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ACTUALITEITEN ICT & RECHT 
     BIJ DE START VAN 2017 

 



 

Voorwoord 
 
Ontwikkelingen in en buiten de ICT-wereld leiden tot nieuwe rechtspraak en wet- en 
regelgeving. Bestuurders, ondernemers, juristen en contractmanagers actief in de ICT staan 
voor de uitdaging om de juridische actualiteiten te signaleren en daarop afgestemde 
maatregelen te treffen in het belang van hun organisatie. Deze bundel beoogt hierbij 
behulpzaam te zijn.  
  
In Actualiteiten ICT & recht bij de start van 2017 is een selectie bijeengebracht van juridische 
ontwikkelingen van het afgelopen jaar op de volgende drie gebieden: 
 

- Contracten en algemene voorwaarden 
- Intellectuele eigendom en knowhow 
- Privacy en security 

 
Deze bundel is mede tot stand gekomen naar aanleiding van de lezing op de 
nieuwjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Contractmanagement 
(NBCM) op 17 januari jl. in Zeist.   
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Nienke Kolthof of mr. Robert Grandia. 
  
Rotterdam, 1 februari 2017      
 
 
 

 

Actualiteiten ICT & recht  
bij de start van 2017 
 
Advocatenkantoor Legalz B.V. 
Minervahuis III 
Rodezand 34  
3011 AN Rotterdam 
010 2290 646 
contact@legalz.nl 
www.legalz.nl  
 

Advocatenkantoor Legalz is de juridische specialist voor contracten, advies, 
trainingen en geschillen op het gebied van ICT 
 

 

  

http://www.legalz.nl/
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ARBIT 2016 
 
In oktober 2016 is een nieuwe versie vastgesteld van de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-
overeenkomsten (ARBIT). Wat zijn de ARBIT en wat zijn de veranderingen ten opzichte van de 
laatste versie? 
 
Inleiding 
Door de overheid wordt bij het sluiten van overeenkomsten veel gebruik gemaakt van de 
Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT). De ARBIT zijn standaard 
inkoopvoorwaarden die de (“juridische”) voorwaarden regelen. Naast deze set algemene 
voorwaarden zijn diverse modelcontracten beschikbaar: 
 
- Model Raamovereenkomst ARBIT 2016 
- Model Nadere overeenkomst bij de Raamovereenkomst ARBIT 2016 
- Modelovereenkomst ARBIT 2016 
- Model Bewerkingsovereenkomst ARBIT 2016 
- Model Wijzigingsovereenkomst ARBIT 2016 
 
Nieuwe versie van de ARBIT 
De laatste versie van de ARBIT dateerde uit 2014. Deze is thans vervangen door de nieuwe 
versie ARBIT 2016. De wijzigingen ten opzichte van de ARBIT 2014 zijn onder meer: 
 
- (Nieuw) Artikel 30.6 welke voorziet in de mogelijkheid voor opdrachtgever tot tussentijdse 
opzegging zonder dat opdrachtgever naar aanleiding van de opzegging enige 
schadevergoeding verschuldigd is. (Nieuw) Artikel 30.7 geeft echter wel aan dat in geval van 
tussentijdse opzegging bij overeenkomsten voor bepaalde tijd, wel een schadevergoeding 
verschuldigd is.  
 
- (Oud) Artikelel 33.1 en 33.4 zijn geschrapt. Deze bepalingen gingen over een verbod op 
overname van personeel of andere personen die bij de uitvoering van de overeenkomst 
betrokken waren, binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst.  
 
- In verband met de Wet Aanpak Schijnconstructies die van toepassing is sinds juli 2015, zijn 
een aantal aanpassingen gedaan. (Nieuw) Artikel 53 die de opdrachtnemer verplicht, náást 
het voldoen aan geldende wet- en regelgeving, te voldoen aan de arbeidsvoorwaarden en de 
CAO die op hem en zijn werknemers van toepassing is.  (Aangepast) Artikel 67 inzake 
inlenersaansprakelijkheid. Dit artikel ziet erop het risico van de opdrachtgever te beperken 
door een vrijwaring en het storten van de loonheffingen en omzetbelasting op een ‘g-
rekening’.  
 
Het is belangrijk om op te merken dat de verschillen tussen ARBIT-2014 en ARBIT-2016 niet zo 
groot zijn. Belangrijke bepalingen, zoals de aansprakelijkheidsbepaling, zijn ongewijzigd 
gebleven.   
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ARVODI en ARIV 
Tegelijkertijd met de ARBIT zijn vastgesteld de (nieuwe versies van de) Algemene 
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 
(ARVODI 2016) en de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV 2016).  
 

 http://wetten.overheid.nl/BWBR0038569/2016-10-04#Bijlage_1  
 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0038569/2016-10-04#Bijlage_1
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Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT 
 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een set algemene voorwaarden uitgebracht 
onder de naam Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT. Wat is de achtergrond en inhoud van 
de GIBIT? 
 
Op 8 december 2016 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de 
Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT vastgesteld (GIBIT 2016). Het is de eerste versie van 
deze set algemene voorwaarden.  
 
De VNG beoogt hiermee om de ICT-inkoopvoorwaarden van Nederlandse gemeenten te 
uniformeren en te professionaliseren.  
 

De GIBIT is in de basis gebaseerd op de ARBIT. Specifieke zaken relevant voor Nederlandse 
gemeenten zijn toegevoegd.  Blijkens de toelichting is voornamelijk rekening gehouden met 
het feit dat veel gemeenten ICT-zaken collectief (wensen te) organiseren. De voorwaarden 
beogen flexibiliteit in licenties, data-overdracht en vervanging van systemen te faciliteren. 
Daarnaast is er veel aandacht besteed aan informatiebeveiliging en privacy.  
 
Het vaststellen van de GIBIT maakt deel uit dan de Digitale Agenda 2020 dat als speerpunt 
heeft het ICT-opdrachtgeverschap bij gemeenten te professionaliseren.  
 
De GIBIT beogen gemeenten te helpen waarborgen:  
- dat ze krijgen wat ze echt willen 
- dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over het te leveren product  
- en dat het product aansluit bij behoeften en doelstellingen van de gemeenten.  
 

https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-
informatiebeleid/nieuws/gemeentelijke-inkoopvoorwaarden-bij-it-gibit-vastgesteld   

  

https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/nieuws/gemeentelijke-inkoopvoorwaarden-bij-it-gibit-vastgesteld
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/nieuws/gemeentelijke-inkoopvoorwaarden-bij-it-gibit-vastgesteld
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Contractuele uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid 
 
In een overeenkomst kunnen partijen een aansprakelijkheidsbeperking of -uitsluiting 
(exoneratie) overeenkomen. Deze exoneratie heeft te gelden indien de aansprakelijkheid komt 
vast te staan. In het geschil dat ten grondslag lag aan het vonnis van de Rechtbank Rotterdam 
van 10 februari 2016 (NBK Forwarding/GreenCat) heeft toetsing van de exoneratie 
plaatsgevonden aan de bepaling van artikel 6:248 lid 2 BW. De exoneratie werd door de 
rechtbank ten dele nietig verklaard omdat de bepaling tot een onaanvaardbaar resultaat zou 
leiden.    
 
Het geschil 
NBK Forwarding B.V. drijft een onderneming op het gebied van transport en logistiek. 
GreenCat B.V. drijft een IT-onderneming die zich richt op de licentiering, implementatie en 
doorontwikkeling van softwareapplicaties ter ondersteuning van transportondernemingen.  
 
Partijen hebben een overeenkomst gesloten voor het gebruik, de implementatie en de 
doorontwikkeling van een softwareapplicatie genaamd “Cat4IntermodelForwarder”, 
waarvoor een vergoeding van € 180.000,- was overeengekomen. In de toepasselijke algemene 
voorwaarden van GreenCat was een exoneratieclausule opgenomen als volgt: 
 
