en potentiële onderaannemers, en garanties die deze entiteiten de 
cloudprovider geven voor de naleving van Richtlijn 95/46/EG. 
 
Alle relevante verplichtingen moeten daarom ook voor de onderaannemers gelden via 
contracten tussen de cloudprovider en de subcontractant waarin de bepalingen van het 
contract tussen de cloudklant en de cloudprovider terug te vinden zijn. In zijn Advies 1/2010 
over de begrippen "voor de verwerking verantwoordelijke" en "verwerker" heeft de Groep 
verwezen naar gevallen waarin er meerdere verwerkers zijn en deze verwerkers een 
rechtstreekse verhouding met de voor de verwerking verantwoordelijke hebben, of 
onderaannemers zijn, waaraan de verwerkers een deel van de hun opgedragen verwerkingen 
hebben uitbesteed. 
 "De richtlijn belet geenszins dat om organisatorische redenen meerdere entiteiten als 
gegevensverwerker of (sub-)verwerker worden aangewezen of dat de desbetreffende taken 
worden onderverdeeld. Zij moeten zich echter allen bij de verwerking houden aan de 
opdrachten van de voor de verwerking verantwoordelijke."13 
 
In dergelijke scenario's is het zaak dat de verplichtingen en verantwoordelijkheden die 
voortvloeien uit de wetgeving inzake gegevensverwerking, duidelijk worden bepaald en niet 
versnipperd mogen raken over de keten van uitbesteding of onderaanneming, ten behoeve van 
een effectief toezicht en duidelijke verantwoordelijkheden voor verwerkingsactiviteiten.  
 
Een model voor garanties dat kan worden gebruikt om de taken en verplichtingen van 
verwerkers bij het uitbesteden van gegevensverwerking te verduidelijken, werd 
oorspronkelijk door de Commissie voorgesteld in haar besluit van 5 februari 2010 betreffende 
                                                 
13  Zie WP 169, blz. 29, Advies 1/2010 over de begrippen "voor de verwerking verantwoordelijke" en 

"verwerker" (http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_nl.pdf). 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_nl.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_nl.pdf
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modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen 
gevestigde verwerkers14. In dit model is subverwerking alleen toegestaan als de voor de 
verwerking verantwoordelijke tevoren zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven en er een 
schriftelijk contract wordt gesloten waarbij aan de subverwerker dezelfde verplichtingen 
worden opgelegd als aan de verwerker. Indien de subverwerker niet voldoet aan zijn 
verplichtingen tot gegevensbescherming uit hoofde van dat schriftelijke contract, blijft de 
verwerker volledig aansprakelijk jegens de voor de verwerking verantwoordelijke voor de 
uitvoering van de verplichtingen van de subverwerker uit hoofde van dat contract. Een 
dergelijke voorziening zou kunnen worden gebruikt in alle contractbepalingen tussen een 
verantwoordelijke en een cloudprovider, wanneer laatstgenoemde voornemens is om diensten 
te verlenen via onderaanbesteding, om te zorgen voor de vereiste garanties voor de 
subverwerking. 
 
De Commissie heeft onlangs een soortgelijke oplossing ten aanzien van garanties tijdens 
subverwerking geopperd in haar voorstel voor een algemene verordening 
gegevensbescherming15. De uitvoering van verwerkingen door een verwerker moet worden 
geregeld in een overeenkomst of door een andere rechtshandeling die de verwerker ten 
opzichte van de voor de verwerking verantwoordelijke bindt en waarin met name, naast 
andere eisen, wordt bepaald dat de verwerker slechts met voorafgaande toestemming van de 
voor de verwerking verantwoordelijke een andere verwerker in dienst neemt (artikel 26, lid 2, 
van het voorstel).  
 
De Groep is van mening dat de verwerker zijn activiteiten alleen mag uitbesteden op basis 
van toestemming van de voor de verwerking verantwoordelijke, die aan het begin van de 
dienstverlening met algemene strekking gegeven kan worden16 met een duidelijke 
verplichting voor de verwerker om de verantwoordelijke op de hoogte te stellen van 
voorgenomen veranderingen in de vorm van de toevoeging of vervanging van 
onderaannemers, waarbij de verantwoordelijke te allen tijde de mogelijkheid behoudt om 
tegen dergelijke veranderingen bezwaar te maken of de overeenkomst te beëindigen. De 
cloudprovider moet uitdrukkelijk verplicht worden om alle betrokken onderaannemers te 
vermelden. Bovendien moet er een overeenkomst worden getekend tussen de cloudprovider 
en de onderaannemer waarin de bepalingen van de overeenkomst tussen de cloudklant en de 
cloudprovider terugkomen. Voor de voor de verwerking verantwoordelijke moeten 
contractuele beroepsmogelijkheden voorhanden zijn in het geval van inbreuken op de 
overeenkomst door subverwerkers. Dit zou geregeld kunnen worden door ervoor te zorgen dat 
de verwerker direct aansprakelijk is jegens de voor de verwerking verantwoordelijke voor 
eventuele inbreuken op de overeenkomst door de door hem ingezette subverwerkers, of door 
in de overeenkomsten tussen de verwerker en de subverwerkers de verantwoordelijke een 
recht van beroep als derde rechthebbende te geven of door deze overeenkomsten te laten 
ondertekenen namens de verantwoordelijke, waardoor deze contracterende partij wordt.  
 

                                                 
14  Zie FAQ II.5 van WP 176. 
15  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens, 25.1.2012. 

16  Zie FAQ II.1 van WP 176, goedgekeurd op 12 juli 2010. 
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3.4 Vereisten betreffende gegevensbescherming in de verhouding klant-
provider 

3.4.1 Inachtneming van de grondbeginselen 
De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in de cloud hangt af van de 
inachtneming van de grondbeginselen van het EU-recht inzake gegevensbescherming. De 
transparantie voor de betrokkene moet namelijk worden gewaarborgd, het beginsel van 
doelomschrijving en doelbinding moet in acht worden genomen en persoonsgegevens moeten 
worden gewist zodra de noodzaak om ze te bewaren vervalt. Bovendien moeten er passende 
technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om te zorgen voor een passend 
niveau van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. 

3.4.1.1 Transparantie 
Voor een eerlijke en rechtmatige verwerking van persoonsgegevens is transparantie van 
eminent belang. Richtlijn 95/46/EG verplicht de cloudklant ertoe om aan de betrokkene, bij 
wie hij gegevens over de betrokkene zelf verzamelt, informatie te verstrekken over zijn 
identiteit en de doeleinden van de verwerking. De cloudklant moet bovendien verdere 
informatie verstrekken, zoals de ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens 
waaronder mogelijk verwerkers en subverwerkers, voor zover deze verdere informatie nodig 
is om tegenover de betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen (zie artikel 10 van de 
Richtlijn)17. 

Transparantie moet ook worden gewaarborgd in de verhouding(en) tussen de cloudklant, de 
cloudprovider en de (eventuele) onderaannemers. De cloudklant kan alleen beoordelen of de 
verwerking van persoonsgegevens in de cloud rechtmatig is, als de provider de klant alle 
relevante informatie verstrekt. Een voor de verwerking verantwoordelijke die een 
cloudprovider inschakelt, moet de voorwaarden van de provider zorgvuldig bestuderen en 
beoordelen vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. 

Transparantie in de cloud betekent dat de cloudklant op de hoogte moet worden gesteld van 
alle onderaannemers die een bijdrage leveren aan de betreffende clouddienst en van de 
locaties van alle gegevenscentra waar persoonsgegevens verwerkt kunnen worden18.  

Als het voor de verlening van de dienst noodzakelijk is dat er software op de systemen van de 
cloudklant wordt geïnstalleerd (bv. browserplug-ins), moet de cloudprovider bij wijze van 
goede praktijk de klant hierover inlichten en in het bijzonder over de gevolgen hiervan voor 
wat betreft de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Vice versa moet de cloudklant 
dit punt vooraf aan de orde stellen indien de cloudprovider hier onvoldoende aandacht aan 
besteedt. 

3.4.1.2 Doelomschrijving en doelbinding 
Volgens het beginsel van doelomschrijving en doelbinding moeten persoonsgegevens voor 
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen en 
vervolgens niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden (zie 
artikel 6, lid 1, onder b), van Richtlijn 95/46/EG). De cloudklant moet voorafgaand aan het 

                                                 
17  Een overeenkomstige verplichting om de betrokkene informatie te verstrekken geldt wanneer gegevens die 

niet bij de betrokkene zelf maar uit andere bronnen zijn verkregen, worden geregistreerd of aan een derde 
partij worden verstrekt (zie artikel 11). 

18  Dan pas kan hij beoordelen of er persoonsgegevens worden overgedragen naar een zogenoemd derde land 
buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dat geen passend beschermingsniveau waarborgt in de zin 
van Richtlijn 95/46/EG. Zie ook paragraaf 3.4.6. 
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verzamelen van persoonsgegevens van de betrokkene de doelstelling(en) van de verwerking 
bepalen en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. De cloudklant mag de 
persoonsgegevens niet voor andere doelstellingen verwerken die niet verenigbaar zijn met de 
oorspronkelijke doelstellingen. 

