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Cloud computing contracten 

De onderwerpen:

• Cloud computing: wat is het? Juridische kwalificatie 

• 3 juridische valkuilen in contracten voor cloud computing

• 7 “must haves” in contracten voor cloud computing
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Cloud computing definities: wat is het? 

• A style of computing where massively scalable (and elastic) IT-related capabilities are 
provided ‘as a service’ to external customers using internet technologies” – Gartner 

• “A model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to  shared 
pool of configurable computing resources (e.g. networks, servers, storage, 
applications and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal 
management effort or service provider interaction” – National Institute of Standards 
and Technology (NIST)

• “Het via een netwerk – vaak het internet – op aanvraag beschikbaar stellen van 
hardware, software en gegevens, ongeveer zoals elektriciteit uit het lichtnet –
Wikipedia
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Cloud Computing: wat is het? 
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SaaS

PaaS

IaaS



Cloud Computing: wat is het? 

Wie ?
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Cloud computing: wat is het? 

Tim Berners-Lee

• Werkzaam voor SERC in de jaren 80 en 90
• Op 6 augustus 1991 eerste website live:  

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
• Het begin van “het web”
• Tegenwoordig omvat het web naar schatting 

1 miljard websites. 
• Web is – naast e-mail – de  belangrijkste 

toepassing op het internet
• ASP, SaaS en Cloud Computing
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Cloud Computing: wat is het? 

• Definities?! Business model vs juridische kwalificatie

• Grootste gemene deler : via netwerk (internet) beschikbaar stellen 
van gebruik van middelen zoals software en hardware als dienst

• Veel gesignaleerde eigenschappen (SaaS) : verschuiving ICT-
werkzaamheden van intern naar externe (leverancier); pay per use
(prijsmodel) i.p.v. investering; schaalbaarheid, on demand service 
model, kortere looptijd contracten/opzegbaarheid; continuous
delivery van de software

• Risico’s: onbeschikbaarheid dienst, data en kwetsbaarheden 
beveiliging en privacy
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Cloud computing: wat is het? 

Cloud computing in juridisch perspectief

Cloud computing vergt juridische inbedding: kwalificatie overeenkomst?

• Dienstverlening – dus overeenkomst van opdracht (art. 7:400 BW)? 
Wettelijke regeling niet specifiek voor diensten als commodity's

• Huurovereenkomst? – eveneens bezwaarlijk

• Licentie software (Auteurswet – regeling voor software o.b.v. de 
Softwarerichtlijn (1991)

Oplossing voor (juridische en andere) risico’s overeenkomst cloud computing 
ligt vooral in het sluiten van een goed contract 
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3 juridische valkuilen 

1. Verlies van functionaliteit 

“the product you bought today may not be the
product you have later”

5.5. Leverancier heeft het recht de Programmatuur van tijd
tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en
om fouten te herstellen. Leverancier zal zich inspannen om
eventuele fouten in de Programmatuur op te lossen, maar
kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Indien
een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteiten,
zal Leverancier Afnemer daarvan vóór de wijziging op de
hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere afnemers
wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Afnemer
van een bepaalde aanpassing af te zien. De
gebruikersdocumentatie van de huidige versie van de
Programmatuur zal op de Servers steeds in elektronische
vorm beschikbaar zijn voor Eindgebruikers.

(bron: Nederland ICT Voorwaarden)

Cloud Computing  - 20 oktober 2016



3 juridische valkuilen 

1. Verlies van functionaliteit 

2. Dataverlies 

25.2. Klant zal op basis van de door leverancier
verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter
voorkoming en beperking van de gevolgen van
storingen, gebreken in de SaaS-dienstverlening,
verminking of verlies van gegevens of andere
incidenten de risico's voor zijn organisatie
Inventariseren en zo nodig aanvullende
maatregelen treffen. Leverancier verklaart zich
bereid om op verzoek van klant naar redelijkheid
medewerking te verlenen aan verdere door klant
te nemen maatregelen, tegen door leverancier te
stellen (financiële) voorwaarden. Leverancier Is
nimmer gehouden tot herstel van verminkte of
verloren gegane gegevens.

bron: art. 7.4. (Hoofdstuk 3 SaaS) Nederland ICT 
Voorwaarden (2014) 
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3 juridische valkuilen 

1. Verlies van functionaliteit 

2. Dataverlies 

Art. 16.3

“…Eveneens is uitgesloten de
aansprakelijkheid van leverancier verband
houdende met verminking, vernietiging of
verlies van gegevens of documenten.”