“Artikel 13.4  
Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld zijdens GreenCat, is GreenCat niet 
aansprakelijk voor:  
(i) indirecte schade (daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen, verlies van schade aan gegevens(bestanden) en schade door 
bedrijfsstagnatie) alsmede  
(ii) enige andere schade die in totaal meer bedraagt dan het door GreenCat aan Klant uit 
hoofde van (het betreffend deel van) de betreffende Overeenkomst gefactureerde en door 
Klant aan GreenCat betaalde totaalbedrag (exclusief B.T.W.), waarbij voornoemd uit te keren 
(totaal)bedrag maximaal EUR 200.000 (zegge: tweehonderdduizend Euro) per kalenderjaar 
bedraagt. Onder ‘andere schade’ als genoemd in de vorige volzin wordt uitsluitend verstaan:  
(i) redelijke, betaalde kosten die Klant heeft moeten maken (a) ter vaststelling van de oorzaak 
en de omvang van die ‘andere schade’, (b) ter voorkoming of beperking van die ‘andere 
schade’ mits die kosten daadwerkelijk hebben geleid tot die voorkoming of beperking ervan, 
en (c) om de prestatie van GreenCat aan de betreffende Overeenkomst te laten 
beantwoorden, voor zover die Overeenkomst niet door Klant is ontbonden,  
(ii) redelijke, betaalde kosten die Klant maakt en/of heeft gemaakt in gevallen als beschreven 
in artikel 11.2, en (iii) materiële schade aan Zaken en/of andere zaken van Klant en/of derden 
welke in direct verband staan met door GreenCat geleverde Zaken en/of Diensten, dit met 
uitsluiting van schade aan Programmatuur en gegevensbestanden.” 
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Hoofdprocedure  
Tussen partijen is een geschil ontstaat bij oplevering. In dat kader heeft de rechtbank een 
deskundige benoemd en is – omdat partijen daarover twisten – aan de deskundige de vraag 
voorgelegd wat precies dient te worden verstaan en of onder implementatie ook de ‘go live’ 
kan worden verstaan. De deskundige heeft in antwoord op de vraag of binnen de ICT-branche 
het begrip ‘go live’ gelijk te stellen is aan het begrip ‘implementatie’ als neergelegd en 
beschreven in art. 1 en 2 en bijlage 1 van de overeenkomst, aangegeven dat deze begrippen 
niet gelijk aan elkaar zijn en dat met ‘go live’ is bedoeld het moment dat een computersysteem 
voor het eerst gebruikt wordt, terwijl ‘implementatie’ een proces is. In dit geval, en met 
verwijzing naar relevante stukken, dient volgens de deskundige de ‘go live’ als een onderdeel 
te worden gezien van de implementatie.  
 
De rechtbank heeft geconstateerd dat uit het deskundigenrapport genoegzaam kan worden 
afgeleid dat het door Greencat geleverde softwaresysteem niet beschikte over alle 
functionaliteiten als beschreven in de bijlagen van de overeenkomst tussen de partijen. 
Blijkens het deskundigenbericht zijn de onvolkomenheden grotendeels te wijten aan het 
tekortschieten van GreenCat.  
 
De rechtbank heeft voor recht verklaard dat GreenCat toerekenbaar tekort is geschoten in de 
nakoming van de overeenkomst. GreenCat is veroordeeld tot het vergoeden van de door NBK 
geleden en te lijden schade, op te maken bij staat. 
 
GreenCat heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis. Bij arrest van 6 oktober 2015 
heeft het Gerechtshof Den Haag het vonnis (grotendeels) bekrachtigd.  
 
Schadestaatprocedure: (on)aanvaardbaarheid van het exoneratiebeding  
De onderhavige procedure betreft de schadestaatprocedure. Het gaat er in deze 
schadestaatprocedure om vast te stellen welke schade het gevolg is van de toerekenbare 
tekortkomingen van GreenCat in de nakoming van de overeenkomst. In de procedure heeft 
GreenCat zich onder meer beroepen op de overeengekomen uitsluitingen en beperkingen van 
aansprakelijkheid in art. 13.4 van haar algemene voorwaarden.  
 
De rechtbank overweegt dat volgens vaste jurisprudentie de beantwoording van de vraag of 
een beroep op een contractueel overeengekomen exoneratiebeding al dan niet kan worden 
gedaan, afhankelijk is van de waardering van tal van omstandigheden, zoals: de zwaarte van 
de schuld, mede in verband met de aard en de ernst van de bij enige gedraging betrokken 
belangen, de aard en de verdere inhoud van de overeenkomst waarin het beding voorkomt, 
de maatschappelijke positie en de onderlinge verhouding van partijen, de wijze waarop het 
beding tot stand is gekomen en de mate waarin de wederpartij zich de strekking van het 
beding bewust is geweest (zie onder meer HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261, Saladin/HBU). 
 
In het onderhavige geval hebben twee professionele partijen een overeenkomst met elkaar 
gesloten, waarbij een leverancier van software producten een applicatie heeft geleverd en 
ontwikkeld ten behoeve van een transportbedrijf. In rechte is komen vast te staan dat de 
leverancier tekort is geschoten bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst en het transportbedrijf aanzienlijke schade heeft geleden. Van belang is dat 
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sprake is van een deskundige leverancier aan de ene kant en dat er aan de andere zijde 
weliswaar sprake is van een professionele partij, doch niet deskundig op het gebied van 
software producten/applicaties. Onweersproken is dat NBK aan GreenCat de gelegenheid 
heeft gegeven om zonder enige restrictie kennis te nemen van het bedrijf en de interne 
processen zodat GreenCat zich een goede indruk kon vormen over welke functionaliteiten het 
softwareproduct diende te beschikken. Vanaf oktober 2008 zijn partijen over de ontwikkeling 
van de nieuwe software met elkaar in gesprek geweest om de wensen en mogelijkheden van 
een nieuw systeem in kaart te brengen. In het onderhavige geval is immers geen sprake van 
een standaard softwareproduct, maar een deels op maat gemaakte applicatie ten behoeve 
van de bedrijfsvoering van NBK. De exoneratieclausule waarop GreenCat zich beroept is 
opgenomen in de algemene voorwaarden van GreenCat, waarover – naar de rechtbank 
begrijpt – niet tussen partijen is onderhandeld.  
 
Ter zake van de aard van de (omvang van de) exoneratieclausule overweegt de rechtbank als 
volgt: “Bestudering van de exoneratieclausule leidt bij de rechtbank tot de conclusie dat de 
concrete invulling van de begrippen indirecte en andere schade in de onderhavige 
exoneratieclausule zodanig is, dat zij de facto tot een nagenoeg algehele uitsluiting van 
aansprakelijkheid leidt, gelet op de diensten waartoe de leverancier in casu verplicht was en 
de schade die bij een tekortschieten daarin logischerwijze daaruit kan voortvloeien.”  
 
Voor zover er bij de leverancier onvoldoende prikkel overblijft om de verplichtingen na komen 
op een wijze zoals van haar in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht omdat 
nagenoeg alle (redelijkerwijs te verwachten) schade is uitgesloten, is naar het oordeel van de 
rechtbank sprake van een onaanvaardbaar resultaat. Echter, anderzijds is eveneens van 
belang de verhouding tussen de relatieve geringe beloning van de leverancier tegenover de 
zeer grote aansprakelijkheidsrisico’s die in het geding kunnen zijn indien bij de uitvoering van 
de werkzaamheden een fout wordt gemaakt. Software leveranciers plegen om die reden dan 
ook standaard te bedingen dat hun aansprakelijkheid voor (in het bijzonder) gevolgschade 
wordt beperkt tot de hoogte van de facturen, al dan niet vermenigvuldigd met factor 2 of 3. 
Dat is, mede gelet op het belang van de opdrachtgevers, ook gerechtvaardigd: immers, indien 
dergelijke exoneratieclausules buiten toepassing zouden blijven, kunnen dergelijke bedrijven 
hun aansprakelijkheidsrisico’s slechts tegen zeer aanzienlijke premies verzekeren. Die premies 
zouden zij vervolgens weer dienen door te berekenen aan hun opdrachtgevers waardoor de 
kosten zeer aanzienlijk zouden stijgen. In het algemeen zullen opdrachtgevers er meer bij 
gebaat zijn zelf te bepalen welke risico’s – bijvoorbeeld op bepaalde schade als gevolg van het 
falen van een computersysteem – zij tegen welke premies wensen te verzekeren.  
 
“Een en ander overziende, is de rechtbank van oordeel dat voor zover de exoneratieclausule 
een algehele uitsluiting van haar aansprakelijkheid inhoudt voor alle onder 13.4 onder (i) 
genoemde ‘indirecte’ schade, buiten toepassing dient te blijven voor zover het schade betreft 
die een bedrag van het totaal aan facturen niet overstijgt, omdat een dergelijke exoneratie 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.” Voor zover de gevorderde 
schade betrekking heeft op deze schadeposten en de vordering dit bedrag overstijgt, kan 
GreenCat zich op de exoneratieclausule beroepen. De vordering ter zake van deze schade is 
derhalve slechts tot € 180.000,- toewijsbaar. De exoneratieclausule ter zake van de onder (ii) 
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genoemde ‘andere’ schade – die in de clausule wordt gemaximeerd tot een bedrag van € 
180.000,- – blijft onverkort van toepassing. 
 
De rechtbank heeft op grond van de voornoemde overwegingen de hoogte van de aan NBK 
toekomende schade bepaalt en de vordering op een bedrag terzake kosten ter vaststelling van 
de schade van € 27.050,- en € 180.000,-.    
 

 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2016:1016 
 

 
  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2016:1016


Actualiteiten ICT-recht bij de start van 2017  11 

 
 

Serveronderhoud en verlies data - schadevergoeding  
 
In het geschil dat ten grondslag heeft gelegen aan de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag 
van 27 september 2016 (Alhra/ITC) speelde de vraag of de leverancier zich op de 
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden kon beroepen en voorts in hoeverre dit beroep 
(on)aanvaardbaar was in het licht van een schending van de kernprestatie van de 
overeenkomst. 
 