Bovendien moet worden gewaarborgd dat de cloudprovider of een van zijn onderaannemers 
de persoonsgegevens niet (onrechtmatig) voor andere doelen verwerkt. Aangezien bij een 
typisch cloudscenario al gauw een groot aantal onderaannemers betrokken zijn, moet het 
risico dat persoonsgegevens worden verwerkt voor verdere, onverenigbare doelstellingen als 
hoog worden aangemerkt. Om dit risico zo veel mogelijk te beperken, moet de overeenkomst 
tussen de cloudprovider en de cloudklant technische en organisatorische maatregelen 
omvatten om dit risico te beperken en garanties geven voor het bijhouden van logbestanden 
over en de controle van de relevante verwerkingen van persoonsgegevens die door 
medewerkers van de cloudprovider of onderaannemers worden uitgevoerd19. De 
overeenkomst moet voorzien in sancties tegen de provider of onderaannemer in geval van 
inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. 
  
3.4.1.3 Het wissen van gegevens 
Artikel 6, lid 1, onder e), van Richtlijn 95/46/EG bepaalt dat persoonsgegevens niet langer 
mogen worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren 
dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens 
worden verwerkt, noodzakelijk is. Persoonsgegevens die niet meer nodig zijn, moeten worden 
gewist of volledig geanonimiseerd worden. Als deze gegevens niet gewist kunnen worden 
vanwege een wettelijke bewaarplicht (bv. belastingregelingen), moet de toegang tot deze 
persoonsgegevens geblokkeerd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de cloudklant om 
ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden gewist zodra ze in voornoemde zin niet 
meer nodig zijn20.  

Het beginsel van het wissen van gegevens is op persoonsgegevens van toepassing, ongeacht 
of deze op harde schijven of op andere opslagmedia (bv. back-uptapes) zijn opgeslagen. 
Aangezien persoonsgegevens redundant op verschillende servers op verschillende locaties 
kunnen worden opgeslagen, moet worden gezorgd dat elke kopie ervan definitief gewist 
wordt (d.w.z. ook eerdere versies, tijdelijke bestanden en zelfs bestandsfragmenten moeten 
worden verwijderd).  

Cloudklanten moeten zich bewust zijn van het feit dat loggegevens21 ten behoeve van de 
controleerbaarheid van bv. opslag, wijzigingen of uitwissing van gegevens, ook kunnen 
gelden als persoonsgegevens met betrekking tot de persoon die de betreffende verwerking 
heeft geïnitieerd22.  

Voor het veilig wissen van persoonsgegevens moeten opslagmedia worden vernietigd of 
gedemagnetiseerd of moeten de opgeslagen persoonsgegevens effectief verwijderd worden 
door ze te overschrijven. Voor dit laatste moeten speciale softwaretools worden gebruikt die 
gegevens meerdere malen overschrijven overeenkomstig een erkende specificatie.  

De cloudklant moet zich ervan vergewissen dat de cloudprovider een veilige uitwissing in 
voornoemde zin waarborgt en dat de overeenkomst tussen de provider en de klant een 
                                                 
19  Zie paragraaf 3.4.3. 
20  Het wissen van gegevens is een aandachtspunt gedurende de gehele looptijd van een 

cloudcomputingovereenkomst en bij de beëindiging ervan. Het is eveneens relevant bij wisseling of 
terugtrekking van een onderaannemer. 

21  Voor opmerkingen over vereisten inzake logbestanden, zie paragraaf 4.3.4.2. 
22  Dit betekent dat voor logbestanden redelijke bewaartermijnen moeten worden vastgesteld en dat moet 

worden voorzien in processen die de tijdige uitwissing en anonimisering van deze gegevens garanderen.  
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duidelijke bepaling voor het wissen van persoonsgegevens bevat23. Hetzelfde geldt voor 
overeenkomsten tussen cloudproviders en onderaannemers.  

3.4.2 Contractuele waarborgen van de verhouding(en) tussen "voor de verwerking 
verantwoordelijke" en "verwerker"  
 
Voor de verwerking verantwoordelijken die besluiten een overeenkomst voor 
cloudcomputingdiensten af te sluiten, moeten een verwerker kiezen die voldoende garanties 
biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met 
betrekking tot de te verrichten verwerking en moet toezien op de naleving van die 
maatregelen (artikel 17, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG). Bovendien zijn zij wettelijk verplicht 
een formele overeenkomst te ondertekenen met de cloudprovider, zoals bepaald in artikel 17, 
lid 3, van Richtlijn 95/46/EG. In dit artikel wordt de eis gesteld dat de verhouding tussen de 
verantwoordelijke en de verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of een andere 
bindende rechtsakte. Met het oog op de bewaring van de bewijzen worden de elementen van 
de overeenkomst of rechtsakte betreffende de bescherming van de gegevens en de vereisten 
inzake de technische en organisatorische maatregelen schriftelijk of in een gelijkwaardige 
vorm vastgelegd.  

De overeenkomst moet ten minste de bepaling bevatten dat de verwerker zich aan de 
instructies van de voor de verwerking verantwoordelijke dient te houden en dat de verwerker 
technische en organisatorische maatregelen moet treffen voor een passende bescherming van 
persoonsgegevens.  

Ten behoeve van de rechtszekerheid moet de overeenkomst bovendien de volgende punten 
bevatten: 

1. Bijzonderheden over de (reikwijdte en modaliteiten van de) aan de provider te 
verstrekken instructies van de klant en in het bijzonder de toepasselijke SLA's (die 
objectief en meetbaar moeten zijn) en de bijbehorende sancties (financieel of 
anderszins, met inbegrip van de mogelijkheid om gerechtelijke stappen te ondernemen 
tegen de provider in geval van niet-naleving).  

2. Een specificatie van de beveiligingsmaatregelen die de cloudprovider in acht moet 
nemen, naargelang van de risico's die de verwerking meebrengt en de aard van de te 
beschermen gegevens. Het is van groot belang dat er concrete technische en 
organisatorische maatregelen worden gespecificeerd zoals de maatregelen beschreven 
in paragraaf 3.4.3. Dit geldt onverminderd de toepassing van eventuele strengere 
maatregelen waarin het nationale recht van de klant voorziet. 

3. Het voorwerp en het tijdsbestek van de door de cloudprovider te leveren dienst, de 
reikwijdte, wijze en doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens door de 
cloudprovider en de typen te verwerken persoonsgegevens. 

4. Een specificatie van de voorwaarden voor de teruggave van de (persoons)gegevens of 
de vernietiging ervan zodra de dienst is beëindigd. Bovendien moet worden 
gewaarborgd dat persoonsgegevens op verzoek van de cloudklant op een veilige 
manier worden gewist. 

5. Opname van een vertrouwelijkheidsclausule die zowel de cloudprovider als al zijn 
medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, bindt. Alleen bevoegde personen 
krijgen toegang tot de gegevens. 

                                                 
23  Zie paragraaf 3.4.3. 
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6. De verplichting voor de provider om de klant te ondersteunen en in staat te stellen zijn 
rechten inzake toegang, correctie of verwijdering van zijn gegevens uit te oefenen.  

7. In de overeenkomst moet uitdrukkelijk worden vastgelegd dat de cloudprovider de 
gegevens niet aan derde partijen mag mededelen, zelfs niet voor bewaringsdoeleinden, 
tenzij de overeenkomst voorziet in onderaannemers. In de overeenkomst moet worden 
bepaald dat subverwerkers alleen mogen worden ingezet op basis van toestemming 
van de voor de verwerking verantwoordelijke, die deze in algemene zin kan geven, 
samen met een duidelijke verplichting voor de verwerker om de verantwoordelijke op 
de hoogte te stellen van voorgenomen veranderingen in dit opzicht, waarbij de 
verantwoordelijke te allen tijde de mogelijkheid behoudt om tegen dergelijke 
veranderingen bezwaar te maken of de overeenkomst te beëindigen. De cloudprovider 
moet uitdrukkelijk verplicht worden om alle betrokken onderaannemers te vermelden 
(bv. in een openbaar digitaal register). Er moet op worden toegezien dat de bepalingen 
van de overeenkomst tussen cloudklant en cloudprovider terugkomen in de 
overeenkomsten tussen de cloudprovider en onderaannemers (d.w.z. dat voor 
subverwerkers dezelfde contractuele verplichtingen gelden als voor de cloudprovider). 
In het bijzonder moet worden gegarandeerd dat zowel de cloudprovider als alle 
onderaannemers uitsluitend in opdracht van de cloudklant handelen. Zoals uiteengezet 
in het hoofdstuk over subverwerking moet in de overeenkomst duidelijk de 
aansprakelijkheidsketen worden bepaald. De verwerker moet verplicht worden om 
internationale doorgiften te regelen door bijvoorbeeld overeenkomsten te 
ondertekenen met subverwerkers op basis van de modelcontractbepalingen van Besluit 
2010/87/EU. 

8. Helderheid over de verantwoordelijkheid van de cloudprovider om de cloudklant op 
de hoogte te stellen in het geval van inbreuken in verband met de gegevens van de 
cloudklant.  

9. De verplichting van de cloudprovider om een lijst van locaties te verstrekken waar de 
gegevens verwerkt kunnen worden. 

10. De rechten van de voor de verwerking verantwoordelijke en de bijbehorende 
verplichting van de cloudprovider om mee te werken. 