(Nederland ICT Voorwaarden)
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3 juridische valkuilen 

1. Verlies van functionaliteit 

2. Dataverlies 

Rechtbank Den Haag, 28 mei 2014 
(Fysicas/KPN)

• KPN Backup online overeenkomst

• Eenmanszaak

• Verlies van alle data in account

• Vordering schade

• Exoneratie schadevergoeding in de 
Algemene Voorwaarden van KPN

• Toepassing consumentenbescherming 
door Rechtbank omwille van 
“reflexwerking”. 

Cloud Computing  - 20 oktober 2016



3 juridische valkuilen 

1. Verlies van functionaliteit 

2. Dataverlies 

Gerechtshof Arnhem 28 april 2015 
(Staalbouw) 

• Leverancier computersysteem heeft mede 
onderhoud, beheer en service op zich 
genomen

• Crash – data gaat verloren – schade 

• T.a.v. backups afgesproken dat leverancier 
backups maakt op externe server, echter niet 
verantwoordelijk voor reikwijdte van wat 
onder backups behoort te vallen

• Zorgplicht? Onvoldoende in deze procedure 
onvoldoende uit de verf gekomen 
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3 juridische valkuilen 

1. Verlies van functionaliteit 

2. Dataverlies 

3. Onduidelijke / onvolledige contracten 

• Wat is de scope van de clouddiensten?

• Blinde vlekken in contracten: Bivoorbeeld: 
implementatie/migratiefase, exitfase niet geregeld 

Vz. Rb Overijssel, 12 mei 2016 (ENO zorgverzekeraar/ 
VCD IT) “Project door partijen enorm onderschat. (..) De 
voorzieningenrechter kan op basis van het voorgaande 
niet van VCD vergen dat zij het onmogelijke presteert 
door het platform vóór 1 mei 2017 op te leveren.”

• Leverancierscontracten en algemene voorwaarden 
eenzijdig/ongunstig (verregaande afwijzing 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid)

• “Standaard”dienst = standaard contract, of toch geen 
standaard dienst?

• Meerdere partijen of subprovider: wie is 
verantwoordelijk? 
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7 “must haves”

1. Data van de klant veilig stellen

2. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en privacy

3. Meldplicht datalekken

4. Opschorting van dienstverlening

5. Diensten op basis van een SLA

6. Continuïteit van de dienstverlening

7. Exit op voorhand regelen
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7 “must haves”

1. Data van de klant veilig stellen
• Wat is ‘eigendom’ van data?

• 3 juridische perspectieven: 

- intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, databankenrecht)

- privacyrecht

- Contractenrecht
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7 “must haves”

1. Data van de klant veilig stellen (beschikbaarheid)

Contractuele verplichtingen:

• verstrekking van data op ieder gewenst moment in de tijd (op welke wijze / in welke 
vorm / kosten / mogelijkheid om te downloaden?

• Backupregeling / bewaarplichtregeling / termijn vernietiging

• Vastleggen van wie zijn de IE-rechten op data (en op bewerkingen)

• Retentierecht voor dienstverlener op data? 
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7 “must haves”

2. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Privacy

Artikel 13
De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen 
ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm 
van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend 
met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend 
beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te 
beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op 
gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te 
voorkomen. 
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7 “must haves”

Artikel 14 Wbp

1 Indien de verantwoordelijke persoonsgegevens te zijnen behoeve laat verwerken 
door een bewerker, draagt hij zorg dat deze voldoende waarborgen biedt ten aanzien 
van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de 
te verrichten verwerkingen, en ten aanzien van de melding 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 die door hem worden verwerkt. De verantwoordelijke ziet toe op de 
naleving van die maatregelen. 