Het geschil  
Alhra – een onderneming die zich richt op de verkoop en montage van kozijnen en glas neemt 
bij IT Creations (hierna: “ITC”) een systeem af dat voorziet in een back-up systeem dat elke 
dag automatisch een (independent) back-up maakt van het volledige systeem van Alhra 
inclusief de database. Na een periode van 4 dagen wordt automatisch de oudste van de vier 
back-ups overgeschreven.   
 
Naar aanleiding van een klacht van Alhra verricht ITC op afstand werkzaamheden aan de 
server die zich bevindt in het kantoorpand van Alhra. Door een van de medewerkers van Alhra 
wordt een fout gemaakt. Door het ontbreken van het woord ‘algemeen’ is de data op de server 
van Alhra overgeschreven. Twee dagen na de fout realiseert de medewerker dat hij een fout 
heeft gemaakt. De data was gewist en de systemen functioneerden niet langer. 
 
Alhra stelt ITC aansprakelijk voor de schade geleden door het verlies van de bedrijfsdata ter 
hoogte van € 3,9 miljoen.  
 
ITC doet een beroep op de exoneratie in haar algemene voorwaarden. De algemene 
voorwaarden zijn op de opdrachten van toepassing verklaard via de door Alhra ondertekende 
opdrachtbevestiging.  De tekst luidt: 
 
“1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (… ). 
13.2. De totale aansprakelijkheid van ITC is beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten 
hoogste het bedrag van € 10.000,-  
13.3. Aansprakelijkheid van ITC voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data, (…) is 
uitgesloten.”  
 
Alhra stelt dat de algemene voorwaarden van ITC niet van toepassing zijn: 
 

- De overeenkomst behorende bij deze specifieke opdracht was nog niet rond. 
 

Het gerechtshof overweegt bij dit standpunt dat uit de eerdere specifieke opdrachten reeds 
werd aangeduid in de voorwaarden dat deze toepasselijk waren op “alle offertes en 
opdrachten”.  
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- Alhra heeft in de footer van alle e-mails opgenomen dat haar eigen algemene 
voorwaarden van toepassing zijn, en dat zij de toepasselijkheid van niet door haar 
gehanteerde voorwaarden uitsluit.  
 

Het gerechtshof overweegt hieromtrent als volgt: in casu verwijzen aanbod en aanvaarding 
naar verschillende algemene voorwaarden. De regel (die volgt uit 6:225 lid 3 BW) is dat de 
laatste verwijzing geen werking toe dient te komen, wanneer in de laatste verwijzing niet 
uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing genoemde voorwaarden van 
de hand wordt gewezen. Uit de standaard footer van Alhra is een uitdrukkelijke afwijzing niet 
te lezen. De tekst in de footer noemt niet concreet de voorwaarden van ITC.  
 
Alhra stelt dat voor zover de algemene voorwaarden van toepassing zijn: 
 

- Het exoneratiebeding onredelijk bezwarend is en de toepassing daarvan naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, nu het 
schadeveroorzakende feit de kernprestatie van ITC betreft.  

- Dat met de fout gemaakt door de medewerker van ITC opzet of grove schuld 
aangenomen kan worden.  
 

Het gerechtshof acht noch het exoneratiebeding onredelijk bezwarend, noch de hantering 
daarvan door ITC naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Beide 
partijen zijn rechtspersonen en het exoneratiebeding zoals ITC deze hanteert, is een in deze 
branche gebruikelijk beding (lees: de branchevoorwaarden van Nederland ICT 2014). Het 
gerechtshof merkt daarbij op dat ook Alhra zelf een dergelijke exoneratie in haar voorwaarden 
heeft opgenomen. Dat het systeembeheer een kernactiviteit van ITC is, maakt deze 
beoordeling niet anders.  
 
Ook opzet of grove schuld wordt door het gerechtshof niet aangenomen: medewerker van ITC 
heeft een commandofout gemaakt, maar heeft deze nog op tijd ontdekt. Hij had de back-up 
kunnen gebruiken ware het niet dat een medewerker van Alhra door het handmatig maken 
van een extra back-up de laatste bruikbare back-up heeft overgeschreven. Het gerechtshof 
acht deze situatie een ongelukkige samenloop van omstandigheden.  
 
Conclusie is dat de algemene voorwaarden van ITC toepasselijk zijn, dat daarmee alle 
aansprakelijkheid van ITC is uitgesloten en dat de vordering tot vergoeding van de schade 
moet worden afgewezen. Alhra wordt veroordeeld in de kosten van het geding. 
 

 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:2690  
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Plicht tot oplevering Cloudplatform? 
 
In de zaak die ten grondslag lag aan de uitspraak van de Voorzieningenrechter Rechtbank 
Overijssel van 12 mei 2016 (ENO Zorgverzekeraar/VCD) vorderde ENO Zorgverzekeraar in kort 
geding een veroordeling van de leverancier op straffe van een dwangsom tot oplevering van 
het overeengekomen Cloudplatform. De Voorzieningenrechter wees de vordering af.  
 
Inleiding  
Op 25 november 2014 hebben Eno en VCD een overeenkomst gesloten uit hoofde waarvan 
VCD aan Eno een IT-platform (de door VCD te leveren private cloudoplossing) met 
bijbehorende diensten zal leveren waarin alle technische en functionele eisen van Eno worden 
gerealiseerd. In deze overeenkomst is onder andere vastgelegd dat VCD te allen tijde zal 
zorgen voor voldoende beschikbaar personeel en dat zij alleen personeel inzet dat beschikt 
over benodigde vaardigheden en kwalificaties. Tevens is er een planning (Mijlpalenplanning) 
afgesproken. Begin 2015 zijn partijen een herziene mijlpalenplanning overeengekomen, 
waarbij VCD de laatste gebruikersacceptatietesten van het IT-platform op 1 juli 2015 zal 
opleveren en de formele oplevering op 15 oktober 2015 zal plaatsvinden, zodat een “live-
gang” van dit platform binnen de organisatie van Eno per 1 januari 2016 mogelijk zal zijn.  
 
Bij brief van 3 juli 2015 heeft Eno VCD aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden en te 
lijden schade in verband met het overschrijden van de overeengekomen (herziene) 
mijlpalenplanning, waarbij Eno stelde dat er zes mijlpalen niet zijn gehaald.  
 
Eno heeft een onderzoek laten doen naar de ontwikkeling en de kwaliteit (voornamelijk de 
onderhoudbaarheid) van de nieuwe applicatie (Cloudias). Op basis van dit onderzoek heeft 
Eno besloten dat zij, ondanks tekortkomingen in het ontwikkelproces, de kwaliteit en 
onderhoudbaarheid van de door VCD ontwikkelde software een voldoende basis vinden voor 
verdere ontwikkeling. 
 
Vervolgens heeft er vanaf november 2015 tot februari 2016 meerdere malen overleg 
plaatsgevonden tussen Eno en VCD. Eerst zijn er nieuwe mijlpalen afgesproken, vervolgens 
liet VCD blijken dat ook de nieuwe mijlpalen niet haalbaar waren. Uiteindelijk heeft VCD op 
15 februari 2016 aan Eno laten weten dat zij de livegang per 1 januari 2017 niet haalbaar 
achten en dat zij het dientengevolge niet verantwoord achten om de activiteiten voort te 
zetten. Bij brief van 18 februari 2016 heeft Eno VCD (nogmaals) in gebreke gesteld en 
gesommeerd dat VCD uiterlijk op 3 juni 2016 het overeengekomen platform voor 
gebruikersacceptatietesten op te leveren, zodat er per 1 januari 2017 een livegang kan zijn. 
Op het verzoek van Eno om voor 25 februari 2016 te berichten dat VCD de Overeenkomst zal 
nakomen, heeft VCD niet gereageerd.  
 
Het geschil 
Eno vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:  
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(1) VCD hoofdelijk zal bevelen om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen vóór 1 
mei 2017 aldus dat VCD vóór 1 mei 2017 aan Eno het gecontracteerde IT-platform oplevert 
dat gereed is voor de gebruikersacceptatietesten;  
(2) VCD hoofdelijk zal veroordelen tot betaling van een dwangsom ter hoogte van  
€ 250.000,00 per dag dat VCD in gebreke blijft aan de hoofdveroordeling te voldoen,  

 

Aan haar vorderingen legt Eno ten grondslag dat VCD toerekenbaar is tekortgeschoten in de 
nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst door zich niet te 
houden aan de overeengekomen termijnen voor de oplevering van verschillende fasen en 
onderdelen van het IT-platform, die oorspronkelijk gericht waren op een livegang van dit 
platform of delen daarvan per 1 januari 2016. Eno stelt dat VCD niet heeft aangetoond dat en 
waarom oplevering van het IT-platform op basis van de herziene mijlpalenplanning medio 
2016 niet haalbaar is, zodat moet worden aangenomen dat VCD in staat is om het 
overeengekomen IT-platform aan Eno te leveren. VCD heeft niet gesteld dat sprake is van 
overmacht. Van VCD mag als professionele IT-leverancier worden verwacht dat zij voor de 
door haar in gemelde Interne Memo van 15 februari 2016 (productie 9 van Eno) genoemde 
obstakels/risico’s oplossingen zoekt dan wel beheersmaatregelen neemt. Daarbij komt dat de 
Overeenkomst niet ziet op het ontwikkelen van (maatwerk)software maar op het leveren van 
standaardsoftware die bij VCD reeds als gereed product op de plank ligt – waarvan VCD heeft 
gezegd dat haar software generiek is en in de beheer- en exploitatiefase verkeert en door tal 
van gerenommeerde instituten zou zijn getest – en ook dat VCD heeft verzekerd dat zij 
en Eno voor de uitrol een beroep zouden kunnen doen op zeer veel expertise.  
 