11. Er moet contractueel worden vastgelegd dat de cloudprovider de klant moet inlichten 
over relevante veranderingen met betrekking tot de betreffende clouddienst, zoals de 
invoering van aanvullende functies. 

12. Het contract moet voorzien in het bijhouden van logbestanden en de controle van 
relevante verwerkingen van persoonsgegevens die door de cloudprovider of de 
onderaannemers worden uitgevoerd. 

13. Inlichting van de cloudklant over eventuele juridisch bindende verzoeken om 
mededeling van de persoonsgegevens door een rechtshandhavingsinstantie, tenzij dit 
niet is toegestaan, bijvoorbeeld op grond van het strafrecht teneinde de 
vertrouwelijkheid van een opsporingsonderzoek te bewaren. 

14. Een algemene verplichting van de kant van de provider om te garanderen dat zijn 
interne organisatie en regelingen voor de gegevensverwerking (alsmede die van 
eventuele subverwerkers) verenigbaar zijn met de toepasselijke nationale en 
internationale wettelijke vereisten en normen. 

In het geval van een inbreuk door de voor de verwerking verantwoordelijke, heeft elke 
persoon die schade heeft geleden als gevolg van een onrechtmatige verwerking, het recht om 
van de verantwoordelijke een schadevergoeding te ontvangen. Indien verwerkers de gegevens 
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gebruiken voor een ander doeleinde, of ze meedeelt of gebruikt op een manier die in strijd is 
met de overeenkomst, worden zij ook als voor de verwerking verantwoordelijke beschouwd 
en aansprakelijk gehouden voor de inbreuken waarbij zij persoonlijk betrokken waren.  
 
Er zij bovendien op gewezen dat in veel gevallen cloudproviders standaarddiensten gebruiken 
en standaardcontracten die door de voor de verwerking verantwoordelijken moeten worden 
ondertekend en waarin een standaardmodel voor de verwerking van de persoonsgegevens is 
vastgelegd. Deze onevenwichtigheid in de contractuele macht van een kleine voor de 
verwerking verantwoordelijke ten opzichte van grote dienstverleners behoort niet te worden 
beschouwd als een rechtvaardiging voor de voor de verwerking verantwoordelijken om 
contractbepalingen te accepteren die niet in overeenstemming met de wetgeving voor 
gegevensbescherming zijn. 
 

3.4.3 Technische en organisatorische gegevensbeschermings- en 
gegevensbeveiligingsmaatregelen  
Artikel 17, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG legt de eindverantwoordelijkheid bij cloudklanten 
(die optreden als voor de gegevensverwerking verantwoordelijken) voor het kiezen van 
cloudproviders die passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten 
uitvoer leggen om persoonsgegevens te beschermen en hun verantwoordingsplicht te kunnen 
vervullen. 

Naast de centrale beveiligingsdoelstellingen van beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en 
integriteit moet ook aandacht worden gevestigd op de aanvullende 
gegevensbeschermingsdoelstellingen transparantie (zie paragraaf 3.4.1.1), afscherming24, 
mogelijkheden tot interveniëren, verantwoording en portabiliteit. In deze paragraaf worden 
deze centrale gegevensbeschermingsdoelstellingen uitgelicht, onverminderd andere, 
aanvullende op veiligheid gerichte risicoanalysen25. 

3.4.3.1 Beschikbaarheid  
Zorgen voor beschikbaarheid betekent het garanderen van tijdige en betrouwbare toegang tot 
persoonsgegevens. 

Een ernstige bedreiging voor de beschikbaarheid in de cloud is het wegvallen van de 
netwerkverbinding tussen klant en provider of van servercapaciteit als gevolg van 
kwaadwillige acties zoals (distributed) denial-of-service aanvallen ((d)dos-aanvallen)26. 
Andere risico's voor de beschikbaarheid zijn onder meer hardwarestoringen in zowel het 
netwerk als de systemen voor verwerking en opslag van gegevens in de cloud, 
stroomstoringen en andere infrastructuurproblemen.  

Voor de gegevensverwerking verantwoordelijken moeten zich ervan vergewissen dat de 
cloudprovider redelijke maatregelen heeft genomen om het risico van onderbrekingen van de 
dienstverlening te ondervangen, zoals back-upverbindingen voor internet en netwerk, 
redundante opslag en effectieve gegevensback-upmechanismen. 

                                                 
24  In Duitsland is het bredere begrip "onlinkbaarheid" in de wetgeving geïntroduceerd. Dit begrip wordt 

voorgestaan door de conferentie van commissarissen voor de bescherming van gegevens. 
25  Zie bv. ENISA op http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/files/deliverables/cloud-

computing-risk-assessment  
26  Een (d)dos-aanval is een gecoördineerde poging om een computer of netwerk tijdelijk of voor onbepaalde 

tijd onbeschikbaar te maken voor de bevoegde gebruikers ervan (bv. door met behulp van een groot aantal 
aanvallende systemen het doelsysteem te verzadigen met externe communicatieverzoeken). 

http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/files/deliverables/cloud-computing-risk-assessment
http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/files/deliverables/cloud-computing-risk-assessment
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3.4.3.2 Integriteit  
Integriteit kan worden gedefinieerd als de eigenschap dat gegevens authentiek zijn en niet al 
dan niet opzettelijk zijn gewijzigd tijdens de verwerking, opslag of overdracht. Het begrip 
integriteit kan worden uitgebreid naar IT-systemen en vereist dat de verwerking van 
persoonsgegevens op deze systemen ongewijzigd blijft. 

Wijzigingen in persoonsgegevens kunnen worden gedetecteerd door middel van 
cryptografische authenticatiemechanismen zoals Message Authentication Codes (MAC's) of 
verificatiekenmerken.  

Interferentie met de integriteit van IT-systemen in de cloud kan worden voorkomen of 
gedetecteerd door middel van Intrusion Detection Systems (IDS) en Intrusion Prevention 
Systems (IPS). Dit is bij uitstek van belang in het soort open netwerkomgevingen waarvan 
clouds normaliter gebruikmaken. 

3.4.3.3 Vertrouwelijkheid 
In een cloudomgeving kan encryptie, mits goed uitgevoerd, weliswaar een aanzienlijke 
bijdrage leveren aan de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, maar persoonsgegevens niet 
onomkeerbaar anoniem maken27. Encryptie van persoonsgegevens moet worden toegepast in 
alle gevallen waarin gegevens "in transit" zijn en indien beschikbaar voor gegevens "in 
rust"28. In sommige gevallen (bv. een IaaS-opslagdienst) kan een cloudklant ervoor kiezen om 
in plaats van te vertrouwen op een door de cloudprovider aangeboden encryptieoplossing, de 
persoonsgegevens te encrypten alvorens deze naar de cloud over te brengen. Het encrypten 
van gegevens in rust vraagt om bijzondere aandacht voor het cryptografisch sleutelbeheer, 
aangezien de gegevensbeveiliging dan staat of valt bij de vertrouwelijkheid van de 
encryptiesleutels. 

De communicatie tussen de cloudprovider en de klant en tussen de gegevenscentra moet 
geëncrypt zijn. Het beheer van het cloudplatform op afstand mag alleen worden uitgevoerd 
via een beveiligd communicatiekanaal. Als een klant voornemens is persoonsgegevens niet 
alleen in de cloud op te slaan maar ook verder te verwerken (bv. het zoeken van gegevens in 
gegevensbanken), moet hij zich ervan bewust zijn dat de encryptie niet gehandhaafd kan 
blijven tijdens de verwerking van de gegevens (behalve bij zeer specifieke bewerkingen). 

Verdere technische maatregelen ten behoeve van de vertrouwelijkheid zijn onder meer 
autorisatiemechanismen en sterke authenticatie (bv. tweefactorauthenticatie). De 
contractbepalingen moeten eveneens verplichtingen inzake vertrouwelijkheid opleggen aan 
medewerkers van cloudklanten, cloudproviders en onderaannemers. 

3.4.1.1 Transparantie 
Ten behoeve van de controle moet bij de technische en organisatorische maatregelen de 
transparantie gewaarborgd zijn (zie 3.4.1.1). 

                                                 
27  Richtlijn 95/46/EG, overweging 26: "(…) dat de beschermingsbeginselen niet van toepassing zijn op 

gegevens die op zodanige wijze anoniem zijn gemaakt dat de persoon waarop ze betrekking hebben niet 
meer identificeerbaar is; (…)". Ook de technische fragmentatieprocessen die bij de verlening van CC-
diensten gebruikt kunnen worden, leiden niet tot onomkeerbare anonimisering en betekenen derhalve niet 
dat de beschermingsbeginselen niet van toepassing zijn. 

28  Dit geldt in het bijzonder voor voor de gegevensverwerking verantwoordelijken die gevoelige gegevens in 
de zin van artikel 8 van Richtlijn 95/46/EG (bv. gegevens die de gezondheid betreffen) naar de cloud willen 
overbrengen of voor wie specifieke wettelijke verplichtingen gelden op het vlak van beroepsgeheim. 
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3.4.3.5 Afscherming (doelbinding) 
In cloudinfrastructuren worden bronnen als opslag, geheugen en netwerken gedeeld door een 
groot aantal gebruikers. Dit zorgt voor nieuwe risico's dat gegevens bekend worden en voor 
onrechtmatige doeleinden worden verwerkt. Het beschermingsdoel "afscherming" is erop 
gericht dit probleem aan te pakken en te helpen waarborgen dat gegevens niet voor een ander 
dan hun oorspronkelijke doel worden gebruikt (artikel 6, onder b), van Richtlijn 95/46/EG) en 
om de vertrouwelijkheid en integriteit te bewaren29.  