2. De uitvoering van de verwerkingen door een bewerker wordt geregeld in een 
overeenkomst of krachtens een andere rechtshandeling waardoor een verbintenis 
ontstaat tussen de bewerker en de verantwoordelijke. 
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7 “must haves”

2. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en privacy

• Technische maatregelen: logische en fysieke maatregelen in en rondom de 
informatiesystemen. 
Bijvoorbeeld: toegangscontroles, vastlegging van gebruik en back-up. 
Onder technische maatregelen wordt tevens verstaan de voorzieningen die bekend 
staan onder de verzamelnaam Privacy-Enhancing Technologies (PET)

• Organisatorische maatregelen: maatregelen voor de inrichting van de organisatie en 
voor het verwerken van persoonsgegevens (zoals toekenning en deling van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, instructies, trainingen en 
calamiteitenplannen, geheimhoudingsbepalingen in contracten met medewerkers, 
subcontractors, freelancers, etc. ) 
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7 “must haves”

2. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en privacy

Kortom: must have om een bewerkersovereenkomst te sluiten met bewerker met minimaal;
- Omschrijving van de diensten, toegestane verwerkingen en handelingen 
- Betrouwbaarheidseisen
- Beveiliging en auditrecht
- Beveiligingsrapportages (kwaliteit / kwantiteit)
- Beveiligingsincidenten en datalekken 
- Afspraken over sub-bewerkers 
- Doorgifte naar ‘derde landen’
- Heronderhandeling / beëindiging / noodplan

- Let op : vanaf 25 mei 2018 kan zelfs voor het niet hebben van een geldige 
bewerkersovereenkomst een boete worden opgelegd. 
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7 “musthaves”

3. Meldplicht datalekken

Art. 34a Wbp

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

2) De verantwoordelijke, (..) stelt de betrokkene 
onverwijld in kennis van de inbreuk (..) indien de 
inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal 
hebben voor diens persoonlijke levenssfeer. 

Kortom: meldplicht geldt voor de ‘verantwoordelijke’ en 
niet voor de ‘bewerker’. Daarom zijn afspraken in de 
bewerkersovereenkomst nodig. 
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7 “must haves”

4. Opschorting van dienstverlening

• Mag de dienstverlener opschorten?

• Wettelijke regeling opschorting  onbetaald blijven van facturen voor de 
dienst kan leiden tot recht van opschorting

Zie bijvoorbeeld:
• 8.3. Rechten worden in voorkomend geval aan klant verleend of overgedragen 

onder de voorwaarde dat klant alle uit de overeenkomst verschuldigde 
bedragen heeft voldaan.

bron: Nederland ICT Voorwaarden (2014) 

Cloud Computing – 20 oktober 2016



7 “must haves”

4. Opschorting van dienstverlening 

• Voorzieningenrechter Rechtbank 

Amsterdam 9 april 2009 (SaaS-plaza / 

Oilily) 

• Mag de dienstverlener de SaaS-

dienstverlening opschorten bij uitblijven 

betaling facturen? 
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• Oilily in surseance van betaling – forse 
openstaande vorderingen van SaaS-plaza i.v.m. 
ontwikkelen en implementatie en periodieke 
termijnen

• Aankondiging opschorting dienst

• Voorzieningenrechter: aan alle voorwaarden 
voldaan voor opschorting, echter aannemelijk 
dat – gezien de dienstverlening voor Oilily van 
wezenlijk belang voor de bedrijfsvoering is - niet 
zonder meer tot opschorting mag worden 
overgegaan. 

• Veroordeling tot voortzegging voor bepaalde 
(korte) duur (onder dwangsom). Het ligt op de 
weg van Oilily om in die tijd haar afhankelijkheid 
van de dienstverlening af te bouwen. Onder 
voorwaarde dat Oilily voorschot betaalt voor de 
dienstverlening over die periode. 



7 “must haves”

4. Opschorting van dienstverlening

Oplossingen in de overeenkomst:

• Uitsluiting / beperking van de mogelijkheid van opschorting opnemen

• Regeling ter zake “betwiste vorderingen” (bijv. bedrag in depot; termijn benoemen 
etc.)

• Ingebrekestelling met (lange) termijn voorschrijven 
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7 “must haves”

5. Diensten op basis van een SLA

Must have is een Service Level Agreement: contractuele uitwerking tussen 
dienstverlener en klant van meetbare condities over de te verlenen service. 