Ter beoordeling staat de vraag of het door Eno gevorderde bevel tot oplevering van het IT-
platform vóór 1 mei 2017, op straffe van een dwangsom, toewijsbaar is. Is VCD in staat om 
haar verplichtingen op de door Eno gevorderde datum van 1 mei 2017 (alsnog) na te komen? 
 
Overwegingen 
VCD heeft de stelling van Eno dat het platform een standaard softwareapplicatie betreft 
gemotiveerd betwist. Daartoe heeft VCD aangevoerd dat de Overeenkomst geen 
gedetailleerde beschrijving van het platform bevat op grond waarvan voor partijen voldoende 
duidelijk is aan welke eisen het door VCD op te leveren platform moet voldoen. VCD stelt dat 
in bijlage 1 behorende bij de Overeenkomst (“Nadere definiëring van het Platform”) slechts in 
zeer algemene bewoordingen wordt aangeduid aan welke vereisten Cloudias zou moeten 
voldoen.  

Met VCD is de voorzieningenrechter van oordeel dat in de in gemelde bijlage opgenomen tabel 
slechts in grote lijnen de bedrijfsprocessen worden beschreven die door Cloudias ondersteund 
zouden moeten worden en dat elke specificatie van vereiste functionaliteit ontbreekt.  

Voorts stelt VCD dat op basis van een zogenaamde GAP analyse – die is gericht op het 
inventariseren van (ontwikkel)werk dat reeds is verricht en werk dat nog moet worden 
uitgevoerd om het platform te kunnen opleveren – het project dat partijen zijn aangegaan 
met als doel de livegang van het platform per 1 januari 2016, gelet op de complexiteit en 
omvang van de benodigde functionaliteit, door beide partijen enorm is onderschat c.q. niet 
goed is aangevlogen. Uit deze analyse is volgens VCD gebleken dat eerst op of omstreeks 1 



Actualiteiten ICT-recht bij de start van 2017  15 

februari 2016 duidelijk is geworden dat het opleveren van het platform heel veel meer tijd en 
inspanning zou kosten dan partijen eind november 2015 redelijkerwijs konden voorzien en 
dat zelfs een oplevering in 2017, ook met drie extra scrumteams, volstrekt onhaalbaar is. VCD 
stelt dat Eno deze bevindingen heeft gedeeld. 

Strekking 
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan op basis van het voorgaande niet van VCD 
gevergd worden dat zij het onmogelijke presteert door het platform, wat daaronder ook moet 
worden verstaan, (alsnog) vóór 1 mei 2017 op te leveren, zodat het gevorderde bevel zal 
worden afgewezen. Met VCD is de voorzieningenrechter van oordeel dat de in het petitum 
geformuleerde vordering tot levering van “het gecontracteerde IT-platform dat gereed is voor 
de gebruikersacceptatietesten” onvoldoende is gespecificeerd. In dit verband heeft VCD 
onweersproken gesteld dat zij niet in staat is om exact aan te geven welke functionaliteit met 
welke kwaliteit tot op heden is gerealiseerd, omdat zij in dat verband in hoge mate afhankelijk 
is van het (subjectieve) oordeel van Eno, en voorts dat VCD ten aanzien van de inhoudelijke 
input op het gebied van zorgverzekeringen in hoge mate afhankelijk is van Eno. Anders 
dan Eno betoogt, is de voorzieningenrechter van oordeel dat VCD voldoende aannemelijk 
heeft gemaakt dat en waarom oplevering van het IT-platform op basis van de herziene 
mijlpalenplanning medio 2017 niet haalbaar is. De vorderingen van Eno dienen te worden 
afgewezen.  

 

  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2016:4980  
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De juridische kwalificatie van bitcoins  

In de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 31 mei 2016 speelde de vraag 
of een veroordeling tot schadevergoeding in bitcoins kan worden verlangd.  

Achtergrond 
Het Europese Hof van Justitie heeft in haar uitspraak van 22 oktober 2015 (C-264/14) bepaald 
dat bitcoins btw-vrij mogen worden verhandeld. Volgens de EU btw-richtlijn wordt deze btw-
vrijstelling verleend bij transacties met wettige betaalmiddelen in de zin van de richtlijn. Het 
Hof heeft hiermee niet (direct) gesteld dat de bitcoin juridisch gekwalificeerd dient te worden 
als geld, maar wel aangegeven dat het bij toepassing van de btw-richtlijn gekwalificeerd dient 
te worden als een betaalmiddel. Het Hof stelt in deze zaak uitdrukkelijk dat de bitcoin geen 
zaak is.    

Hoe de bitcoin juridisch gekwalificeerd dient te worden, is al lange tijd onduidelijk. Volgens de 
Wft (Wet op het financieel toezicht) is een geldmiddel: “chartaal geld, giraal geld of 
elektronisch geld”, vervolgens wordt onder het begrip elektronisch geld verstaan: 
“geldswaarde die elektronisch of magnetisch is opgeslagen die een vordering op de uitgever 
vertegenwoordigt, die is uitgegeven in ruil voor ontvangen geld om betalingstransacties te 
verrichten als bedoeld in artikel 4(5) van de richtlijn betaaldiensten, en waarmee betalingen 
worden verricht aan een andere persoon dan de uitgever.” 

In de onderhavige uitspraak is uitgesproken hoe de bitcoin volgens het gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden juridisch gekwalificeerd dient te worden.  

Het geschil 
Twee natuurlijke personen, hierna te noemen X en Y (in de uitspraak zijn de partijnamen 
geanonimiseerd), hebben een koopovereenkomst gesloten, waarbij Y 2.750 bitcoins zou 
leveren aan X en X hiervoor een bedrag van € 22.137,50 zou betalen aan Y. X betaalde de 
afgesproken prijs, maar Y leverde slechts een deel van de afgesproken bitcoins. Vervolgens 
ging X over tot ontbinding van de overeenkomst en vordering van schadevergoeding op grond 
van niet-nakoming.  

Overwegingen 
Het gerechtshof wijst de primaire vordering van X tot schadevergoeding in bitcoins af, omdat 
er geen reden is om een schadevergoeding anders dan in geld te vorderen. Tevens vindt het 
gerechtshof dat deze vordering zou neerkomen op een vordering tot nakoming, welke door 
de ontbinding is komen te vervallen. Hieruit blijkt dat het gerechtshof bitcoins dus in elk geval 
niet kwalificeert als geld. Wat is de bitcoin dan wel? Het gerechtshof overweegt dat in deze 
zaak de bitcoins als gekochte zaken als bedoeld in artikel 7:36 BW kunnen worden beschouwd. 
Ingevolge artikel 7:36 BW dient in deze casus rekening te worden gehouden met de 
waardestijging van de bitcoin tussen de tijd van het sluiten van de overeenkomst en de 
dagprijs bij ontbinding van de overeenkomst.   

  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:4219  
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Jeroen Bosch Ziekenhuis (het vervolg) 
 
Bepaling van de schadevergoeding voor Jeroen Bosch Ziekenhuis naar aanleiding van het 
tekortschieten in de implementatie van een softwaresysteem waardoor de beoogde 
personeelsreductie niet door kon gaan. Uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch op 9 
augustus 2016 (Jeroen Bosch Ziekenhuis/Alert).  
 

Inleiding  
De onderhavige uitspraak van het gerechtshof is een spraakmakende zaak doordat de 
softwareleverancier is veroordeeld tot schadevergoeding van een enorme omvang. Het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis (hierna: “JBZ”) stelt door de wanprestatie van Alert en de daarop 
volgende ontbinding een schade te hebben geleden voor een totaalbedrag van € 24,3 miljoen.  
 
Feiten/geschil 
In het tussenarrest voorafgaande aan de uitspraak heeft het hof onder meer beslist: 

- Uit Dat de kernprestatie die uit  de levering, terbeschikkingstelling en implementatie 
van het Zorg Informatiesysteem en het Elektronisch Patiëntendossier is Einddatum van 
het project is 1 januari 2012  

- 28 februari 2011, die is opgenomen voor de eerste IAT (Integral Acceptance Test) geldt 
tussen partijen als fatale termijn 

- De testresultaten van de eerste IAT waren onvoldoende: Alert c.s. is zodoende de 
fatale termijn niet nagekomen 

- Het was niet haalbaar om per 1 januari 2012 een ‘papierloos ziekenhuis’ gerealiseerd 
te hebben 
 

Het gerechtshof heeft bij tussenarrest voor recht verklaard dat de raamovereenkomst 
rechtsgeldig door JBZ is ontbonden en stelde vervolgens partijen in gelegenheid zich nader uit 
te laten omtrent de door JBZ gevorderde schadevergoeding.  
 