 

Om afscherming te bewerkstelligen is in de eerste plaats een passend beheer van de rechten en 
rollen voor de toegang tot persoonsgegevens vereist, dat regelmatig wordt geëvalueerd. 
Vermeden moet worden om nodeloos uitgebreide privileges aan rollen toe te kennen (zo moet 
bv. geen enkele gebruiker of beheerder toegang krijgen tot de gehele cloud). Meer in het 
algemeen moeten beheerders en gebruikers uitsluitend toegang krijgen tot de strikt 
noodzakelijke gegevens voor hun rechtmatige doeleinden (het zogenaamde "least privilege"-
beginsel). 

Anderzijds is afscherming ook afhankelijk van technische maatregelen zoals "hardened 
hypervisors" en passend beheer van gedeelde bronnen indien virtuele machines worden 
gebruikt voor het delen van fysieke bronnen tussen verschillende cloudklanten.  

3.4.3.5 Mogelijkheden tot interveniëren 
Richtlijn 95/46/EG verleent betrokkenen recht van toegang, rectificatie, uitwissing, 
afscherming en verzet (zie artikelen 12 en 14). De cloudklant moet nagaan of de 
cloudprovider geen technische en organisatorische belemmeringen opwerpt voor deze 
vereisten, waaronder in gevallen waarin gegevens verder verwerkt worden door 
onderaannemers. 

De overeenkomst tussen de klant en de provider moet de verplichting bevatten voor de 
cloudprovider om de klant te ondersteunen en in staat te stellen zijn rechten uit te oefenen en 
om erop toe te zien dat hetzelfde geldt voor zijn verhouding met eventuele onderaannemers30.  

3.4.3.6 Portabiliteit 
Het gebruik van standaardbestandsformaten en -interfaces vergemakkelijkt de 
interoperabiliteit en portabiliteit tussen verschillende cloudproviders. Vooralsnog maken de 
meeste cloudproviders hier evenwel geen gebruik van. Als een cloudklant besluit om over te 
gaan van de ene cloudprovider op de andere, kan dit gebrek aan interoperabiliteit ertoe leiden 
dat het onmogelijk of ten minste moeilijk is om de (persoons)gegevens van de klant naar de 
nieuwe cloudprovider over te brengen (zogenaamde vendor lock-in). Hetzelfde geldt voor 
diensten die de klant heeft ontwikkeld op een platform van de oorspronkelijke cloudprovider 
(PaaS). De cloudklant moet nagaan of en hoe de provider de portabiliteit van de gegevens en 
diensten waarborgt, alvorens een clouddienst te bestellen31.  

                                                 
29  Zie 3.4.1.2. 
30  Zie paragraaf 3.4.2, punt 6. De provider kan zelfs worden opgedragen om verzoeken namens de klant te 

beantwoorden. 
31  De provider moet bij voorkeur gebruikmaken van gestandaardiseerde of open bestandsformaten en 

interfaces. In elk geval moeten contractbepalingen worden overeengekomen inzake verzekerde formaten, 
het behoud van logische verbanden en eventuele kosten voortvloeiend uit de overgang naar een andere 
cloudprovider. 
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3.4.4.7 Verantwoording 
In de informatietechnologie kan verantwoording worden gedefinieerd als de mogelijkheid om 
vast te stellen wat een entiteit op een bepaald moment in het verleden gedaan heeft en hoe. Op 
het terrein van gegevensbescherming krijgt het begrip vaak een bredere invulling en beschrijft 
het de mogelijkheid van de partijen om aan te tonen dat zij passende maatregelen hebben 
getroffen om te waarborgen dat de gegevensbeschermingsbeginselen ten uitvoer zijn gelegd. 

Verantwoording is in de IT in het bijzonder van belang voor het onderzoeken van inbreuken 
op persoonsgegevens, waarbij het mogelijk is dat cloudklanten, providers en subverwerkers 
elk een deel van de operationele verantwoordelijkheid dragen. In dit verband is het van 
eminent belang dat het cloudplatform beschikt over betrouwbare mechanismen voor 
monitoring en uitgebreide mechanismen voor het bijhouden van logbestanden. 

Bovendien moeten cloudproviders kunnen aantonen passende en doeltreffende maatregelen te 
hebben getroffen om te voldoen aan de in de voorgaande paragrafen beschreven 
gegevensbeschermingsbeginselen. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn procedures 
voor de identificatie van alle gegevensverwerkingen, voor het beantwoorden van 
toegangsverzoeken, de toewijzing van hulpbronnen, waaronder de benoeming van 
functionarissen voor gegevensbescherming die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van 
de naleving van de wetgeving voor gegevensbescherming, of onafhankelijke 
certificeringsprocedures. Bovendien moeten voor de gegevensverwerking verantwoordelijken 
zorgen dat ze op verzoek van de bevoegde toezichthoudende autoriteit kunnen aantonen dat 
de noodzakelijke maatregelen zijn getroffen32. 

 

3.5 Internationale doorgiften 
De artikelen 25 en 26 van Richtlijn 95/46/EG voorzien in vrij verkeer van persoonsgegevens 
naar landen buiten de EER mits dat land of de ontvanger een passend 
gegevensbeschermingsniveau waarborgt. Zo niet, dan moeten er door de voor de verwerking 
verantwoordelijke en zijn medeverantwoordelijken en/of verwerkers specifieke waarborgen 
worden geboden. Cloud computing wordt echter dikwijls gekenmerkt door een volledig 
ontbreken van een vaste locatie van de gegevens binnen het netwerk van de cloudprovider. 
Gegevens kunnen zich om twee uur in het ene gegevenscentrum bevinden en om vier uur aan 
de andere kant van de wereld. De cloudklant verkeert daarom zelden in de positie om in real 
time te kunnen weten waar de gegevens zich bevinden of opgeslagen of overgedragen 
worden. In dit verband hebben de traditionele rechtsinstrumenten die een kader bieden voor 
de regulering van doorgiften naar derde landen buiten de EU die onvoldoende bescherming 
bieden, beperkingen. 

3.5.1 De veiligehavenregeling en landen met een passend beschermingsniveau 
Vaststellingen van gepastheid, waaronder de veiligehavenregeling, zijn beperkt in hun 
geografische reikwijdte en dekken daarom niet alle doorgiften binnen de cloud. 
Doorgiften naar organisaties in de VS die de beginselen naleven, zijn toegestaan volgens het 
EU-recht, aangezien de ontvangende organisaties geacht worden een passend 
beschermingsniveau voor de overgedragen gegevens te waarborgen.  
 
De Groep is evenwel van mening dat zelfcertificering in het kader van de 
veiligehavenregeling niet voldoende kan worden geacht bij ontstentenis van een strikte 

                                                 
32  De Groep is uitvoerig ingegaan op het onderwerp verantwoording in zijn Advies 3/2010 over het 

verantwoordingsbeginsel http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp173_nl.pdf. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp173_nl.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp173_nl.pdf


 

 21

handhaving van de gegevensbeschermingsbeginselen in de cloudomgeving. Bovendien vereist 
artikel 17 van de EU-richtlijn dat er voor de uitvoering van verwerkingen een overeenkomst 
wordt ondertekend tussen de voor de verwerking verantwoordelijke en de verwerker, hetgeen 
bevestigd wordt in FAQ 10 van de EU-VS-documenten inzake het veiligehavenkader. Deze 
overeenkomst hoeft niet vooraf te worden goedgekeurd door de Europese 
gegevensbeschermingsautoriteiten. In een dergelijke overeenkomst wordt de uit te voeren 
verwerking gespecificeerd, alsmede de noodzakelijke maatregelen om de beveiliging van de 
gegevens te waarborgen. De verschillende nationale wetgevingen en 
gegevensbeschermingsautoriteiten kunnen aanvullende eisen stellen. 
 
De Groep is van oordeel dat ondernemingen die gegevens exporteren niet zonder meer 
moeten afgaan op een verklaring van de gegevensimporteur dat hij gecertificeerd is als veilige 
haven. Integendeel, de gegevensexporteur moet bewijs vergaren dat de zelfcertificering als 
veilige haven inderdaad bestaat en de importeur vragen aan te tonen dat de beginselen ervan 
worden nageleefd. Dit is vooral van belang met het oog op de informatie die door de 
verwerker aan de betrokkenen wordt verstrekt33,34. 
 
Voorts is de Groep van oordeel dat de cloudklant moet nagaan of de standaardcontracten van 
de cloudproviders voldoen aan de nationale eisen voor gecontracteerde gegevensverwerking. 
De nationale wetgeving kan voorschrijven dat subverwerking in de overeenkomst wordt 
gedefinieerd, met inbegrip van locaties en andere gegevens betreffende subverwerkers, en dat 
gegevens traceerbaar zijn. Normaal gesproken verstrekken providers de klant dergelijke 
informatie niet, maar hun naleving van de veiligehavenbeginselen kan voornoemde 
waarborgen niet vervangen indien deze door de nationale wetgeving worden vereist. In 
dergelijke gevallen wordt de exporteur aangemoedigd andere beschikbare rechtsinstrumenten 
te gebruiken, zoals modelcontractbepalingen of bindende bedrijfsvoorschriften. 
 