• Juridisch document?

• Wat zijn tenminste de onderwerpen in de SLA?
• Service en minimale service niveaus (normen)

• Beschikbaarheidsgaranties (resultaatsverbintenissen, garanties)
Gevolgen; gedeeltelijke beschikbaarheid?
Voorzien en onvoorzien onderhoud

• Randvoorwaarden / wederzijdse afhankelijkheden

• Sancties (boetes, bonus-malus)

• Rapportage, overleg, evaluatie, bijstellen normen. 
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7 “must haves”

6. Continuïteit van dienstverlening

Continuïteit van diensten omvat ook de continuïteit van de leverancier – wat gebeurt 
er bij faillissement dienstverlener? 

• Escrowregelingen (traditioneel; gericht op source codes): 
Effectief bij Cloud/SaaS-dienstverlening? 

• Driepartijenovereenkomst: op voorhand afsluiten tussen afnemer – SaaS-provider –
hostingbedrijf 

• Trusted Third Party: regeling middels een –op voorhand- afgesloten 
driepartijenovereenkomst tussen afnemer – SaaS-provider – en TTP (bv. stichting) die 
continuïteit en beschikbaarheid kan waarborgen bij deconfiture SaaS/Cloud provider. 
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7 “must haves”

7. Exit op voorhand regelen 
• Iedere overeenkomst komt tot een einde (goedschiks of kwaadschiks). 

Must have is een contractuele regeling exit, denk aan het volgende:

• Medewerking aan exit en continuïteit

• Kennisoverdracht (data, documentatie, opleidingen)

• Kosten medewerking door leverancier aan de exit/migratie/(re)transitie 

• Zorgdragen voor exitplan volgens specs & updaten

• Activa / middelen; optie / plicht om terug te nemen?

• Overeenkomst en (rechten op) software

• Medewerkers

• Verplichting doorlopende dienstverlening na exit (overgangsperiode) 
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7 “must haves”

7. Exit op voorhand regelen : perikelen rond de exit

Rechtbank Amsterdam (XB Managed Services / Telfort) 2009
- XB voerde voor Telfort diensten uit
- Telfort overgenomen door KPN ; contract met XB opgezegd 
- Exitclausule: “XB dient alle nuttige en noodzakelijke werkzaamheden te verrichten voor de 

continuïteit van de dienstverlening”
- Telfort wil historische gebruiksgegevens. XB stuurt offerte voor meerwerk (€50k), als Telfort 

niet akkoord gaat met offerte zal zij de gegevens vernietigen.  
- XB stelt dat exit clausule niet geldt voor additionele werkzaamheden. 
- Rechtbank; XB moet meewerken want gegevens zijn noodzakelijk voor dienstverlening aan de 

klanten 
- Over de kosten wordt door de rechter geen uitspraak gedaan, mocht Telfort niet willen 

betalen moet XB daar een aparte procedure voor starten. 
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7 “must haves”

7. Exit op voorhand regelen : perikelen rond de exit

Rechtbank Amsterdam (Bank Insinger de Beaufort / Centric) 2010

• Eigenaar van Centric tijdens zitting: “Ik ben toch niet van lotje getikt? Waarom zou ik 
aan een exit, die ik eigenlijk helemaal niet wil, meewerken als ik er niet voor betaald 
krijg? ”

• Rationale achter exit-afspraken: afhankelijkheid verkleinen 

• Exitplan op voorhand (bij contractsluiting) overeenkomen

• Zie bijv. Exit management checklist van Platform Outsourcing Nederland
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Lessons learned

Cloud Computing niet eenduidig; een koepelbegrip voor breed scala diensten

Contract van groot belang: geen specifieke wettelijke basis voor Cloud Computing 
overeenkomsten. Contract moet de rechtsverhouding adequaat regelen

Valkuilen: 

1. Verlies van functionaliteit
2. Data-verlies
3. Onduidelijke en onvolledige contracten
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Lessons learned

Must haves: 

• Data 

• Privacy en Security 

• Meldplicht

• Opschorting 

• Kwaliteit diensten (SLA) 

• Continuïteit

• Exit 
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