De schadevergoeding  
JBZ verwijst in toelichting op de gevorderde schadeposten naar de door haar beoogde 
personeelsreductie van 150 FTE die door het falen van de implementatie van het software 
systeem de komende 5 jaren (tijd die zij nodig heeft om te kunnen beschikken over een door 
een ander bedrijf te leveren nieuw ICT-systeem) niet zal kunnen plaatsvinden.  
 
Alert voert een viertal verweren tegen de schadevordering van JBZ.  
1. Allereerst stelt Alert zich op het standpunt dat personeelskosten die door JBZ worden 
gemaakt als gevolg van het langer operationeel moeten houden van de oudere systemen 
wegens het falen van de implementatie van de nieuwe software, niet onder het begrip ‘directe 
schade’ vallen zoals in de raamovereenkomst omschreven.  
2. Vervolgens stelt Alert zich op het standpunt dat JBZ haar schadeberekening onvoldoende 
heeft onderbouwd.  
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3. Daarnaast stelt Alert zich op het standpunt dat de gestelde schade haar niet kan worden 
toegerekend.  
4. Ten slotte stelt Alert zich op het standpunt dat de schade niet voorzienbaar was. Er zou door 
JBZ niet aan Alert zijn medegedeeld dat JBZ met de invoering van het nieuwe ICT-systeem een 
personeelsreductie voor ogen had.  
 
Het gerechtshof stelt dat de personeelskosten wel in de Raamovereenkomst genoemd zijn en 
overweegt dat indien Alert met dit verweer bedoeld heeft dat partijen een andere uitleg voor 
ogen hebben gehad dan uit de overeenkomst volgt, dit niet onderbouwd heeft. Het 
gerechtshof beaamt de stelling dat de schadeberekening summier is, maar dat dit niet 
betekent dat er geen schadebedrag kan worden vastgesteld. Gelet op art. 6:97 BW zal de 
rechter de omvang van de schade moeten schatten indien deze niet nauwkeurig kan worden 
vastgesteld. Alerts verweren inzake niet-toekenbaarheid en onvoorzienbaarheid worden ook 
verworpen. In de raamovereenkomst wordt expliciet door partijen benoemd dat er is beoogd 
een ‘papierloos ziekenhuis’ te creëren. Naar het oordeel van het gerechtshof moet Alert 
daaruit redelijkerwijs begrijpen dat JBZ met deze plannen mede een personeelsreductie 
beoogde. Daarnaast wordt in reclamemateriaal (door Alert zelf bij hun conclusie van antwoord 
in het geding gebracht!) door Alert vermeld: “In addition to clinical benefits, the business case 
signaled that it could result in financial savings, not least through the loss of many as 400 posts 
across administrative staff, medical secretaries and other staff.” 
 
Het gerechtshof wijst de schadevordering toe tot € 1,5 miljoen. Dit komt doordat in de 
raamovereenkomst een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen tot voornoemd bedrag. 
 
Terugbetaling  
JBZ beroept zich op artikel 6:272 BW: ”Een ontbinding bevrijdt de partijen van de daardoor 
getroffen verbintenissen. Voor zover deze reeds zijn nagekomen, ontstaat voor partijen een 
verbintenis tot ongedaanmaking”. Ten tijde van de ontbinding had JBZ al zo’n € 3,3 miljoen 
aan leverings- en implementatiekosten betaald, daarnaast zo’n € 500.000,- aan E-learning 
materiaal. Na aftrek van de door JBZ ingeroepen bankgaranties resteert nu nog een bedrag 
van € 1,2 miljoen dat JBZ terug wil zien. Alert doet een beroep op artikel 6:272 BW: “Sluit de 
aard van de prestatie uit dat zij ongedaan wordt gemaakt, dan treedt daarvoor een vergoeding 
in de plaats ten belope van haar waarde op het tijdstip van de ontvangst.” 
 
Het gerechtshof overweegt dat de door Alert geleverde prestaties voor JBZ geen waarde 
hebben nu het systeem nooit is ingevoerd, waardoor een vergoeding in de zin van artikel 6:272 
BW niet plaats hoeft te vinden. Het gerechtshof wijst de vordering van JBZ tot terugbetaling 
van € 1,2 miljoen toe.  
 

 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:3590  
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Aansprakelijkheid en verzuim na ingebrekestelling 
 
Vordering wordt afgewezen doordat Capgemini niet in verzuim was, omdat zij niet in gebreke 
is gesteld door Equihold. Uitspraak van de Rechtbank Amsterdam op 29 juni 2016 inzake 
Equihold/Capgemini.  
 
Inleiding 
Equihold hield zich onder andere bezig met de exploitatie van softwareproducten. Equihold 
had een sportapplicatie ontwikkeld welke onder andere werd gebruik door FC Barcelona en 
PSV. Equihold is door Barcelona verzocht om de app om te werken van VB6 naar .NET (een 
andere programmeertaal). In dat verband heeft Equihold een overeenkomst met Capgemini 
gesloten in 2005.  
 
In 2006 vindt de eerste oplevering plaats. In 2008 is er een betalingsachterstand van € 
370.000,- van Equihold. Capgemini geeft dan ook aan de werkzaamheden op te schorten. Op 
24 oktober ontvangt Equihold een rapport van een onderzoek dat zij heeft laten instellen. Uit 
dit rapport blijkt dat de software op een schaal van AAA tot FFF slechts een ‘F’ scoort. Op 31 
oktober 2010 heeft Equihold een brief aan Capgemini gestuurd waarin zij Capgemini 
aansprakelijk stelt voor de schade geleden door de slechte uitvoering van de overeenkomst.  
 
Equihold is inmiddels failliet, in 2013 is de curator aangesteld. Op 9 december 2014 ontbindt 
de curator de overeenkomst tussen Equihold en Capgemini onder verwijzing naar artikel 6:265 
van het BW.  
 
Geschil 
Equihold vordert bij de rechtbank dat deze verklaart dat Capgemini wanprestatie heeft 
gepleegd, dat de overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden en dat Capgemini aansprakelijk is 
voor de geleden schade. De schade wordt door Equihold begroot op ongeveer € 7 miljoen.  
 
Capgemini voert onder andere de volgende twee verwerken: 
 
1. Klachtplicht: Capgemini stelt dat Equihold te laat heeft geklaagd (pas in 2010). Volgens 
artikel 6:89 BW kan een schuldeiser (lees Equihold) geen beroep meer doen op een gebrek in 
de prestatie, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of 
redelijkerwijs had kunnen ontdekken, heeft geprotesteerd bij de schuldenaar (lees 
Capgemini). Te laat klagen heeft dus ‘rechtsverwerking’ als gevolg. Bij het beoordelen van 
dergelijke gevallen moet de rechter een belangenafweging maken van enerzijds het 
ingrijpende gevolg van te laat protesteren en anderzijds het belang waarin Capgemini is 
geschaad doordat laat is geklaagd. De rechter ziet in deze zaak niet hoe Capgemini in haar 
belang zou zijn geschaad door het late klagen. De rechtbank wijst dit verweer dan ook af.  
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2. Geen wanprestatie en geen verzuim: Partijen zijn het niet eens over de kwaliteit van de 
door Capgemini geleverde software. Equihold beroept zich op het rapport waar de 
opgeleverde software slechts een ‘F’ scoorde, terwijl Capgemini meent dat zij 
‘marktgemiddelde’ kwaliteit heeft geleverd. De rechtbank gaat aan deze discussie voorbij, nu 
haar niet is gebleken dat de nakoming tot het leveren van ‘goede software’ blijvend 
onmogelijk is, dan wel dat Capgemini in verzuim is geraakt (6:74 lid 2 BW).  
 
De brief uit 2010 waarin Equihold Capgemini aansprakelijk stelde geldt niet als een 
ingebrekestelling zoals bedoeld in art. 6:82 BW. Deze brief had minstens een redelijke termijn 
om alsnog na te komen moeten bevatten.  
 
Vervolgens beroept Equihold zich op artikel 6:83(c) BW, op grond van welke bepaling verzuim 
intreedt zonder ingebrekestelling wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de 
schuldenaar mag afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal 
tekortschieten.  Echter de rechtbank oordeelt dat de enkele stellingname dat Capgemini een 
ontmoeting met Equihold categorisch zou hebben geweigerd niet relevant is nu deze 
mededeling niet is gedaan voorafgaand aan de opschorting van dienstverlening op 31 oktober 
2008. 
 
Conclusie 
Het wettelijke uitgangspunt is dat de wederpartij in de gelegenheid gesteld moet worden om 
een gebrek te herstellen. Nu Equihold heeft nagelaten Capgemini in gebreke te stellen en 
Equihold zich niet op een van de bepalingen kon beroepen waardoor verzuim is ingetreden 
zonder ingebrekestelling, heeft de rechtbank alle vorderingen van Equihold afgewezen. De les 
hieruit is dat bij geschil een ingebrekestelling van groot belang is. 
 