Ten slotte is de Groep van oordeel dat de veiligehavenbeginselen op zichzelf ook niet hoeven 
te garanderen dat de gegevensexporteur over de benodigde middelen beschikt om te 
waarborgen dat door de cloudprovider in de VS passende beveiligingsmaatregelen zijn 
getroffen, zoals vereist kan worden door nationale wetgeving op basis van Richtlijn 
95/46/EG35. Wat betreft gegevensbeveiliging, gaat cloud computing gepaard met 
verscheidene cloudspecifieke beveiligingsrisico's, zoals verlies van controle, onveilige of 
onvolledige verwijdering van gegevens, ontoereikende controlesporen of falende 
afscherming36, waarop de huidige veiligehavenbeginselen inzake gegevensbeveiliging 
onvoldoende antwoord bieden37. Er kunnen dan ook aanvullende waarborgen voor 
gegevensbeveiliging worden getroffen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de expertise 
en hulpbronnen van derde partijen die in staat zijn de toereikendheid van cloudproviders te 
beoordelen door middel van verschillende controle-, standaardiserings- en 
certificeringsregelingen38. Om deze redenen is het mogelijk aan te bevelen om de naleving 

                                                 
33  Zie Duitse gegevensbeschermingsautoriteit: http://www.datenschutz-

berlin.de/attachments/710/Resolution_DuesseldorfCircle_28_04_2010EN.pdf. 
34  Voor eisen ten aanzien van uitbesteding aan subverwerkers, zie 3.3.2. 
35  Zie een advies van de Deense gegevensbeschermingsautoriteit: 

http://www.datatilsynet.dk/english/processing-of-sensitive-personal-data-in-a-cloud-solution. 
36  Uitvoerig beschreven in het ENISA-document "Cloud Computing: Benefits, Risks and Recommendations 

for Information Security" op: https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-
management/files/deliverables/cloud-computing-risk-assessment. 

37  "Organisaties moeten redelijke voorzorgen treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, 
misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging." 

38  Zie paragraaf 4.2. 

http://www.datenschutz-berlin.de/attachments/710/Resolution_DuesseldorfCircle_28_04_2010EN.pdf
http://www.datenschutz-berlin.de/attachments/710/Resolution_DuesseldorfCircle_28_04_2010EN.pdf
https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/files/deliverables/cloud-computing-risk-assessment
https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/files/deliverables/cloud-computing-risk-assessment
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door de gegevensimporteur van de veiligehavenbeginselen aan te vullen met waarborgen die 
rekening houden met de specifieke aard van de cloud. 

3.5.2 Afwijkingen 
Met de afwijkingen ingevolge artikel 26 van Richtlijn 95/46/EG kunnen gegevensexporteurs 
gegevens overdragen naar landen buiten de EU zonder aanvullende waarborgen te 
verschaffen. De Groep heeft echter in een advies betoogd dat afwijkingen alleen moeten 
gelden voor doorgiften die niet herhaaldelijk of structureel plaatsvinden en geen grote 
hoeveelheden gegevens betreffen39.  

Op grond van dergelijke interpretaties is het in verband met cloud computing welhaast 
onmogelijk om deze afwijkingen te laten gelden.  

3.5.3 Modelcontractbepalingen 
Modelcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie voor het regelen 
van internationale doorgiften van gegevens tussen twee voor de verwerking 
verantwoordelijken of een voor de verwerking verantwoordelijke en een verwerker zijn 
gebaseerd op een bilaterale benadering. Wanneer de cloudprovider als verwerker wordt 
beschouwd, vormen de modelcontractbepalingen van Besluit 2010/87/EU een instrument dat 
tussen de verwerker en de voor de verwerking verantwoordelijke als basis voor de 
cloudcomputingomgeving kan worden gebruikt om passende waarborgen te bieden ten 
aanzien van internationale doorgiften.  
 
Naast modelcontractbepalingen is de Groep van oordeel dat cloudproviders klanten 
bepalingen zouden kunnen voorleggen die gebaseerd zijn op hun pragmatische ervaringen, 
zolang deze niet direct of indirect in tegenspraak zijn met de door de Commissie vastgestelde 
modelcontractbepalingen of afbreuk doen aan de grondrechten of fundamentele vrijheden van 
de betrokkenen40. Niettemin mogen ondernemingen de modelcontractbepalingen niet wijzigen 
zonder te vermelden dat het niet langer modelbepalingen zijn41.  
 
Wanneer de cloudprovider die optreedt als verwerker in de EU is gevestigd, kan de situatie 
complexer zijn, aangezien de modelbepalingen doorgaans alleen van toepassing zijn op de 
doorgifte van gegevens van een in de EU gevestigde voor de verwerking verantwoordelijke 
naar een niet in de EU gevestigde verwerker (zie overweging 23 van het besluit van de 
Commissie betreffende modelcontractbepalingen (Besluit 2010/87/EU) en WP 176). 
 
Wat betreft de contractuele verhouding tussen de niet in de EU gevestigde verwerker en de 
subverwerkers, moet er een schriftelijke overeenkomst worden gesloten die de subverwerker 
dezelfde verplichtingen oplegt als die in de modelbepalingen voor de verwerker gelden.  

3.5.4 Bindende bedrijfsvoorschriften: naar een alomvattende aanpak 
Bindende bedrijfsvoorschriften vormen een gedragscode voor bedrijven die gegevens 
overdragen binnen hetzelfde concern. Dergelijke oplossingen zullen ook beschikbaar komen 

                                                 
39  Werkdocument 12/1998: Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen: toepassing van de artikelen 25 

en 26 van de EU-richtlijn betreffende gegevensbescherming, goedgekeurd door de Groep op 24 juli 1998 
(http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/1998/wp12_nl.pdf). 

40  Zie FAQ IV B1.9 9: "Can companies include the standard contractual clauses in a wider contract and add 
specific clauses?" gepubliceerd door de Commissie op 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/international_transfers_faq/international_transfers_faq.pdf. 

41  Zie FAQ IV B1.10: "Can Companies amend and change the standard contractual clauses approved by the 
Commission?" 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/1998/wp12_nl.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/international_transfers_faq/international_transfers_faq.pdf
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voor cloud computing wanneer de provider een verwerker is. De Groep werkt op dit moment 
aan bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkers die de overdracht binnen het concern ten 
behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke mogelijk maken zonder dat de 
verwerker en subverwerkers voor elke klant een overeenkomst hoeven te ondertekenen42.  

Dankzij dergelijke bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkers zou de klant van de 
provider die zijn persoonsgegevens aan de verwerker toevertrouwt, ervan opaan kunnen dat 
de overgedragen gegevens binnen het werkterrein van de provider een passend 
beschermingsniveau genieten.  

 

4. Conclusies en aanbevelingen 
 
Bedrijven en overheden die gebruik willen maken van cloud computing, moeten om te 
beginnen een uitgebreide, grondige risicoanalyse uitvoeren. Deze analyse moet gericht zijn op 
de risico's in verband met de verwerking van gegevens in de cloud (gebrek aan controle en 
onvoldoende informatie – zie hoofdstuk 2) en rekening houden met het type gegevens dat in 
de cloud verwerkt wordt43. Bovendien moet speciale aandacht worden besteed aan de 
juridische risico's op het vlak van gegevensbescherming, die voornamelijk betrekking hebben 
op veiligheidsverplichtingen en internationale doorgiften. Ook de verwerking van gevoelige 
gegevens via cloud computing is een punt van zorg. Daarom zijn er voor een dergelijke 
verwerking aanvullende waarborgen nodig, zonder afbreuk te doen aan nationale wetgeving44. 
De onderstaande conclusies zijn bedoeld als checklist voor naleving van de wetgeving voor 
gegevensbescherming door cloudklanten en cloudproviders op basis van het huidige 
rechtskader; sommige aanbevelingen worden ook gedaan met het oog op toekomstige 
ontwikkelingen in het regelgevingskader op EU-niveau en daarbuiten. 
 

4.1 Richtsnoeren voor klanten en providers van cloudcomputingdiensten 
- Verhouding tussen de voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker: dit advies 

is toegespitst op de verhouding tussen klant en provider als zijnde een verhouding 
tussen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker (zie paragraaf 3.3.1). 
Niettemin kunnen er op grond van concrete omstandigheden situaties voorkomen 
waarin de cloudprovider ook als voor de verwerking verantwoordelijke optreedt, bv. 
wanneer de provider bepaalde persoonsgegevens herverwerkt voor zijn eigen 
doeleinden. In een dergelijk geval heeft de cloudprovider de volledige (gezamenlijke) 
verantwoordelijkheid voor de verwerking en moet hij aan alle wettelijke 
verplichtingen voldoen die zijn neergelegd in de Richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG 
(waar van toepassing). 

- Verantwoordelijkheid van de cloudklant als voor de verwerking verantwoordelijke: de 
klant moet, als voor de verwerking verantwoordelijke, de verantwoordelijkheid 
aanvaarden voor de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming en is 

                                                 
42  Zie Werkdocument 02/2012 "setting up a table with the elements and principles to be found in Processor 

Binding Corporate Rules", goedgekeurd op 6 juni 2012 (nog niet in het Nederlands beschikbaar): 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2012/wp195_en.pdf. 

43  ENISA heeft een lijst van de risico's die in aanmerking moeten worden genomen: 
http://www.enisa.europa.eu/act/rm/files/deliverables/cloud-computing-risk-assessment.  

44  Zie het Memorandum van Sopot, zie voetnoot 2. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp195_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp195_en.pdf
http://www.enisa.europa.eu/act/rm/files/deliverables/cloud-computing-risk-assessment
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onderworpen aan alle wettelijke verplichtingen die in de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG (waar van toepassing) worden vermeld, in het bijzonder ten aanzien van 
de betrokkenen (zie 3.3.1). De klant moet een cloudprovider kiezen die naleving met 
de EU-wetgeving voor gegevensbescherming garandeert. Dit moet blijken uit de 
passende contractuele waarborgen die hieronder worden opgesomd. 

- Waarborgen voor uitbesteding: elke overeenkomst tussen de cloudprovider en 
cloudklanten moet voorzien in bepalingen voor onderaannemers. In de overeenkomst 
moet worden bepaald dat subverwerkers alleen mogen worden ingezet op basis van 
toestemming van de voor de verwerking verantwoordelijke, die deze in algemene zin 
kan geven, samen met een duidelijke verplichting voor de verwerker om de 
verantwoordelijke op de hoogte te stellen van voorgenomen veranderingen in dit 
opzicht, waarbij de verantwoordelijke te allen tijde de mogelijkheid behoudt om tegen 
dergelijke veranderingen bezwaar te maken of de overeenkomst te beëindigen. De 
cloudprovider moet uitdrukkelijk verplicht worden om alle betrokken onderaannemers 
te vermelden. De cloudprovider moet met elke onderaannemer een overeenkomst 
ondertekenen waarin de bepalingen van zijn overeenkomst met de cloudklant 
terugkomen. De klant moet zich ervan vergewissen dat de overeenkomst voorziet in 
beroepsmogelijkheden in het geval van inbreuken op de overeenkomst door 
subverwerkers van de provider (zie 3.3.2). 

- Naleving van grondbeginselen van gegevensverwerking: 

o Transparantie (zie 3.4.1.1): cloudproviders moeten cloudklanten tijdens de 
contractonderhandelingen op de hoogte stellen van alle (voor 
gegevensbescherming) relevante aspecten van hun diensten. Klanten moeten in 
het bijzonder worden ingelicht over alle onderaannemers die een rol spelen bij 
de verlening van de betreffende clouddienst en alle locaties waar gegevens 
door de cloudprovider en/of zijn onderaannemers kunnen worden opgeslagen 
of verwerkt (met name of sommige of alle locaties zich buiten de Europese 
Economische Ruimte (EER) bevinden). De klant moet concrete informatie 
krijgen over de technische en organisatorische maatregelen die de provider 
heeft getroffen. De klant moet bij wijze van goede praktijk betrokkenen 
inlichten over de cloudprovider en alle (eventuele) onderaannemers, alsook 
over de locaties waar gegevens door de cloudprovider en/of diens 
onderaannemers kunnen worden opgeslagen of verwerkt.  

o Doelomschrijving en doelbinding (3.4.1.2): de klant moet toezien op de 
naleving van de beginselen van doelomschrijving en doelbinding en zich ervan 
vergewissen dat gegevens niet door de provider of onderaannemers voor 
verdere doeleinden worden verwerkt. Verplichtingen op dit vlak moeten 
worden neergelegd in passende contractuele maatregelen (waaronder 
technische en organisatorische waarborgen). 

o Gegevensbewaring (3.4.1.3): het is de verantwoordelijkheid van de klant om te 
zorgen dat de persoonsgegevens worden gewist (door de provider of 
onderaannemers) van waar ze zijn opgeslagen, zodra ze niet meer nodig zijn 
voor de omschreven doeleinden. Hiertoe moet het contract voorzien in 
mechanismen voor een veilige uitwissing (vernietiging, demagnetisering, 
overschrijving). 

- Contractuele waarborgen (zie 3.4.2, 3.4.3 en 3.5):  

o Algemeen: de overeenkomst met de provider (en de overeenkomsten die 
moeten worden gesloten tussen de provider en onderaannemers) moeten 
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voldoende garanties bieden ten aanzien van de technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen (uit hoofde van artikel 17, lid 2, van de richtlijn) en 
moeten schriftelijk of in een gelijkwaardige vorm worden vastgelegd. De 
overeenkomst moet bijzonderheden bevatten over de instructies aan de 
provider, waaronder het voorwerp en het tijdsbestek van de dienst, objectieve 
en meetbare dienstverleningsniveaus en de bijbehorende sancties (financieel en 
anderszins). Ook moeten de beveiligingsmaatregelen worden gespecificeerd 
waaraan moet worden voldaan naargelang van de risico's van de verwerking en 
de aard van de gegevens, in overeenstemming met onderstaande eisen en 
onverminderd eventuele strengere maatregelen waarin het nationale recht van 
de klant voorziet. Indien de cloudproviders gebruik willen maken van 
modelcontractbepalingen, moeten zij zorgen dat deze bepalingen voldoen aan 
de vereisten inzake gegevensbescherming (zie 3.4.2). In het bijzonder moeten 
in de betreffende bepalingen de technische en organisatorische maatregelen 
worden beschreven die door de provider zijn getroffen.  

o Toegang tot gegevens: de gegevens mogen alleen toegankelijk zijn voor 
bevoegde personen. In de overeenkomst moet een vertrouwelijkheidsclausule 
worden opgenomen die zowel de provider als al zijn medewerkers bindt. 

o Bekendmaking van gegevens naar derden: dit mag alleen via de overeenkomst 
worden geregeld. Deze moet een verplichting bevatten voor de provider om al 
zijn onderaannemers te vermelden (bv. in een openbaar digitaal register) en 
zorgen dat de klant toegang heeft tot informatie over veranderingen, zodat hij 
tegen deze veranderingen bezwaar kan maken of de overeenkomst kan 
beëindigen. Bovendien moet de overeenkomst de provider ertoe verplichten de 
klant in te lichten over eventuele juridisch bindende verzoeken om mededeling 
van de persoonsgegevens door een rechtshandhavingsinstantie, tenzij een 
dergelijke mededeling niet is toegestaan. De klant moet de provider machtigen 
om elk niet-juridisch bindend verzoek om mededeling af te wijzen. 

o Verplichtingen tot medewerking: de klant moet zich ervan vergewissen dat de 
provider verplicht is om mee te werken ten aanzien van het recht van de klant 
om verwerkingen te monitoren, om de betrokkene in staat te stellen zijn 
rechten inzake toegang, correctie of verwijdering van zijn gegevens uit te 
oefenen en (indien van toepassing) de cloudklant op de hoogte te stellen van 
inbreuken in verband met de gegevens van de cloudklant. 

o Grensoverschrijdende doorgiften van gegevens: de cloudklant moet nagaan of 
de cloudprovider de rechtmatigheid van grensoverschrijdende, internationale 
doorgiften van gegevens kan garanderen en de doorgiften zo mogelijk kan 
beperken tot door de klant gekozen landen. Voor doorgiften van gegevens naar 
derde landen zijn specifieke waarborgen nodig via het gebruik van de 
veiligehavenregeling, modelcontractbepalingen of bindende 
bedrijfsvoorschriften, naargelang van toepassing. Het gebruik van 
modelcontractbepalingen voor verwerkers (overeenkomstig Besluit 
2010/87/EU van de Commissie) vergt bepaalde aanpassingen van de 
cloudomgeving (om te voorkomen dat er voor elke klant afzonderlijke 
overeenkomsten tussen de provider en zijn onderaannemers nodig zijn) die 
zouden kunnen betekenen dat voorafgaande toestemming van de bevoegde 
gegevensbeschermingsautoriteit nodig is. In de overeenkomst moet een lijst 
worden opgenomen van de locaties waar de dienst kan worden verleend.  
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o Logfiles en controle van de verwerking: de klant moet verzoeken om het 
bijhouden van logfiles van de door de verwerker en zijn onderaannemers 
uitgevoerde verwerkingen. De klant moet het recht hebben om dergelijke 
verwerkingen te controleren, maar controles door derde partijen, gekozen door 
de voor de verwerking verantwoordelijke, kunnen ook aanvaardbaar zijn, mits 
volledige transparantie gewaarborgd is (bv. door de mogelijkheid te 
verschaffen om een kopie te krijgen van een controlecertificaat van de derde 
partij of een kopie van het controlerapport ter verificatie van de certificering). 

o Technische en organisatorische maatregelen: deze moeten gericht zijn op het 
tegengaan van de risico's van gebrek aan controle en gebrek aan informatie die 
in de cloudcomputingomgeving sterk aanwezig zijn. De technische 
maatregelen behelzen onder meer maatregelen om beschikbaarheid, integriteit, 
vertrouwelijkheid, afscherming, mogelijkheden tot interveniëren en 
portabiliteit te garanderen, zoals in het document omschreven, terwijl de 
organisatorische maatregelen zijn toegespitst op transparantie (zie 3.4.3 voor 
bijzonderheden). 