 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:4111   
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Ryanair – databankenrecht  
 
Producenten van databanken die niet in aanmerking komen voor auteursrechtelijke of sui 
generis (databanken) bescherming hebben meer contracteervrijheid tegenover gebruikers van 
die databanken dan producenten van databanken met bescherming volgens de Auteurswet 
(Hoge Raad 11 maart 2016 Ryanair/PR Aviation). 

Feiten 
De Advocaat-Generaal geeft in zijn conclusie een korte samenvatting van de feiten: “PR 
Aviation exploiteert een website waarop consumenten vluchtgegevens van 
budgetvliegmaatschappijen kunnen doorzoeken, prijzen kunnen vergelijken en tegen betaling 
van een provisie een vlucht kunnen boeken. De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan 
een individuele zoekopdracht haalt PR Aviation onder meer uit een gegevensverzameling die 
is gekoppeld aan de ook voor consumenten toegankelijke website van Ryanair. Om toegang 
te krijgen tot de website van Ryanair heeft PR Aviation de toepasselijkheid van Ryanairs 
algemene voorwaarden aanvaard. Daarin staat onder meer: 
 
“….3. Toegestaan gebruik. U mag deze website uitsluitend gebruiken voor de volgende 
particuliere en niet-commerciële doeleinden: (i) deze website bekijken; (ii) boekingen 
verrichten; (..) 

Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens aan deze website of de 
website www.bookryanair.com te onttrekken voor commerciële doeleinden (‚screen scraping’) 
is verboden, tenzij derden rechtstreeks met Ryanair een schriftelijke licentieovereenkomst 
hebben afgesloten, waarin de desbetreffende partij uitsluitend voor het doel van 
prijsvergelijking toegang wordt verleend tot de informatie van Ryanair over prijzen, vluchten 
en dienstregelingen.”” 

Volgens Ryanair handelt PR Aviation in strijd met de gebruiksvoorwaarden zoals hierboven 
genoemd.  

 

De wet 
De databankenrichtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Auteurswet. Belangrijk voor 
deze casus is artikel 24a(3):  
 1. Als inbreuk op het auteursrecht op een verzameling als bedoeld in artikel 10, derde lid, 

wordt niet beschouwd de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige 
gebruiker van de verzameling, die noodzakelijk is om toegang te verkrijgen tot en 
normaal gebruik te maken van de verzameling. 

 2. Indien de rechtmatige gebruiker slechts gerechtigd is tot het gebruik van een deel van 
de verzameling geldt het eerste lid slechts voor de toegang tot en het normaal gebruik 
van dat deel. 

 3. Bij overeenkomst kan niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker worden afgeweken 
van het eerste en tweede lid 
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Het geschil  
De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 17 januari 2014 een prejudiciële vraag aan het Europese 
Hof van Justitie voorgelegd: 

Strekt de werking van de Databankenrichtlijn zich mede uit tot online databanken die niet 
door het auteursrecht worden beschermd en ook niet door het sui generis databankenrecht, 
zodat het gebruik niet contractueel verder mag worden beperkt dan de beperkingen die zijn 
vastgesteld bij wet? 

Het Hof van Justitie heeft als volgt geantwoord: De databankenrichtlijn moet zo worden 
uitgelegd dat zij geen toepassing vindt wanneer een databank niet door het auteursrecht of 
door het recht sui generis wordt beschermd. Daarom verzetten de artikelen van de 
databankrichtlijn zich er niet tegen dat de maker van een dergelijke databank contractuele 
beperkingen stelt aan het gebruik ervan door derden.  

Arrest van 11 maart 2016 
In cassatie is niet bestreden dat de databank van Ryanair niet aan het auteursrechtelijke 
oorspronkelijkheidscriteirum voldoet en niet aan de criteria voor het sui generis 
databankenrecht voldoet. PR Aviation doet een beroep op het feit dat de databank binnen de 
reikwijdte van 24a Auteurswet valt, nu zij valt onder de “geschriftenbescherming”, welke geldt 
voor geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijke stempel van de maker. De 
Hoge Raad volgt de conclusie van de A-G; er moet worden vastgesteld dat 
“geschriftenbescherming” voor databanken volgens het arrest Football Dataco (HvJEU 1 
maart 2012, C-604/10) niet langer kan worden gehandhaafd en dat de 
geschriftenbescherming per 1 januari 2015 wettelijk is afgeschaft.  

Het Gerechtshof Amsterdam heeft ten onrechte geoordeeld dat de contractuele beperking 
nietig is ingevolge artikel 24a auteurswet. De Hoge Raad verwijst het geding terug naar het 
Gerechtshof Den Haag.  

 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:390  

  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:390
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Richtlijn bescherming knowhow en bedrijfsgeheimen 

De Europese lidstaten hebben tot 8 juni 2018 de tijd om over te gaan tot implementatie in 
nationale wetgeving van de Europese richtlijn betreffende de bescherming van niet-
openbaargemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het 
onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan.  

Aanleiding  
Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten betreffende de 
bescherming van bedrijfsgeheimen tegen onrechtmatige verkrijging, openbaarmaking en 
gebruik ervan door andere personen. Niet alle lidstaten hebben een definitie vastgesteld van 
een bedrijfsgeheim, noch van onrechtmatige verkrijging, openbaarmaking en gebruik van een 
bedrijfsgeheim. Tevens is er geen samenhang tussen lidstaten wat betreft de acties die 
bedrijven kunnen ondernemen wanneer er sprake is van onrechtmatig handelen.  

Deze verschillen tussen de lidstaten belemmeren de goede werking van de interne markt. Zo 
zijn innovatieve bedrijven minder geneigd om grensoverschrijdende activiteiten binnen de 
interne markt te bewerkstelligen. Daarom is het van belang dat er op Europees niveau regels 
worden vastgesteld, waarin niet alleen eenduidige definities worden vastgesteld maar dat er 
in de lidstaten maatregelen voorhanden zijn wanneer er sprake is van onrechtmatig handelen.  

Wat wordt verstaan onder een bedrijfsgeheim? 
Ingevolge artikel 2 van de richtlijn zijn er drie cumulatieve voorwaarden waaraan bepaalde 
informatie moet voldoen om te kunnen kwalificeren als bedrijfsgeheim: 

a) de informatie is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling 
en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is 
voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort 
informatie; 
b) de informatie bezit handelswaarde omdat zij geheim is; en 
c) de informatie is door de persoon die rechtmatig daarover beschikt onderworpen aan 
redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden.  
 
Het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen 
Ingevolge artikel 4 is verkrijging onrechtmatig indien de verkrijging van het bedrijfsgeheim 
geschiedt zonder toestemming van de houder, door onbevoegde toegang en door het 
onbevoegde toe-eigenen of kopiëren van documenten, materialen of elektronische 
bestanden waaruit het bedrijfsgeheim kan worden afgeleid. Van onrechtmatig gebruik of 
onrechtmatige openbaarmaking is sprake indien het bedrijfsgeheim onrechtmatig is 
verkregen, het gebruik of de openbaarmaking inbreuk maakt op een 
geheimhoudingsovereenkomst of wanneer het gebruik of de openbaarmaking een 
contractuele of andere verplichting schendt.  

Maatregelen, procedures en rechtsmiddelen van de houder van een bedrijfsgeheim  
Lidstaten zullen bij de implementatie van de richtlijn in het nationale recht maatregelen, 
procedures en rechtsmiddelen vast moeten stellen die dienen ter bescherming van 
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bedrijfsgeheimen. Het moet voor de houder mogelijk zijn een vordering in te stellen tegen 
inbreukmakers: stakings- of verbodsvorderingen waarmee het gebruik of de openbaarmaking 
wordt verboden, of het produceren, aanbieden of in de handel brengen van inbreukmakende 
goederen wordt verboden. Ook moet het mogelijk zijn beslaglegging of afgifte van de  
goederen te eisen, om te voorkomen dat deze goederen in de handel worden gebracht.  

Schadevergoeding 
Schade is onder de huidige regimes vaak moeilijk aan te tonen, omdat bij de berekening van 
schadevergoeding niet altijd rekening wordt gehouden met de immateriële aard van 
bedrijfsgeheimen. Ingevolge artikel 14 dient bij de berekening van de schade rekening te 
worden gehouden met alle passende factoren: negatieve economische gevolgen, 
onrechtmatige winst van de inbreukmaker en zelfs morele schade van de houder van het 
bedrijfsgeheim. Daarnaast kan schade worden vastgesteld als forfaitair bedrag op basis van 
elementen, waaronder ten minste het bedrag aan vergoedingen dat verschuldigd zou zijn 
geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd voor het gebruik van het 
bedrijfsgeheim.  

Hoe kunnen bedrijven succesvol gebruik maken van de handvatten die deze richtlijn biedt?  
Ingevolge artikel 11 moet eiser kunnen aantonen dat: (i) een bedrijfsgeheim bestaat, (ii) eiser 
de houder van het bedrijfsgeheim is en (iii) dat het bedrijfsgeheim onrechtmatig is verkregen, 
gebruikt of openbaar gemaakt, dan wel dat hiervoor dreiging bestaat.  

Bij het aantonen van bovenstaande is in veel denkbare gevallen vereist dat het bedrijfsgeheim 
gepresenteerd moet worden. Om potentiële knellen te voorkomen dienen de lidstaten in de 
nationale wetgeving te waarborgen dat de houder de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen 
ook tijdens gerechtelijke procedures kan waarborgen. Ingevolge artikel 9 kan de houder van 
het bedrijfsgeheim de rechterlijke instantie verzoeken de bedrijfsgeheimen als vertrouwelijk 
aan te merken. Dit zal als gevolg hebben dat alle partijen die betrokken zijn bij een 
gerechtelijke procedure, de vertrouwelijke aard van de bedrijfsgeheimen tijdens en na de 
procedure  moeten waarborgen.  

 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-76-2015-INIT/nl/pdf   

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-76-2015-INIT/nl/pdf
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Uitputting van het auteursrecht op software 
 
De verkrijger van een kopie van software met een eeuwigdurende gebruikslicentie mag die 
kopie doorverkopen aan een nieuwe verkrijger zoals eerder is bepaald in het arrest UsedSoft 
(2012). In het arrest van het Europese Hof van Justitie 12 oktober 2016, C-166/15, (Ranks en 
Vasilevičs – Letse openbaar aanklager bij bureau voor de bestrijding van financiële en 
economische criminaliteit) wordt aan de orde gesteld of de uitputting van het distributierecht 
ook geldt in geval de kopie van de software niet op de originele fysieke drager wordt 
doorverkocht.  

Inleiding  
De verdachten worden strafrechtelijk vervolgd voor het verkopen van circa 3.000 exemplaren 
van  auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s van Microsoft via een online 
marktplaats. Geschat wordt dat verdachten ongeveer € 265.000,- hebben verdiend met de 
verkoop.  

Het Hof van Justitie wordt gevraagd om uitleg van de regel inzake uitputting van het 
distributierecht (artikel 4 lid 2) en de regel inzake het exclusieve reproductierecht (artikel 5 lid 
1 en 2)  van EU Richtlijn 2009/24 betreffende de rechtsbescherming van 
computerprogramma’s. Deze richtlijn is geïmplementeerd in de Nederlandse Auteurswet.  

Uitputting van het distributierecht 
Artikel 4(2): De eerste verkoop in de Gemeenschap (EU) van een kopie van een programma 
door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot verval van het recht om controle 
uit te oefenen op de distributie van de kopie in de Gemeenschap, met uitzondering van het 
recht om controle uit te oefenen op het verder verhuren van het programma of een kopie 
daarvan.  

Exclusieve reproductierecht 
Artikel 4(1)(a): het exclusieve recht van de maker omvat ook het (wel of niet) toestaan van 
permanente of tijdelijke reproductie van een computerprogramma.  
Artikel 5: de onder 4(1)(a) genoemde toestemming is niet vereist wanneer een reservekopie 
wordt gemaakt  

Voorgaande rechtspraak – UsedSoft 
Artikel 4(2) dient volgens het arrest van het Hof van Justitie worden uitgelegd als: “verkoop 
van een kopie van het computerprogramma” in de zin van artikel 4(2) omvat “alle vormen van 
verhandeling van een kopie van een computerprogramma waarbij voor onbeperkte tijd een 
gebruiksrecht voor die kopie wordt toegekend tegen betaling van een prijs waarmee de houder 
van het auteursrecht op dat programma een vergoeding moet kunnen krijgen die 
overeenstemt met de waarde van de kopie” (HvJ 3 juli 2012, UsedSoft, C-128/11). Dit betekent 
dat na verkoop van een kopie de rechthebbende zich niet tegen latere wederverkoop kan 
verzetten, ongeacht of contractuele bedingen deze overdracht verbieden.  
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Prejudiciële vragen: 
De voorliggende casus wijkt iets af van de casus in UsedSoft, omdat het in casu gaat om een 
kopie op een niet-originele fysieke drager. De voorliggende vraag is als volgt: moet de richtlijn 
worden uitgelegd dat de verkrijger van een op een niet-originele fysieke drager vastgelegde 
kopie van een tweedehands computerprogramma, op basis van de regel inzake uitputting van 
het distributierecht van de rechthebbende, een dergelijke kopie mag doorverkopen wanneer 
de aan de eerste verkrijger geleverde originele fysieke drager van dat programma beschadigd 
is geraakt en die eerste verkrijger zijn exemplaar van die kopie heeft gewist of niet meer 
gebruikt?  

Microsoft betoogt dat de regel inzake uitputting van het distributierecht slechts geldt voor de 
aan de eerste verkrijger verkochte originele fysieke drager.  

Het Hof van Justitie aanvaardt dit betoog niet: de uitputtingsregel maakt geen onderscheid op 
basis van de materiele of immateriële vorm van de betrokken kopie. Echter, artikel 5, de 
uitzondering op het exclusieve reproductierecht moet eng worden uitgelegd. (HvJ 1 december 
2011 Painer, C-145/10). Hieruit volgt dat een reservekopie slechts gemaakt kan worden om te 
voorzien in de behoeften van de rechtmatige gebruiker en dat die gebruiker, ook al heeft hij 
de originele fysieke dager beschadigd, vernietigd of verloren, die kopie dus niet mag gebruiken 
om dat programma tweedehands door te verkopen aan een derde.  

Samengevat heeft het Hof geconcludeerd dat het exclusieve distributierecht zodanig moet 
worden uitgelegd dat als de originele fysieke drager van de hem oorspronkelijk geleverde 
kopie beschadigd raakt, wordt vernietigd, of verloren gaat, hij de reservekopie van dat 
programma niet aan de nieuwe verkrijger mag verschaffen zonder toestemming van de 
rechthebbende.  

 

  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184446&pageIndex=0&d
oclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=727524  

 
  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184446&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=727524
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184446&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=727524
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Open WIFI: aansprakelijkheid voor gebruik?  
 
In de zaak die ten grondslag heeft gelegen aan de uitspraak Hof van Justitie 15 september 
2016 (Tobias Mc Fadden/Sony) betrof het de aansprakelijkheid van een aanbieder van (gratis) 
draadloos netwerk in het licht van inbreuk door een gebruiker van het netwerk.   
 
Geschil  
Sony eist schadevergoeding wegens schending van haar rechten op het muziekwerk.  
Mc Fadden stelt dat hij ingevolge 12 (1) van de richtlijn 2000/31 (inzake 
informatiemaatschappijdiensten) niet aansprakelijk gesteld kan worden. Artikel 12 met als 
opschrift “mere conduit” (doorgeefluik) bepaalt: “1. Wanneer een dienst van de 
informatiemaatschappij bestaat in het doorgeven in een communicatienetwerk van door een 
afnemer van de dienst verstrekte informatie, of in het verschaffen van toegang tot een 
communicatienetwerk, de dienstverlener niet aansprakelijk is voor e doorgegeven informatie 
op voorwaarde dat: (..)” 
 
Het Duitse Bündesgerichthof heeft aan het Europese Hof van Justitie gevraagd om deze 
bepaling nader uit te leggen. Het Hof oordeelde als volgt:  
 
De rechthebbende van een auteursrechtelijk beschermd werk kan van de aanbieder van 
toegang tot een communicatieverbinding  geen schadevergoeding vorderen, omdat deze 
toegang door derden wordt gebruikt om inbreuk op de rechten van auteursrechthebbende te 
maken. De rechthebbende kan wel vorderen dat de voortzetting van die inbreuk wordt 
verboden.  
 
Uitleg van de richtlijn inzake informatiemaatschappijdiensten  
De richtlijn verzet zich er niet tegen dat de nationale rechter, op straffe van een dwangsom, 
verbiedt derden de mogelijkheid te bieden om via de wifi auteursrechtelijk beschermd werk 
toegankelijk te maken als hij aan de toegangsverschaffer laat bepalen welke concrete 
technische maatregelen hij neemt om hieraan te voldoen. Ook niet indien dit als gevolg heeft 
dat de toegangsverschaffer de internettoegang moet blokkeren of wanneer 
toegangsverschaffer de internetaansluiting moet beveiligen met een wachtwoord en derden 
daarmee verplichten hun identiteit op te geven om het vereiste wachtwoord te krijgen, en 
derhalve niet anoniem kunnen handelen.  
 

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-484/14   

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-484/14
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Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 
Organisaties hebben tot mei 2018 de tijd om zich voor te bereiden op de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. De wet is in werking getreden in mei 2016, maar organisaties krijgen 
2 jaar de tijd om zich voor te bereiden op de wet die op 28 mei 2018 de Nederlandse Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) gaat vervangen.  
 