4.2 Certificering van gegevensbescherming door derde partijen  
• Onafhankelijke controle of certificering door een gezaghebbende derde partij kan voor 

cloudproviders een geloofwaardig middel zijn om aan te tonen dat ze hun in dit advies 
beschreven verplichtingen nakomen. Een dergelijke certificering zou er in ieder geval 
blijk van geven dat de gegevensbeschermingsmaatregelen zijn onderworpen aan een 
controle of beoordeling aan de hand van een erkende standaard die overeenkomt met 
de in dit advies beschreven vereisten, door een gezaghebbende derde organisatie45. In 
het kader van cloud computing moeten potentiële klanten ook nagaan of 
cloudproviders een kopie kunnen verstrekken van het controlecertificaat van de derde 
partij of een kopie van het controlerapport ter verificatie van de certificering, onder 
meer voor wat betreft de in dit advies beschreven eisen. 

• Individuele controles van gegevens die gehost worden in een gevirtualiseerde 
serveromgeving die door een groot aantal partijen wordt gebruikt, is mogelijk 
onpraktisch en kan in sommige gevallen leiden tot verhoogde risico's voor de 
bestaande fysieke en logische netwerkbeveiligingscontroles. In dergelijke gevallen 
kan de relevante controle door een derde partij, gekozen door de voor de verwerking 
verantwoordelijke, als toereikend worden beschouwd als invulling van het recht van 
een individuele verantwoordelijke om controles uit te voeren. 

• De goedkeuring van privacy-specifieke standaarden en certificeringen is van wezenlijk 
belang voor de totstandkoming van een betrouwbare verhouding tussen 
cloudproviders, voor de verwerking verantwoordelijken en betrokkenen.  

• Deze standaarden en certificeringen moeten zowel technische maatregelen betreffen 
(zoals de lokalisatie van gegevens of encryptie) als processen binnen de organisatie 
van cloudproviders die gegevensbescherming waarborgen (zoals toegangsbewaking, 
toegangscontrole of back-ups).  

                                                 
45  Voorbeelden van dergelijke standaarden zijn die van de Internationale Normalisatieorganisatie, de 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) en de Auditing Standards Board van het 
American Institute of Certified Public Accountants, voor zover deze organisaties standaarden bieden die aan 
de in dit advies beschreven vereisten voldoen. 
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4.3 Aanbevelingen: toekomstige ontwikkelingen 
De Groep is zich er terdege van bewust dat de complexe vraagstukken rondom cloud 
computing niet volledig kunnen worden opgelost door de in dit advies beschreven waarborgen 
en oplossingen; deze vormen evenwel een solide basis voor de beveiliging van de verwerking 
van persoonsgegevens die in de EER gevestigde klanten aan cloudproviders toevertrouwen. 
Deze paragraaf is bedoeld om een aantal knelpunten uit te lichten die op de korte tot 
middellange termijn moeten worden aangepakt om de huidige waarborgen te versterken, de 
cloudsector te ondersteunen bij het aanpakken van de uitgelichte knelpunten en tegelijkertijd 
de grondrechten op privacy en gegevensbescherming in acht te nemen.  

-  Een beter evenwicht in de verantwoordelijkheden tussen voor de verwerking 
verantwoordelijke en verwerker: de Groep verwelkomt de bepalingen in artikel 26 van de 
voorstellen van de Commissie (voorstel voor een algemene EU-verordening 
gegevensbescherming) die beogen de verwerkers een grotere verantwoordelijkheid te 
geven jegens de voor de verwerking verantwoordelijken door hen bij te staan bij het 
waarborgen dat de verplichtingen op het vlak van met name beveiliging en andere 
verplichtingen worden nagekomen. Artikel 30 van het voorstel introduceert een wettelijke 
verplichting voor de verwerker om passende technische en organisatorische maatregelen 
te treffen. In het voorstel wordt gespecificeerd dat een verwerker die niet uitsluitend op 
instructie van de voor de verwerking verantwoordelijke handelt, als een voor de 
verwerking verantwoordelijke wordt beschouwd en is gehouden aan specifieke 
voorschriften voor gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken. De Groep is van 
oordeel dat dit voorstel een stap in de goede richting is om meer evenwicht te brengen in 
de cloudcomputingomgeving, waar nu dikwijls sprake is van een scheve verhouding 
waarbij de klant (vooral als deze een KMO is) moeite kan hebben om de door de 
wetgeving voor gegevensbescherming voorgeschreven volledige controle uit te oefenen 
over hoe de provider de gevraagde diensten levert. Bovendien is met het oog op de 
asymmetrische rechtspositie van betrokkenen en KMO-gebruikers ten aanzien van grote 
cloudproviders een proactievere rol voor belangenorganisaties voor consumenten en 
bedrijven aan te bevelen om dankzij een sterkere onderhandelingspositie evenwichtiger 
algemene voorwaarden binnen te halen voor dergelijke bedrijven. 

- Toegang tot persoonsgegevens voor doeleinden van nationale veiligheid en 
rechtshandhaving: het is van het grootste belang dat aan de toekomstige verordening 
wordt toegevoegd dat het voor de verwerking verantwoordelijken die binnen de EU 
opereren, verboden moet worden om persoonsgegevens mede te delen aan een derde land 
indien een gerechtelijke of overheidsautoriteit van dat derde land daarom verzoekt, tenzij 
een internationale overeenkomst dit uitdrukkelijk toestaat of de verdragen betreffende 
wederzijdse rechtshulp hierin voorzien of een toezichthoudende autoriteit haar 
goedkeuring hieraan geeft. Verordening (EG) nr. 2271/96 is een goed voorbeeld van een 
rechtsgrond hiervoor46. Deze lacune in het voorstel van de Commissie baart de Groep 
zorgen, aangezien het een aanmerkelijk verlies van rechtszekerheid betekent voor de 
betrokkenen wier persoonsgegevens zijn opgeslagen in over de hele wereld verspreide 
gegevenscentra. De Groep wil daarom benadrukken47 dat een bepaling moet worden 
opgenomen die de toepassing van vigerende verdragen betreffende wederzijdse rechtshulp 

                                                 
46  Verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van 22 november 1996 tot bescherming tegen de gevolgen van 

de extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of 
daaruit voortvloeiende handelingen, PB L 309 van 29 november 1996, blz. 1-6, URL: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2271:NL:HTML. 

47  Zie WP 191 – Advies 01/2012 over de voorstellen voor hervorming van het gegevensbeschermingskader, 
blz. 23. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2271:NL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2271:NL:HTML
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verplicht stelt wanneer verstrekkingen volgens Europees of nationaal recht niet zijn 
toegestaan. 

 
- Speciale voorzorgen door de publieke sector: een speciale waarschuwing moet worden 

toegevoegd voor wat betreft de noodzaak voor een overheidsorgaan om vooraf te 
beoordelen of de communicatie, verwerking en opslag van gegevens buiten het nationale 
grondgebied de veiligheid en privacy van burgers en de nationale veiligheid en economie 
aan onaanvaardbare risico's blootstellen, in het bijzonder als het gaat om gevoelige 
gegevens (bv. resultaten van volkstellingen) en diensten (bv. gezondheidszorg)48. Deze 
speciale opmerking moet ten minste worden geplaatst wanneer er in de cloudcontext 
gevoelige gegevens worden verwerkt. Vanuit dit oogpunt zouden nationale regeringen en 
EU-instellingen kunnen overwegen het concept van een Europese "governmental cloud" 
als supranationale virtuele ruimte waar een consistente en geharmoniseerde set regels kan 
worden gehanteerd, nader te bestuderen. 

 
- European Cloud Partnership: de Groep steunt de strategie voor een European Cloud 

Partnership (ECP) die vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes in 
januari 2012 in Davos voorstelde49. Deze strategie omvat ook openbare IT-aanbestedingen 
om een Europese cloudmarkt te stimuleren. De doorgifte van persoonsgegevens aan een 
Europese cloudprovider die onafhankelijk wordt gereguleerd door het Europees recht 
inzake gegevensbescherming, zou voor klanten grote voordelen kunnen opleveren op het 
vlak van gegevensbescherming, vooral doordat de totstandkoming van 
gemeenschappelijke standaarden (met name voor wat betreft interoperabiliteit en 
portabiliteit van gegevens) wordt bevorderd, alsook de rechtszekerheid.  

BIJLAGE 
 

a) Uitrolmodellen 
 

                                                 
48  In dit verband doet ENISA in het verslag "Security & Resilience in Governmental Clouds" 

(http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/emerging-and-future-risk/deliverables/security-and-
resilience-in-governmental-clouds/at_download/fullReport) de aanbeveling dat voor gevoelige toepassingen 
private en community clouds wat architectuur betreft de oplossing lijken te zijn die op dit moment het beste 
voldoet aan de behoeften van overheden, aangezien deze het hoogste niveau van beheer, controle en 
zichtbaarheid bieden, ook al moet bij het plannen van een private of community cloud de schaal van de 
infrastructuur speciale aandacht krijgen. 

49  Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor de Digitale Agenda: 
"Setting up the European Cloud Partnership", Wereld Economisch Forum, Davos, Zwitserland, 
26 januari 2012, URL: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/1 23. 

http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/emerging-and-future-risk/deliverables/security-and-resilience-in-governmental-clouds/at_download/fullReport
http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/emerging-and-future-risk/deliverables/security-and-resilience-in-governmental-clouds/at_download/fullReport
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/1 23
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/1 23
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Een private cloud50 is een eigen IT-infrastructuur in dienst gesteld van één organisatie. Deze 
bevindt zich in het pand van de organisatie of het beheer ervan is uitbesteed aan een derde 
partij (doorgaans via serverhosting) die onder strikt toezicht staat van de voor de verwerking 
verantwoordelijke. Een private cloud is vergelijkbaar met een conventioneel 
gegevenscentrum, met het verschil dat er technologische regelingen zijn getroffen om het 
gebruik van de beschikbare bronnen te optimaliseren en die bronnen in de loop der tijd te 
verbeteren door middel van stapsgewijze kleine investeringen. 

Een publieke cloud daarentegen is een infrastructuur die eigendom is van een provider 
die gespecialiseerd is in de verleningen van diensten en die zijn systemen beschikbaar 
stelt – en daarmee deelt – met/onder gebruikers, bedrijven en/of overheden. De diensten 
zijn toegankelijk via internet, hetgeen de overdracht betekent van gegevensbewerkingen en/of 
de gegevens zelf naar de systemen van de dienstverlener. De dienstverlener speelt daarom een 
sleutelrol voor wat betreft de effectieve bescherming van de gegevens die aan zijn systemen 
worden toevertrouwd. Samen met zijn gegevens moet de gebruiker ook een groot deel van 
zijn controle over die gegevens overdragen.  

Naast "publieke" en "private" cloud is er nog een tussenvorm: "gemengde" of "hybride" 
clouds, waarbij diensten via eigen infrastructuren worden gecombineerd met diensten vanuit 
publieke clouds. De zogenaamde "community clouds" mogen evenmin onvermeld blijven. 
Hierbij wordt de IT-infrastructuur door meerdere organisaties gedeeld ten behoeve van een 
specifieke gebruikersgemeenschap.  

Cloudsystemen hebben hun "rekbare" dimensionering te danken aan de flexibiliteit en 
eenvoud waarmee ze geconfigureerd kunnen worden; d.w.z. deze systemen kunnen volgens 
een op het gebruik gebaseerde benadering aan specifieke behoeften worden aangepast. De 
gebruikers hoeven zelf geen IT-systemen te beheren; hiervoor worden 
uitbestedingsovereenkomsten gesloten, waardoor ze volledig worden verzorgd door de derde 
partij in wier cloud de gegevens worden opgeslagen. De providers zijn dikwijls grote 
bedrijven met complexe infrastructuren en daarom kan het zijn dat de cloud verscheidene 
locaties omvat en dat de gebruikers niet weten waar hun gegevens precies worden opgeslagen. 

b) Dienstverleningsmodellen  
Naargelang van de behoeften van de gebruiker zijn er allerhande cloudcomputingoplossingen 
op de markt; deze kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën of 
"dienstverleningsmodellen". Deze modellen zijn doorgaans zowel voor private als publieke 
cloudoplossingen van toepassing: 

- IaaS (Cloud Infrastructure as a Service): een provider least een technologische 
infrastructuur, d.w.z. virtuele externe servers waarover de eindgebruiker kan 
beschikken volgens mechanismen en regelingen die het eenvoudig, doeltreffend en 
voordelig maken om de bedrijfs-IT-systemen in het pand van de onderneming te 

                                                 
50  Het NIST (National Institute of Standards and Technology) in de VS, dat al jaren werkt aan de 

standaardisering van op cloud computing gebaseerde technologieën50, geeft de volgende definities die ook in 
het verslag van ENISA worden gebruikt:  
Private cloud.  
De cloudinfrastructuur draait uitsluitend voor één organisatie. De infrastructuur kan beheerd worden door de 
organisatie zelf of door een derde partij, en kan intern of extern zijn ondergebracht. Er zij op gewezen dat 
een "private cloud" in elk geval ten dele gebruikmaakt van dezelfde technologieën die ook kenmerkend zijn 
voor "publieke clouds" – waaronder, in het bijzonder, virtualisatietechnologieën voor de reorganisatie (of 
herziening) van de gegevensverwerkingsarchitectuur zoals hierboven toegelicht. 
Publieke cloud. 
De cloudinfrastructuur is beschikbaar voor het algemene publiek of een groot industrieconcern en is 
eigendom van een organisatie die clouddiensten verkoopt. 
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vervangen en/of de geleaste infrastructuur naast de bedrijfssystemen te gebruiken. 
Dergelijke providers zijn doorgaans gespecialiseerde marktspelers en hebben de 
beschikking over een fysieke, complexe infrastructuur die dikwijls meerdere locaties 
omspant. 

- SaaS (Software as a Service): een provider verleent verscheidene applicatiediensten 
via het web en stelt deze beschikbaar aan eindgebruikers. Deze diensten zijn dikwijls 
bedoeld ter vervanging van conventionele applicaties die door gebruikers op hun 
lokale systemen worden geïnstalleerd. Uiteindelijk moeten gebruikers hun gegevens 
dus uitbesteden aan de specifieke provider. Dit geldt bijvoorbeeld voor typische op het 
web gebaseerde kantoorapplicaties, zoals spreadsheets, tekstverwerkers, digitale 
registers en agenda's, gedeelde kalenders, enz. Ook op cloud computing gebaseerde e-
mailapplicaties horen hiertoe. 

- PaaS (Cloud Platform as a Service): een provider biedt oplossingen aan voor 
geavanceerde ontwikkeling en hosting van applicaties. Deze diensten zijn doorgaans 
bedoeld voor marktspelers die ze gebruiken voor het ontwikkelen en hosten van op 
propriëtaire applicaties gebaseerde oplossingen waarmee in interne behoeften wordt 
voorzien en/of diensten worden verleend aan derden. Ook hier zorgen de diensten van 
een PaaS-provider dat de gebruiker intern niet langer hoeft te beschikken over 
aanvullende en/of specifieke hardware of software. 

Om verschillende redenen lijkt een volledige overgang naar een in hoge mate publiek 
cloudsysteem op korte termijn niet haalbaar, vooral als het gaat om omvangrijke entiteiten als 
grote bedrijven en organisaties die aan specifieke verplichtingen moeten voldoen – bv. grote 
banken, overheden, grote gemeenten, enz. Hier zijn twee verklaringen voor: ten eerste is er 
een omschakelingsfactor in verband met de investeringen die nodig zijn voor een dergelijke 
overgang; ten tweede moet rekening worden gehouden met de bijzonder waardevolle en/of 
gevoelige informatie die in bepaalde gevallen verwerkt moet worden. 

Een andere factor in het voordeel van het werken met private clouds (ten minste in de 
bovengenoemde gevallen) heeft ermee te maken dat het kwaliteitsniveau van de diensten die 
een publiekecloudprovider kan leveren (op basis van zogenoemde "Service Level 
Agreements") vaak ontoereikend is in het licht van de kritische aard van de diensten die de 
voor de verwerking verantwoordelijke dient te leveren. Dit kan zijn doordat de bandbreedte of 
betrouwbaarheid van het net onvoldoende of niet passend is in een bepaald gebied, of het kan 
te maken hebben met specifieke verbindingen tussen gebruiker en provider. Anderzijds kan 
men in redelijkheid aannemen dat voor sommige van de bovengenoemde gevallen private 
clouds geleast of gehuurd kunnen worden (omdat hierbij de kosteneffectiviteit hoger kan 
blijken) of anders dat hybride cloudmodellen (met zowel publieke als private componenten) 
kunnen worden ingezet. In alle gevallen moeten de specifieke implicaties zorgvuldig worden 
afgewogen.  

Doordat internationaal overeengekomen standaarden ontbreken, bestaat het risico van "doe- 
het-zelf"-cloudoplossingen of gebonden cloudoplossingen die verhoogde lock-inrisico's met 
zich zouden brengen (evenals wat wel is aangeduid als "privacy monocultures")51 en die 
volledige controle over de gegevens zouden verhinderen zonder dat de interoperabiliteit 
gewaarborgd is. De interoperabiliteit en portabiliteit van gegevens zijn inderdaad essentiële 
factoren voor de ontwikkeling van op cloud computing gebaseerde technologie, alsook om 
een volledige uitoefening van de aan betrokkenen toegekende rechten inzake 
gegevensbescherming (zoals toegang of rectificatie) mogelijk te maken.  

                                                 
51  Zie de studie van het Europees Parlement "Does it Help or Hinder? Promotion of Innovation on the Internet 

and Citizens’ Right to Privacy", gepubliceerd in december 2011. 
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Vanuit dit oogpunt biedt het huidige debat over cloudtechnologieën een goed voorbeeld van 
het spanningsveld tussen op kosten georiënteerde en op rechten georiënteerde benaderingen, 
zoals kort aangestipt in hoofdstuk 2. Hoewel het uit het oogpunt van gegevensbescherming 
haalbaar en zelfs aan te bevelen kan zijn om gebruik te maken van private clouds, rekening 
houdend met de specifieke omstandigheden van de verwerking, is dit voor organisaties op de 
lange termijn mogelijk niet houdbaar, voornamelijk vanuit kostenoogpunt. De verschillende 
belangen dienen zorgvuldig te worden afgewogen, daar er op dit terrein vooralsnog geen 
"one-size-fits-all"-oplossing kan worden aangewezen. 
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