Wet bescherming persoonsgegevens 
Onder het huidige regime is er sprake van gefragmenteerde bescherming van 
persoonsgegevens. Daarnaast bestaat er ook voor organisaties rechtsonzekerheid omdat er 
binnen de EU 28 verschillende nationale privacy-regimes gelden. Daarnaast is de Europese 
wetgever van mening dat de privacyrechten van betrokkenen versterkt en uitgebreid dienen 
te worden.   
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (mei 2018)  
Hieronder is een selectie opgenomen van onderwerpen uit de AVG die voor veel organisaties 
impact zullen hebben op de bedrijfsvoering en de omgang met persoonsgegevens: 
1. Documentatieplicht (art. 30). Verantwoordelijke dient een register van de 
verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvindt bij te houden.  
2. Privacy by design and by default (art. 25). De verantwoordelijke dient maatregelen te 
treffen die gegevensbeschermingsbeginselen, zoals pseudonomisering en minimale 
gegevensverwerking, waarborgen.  
3. Lagere drempel meldplicht datalekken (art. 33/34).  
4. Transparant en eenvoudig toegankelijk privacy beleid (art. 12). Betrokkene dient informatie 
in verband met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een beknopte, transparante, 
begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in een duidelijke en eenvoudige taal te 
ontvangen.  
5. Vereisten bewerkersovereenkomst (art. 28). In artikel 28 worden specifieke 
minimumvereisten benoemd voor hetgeen in de bewerkersovereenkomst geregeld dient te 
worden.  
6. (Mogelijk) Verplichting tot uitvoeren van PIA’s (art. 35). De 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling dient ter vaststelling van het effect van de beoogde 
verwerkingsactiviteiten en het benodigde niveau van bescherming van de persoonsgegevens.  
7. (Mogelijk) Verplichting tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (art. 
37) Voor sommige bedrijven wordt het verplicht om een FG, ook wel bekend als de Data 
Protection Officer (DPO) aan te stellen.   
 

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1  
 
 
 

  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1
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Privacy Shield vervangt Safe Harbor 
 
Sinds 1 augustus 2016 is het Privacy Shield Verdrag in werking getreden. Het Privacy Shield is 
in de plaats gekomen van het Safe Harbor Verdrag. 
 
EU Privacy wetgeving  
Op grond van Europese privacy wetgeving is de doorgifte van persoonsgegevens naar niet-EU 
landen verboden, tenzij die landen een ‘passend beschermingsniveau’ bieden. De VS heeft 
geen algemene wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Doorgifte naar de VS 
is hierdoor verboden.  

Safe Harbor  
Om doorgifte van persoonsgegevens naar de VS te faciliteren is er in 2000 door de Europese 
Commissie een verdrag gesloten, genaamd Safe Harbor. Organisaties die zich hielden aan de 
Safe Harbor Principes werden geacht een passend beschermingsniveau te bieden. Naar 
aanleiding van onthullingen van voormalig lid van de CIA en klokkenluider Edward Snowden 
heeft een Oostenrijkse student een rechtszaak aangespannen tegen Facebook. Het Europese 
Hof van Justitie concludeerde op 6 oktober 2015 dat de Safe Harbor Principes geen passend 
beveiligingsniveau boden en heeft met die uitspraak het Safe Harbor-verdrag ongeldig 
verklaard. 

Privacy Shield  
Ter vervanging van Safe Harbor is sinds 1 augustus 2016 het Privacy Shield-verdrag van 
toepassing. Het Privacy Shield is gebaseerd op: 
 ⁃ Stevige verplichtingen voor Amerikaanse bedrijven die persoonsgegevens behandelen. 

Daarnaast regelmatige updates en controles van de deelnemende ondernemingen. 
Niet naleving van de Privacy Shield-principes kan leiden tot verwijdering uit de lijst. 
Verdere doorgifte van gegevens van derden moeten voldoen aan hetzelfde 
beveiligingsniveau.  

 ⁃ Transparantieverplichtingen voor toegang door de Amerikaanse overheid. De VS heeft 
ongedifferentieerde massasurveillance uitgesloten.  

 ⁃ Europese burgers zullen een beroep kunnen doen op verschillende toegankelijke en 
betaalbare geschillenbeslechtingsmechanismen.  

 
Of het Privacy Shield het niveau van bescherming biedt zoals het Hof van Justitie deze heeft 
bedoeld, moet nog blijken. Europese toezichthouders hebben hun zorgen uitgesproken over 
het feit dat de Privacy Shield niet voldoende weerstand biedt tegen het op grootschalige en 
ongerichte wijze verzamelen van persoonsgegevens door de Amerikaanse 
inlichtingendiensten. Het is niet ondenkbaar dat het Hof van Justitie bij een volgend arrest tot 
de conclusie komt dat ook het Privacy Shield dient te worden vernietigd.   
 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-
shield/index_en.htm   

 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
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Terugblik op 1 jaar Wet meldplicht datalekken 

De Autoriteit Persoonsgegevens doet in een persbericht van 28 december 2016 een terugblik 
op 1 jaar meldplicht datalekken: 

In de periode 1 januari – 15 december 2016 zijn er 5500 datalekken gemeld aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens. N.a.v. deze meldingen kregen ruim 100 organisaties een waarschuwing 
van de AP. In enkele tientallen gevallen wordt door de AP een diepgaander onderzoek 
uitgevoerd.  

 

In de sectoren Gezondheid en welzijn, Financiële dienstverlening en Openbaar verstuur 
worden veel en gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Een lek in deze sectoren moet daarom 
in veel gevallen leiden tot een melding. Deze gegevens kunnen de relatief grote hoeveelheid 
meldingen voor bepaalde sectoren in bovenstaande grafiek verklaren.  

De AP heeft naar aanleiding van tips en signalen over onvoldoende beveiliging, meer dan 100 
bedrijven gewaarschuwd over de beveiligingsrisico’s tegen datalekken.  

(bron: Autoriteit persoonsgegevens ‘1 jaar meldplicht datalekken: facts & figures 2016’, 28 
december 2016) 

Wetgeving meldplicht datalekken:  
 
Artikel 34a Wet bescherming persoonsgegevens (t/m mei 2018) 

1. De verantwoordelijke stelt het College onverwijld in kennis van een inbreuk op de 
beveiliging, bedoeld in artikel 13, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige 
gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van 
persoonsgegevens.  

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2016-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf1_Artikel13
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2. De verantwoordelijke, bedoeld in het eerste lid, stelt de betrokkene onverwijld in 
kennis van de inbreuk, bedoeld in het eerste lid, indien de inbreuk waarschijnlijk 
ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer. 

Artikel 33 Verordening Gegevensbescherming (v.a. mei 2018)  
1. Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt de 

verwerkingsverantwoordelijke deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, 
uiterlijk 72 uur nadat hij er kennis van heeft genomen, aan de overeenkomstig artikel 
55 bevoegde toezichthoudende autoriteit, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de 
inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en 
vrijheden van natuurlijke personen. Indien de melding aan de toezichthoudende 
autoriteit niet binnen 72 uur plaatsvindt, gaat zij vergezeld van een motivering voor de 
vertraging. 

 
Artikel 34 Verordening Gegevensbescherming (v.a. mei 2018)  

1. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico 
inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt de 
verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens onverwijld mee. 

 

 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/1-jaar-meldplicht-datalekken  
 
 
 
  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/1-jaar-meldplicht-datalekken
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  Advocatenkantoor Legalz is de juridische specialist  
  voor contracten, advies, trainingen en geschillen op 
  het gebied van ICT 
   
  Wij hebben wij onze opdrachtgevers in de afgelopen     
  jaren bijgestaan bij het opstellen en beoordelen van de  
  volgende overeenkomsten: 

 
 -  Overeenkomst ontwikkeling social media platform 
 -  Mantelcontract inkoop ICT-producten en -diensten 

     -  Partner Agreement Software Development 
     -  Contract koop en implementatie datawarehouse 
     -  Service Level Agreement webhosting 
     -  Overeenkomst Cloud Computing Services 
     -  Algemene voorwaarden web fashion store 
     -  Overeenkomst ontwikkeling en exploitatie apps 
     -  Overeenkomst outsourcing werkplekbeheer 
     -  Agreement Offshoring Development & Delivery 
     -  Gebruiksvoorwaarden internetboekingssysteem 
     -  Schikkingsovereenkomst geschil IP-rechten 
     -  Privacy Disclaimer & Website User Terms 
     -  Service Level Agreement Maintenance & Support 
     -  Non Disclosure Agreement (NDA) 
      -  ASP/SaaS-aansluitovereenkomst 
     -  Gebruikersvoorwaarden User Review Platform 
     -  Gebruiksvoorwaarden zoek- en boekwebapplicatie 
     -  Overeenkomst diensten Value Added Reseller (VAR) 
     -  Internationale distributieovereenkomst 
     -  Overeenkomst Open Source Licentie en Services   
     -  Contracten onder de ARBIT-voorwaarden 
     -  Leveringscontracten Nederland ICT Voorwaarden  
     -  Software Development Outsourcing Agreement 
     -  Opdrachtovereenkomst interim management 
     -  Detacheringsvoorwaarden ICT-professionals 
     -  Source Code Escrow Agreement (softwaredepot) 
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